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1. Formalne podstawy i cel sporządzania studium, zawartość studium oraz 

ogólne informacje o tym dokumencie  

1.1. Podstawa prawna i cel sporządzania studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania (studium) 

Podstawę prawną sporządzania studium stanowią: 

- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. 

Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.),  

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu 

projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

(Dz. U. z 2004 r. nr 118 poz. 1233).  

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego sporządza się w celu 

określenia polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania 

przestrzennego.  

Studium obligatoryjnie składa się z dwóch części: 

- "informacyjnej i diagnostycznej” – określającej uwarunkowania, stanowiącej swego 

rodzaju inwentaryzację i ocenę dotychczasowego stanu faktycznego i prawnego 

zagospodarowania przestrzennego obszaru gminy, 

- "regulacyjnej" - określającej kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy, 

konstytuującej dyspozycje realizacji polityki przestrzennej gminy.  

1.2. Zawartość studium  

Zgodnie z wymogiem wynikającym z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury       

z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy, studium zawiera: 

  1)  część określającą uwarunkowania, o których mowa w art. 10 ust.1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (opizp), przedstawioną w formie tekstowej i graficznej; 

  2)   część tekstową zawierającą ustalenia określające kierunki zagospodarowania 

przestrzennego gminy, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy opizp; 

  3)   rysunek przedstawiający w formie graficznej ustalenia, określające kierunki 

zagospodarowania przestrzennego gminy, a także granice obszarów, o których mowa              

w art. 10 ust. 2 ustawy opizp; 

  4)   uzasadnienie zawierające objaśnienia przyjętych rozwiązań oraz syntezę ustaleń 

projektu studium. 

W niniejszym dokumencie: 

 elementy studium, o których mowa w pkt 1, 2 i 4, zawarte są w części tekstowej studium, 

stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walce, 

 rysunek, o którym mowa w pkt 3, tj. rysunek studium „Kierunki zagospodarowania 

przestrzennego” w skali 1:10 000, stanowi załącznik nr 2 do ww. uchwały.  

Część graficzna uwarunkowań zawiera sześć rysunków w skali 1:25 000: 

 Rys. nr 1 – Struktura użytkowania gruntów na obszarze gminy Walce 

 Rys. nr 2 – Stan środowiska, zagrożenia 

 Rys. nr 3 – Stan dziedzictwa kulturowego 
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 Rys. nr 4 – Systemy komunikacji 

 Rys. nr 5 – Systemy infrastruktury technicznej 

 Rys. nr 6 – Struktura władania. 

1.3. Status prawny i znaczenie studium  

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie jest 

aktem prawa miejscowego. Jest to dokument określany jako akt kierownictwa 

wewnętrznego, lub akt gminnej polityki planowania przestrzennego. Oznacza to, że 

postanowienia studium nie mają charakteru normatywnego, są bowiem kierowane do 

organów gminy i bezpośrednio nie kształtują sytuacji prawnej podmiotów spoza systemu 

administracji publicznej. 

Ustalenia studium są jednak wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów 

miejscowych, co jednoznacznie wynika z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym.  

Studium jest bardzo ważnym dokumentem w systemie planowania rozwoju gminy, ponieważ 

jest jedynym opracowaniem planistycznym obejmującym cały obszar gminy, a tym samym 

jedynym dokumentem planistycznym odnoszącym się do poszczególnych problemów             

i zagadnień przestrzennych z perspektywy całej gminy. Z tego też wynika jego rola 

koordynacyjna wszystkich działań mających odzwierciedlenie w przestrzeni. 

1.4. Zakres przestrzenny i czasowy studium  

Zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego sporządza się dla obszaru       

w granicach administracyjnych gminy. Możliwe jest jednak dokonywanie zmian polegających 

na uzupełnieniu studium o pojedyncze ustalenia, które przedstawia się w formie 

ujednoliconej, z wyróżnieniem projektowanych zmian. 

Przepisy nie ograniczają okresu ważności studium, jest więc ono formalnie bezterminowe. 

Oznacza to, że studium może zostać uchylone tylko poprzez uchwalenie nowego studium. 

Merytorycznie w studium bierze się pod uwagę perspektywę nie dłuższą niż 30 lat.  

Ponieważ, ze względu na zmieniające się uwarunkowania, planowanie przestrzenne jest 

procesem ciągłym, Wójt jest zobowiązany co najmniej raz w czasie kadencji Rady Gminy 

sporządzić i przekazać Radzie ocenę aktualności studium. Na podstawie tej oceny Rada 

Gminy podejmuje uchwałę w sprawie aktualności studium. W przypadku uznania studium za 

nieaktualne, w całości lub w części, Wójt podejmuje działania uruchamiające procedurę 

zmiany (aktualizacji) studium.  

2. Prawne i merytoryczne podstawy opracowania drugiej edycji studium 

2.1. Geneza i podstawa prawna opracowania drugiej edycji studium 

Formalnie niniejsze studium zmienia w całości studium opracowane w 1996 r. i przyjęte 

uchwałą Nr XVII/83/96 Rady Gminy Walce z dnia 29 kwietnia 1996 r. w sprawie uchwalenia 

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walce”, ze 

zmianami przyjętymi uchwałą  Nr IX/57/2011 Rady Gminy Walce z dnia 28 września 2011 r. 

Merytorycznie niniejszy dokument jest aktualizacją pierwszej edycji studium. Ze względu na 

szeroki zakres aktualizacji wersja ta opracowana jest w formie nowego dokumentu.    
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Potrzeba istotnej zmiany pierwszej edycji studium wynika ze zmienionych uwarunkowań 

faktycznych i prawnych, w tym przede wszystkim z aktualnych tendencji rozwojowych gminy 

oraz aktualnej polityki przestrzennej kraju, określonej w Koncepcji przestrzennego 

zagospodarowania kraju 2030, i – wynikających z niej – zmian ustawy z dnia 27 marca     

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym1.  

Prawną podstawą opracowania drugiej edycji studium jest uchwała nr V/63/2019 Rady 

Gminy Walce z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Walce. 

2.2. Materiały stanowiące merytoryczną podstawę studium  

Zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz 

przepisami odrębnymi, w niniejszej edycji studium uwzględnione zostały następujące 

dokumenty i opracowania: 

[1] Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, przyjęta Uchwałą Nr 239 

Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Koncepcji 

Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (M.P. z 2012 r., poz. 252); 

[2] Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r., przyjęta uchwałą                 

Nr XXV/325/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 grudnia 2012 r.; 

[3] Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego, przyjęty uchwałą  

Nr VI/54/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. 

[4] Strategia Rozwoju Gminy Walce na lata 2015 – 2022, przyjęta uchwałą Nr IX/61/2015 

Rady Gminy Walce z dnia 23 września 2015 r.  

[5] Opracowanie ekofizjograficzne dla obszaru gminy Walce, oprac. BIO-PLAN, 2009,              

z aneksem „Aktualizacja danych” wg stanu na rok 2019 

[6] Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Walce na lata 2017 – 2020,  przyjęty 

uchwałą nr XXVII/241/2017 Rady Gminy Walce z dnia 22 listopada 2017 r.  

Ponadto uwzględnione zostały miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

obowiązujące na obszarze gminy Walce.  

 

 

. 

 

 

 

 

 
                                                      
1
 Obowiązujące obecnie zasady prawne planowania przestrzennego, wynikające z wymienionych aktów 

prawnych, przedstawione są w rozdziale II pkt 14.  
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1. Podstawowe informacje o gminie 

1.1. Położenie, podział administracyjny 

Gmina Walce położona jest w obszarze uprzemysłowionym południowo-wschodniej 

części województwa opolskiego, w trójkącie zawartym pomiędzy Kędzierzynem-Koźlem, 

Głogówkiem i Krapkowicami. Rozciąga się wzdłuż lewego brzegu Odry, na wysokości miasta 

Zdzieszowice w kierunku południowo-zachodnim do miasta Głogówka. 

Od północnego zachodu gminę ogranicza nieduży kompleks lasów, który ciągnie się 

pasmem od wsi Żużela (gm. Krapkowice) przez zachodnią część gruntów wsi Brożec               

i Kromołów. Pozostały obszar gminy stanowią głównie użytki rolne z dominacją łąk i pastwisk 

w dolinach rzek Odry, Swornicy i Straduni. 

Gmina sąsiaduje: od zachodu z gminą Krapkowice, od południa z gminą Głogówek, od 

wschodu z gminą Reńska Wieś oraz od północy (przez rzekę Odrę) z gminą i miastem 

Zdzieszowice. 

Sieć osadniczą gminy tworzy 9 miejscowości podstawowych (sołeckich) wraz z ich częściami 

integralnymi (wg TERYT): 

1) Walce z przysiółkami: Antoszka, Groble, Krzewiaki, Marianków, Posiłek, 

2) Brożec z osadą Brzezina,  

3) Ćwiercie,  

4) Dobieszowice,  

5) Grocholub z przysiółkiem Swornica, 

6) Kromołów z przysiółkiem Czerniów, 

7) Rozkochów z częścią Olszyna,  

8) Stradunia z przysiółkami Przerwa i Rybarze, 

9) Zabierzów. 

1.2. Podstawowe dane statystyczne 

Sytuacja gminy w liczbach statystycznych przedstawia się następująco: 

Tabela 1.                                             Gmina Walce – podstawowe dane statystyczne, stan 31 XII 

2018 

 Gmina   Sytuacja na tle województwa 

liczba mieszkańców: 5440 0,55 % mieszkańców województwa 

powierzchnia (km
2
): 69,3 0,74 % powierzchni województwa 

gęstość zaludnienia (M/km
2
): 78  średnia w woj. 105  

dochód budżetu gminy 

                  ogółem (tyś. zł)   

w tym dochody własne   

         na 1 mieszkańca (zł/M) 

 

19 386,8  

             35 % 

  3563,7  

 

0,53 %  dochodów budżetów gmin w woj.  

średnia w województwie 48 % 

średnia w województwie 3669,7 

Opracowanie własne wg Województwo opolskie. Podregiony, powiaty, gminy 2019. US w Opolu 

https://pl.wikipedia.org/wiki/TERYT
https://pl.wikipedia.org/wiki/Antoszka_(Walce)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Groble_(Walce)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzewiaki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mariank%C3%B3w_(Walce)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Posi%C5%82ek_(Walce)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bro%C5%BCec_(wojew%C3%B3dztwo_opolskie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Brzezina_(powiat_krapkowicki)
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C4%86wiercie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dobieszowice_(wojew%C3%B3dztwo_opolskie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grocholub
https://pl.wikipedia.org/wiki/Swornica
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kromo%C5%82%C3%B3w_(wojew%C3%B3dztwo_opolskie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czerni%C3%B3w_(Kromo%C5%82%C3%B3w)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rozkoch%C3%B3w_(wojew%C3%B3dztwo_opolskie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Olszyna_(Rozkoch%C3%B3w)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stradunia_(wojew%C3%B3dztwo_opolskie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przerwa_(Stradunia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rybarze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zabierz%C3%B3w_(wojew%C3%B3dztwo_opolskie)
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1.3. Funkcje gminy 

Podstawową funkcją gminy jest rolnictwo reprezentowane przez sektor prywatny. 

Funkcje uzupełniające to mieszkalnictwo i produkcja, głównie branży przetwórstwa rolno-

spożywczego. 

2. Zagospodarowanie przestrzenne gminy – stan istniejący 

2.1. Dotychczasowe przeznaczenie, zagospodarowanie i uzbrojenie terenów  

2.1.1. Struktura przestrzenna gminy – istniejące użytkowanie gruntów   

Podstawową strukturę przestrzenną obszaru kształtują tereny rolne, leśne, 

zainwestowane (zabudowane i zurbanizowane) oraz tereny wód otwartych (rzeki, zbiorniki 

wodne). W gminie Walce tereny te  występują w następujących proporcjach. 

Tabela 2.                                                                                      Struktura użytkowania gruntów gminy Walce  

Sposób użytkowania 
Powierzchnia 

[ha] 

Procent 

powierzchni 

ogólnej gminy 

Użytki rolne 

w tym: 
5932 85,6 

grunty orne (R) 5118 73,9 

sady (S) 14 0,2 

łąki trwałe (Ł)  558 8,0 

pastwiska trwałe (Ps) 122 1,8 

grunty rolne zabudowane (Br) 116 1,7 

grunty pod stawami (Wsr) 0 0 

grunty pod rowami (W) 4 0,1 

Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione 

w tym:  
546 7,9 

grunty leśne (Ls) 513 (w tym lasy 502) 7,4 (7,2) 

grunty zadrzewione (Lz) 33 0,5 

Grunty zabudowane i zurbanizowane 

w tym: 
325 4,7 

tereny mieszkaniowe (B) 73 1,1 

tereny przemysłowe (Ba)  9 0,1 

inne tereny zabudowane (Bi) 16 0,2 

zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp) 0 0 

tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (Bz)   24 0,3 

użytki kopalne (K) 1 0,0 

tereny komunikacyjne – drogi (Dr)  198 2,8 

tereny kolejowe (Tk) 4 0,1 

inne tereny komunikacyjne (Ti) 0 0 

Grunty pod wodami: 

w tym: 
82 1,2 

powierzchniowymi płynącymi (Wp) 81 1,2 

powierzchniowymi stojącymi (Ws) 1 0,0 

Pozostałe (nieużytki N, tereny różne Tr) 44 0,6 

Razem 6929 100 

źródło: opracowanie własne wg: Raportu o stanie Gminy Walce za rok 2018, Podregiony, powiaty, gminy 2018. 

US w Opolu 
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Jak pokazuje powyższe zestawienie, w strukturze przestrzennej gminy dominują użytki rolne, 

które zajmują ok. 86% powierzchni gminy, w tym grunty orne stanowiące 86% powierzchni 

użytków rolnych i 74% ogólnej powierzchni gminy.    

W porównaniu do innych gmin wiejskich w województwie opolskim gmina Walce wyróżnia się 

małą powierzchnią lasów; grunty leśne i zadrzewione zajmują niepełne 8% ogólnej 

powierzchni, same lasy 7,2%2.  

Tereny zainwestowane, tj. zabudowane i zurbanizowane, stanowią niepełne 5% powierzchni 

ogólnej gminy, wody otwarte – ok. 1%.   

Poza wielkością terenów o różnym sposobie użytkowania, istotnym elementem 

charakteryzującym strukturę przestrzenną obszaru jest ich rozmieszczenie. W gminie Walce 

tereny te skupione są w większe obszary i ogólnie tworzą stosunkowo czytelną                         

i uporządkowaną strukturę przestrzenną. Największe obszary zwartej zabudowy znajdują się 

w granicach wsi Walce, Brożec i Stradunia. Lasy tworzą zwarte pasmo wzdłuż północno-

zachodniej granicy gminy, natomiast użytki zielone, wśród których zdecydowanie przeważają 

łąki, występują w formie ciągów w dolinach rzek Odry, Swornicy i Straduni. 

 

Rys. nr 1.                                                                  Gmina Walce - struktura użytkowania gruntów 

 
 

 

 

 

                                                      
2
 Powierzchnia lasów w województwie opolskim wynosi 27% ogólnej powierzchni województwa. 
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2.1.2. Struktura osadnicza gminy   

Podstawową sieć osadniczą tworzy 9 wsi sołeckich rozmieszczonych stosunkowo 

równomiernie na obszarze gminy. Ośrodek obsługi lokalnej skupiający ważniejsze usługi 

publiczne, w tym Urząd Gminy, położony jest w miarę centralnie w stosunku do pozostałych 

wsi i posiada dogodne z nimi połączenia drogowe. W ośrodkach obsługi stopnia 

podstawowego, tj. w Brożcu, Straduni i Rozkochowie zlokalizowane są podstawowe usługi 

użyteczności publicznej.  

2.1.3. Struktura przestrzenna i funkcjonalna jednostek osadniczych  

Na obszarach zwartej zabudowy wszystkich wsi zdecydowanie dominuje zabudowa 

zagrodowa, tj. zabudowa mieszkaniowa i gospodarcza w rodzinnych gospodarstwach 

rolnych. Ze względu na niską dochodowość gospodarstw, w wielu z nich prowadzona jest – 

poza działalnością rolniczą – inna działalność gospodarcza. Zabudowa zagrodowa 

sukcesywnie uzupełniana jest zabudową mieszkaniową jednorodzinną. 

Większe tereny produkcyjne położone są przeważnie na obrzeżach istniejącej zabudowy 

zagrodowo-mieszkaniowej. 

Ważniejsze obiekty infrastruktury społecznej i użyteczności publicznej położone są we 

wszystkich wsiach centralnie. Wyjątkiem jest wieś Walce, gdzie zabudowa ta jest 

rozproszona, niemniej jednak istnieje w miarę wykształcone centrum usługowe przy             

ul. Opolskiej, w rejonie szkoły i kościoła. Wsie Brożec, Stradunia i Rozkochów mają miejsca 

predysponowane do wykształcenia takich centrów przy istniejących obiektach usługowych.  

Zieleń urządzona zajmuje niewielkie powierzchnie, ale, właśnie z tego względu, powinna być 

szczególnie chroniona. Najcenniejsze tereny zielone w obszarach zabudowanych wsi to 

zabytkowy park w Rozkochowie i zieleń cmentarna. Z wyjątkiem cmentarza w Brożcu, 

wszystkie cmentarze położone są w bezpośrednim lub bliskim sąsiedztwie zabudowy 

mieszkaniowej. Cmentarze w Walcach i Rozkochowie nie zachowują odległości wynikającej 

z obligatoryjnej strefy sanitarnej.   

2.1.4. Uzbrojenie terenów 

Gmina Walce cechuje się średnim stopniem uzbrojenia terenów.  

Wszystkie zespoły osadnicze są zelektryfikowane i zwodociągowane. W kanalizację 

sanitarną wyposażone są wsie: Stradunia, Walce, Grocholub, Zabierzów, Rozkochów oraz 

część wsi Brożec.  

W granicach gminy nie ma sieci gazowej i gmina nie jest obecnie zgazyfikowana. 

Sieć komunikacji drogowej tworzą: droga krajowa DK 45 przebiegająca przez wieś Stradunia 

na odcinku ok. 2,6 km, drogi powiatowych łączące gminę z układem zewnętrznym dróg            

i poszczególne miejscowości, oraz drogi gminne: publiczne, głównie ulice na obszarach 

zabudowy wsi i drogi dojazdowe do gruntów rolnych. Sieć ta nie zapewnia w stopniu 

wystarczającym spójności wewnętrznej i zewnętrznej obszaru gminy, przede wszystkim ze 

względu na zaniżone parametry i jakość techniczną dróg nie odpowiadające ich klasom           

i funkcji. Szczegółowo stan infrastruktury technicznej przedstawiony jest w pkt 6 – 

Infrastruktura techniczna a infrastruktury komunikacyjnej w pkt 7 - Infrastruktura 

komunikacyjna  

 

 

 



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walce (druga edycja) 

 
 

 

 15 

2.2. Stan ładu przestrzennego i wymogi jego ochrony 

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu       

i zagospodarowaniu przestrzennym, przez "ład przestrzenny" - należy rozumieć takie 

ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia                           

w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, 

społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne. 

2.2.1. Obszar gminy 

Z punktu widzenia funkcjonalnego zagospodarowanie przestrzenne gminy jest ogólnie 

prawidłowe, o czym przesądza stosunkowo równomierne rozmieszczenie jednostek 

osadniczych i ich dogodne połączenia z ośrodkiem gminnym.  

Zastrzeżenia budzi przebieg drogi krajowej przez zwarty teren zabudowy wsi Stradunia, ze 

względu na połączenie na tym odcinku drogi ruchu tranzytowego rangi krajowej z ruchem 

lokalnym związanym z obsługą posesji przylegających do drogi, oraz uciążliwość ruchu 

samochodowego dla mieszkańców wsi (hałas, emisja spalin, zagrożenie dla pieszych). 

Z punktu widzenia społeczno-gospodarczego  zjawiskiem niekorzystnym występującym na 

terenach wiejskich jest rozpraszanie zabudowy mieszkaniowej, ponieważ  zabudowa taka 

generuje duże koszty obsługi w zakresie komunikacji, infrastruktury technicznej i społecznej 

(dowozy do szkół, zapewnienie bezpieczeństwa). W gminie Walce zjawisko to występuje 

marginalnie i dotyczy nielicznej istniejącej zabudowy zagrodowej (w północnej części 

sołectwa Stradunia i Walce). Nie ma natomiast problemu z rozpraszaniem nowej zabudowy, 

głównie dzięki pokryciu niemal całej gminy planami zagospodarowania przestrzennego. 

Z punktu widzenia środowiskowego ład przestrzenny w gminie ocenia się ogólnie 

pozytywnie.  

Zwarte tereny zabudowy wsi położone są generalnie zgodnie z warunkami fizjograficznymi.   

Korzystny – z punktu widzenia środowiskowego - jest pasmowy i ciągły układ obszarów 

biologicznie czynnych – lasów oraz dolin rzecznych z ciągami zieleni łęgowej i łąkowej - 

zapewniający prawidłowe funkcjonowanie lokalnego systemu przyrodniczego.  

Zastrzeżenia budzą: 

- przecięcie w kilku miejscach dolin rzecznych drogami publicznymi (bariery ekologiczne), 

- przekształcanie łąk w dolinach rzek na grunty orne,  

- niewielka powierzchnia lasów (które wpływają korzystnie na ogólny stan środowiska, 

przede wszystkim na klimat lokalny, stosunki wodne, wrażliwość powierzchni ziemi na 

erozję i wrażliwości powietrza oraz wód na zanieczyszczenia). 

Ocena ładu przestrzennego z punktu widzenia kulturowego oraz kompozycyjno-

estetycznego przedstawiona jest w części niniejszego rozdziału dot. stanu dziedzictwa 

kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (pkt 4).  

2.2.2. Obszary jednostek osadniczych  

Jak wynika z opisu struktury przestrzennej i funkcjonalnej obszarów jednostek 

osadniczych, rozmieszczenie terenów o podstawowych funkcjach, tj. zabudowy 

mieszkaniowo-zagrodowej, usługowej i produkcyjnej, jest generalnie we wszystkich wsiach 

prawidłowe.   

Wątpliwości może budzić łączne (przemieszane) występowanie na tych obszarach 

zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej i wytwórczej, miejscami 

konfliktowej. Łączenie ww. rodzajów zabudowy jest na obszarach wiejskich naturalne             
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i wskazane3, pod warunkiem wykluczenia obiektów i działalności uciążliwych dla funkcji 

mieszkaniowej.  

Podstawowe zidentyfikowane na obszarze gminy konflikty funkcjonalne to: 

- przebieg drogi krajowej przez teren zabudowy mieszkaniowej we wsi Stradunia,  

- występowanie zabudowy mieszkaniowej w strefach ochrony sanitarnej cmentarzy we 

wsiach Walce i Rozkochów, 

- uciążliwe dla funkcji mieszkaniowej obiekty produkcji zwierzęcej w granicach zwartych 

obszarów zabudowy wsi Walce i Brożec.  

Ogólnie, poza wyżej przedstawionymi zastrzeżeniami, ład przestrzenny obszarów 

jednostek osadniczych, z punktu widzenia funkcjonalnego, społeczno–gospodarczego                

i środowiskowego, ocenia się pozytywnie.  

Mniej korzystnie wypada natomiast ocena ładu przestrzennego zabudowy wsi z punktu 

widzenia kulturowego i kompozycyjno-estetycznego, co szerzej przedstawione w ocenie 

stanu dziedzictwa kulturowego (pkt 4).  

2.3. Stan prawny gruntów 

Dominującą formą własności gruntów na obszarze gminy jest własność prywatna, która 

obejmuje ok. 81% gruntów w gminie.  

Drugim pod względem powierzchni terenów właścicielem gruntów (ok. 14%) jest Skarb 

Państwa, do którego należą głównie tereny leśne będące w Zarządzie Lasów Państwowych. 

W posiadaniu gminy jest ok. 3% powierzchni gruntów, co daje niewielkie możliwości 

kreowania polityki przestrzennej. Przeważająca ich część jest zainwestowana; znajdują się 

na nich komunalne obiekty i urządzenia usługowe (szkoły, przedszkola, obiekty sportowe, 

parki, cmentarze, OSP i inne), urządzenia komunalnej infrastruktury technicznej, drogi, rowy 

melioracyjne.  

Pozostałe formy własności występujące na obszarze gminy to: 

 spółki prawa handlowego, 

 kościoły i związki wyznaniowe, 

 spółdzielnie. 

Wnioski do polityki przestrzennej 

 Zachować czytelną i uporządkowaną strukturę przestrzenną gminy. 

 Wskazać obszary gruntów rolnych predysponowane do zalesienia.  

 Utrzymać zwartość zespołów osadniczych poprzez lokalizowanie nowej 

zabudowy przede wszystkim w granicach jednostek osadniczych, na 

obszarach o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-

przestrzennej. 

                                                      
3
 Rozwój nierolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich wpisuje się w przyjętą w dniu 25 kwietnia 

2012 r. uchwałą Rady Ministrów „Strategię zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa” na lata 2012-2020 

(w cel szczegółowy 1, którym jest „wzrost jakości kapitału ludzkiego, społecznego, zatrudnienia                               
i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich” i przypisany mu priorytet 1.3. „Rozwój przedsiębiorczości oraz 
pozarolniczych miejsc pracy z wykorzystaniem potencjału endogenicznego obszarów wiejskich”, zgodnie z którym 
należy wspierać dywersyfikację źródeł dochodów i zatrudniania na obszarach wiejskich, przede wszystkim 
poprzez „wspieranie tworzenia pozarolniczych miejsc pracy na obszarach wiejskich” oraz opracowanie narzędzi 
zachęcających do tworzenia i rozwoju przedsiębiorczości). 
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 Wykształcić czytelne centrum wsi w Walcach, w rejonie szkoły        

i kościoła. 

 Określić rozwiązania eliminujące lub ograniczające konflikty 

funkcjonalne w granicach jednostek osadniczych, w tym               

w szczególności zasady lokalizacji obiektów produkcji zwierzęcej. 

 Dla ułatwienia realizacji polityki przestrzennej powiększać zasoby 

gruntów komunalnych.  

3. Stan środowiska oraz wymogi ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

3.1. Charakterystyka elementów środowiska przyrodniczego4 

3.1.1. Przyroda nieożywiona 

1) Położenie i rzeźba terenu 

Według regionalizacji fizyczno-geograficznej J. Kondrackiego gmina Walce leży                  

w obrębie makroregionu Niziny Śląskiej, w mezoregionie Kotliny Raciborskiej. 

Obszar gminy cechuje się na ogół rzeźbą równinną, fragmentarycznie w części południowo-

wschodniej i północno-zachodniej przechodzącą w rzeźbę falistą. Generalnie teren 

nachylony jest w kierunku północno-wschodnim na linii Płaskowyż Głubczycki – Dolina Odry. 

Deniwelacja terenu nie przekracza 35 m (min. 162,7 – max 198,3 m) a spadki terenu 

kształtują się w większości w przedziale 0 - 3%. Elementami urozmaicającymi krajobraz 

są doliny rzeczne, przede wszystkim dolina Odry oraz rzeki Straduni i Swornicy wraz        

z dolinkami ich dopływów, wcięte w obszar wysoczyznowy, gdzie deniwelacje terenu 

dochodzą do ok. 8 m.  

Głównymi elementami rzeźby są: dolina Odry, wysoczyzna plejstoceńska, współczesne 

doliny dopływów Odry. 

Dolina Odry tworzy północno-wschodnią granicę gminy. Wyerodowana jest w osadach 

trzeciorzędowych o silnie zróżnicowanym i zerodowanym stropie. Jest to fragment dawnej 

pradoliny. Forma dolinna oddzielona jest od obszaru wysoczyzny krawędzią erozyjną               

i wypełniona osadami fluwialnymi, tworzącymi rozbudowany system teras rzecznych holo-       

i plejstoceńskich. W obrębie teras rzecznych holoceńskich generalnie można wydzielić dwa 

poziomy: 

- zalewowy niższy rozciągający się wąskim pasem wzdłuż biegu Odry, wyniesiony 2,0 – 

2,5 m ponad jej stan średni, 

- zalewowy wyższy tworzący rozległą, prawie płaską równinę z lokalnymi zagłębieniami       

w formie starorzeczy, przeważnie zabagnione, wyniesiony ponad średni poziom Odry     

ok. 4 – 5 m. 

Terasy holoceńskie przykryte są od powierzchni pokrywą mady rzecznej. Poniżej teras 

zalewowych rozciąga się wyższa terasa akumulacyjna, wznosząca się do ok. 10 m powyżej 

średniego stanu Odry. Terasa ta tworzy rozległy poziom, wykorzystywany dla celów 

zabudowy mieszkalnej Straduni, Żużeli i Mechnicy. 

                                                      
4
 W rozdziale wykorzystano Opracowanie ekofizjograficzne dla obszaru gminy Walce, oprac. BIO-PLAN, 

Krasiejów 2009, z aneksem „Aktualizacja danych” wg stanu na rok 2019 r.  
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Wysoczyzna plejstoceńska wznosi się w przedziale wysokościowym 175 – 198 m i cechuje 

się rzeźbą równinną, fragmentami przechodzącą w falistą. W obrębie wysoczyzny można 

wyróżnić trzy strefy o zróżnicowanej morfologii: 

- strefę moreny dennej o niewielkich deniwelacjach terenu 3 – 5 m, zbudowaną z utworów 

piaszczystych i żwirowych (fluwioglacjalnych); 

- strefę moreny falistej o deniwelacjach terenu w granicach 3 – 10, zbudowaną z utworów 

piaszczysto-żwirowych, częściowo gliny zwałowej; 

- strefę moreny pagórkowatej o deniwelacjach terenu 5 – 20 m, zbudowanej z utworów 

gliniastych, przewarstwionych piaskami i żwirami. 

Doliny rzeczne Straduni i Swornicy, przecinające obszar gminy południkowo, tworzą 

szerokie (200 – 700 m) i podmokłe doliny, wcięte od 5 do 15 m w otaczającą wysoczyznę. 

Wypełnienie dolin stanowią osady fluwialne, piaszczysto-żwirowe, przykryte pokrywą 

madową. W dolinie Swornicy miejscami występują zatorfienia. Budowa geologiczna oraz 

warunki gruntowo-wodne stanowią, że doliny powinny być wykorzystywane pod trwałe użytki 

zielone, obecnie jednak znaczną ich część stanowią uprawy polowe, przede wszystkim  

w dolinie Odry i dolinie Straduni pomiędzy Walcami i Stradunią.  

Formy antropogeniczne w obrębie obszaru gminy stanowią nasypy dróg i linii kolejowej.  

Rzeźba terenu na obszarze gminy nie stwarza istotnych ograniczeń dla lokalizacji zabudowy. 

Pewne utrudnienia mogą stanowić strefy krawędziowe dolin rzecznych: Odry, Straduni           

i Swornicy, gdzie spadki terenu lokalnie mogą przekraczać 5%. 

2) Budowa geologiczna 

Obszar gminy niemal w całości pokrywają utwory czwartorzędowe, w nielicznych tylko 

miejscach ukazują się skały trzeciorzędowe, zalegające na utworach głównie karbonu 

dolnego. Osady czwartorzędowe utworzone są głównie z utworów plejstoceńskich z okresu 

zlodowaceń południowo i środkowopolskiego.  

Do najmłodszych utworów plejstocenu należą piaski rzeczne teras akumulacyjnych, 

występujących w dolinie Odry. Piaski te pochodzą z okresu zlodowacenia północno-

polskiego. Tworzą one terasy akumulacyjne średnie. Lokalnie występują piaski i żwiry 

wodno-lodowcowe zlodowacenia środkowo-polskiego, przewarstwione piaskami 

różnoziarnistymi, sporadycznie mułami i glinami. Miąższość tych osadów waha się w 

granicach 10 – 40 m. 

Poza dolinami występują piaski akumulacji lodowcowej z głazami miąższości 10 – 15 m, 

lokalnie 5 – 25 m, przewarstwione gliną o zmiennej miąższości. 

Gliny morenowe występują niewielkimi płatami na południowy wschód od Dobieszowic. 

Tworzą ją formy zlodowacenia środkowo-polskiego i południowo-polskiego oddzielone 

utworami piaszczysto-ilastymi fazy interglacjalnej. Łączna miąższość utworów gliniastych 

dochodzi do 20 m. Na znacznym obszarze gminy utwory gliniaste występują w formie 

przemytej, spiaszczonej. 

Utwory wieku holoceńskiego występują w obrębie den dolnych i reprezentowane są przez 

piaski fluwialne, mady, lokalnie mułki, iły i torfy. Mady zbudowane są z piasków gliniastych, 

glin pylastych i pyłów, przewarstwionych piaskami różnoziarnistymi i pylastymi oraz żwirami. 

Miąższość osadów holocenu w dolinie Odry dochodzi do 10 m, w dolinach bocznych 
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dopływów do 2 m. Utwory madowe spoczywają również na piaskach rzecznych teras 

akumulacyjnych wieku plejstoceńskiego. 

3) Surowce mineralne 

Budowa geologiczna obszaru sprzyja występowaniu surowców pospolitych, głównie 

piasków i żwirów oraz glin zwałowych. Tereny po wyeksploatowanym złożu piasków i 

piasków ze żwirem „Nowe Kotkowice” występują w zachodniej części sołectwa Rozkochów.  

Obecnie na obszarze gminy udokumentowane są 2 złoża kruszyw naturalnych. 

1. Złoże „Koźle – Krępna”  o powierzchni ok. 22,5 ha, położone na obszarze terasy 

zalewowej, w obrębie dwóch pól w północnej części wsi Stradunia (pole IA na obszarze 

starorzecza Odry, pole IB na zachód od starorzecza). Jest to złoże pospółki o zasobach 

geologicznych rozpoznanych w kategorii C2 w ilości 4 219 tys. ton. Obecnie nie jest 

eksploatowane i podlega intensywnemu użytkowaniu rolniczemu.  

                Rys. nr 2.                                          Położenie złoża „Koźle-Krępna”                                                    

 
[źródło:http://geologia.pgi.gov.pl/arcgis/apps/MapSeries/index.html?appid 

=8d14826a895641e2be10385ef3005b3c] 

2. Złoże „Walce” o powierzchni 1,6 ha, położone na zachód od wsi Walce. Jest to złoże       

o zasobach geologicznych rozpoznanych w kategorii C1 w ilości 283 tyś. ton.  

                     Rys. nr 3.                                                      Położenie złoża „Walce”                                                    

 
[źródło:http://geologia.pgi.gov.pl/arcgis/apps/MapSeries/index.html?appid 

=8d14826a895641e2be10385ef3005b3c] 

 

Na obszarze gminy znajduje się też bardzo niewielki fragment złoża kruszyw naturalnych 

„Nowe Kotkowice”. Położony przy wschodniej granicy z gminą Głogówek fragment obejmuje     

w granicach gminy Walce pas długości ok. 38 m i szerokości max. 4 m, o powierzchni          

ok. 150 m2. 
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4) Wody powierzchniowe 

Obszar gminy Walce należy do dorzecza, a częściowo i do bezpośredniej zlewni rzeki 

Odry (fragment wsi Stradunia). Odznacza się dobrze rozwiniętą siecią wód powierzchnio-

wych. Oprócz Odry, głównym ciekiem odwadniającym teren opracowania jest rzeka 

Stradunia - lewobrzeżny dopływy Odry I-rzędu. Podstawową sieć hydrograficzną uzupełniają 

rzeka Swornica i liczne krótkie dopływy i rowy melioracyjne. 

Rzeka Odra stanowi północno-wschodni fragment granicy gminy Walce w obrębie wsi 

Stradunia. (Tereny wsi Stradunia położone są na ok. 112-116-tym kilometrze Odry.) 

Stradunia jest lewobrzeżnym dopływem Odry I-rzędu. Rzeka przepływa przez wschodnią 

część gminy i ma zasadniczy wpływ na kształtowanie się stosunków wodnych tego terenu. 

Uchodzi do Odry na terenie sołectwa Stradunia. Na terenie tym znajduje się także krótki 

odcinek Potoku Mechnickiego, niewielkiego cieku będącego także dopływem Odry           

I-rzędu, którego źródła znajdują się w gminie Reńska Wieś. 

Swornica płynie generalnie z południowego-zachodu na północny-wschód. Koryto rzeki jest 

uregulowane na całej długości, a podmokła dolina, w szczególności o okolicach wsi 

Ćwiercie, Zabierzów i Kromołów została zmeliorowana. Mimo tego zachowały się na niej 

pozostałości zadrzewień łęgowych i wilgotnych łąk, które stanowią w dalszym ciągu tereny 

cenne przyrodniczo oraz ostoję chronionych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt.  

Rowy melioracyjne znajdują się głównie na terasach zalewowych doliny Odry i w dolinach 

Straduni i Swornicy.  

Wody stojące na obszarze gminy zajmują niewielką powierzchnię; są to małe zbiorniki 

poeksploatacyjne i stawy oraz zakole Odry, odcięte, w trakcie prac regulujących bieg rzeki, 

częściowo już wypłycone i zarastające.  

Zagrożenie powodziowe  

Wg map zagrożenia powodziowego na obszarze gminy Walce występują obszary 

szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary, na których prawdopodobieństwo 

wystąpienia powodzi jest niskie. Znajdują się one w dolinie Odry w obrębie wsi Stradunia          

i obejmują głównie grunty rolne a także zabudowania w rejonie ul. Wałowej i ul. Lesiany.  

Na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią obowiązują zakazy i wymagania 

określone w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, tj.: 

 zakaz gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także 

innych substancji lub materiałów, które mogą zanieczyścić wody, prowadzenia odzysku 

lub unieszkodliwiania odpadów, w szczególności ich składowania, z zastrzeżeniem, że 

właściwy organ Wód Polskich może, w drodze decyzji, zwolnić z tego zakazu, określając 

warunki niezbędne dla ochrony jakości wód;  

 wymóg uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w  przypadkach:  

-  lokalizowania nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko oraz nowych obiektów budowlanych, 

-  gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także 

innych materiałów, które mogą zanieczyścić wody, oraz prowadzenie na tych 

obszarach odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania, jeżeli 

wydano decyzję zwalniającą z zakazu gromadzenia tych materiałów. 

 



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walce (druga edycja) 

 
 

 

 21 

Rys. nr 4.          Obszary szczególnego zagrożenia powodzią w rejonie gminy Walce                                                    

 
           [źródło: http://maps.opolskie.pl/ogis/default.aspx?gpw=ff7446d6-81d5-4724-9fc1-95e848755c77] 

 

Poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią w granicach gminy występuje obszar 

zagrożony podtopieniami. Obejmuje on fragment doliny rzeki Straduni w jej dolnym biegu.   

Rys. nr 5.                        Obszary zagrożone podtopieniami w rejonie gminy Walce   

 
            [źródło: http://epsh.pgi.gov.pl/eps] 

 

Jakość wód powierzchniowych 

Ocenę stanu wód powierzchniowych przeprowadza się dla jednolitych części wód.   

Do 02.07.2019 r. ocena ta przeprowadzana była zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części 

wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych    

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1187)5.  

Obszar gminy Walce położony jest w granicach trzech jednolitych części wód 

powierzchniowych rzecznych:  

 

 

 

 

                                                      
5
 Rozporządzenie zostało uchylone  Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (uchylona podstawa prawna). 
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Tabela 3.                                                                     Wykaz JCWP rzecznych na obszarze gminy Walce 

L 

p. 
Kod JCWP Nazwa JCWP Typ JCWP 

1 PLRW600020117499 Stradunia od Jakubowickiego Potoku do Odry 20
*
 

2 PLRW600018117489 

     

Ligocki Potok 18
**
 

3 PLRW60001911759 Odra od kanału Gliwickiego do Osobłogi 19
***

 
*
rzeka nizinna żwirowa 

**
potok nizinny żwirowy 

***
rzeka nizinna piaszczysto – gliniasta 

źródło: Opracowanie ekofizjograficzne dla obszaru gminy Walce  

Zgodnie z informacjami zawartymi w zaktualizowanym Planie gospodarowania wodami na 

obszarze dorzecza Odry6, stan wód wszystkich ww. trzech JCWP ocenia się jako zły. Wyniki 

oceny ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych dla tych części wód przestawiają się 

następująco: 

Tabela 4.         Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych dla JCWP rzecznych  

       na obszarze dorzecza Odry w granicach gminy Walce 

 

L 

p. 

 

Kod JCW 

Czy JCW jest 

monitorowana?/ nazwa 

punktu pomiarowego-

kontrolnego 

 

Status 

JCWP 

Aktu-

alny 

stan 

JCWP 

Ocena ryzyka 

nieosiągnięcia 

celów 

środowiskowych 

1 PLRW600020117499 monitorowana / ppk 

Stradunia – Stradunia 

NAT
*
 zły Zagrożona 

2 PLRW600018117489 monitorowana / ppk Ligocki 

Potok – Pokrzywnica 

NAT
*
 zły Zagrożona 

3 PLRW60001911759 monitorowana / ppk Odra – 

Obrowiec 

SZCW
**
 zły Zagrożona 

*
NAT – naturalna część wód  

**
SZCW – silnie zmieniona część wód; 

źródło: Opracowanie ekofizjograficzne dla obszaru gminy Walce 

 

W 2018 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu prowadził badania 

jakości wód powierzchniowych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska na 

obszarze województwa opolskiego w 35 punktach pomiarowo-kontrolnych. Wg wyników tych 

badań we wszystkich omawianych JCW utrzymuje się zły stan wód7.  

5) Wody podziemne 

Na obszarze opracowania oraz w jego otoczeniu wody podziemne o większym znaczeniu 

użytkowym występują w utworach czwartorzędowych i trzeciorzędowych. Kredowe piętro 

wodonośne wobec głębokiego zalegania i słabego zbadania nie ma dotychczas 

praktycznego znaczenia.  

Wody podziemne piętra czwartorzędowego.  

W jego obrębie można wyróżnić dwa poziomy wodonośne: górny - posiada szeroki zasięg       

i związany jest z utworami piaszczysto-żwirowymi o miąższości nie przekraczającej 20 m        

i genetycznie związanymi z akumulacją rzeczną, dolny - tworzą osady żwirowo-piaszczyste 

                                                      
6
 Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry. Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów             

z dnia 18 października 2016 r. (poz. 1967) 
7
 Stan środowiska w województwie opolskim w 2018 r., Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska,             

Opole 2019 r. 
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doliny kopalnej Kędzierzyn - Rudy. Oba poziomy pozostają w łączności hydraulicznej                 

i w zasadzie tworzą jeden wspólny poziom wodonośny. Dominujące znaczenie ma 

swobodne zwierciadło wody zalegające na głębokości 2-15 m ppt. Kierunek spływu wód 

zgodny jest z morfologią tereny i generalnie utworami piaszczysto-gliniastymi  

o maksymalnej miąższości ok. 140 m. 

Wody podziemne piętra trzeciorzędowego.  

Zbiornik ten tworzą warstwy piaszczyste występujące w środowisku utworów ilastych. 

Tworzy go 5 poziomów wodonośnych, nieciągłych warstw poprzecinanych rynnami 

współczesnych i kopalnych dolin rzecznych. Obszar gminy leży w zasięgu mioceńskiego 

(sarmatu) zbiornika wód podziemnych. Ponieważ występuje w otoczeniu nieprzepusz-

czalnych osadów ilastych miocenu cechują go wody pod znacznym ciśnieniem. 

Występują w nim wody naporowe o ciśnieniu subartezyjskim i artezyjskim. Średnia 

głębokość zalegania to 20 - 120 m. Spływ wód następuje w kierunku północno-wschodnim, 

ku dolinie Odry. 

Obszar opracowania położony jest w obrębie trzeciorzędowego Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych (GZWP 332) Subniecka kędzierzyńsko-głubczycka. Jest to zbiornik wód 

podziemnych trzeciorzędowych i czwartorzędowych, gromadzący wody w ośrodku porowym, 

o parametrach:  

 szacunkowe zasoby dyspozycyjne: 109 890 m3/dobę  

 średnia głębokość ujęć: 80÷120 m, 

 podatność zbiornika na antropopresję: średnio i mało podatny. 

Rys. nr 6.                                             Granica GZWP 332 na obszarze Gminy Walce   

 
 

        [źródło: http://epsh.pgi.gov.pl/eps] 

Zbiornik nie ma ustanowionego obszaru ochronnego, o którym mowa w 141 ust. 1 ustawy  

z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.).  

Z mapy wynikowej, sporządzonej w ramach zakończonego w  2016 r. projektu „Wykonanie 

programów i dokumentacji geologicznych określających warunki hydrogeologiczne  

w związku z ustanawianiem obszarów ochronnych głównych zbiorników wód podziemnych 

(GZWP) dla potrzeb planowania i gospodarowania wodami podziemnymi” wynika, że dla 

GZWP 332 planowany jest obszar ochronny, którego granica na obszarze gminy Walce 

pokrywa się z granicą zbiornika8. 

                                                      
8
 https://www.pgi.gov.pl/aktualnosci/display/9309-glowne-zbiorniki-wod-podziemnych-gzwp.html 

https://www.pgi.gov.pl/aktualnosci/display/9309-glowne-zbiorniki-wod-podziemnych-gzwp.html
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Jakość wód podziemnych 

Zgodnie podziałem Polski na lata 2016 – 2021, obszar gminy Walce położony jest                  

w granicach  jednolitej części wód podziemnych JCWPd 127. Do 02. 07. 2019 r. ocena stanu 

wód podziemnych przeprowadzana była zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska     

z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód 

podziemnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 85)9.  

Na obszarze gminy Walce wody podziemne nie są badane. Najbliższe punkty pomiarowe,        

w których badany jest stan wód podziemnych w ramach monitoringu operacyjnego, położone 

są w Zdzieszowicach (nr 619) i w Krapkowicach (nr 1230). Według oceny jakości wód 

podziemnych za rok 2018 wody w pkt nr 619  miały II klasę jakości (wody dobrej jakości), 

natomiast w pkt 1230 – I klasę (wody bardzo dobrej jakości).  

Wody podziemne ujmowane są na potrzeby wodociągu grupowego w dwóch studniach 

położonych we wsi Rozkochów. Na podstawie kontroli sanitarnych oraz sprawozdań z badań 

wody pobranej przez inspekcję sanitarną, nie stwierdzono występowania stałych lub 

utrzymujących się przekroczeń żadnego z badanych parametrów10. 

6) Gleby 

Gleby w gminie Walce wytworzone zostały z utworów pochodzenia wodnolodowcowego 

oraz utworów aluwialnych, wyścielających doliny rzeczne. Zarówno wśród utworów 

akumulacji wodnolodowcowej jak i rzecznej, dominują gleby średnie i lekkie oraz piaski 

różnych grup mechanicznych. Pod względem rodzajowym wyróżnia się tutaj gleby gliniaste, 

piaszczyste, organiczne, pyłowe oraz iłowe. Pod względem typologicznym występują gleby 

brunatne, psudobielicowe, mady, gleby bagienne i czarne ziemie. 

Zachodnią część gminy, pomiędzy doliną Swornicy a gminą Krapkowice, zajmują gleby 

brunatne wytworzone z glin lekkich i średnich. W części środkowej, pomiędzy dolinami 

Swornicy i Straduni, gleby brunatne występują przemiennie z pseudobielicowymi. Obydwie 

grupy wytworzone zostały z glin lekkich i średnich oraz piasków różnych grup 

mechanicznych. Reprezentują klasy IV – VI i IV i V kompleks przydatności  rolniczej. 

W południowo-zachodniej części gminy (rejon Dobieszowic) przeważają gleby  

pseudobielicowe klas II, IIIa, IIIb i II kompleksu przydatności rolniczej. 

W obrębie doliny Odry i sporadycznie Straduni, z przylegającej pokrywy utworów 

aluwialnych, wytworzyły się mady rzeczne średnie i ciężkie z iłów, pyłów i glin średnich 

pylastych, II – IV klasy bonitacyjnej i II klasy kompleksu glebowego. 

W dolinach Swornicy i Straduni przeważają gleby organiczne (torfy, mursze, gleby mułowo-

torfowe) klas IV – VI użytków zielonych, zaliczane do kompleksów IIz i IIIz przydatności 

rolniczej. 

Udział procentowy poszczególnych klas bonitacyjnych w ogólnej powierzchni użytków 

rolnych w gminie jest następujący: 

- grunty orne:   II klasa   - 31,8 ha  (0,5 %)  

III klasa  - 1483,0 ha  (25,4 %)  

IV klasa  - 3467,4 ha  (59,4 %)  

V klasa  - 777,3 ha  (13,3 %)  

VI klasa  - 78,0 ha  (1,47 %) 

                                                                                                                                                                      
 
9
 Rozporządzenie zostało uchylone  Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (uchylona podstawa prawna). 

10
 Program ochrony środowiska dla gminy Walce na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024, Walce 2017 



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walce (druga edycja) 

 
 

 

 25 

- użytki zielone: II klasa   - 8,1 ha  (0,8 %)  

III klasa  - 440,5 ha  (45,8 %)  

IV klasa   - 402,2 ha   (41,9 %)  

V klasa  - 84,8 ha  (8,8 %)  

VI klasa  - 14,6 ha  (1,5 %) 

W dostępnych materiałach informacyjnych o stanie środowiska brak jest danych na temat 

środowiska glebowego dla gminy Walce. 

7) Warunki klimatyczne 

Według regionalizacji klimatycznej A. Schmucka, gmina Walce zalicza się do regionu 

nadodrzańskiego, najcieplejszego w województwie. Średnia temperatura waha się                 

w granicach 8,20 – 8,60C, przy średniej stycznia 1,50C i lipca 18,50C. Warunki 

usłonecznienia, swobodne nawietrzanie i przewietrzanie są dobre. 

Południowa i środkowa część gminy (wysoczyzna  plejstoceńska), posiada najbardziej 

korzystne warunki dla osadnictwa. Warunki usłonecznienia, swobodne nawietrzanie                 

i przewietrzanie są dobre. Na ogół nie występują mgły i zastoiska z chłodnego powietrza, 

głównie w okresie wiosennym i jesiennym. W związku z tym obserwowana jest zwiększona 

częstotliwość przymrozków i dni mroźnych. 

Niekorzystne warunki topoklimatyczne są natomiast odczuwalne w obrębie dolin Straduni         

i Swornicy, łagodniejsze w obrębie terasy zalewowej niższej, natomiast w obrębie terasy 

zalewowej wyższej, zaznaczają się wpływy obszarów wysoczyznowych i terasy 

plejstoceńskiej. 

Obszary leśne zajmują bardzo małą powierzchnię, z tego powodu ich modelujący wpływ na 

warunki klimatyczne jest bardzo niewielki. Generalnie spodziewać się tam należy obniżenia 

dobowej amplitudy temperatury, podwyższenia wilgotności powietrza,. Zdecydowanego 

osłabienia nasłonecznienia oraz zmniejszenia prędkości wiatru. Z uwagi na wydzielanie 

substancji antybiotycznych (fitoncydy), posiadających właściwości bakterio- i grzybobójcze 

oraz wytwarzanie „pola biologicznego”, lasy wpływają na podniesienie walorów 

bioklimatycznych terenu. 

Higiena atmosfery 

Stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego związany jest z emisją zanieczyszczeń 

pochodzących ze źródeł zlokalizowanych na obszarze gminy Walce oraz w niewielkim 

stopniu przenoszonych z rejonu Zdzieszowic i Kędzierzyna (rzadko występujące wiatry           

z kierunków wschodnich i północno-wschodnich). Podstawowym źródłem emisji 

zanieczyszczeń jest spalanie energetyczne, głównie paliw stałych: węgla, koksu, 

stanowiących podstawowe paliwo dla większości lokalnych kotłowni. Drugim ważnym 

źródłem niskiej emisji są zanieczyszczenia komunikacyjne. Emisja ta, wraz z postępującym 

zwiększaniem się ilości pojazdów na drogach, wykazuje tendencję wzrostową. Problem 

dotyczy szczególnie wsi Stradunia, gdzie droga krajowa przebiega przez teren zwartej 

zabudowy wsi. 

Dla obszaru gminy Walce nie prowadzi się badań jakości powietrza. Ocena jakości powietrza 

dokonywana jest w ramach monitoringu państwowego dla dwóch stref: miasta Opola oraz 

strefy opolskiej obejmującej pozostałą część województwa, w tym gminę Walce. Wg wyników 

oceny jakości powietrza za rok 2018 w strefie opolskiej, przy uwzględnieniu kryteriów 

ustanowionych w celu ochrony zdrowia, poziomy stężeń pyłów (PM10, P2,5), benzo(a)pirenu 
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(B(a)P) oraz ozonu (O3) zostały zakwalifikowane do klasy C (poziom stężeń przekracza 

wartość dopuszczalną powiększoną o margines tolerancji). Poziomy stężeń pozostałych 

badanych zanieczyszczeń zostały zakwalifikowane do klasy A (poziom stężeń nie 

przekracza wartości dopuszczalnej, nie jest wymagane prowadzenie działań na rzecz 

poprawy jakości powietrza)11.  

Ze względu na przekroczenia wartości dopuszczalnych zanieczyszczeń w powietrzu Sejmik 

Województwa Opolskiego, realizując wymagania wynikające z przepisów z zakresu ochrony 

środowiska, opracowuje programy ochrony powietrza. Aktualnie obowiązuje „Program 

ochrony powietrza dla strefy opolskiej i miasta Opola ze względu na przekroczenie 

poziomów dopuszczalnych pyłu PM 10 i poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz 

poziomów dopuszczalnych pyłu PM 2,5, ozonu i benzenu dla strefy opolskiej” przyjęty            

w 2018 r.12. W programie pokazane są rozkłady stężeń zanieczyszczeń w powietrzu. Wynika 

z nich, że na obszarze gminy Walce nie występują średnioroczne przekroczenia stężeń 

pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5. W odniesieniu do pyłu zawieszonego PM10 wykazano 

nieznaczne przekroczenia stężeń dobowych tylko na obszarze wsi Walce; obszar ten 

zaliczony został do przedziału obszarów o stężeniu dobowym pyłu zawieszonego PM10              

w granicach 45,1-50,4 μg/m3 (poziom dopuszczalny wynosi 50 μg/m3). 

Na całym obszarze gminy przekroczony jest poziom stężeń średniorocznych benzo(a)pirenu 

(co dotyczy całego powiatu krapkowickiego). W odniesieniu do ozonu – wg oceny jakości 

powietrza przedstawionej w programie – w całej strefie opolskiej przekroczony jest poziom 

docelowy, a także poziom celu długoterminowego. 

Klimat akustyczny 

Głównymi źródłami hałasu na obszarze gminy jest droga krajowa nr 45 i linia kolejowa                    

nr 137.   

Dla drogi brak jest danych na temat poziomu hałasu komunikacyjnego, ale, ze względu na jej 

przebieg przez tereny zabudowane wsi Stradunia, hałas ten jest z pewnością uciążliwy dla 

mieszkańców wsi.  

Linia kolejowa biegnie skrajem obszaru gminy przez tereny rolne niezabudowane, nie 

stwarza więc uciążliwości.  

Promieniowanie elektromagnetyczne 

Źródłami pól elektromagnetycznych są linie elektroenergetyczne wysokich napięć 400 i 110 

kV przecinające obszar gminy. Linie biegną poza terenami zabudowanymi i nie stwarzają 

zagrożenia dla zdrowia ludzi. 

8) Obszary ograniczonego użytkowania i zagrożenie poważnymi awariami 

Dotychczas w gminie Walce nie utworzono obszaru ograniczonego użytkowania13           

w rozumieniu przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska, pomimo, że przy drodze 

                                                      
11

 Stan środowiska w województwie opolskim w 2017 r., Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Opole 
2018 r. 
12

 Program ochrony powietrza dla strefy opolskiej i miasta Opola ze względu na przekroczenie poziomów 
dopuszczalnych pyłu PM 10 i poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz poziomów dopuszczalnych pyłu PM 2,5, 
ozonu i benzenu dla strefy opolskiej. Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/403/2018 Sejmiku Województwa 
Opolskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. 
13

 Obszary takie  tworzy się  dla oczyszczalni ścieków, składowiska odpadów komunalnych, kompostowni, tras 
komunikacyjnych, lotnisk, linii i stacji elektroenergetycznych oraz instalacji radiokomunikacyjnej, radionawi-
gacyjnej i radiolokacyjnej, jeżeli z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, z analizy porea-
lizacyjnej albo z przeglądu ekologicznego wynika, że mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, 
technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem 
zakładu lub obiektu. 
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krajowej na terenie zwartej zabudowy wsi Stradunia nie ma możliwości dotrzymania 

wymaganych standardów  jakości środowiska. 

Poważna awaria w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska to „zdarzenie, w szczególności emisja, pożar lub eksplozja, powstałe      

w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje 

jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania 

zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstanie takiego zagrożenia z 

opóźnieniem”. Poważna awaria przemysłowa, zgodnie z cytowaną ustawą, to poważna 

awaria w zakładzie dużego lub zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej.  

Na obszarze gminy Walce nie ma zakładów zwiększonego i dużego ryzyka wystąpienia 

poważnych awarii przemysłowych (ZZR i ZDR). Występuje natomiast zagrożenie poważnymi 

awariami związanymi z transportem na drodze krajowej nr 45.  

3.1.2. Przyroda ożywiona 

1) Szata roślinna 

Według podziału geobotanicznego Matuszkiewicza [Atlas ...,1994] gmina Walce leży 

w obrębie Krainy Dolnośląskiej i Okręgu Głubczycko-Ostrawskiego. W podziale na 

regiony przyrodniczo-leśne Tramplera [Atlas ...,1994] obszar ten znajduje się                    

w mezoregionie Płaskowyżu Głubczyckiego należącego do Krainy Śląskiej, Dzielnicy 

Przedgórza Sudeckiego i Płaskowyżu Głubczyckiego. 

Roślinność gminy Walce oraz jej zróżnicowanie jest odzwierciedleniem dosyć dużej ilości 

siedlisk, jakie wykształciły się tu w wyniku różnej żyzności gleb, warunków wodnych                 

i mikroklimatycznych. 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-segetalne, ruderalne). Dominującymi 

zbiorowiskami na terenie gminy są zbiorowiska segetalne związane z uprawami.  

Zbiorowiska leśne i zaroślowe  

Zbiorowiska leśne występują przede wszystkim w północnej-zachodniej części gminy. Są to 

najczęściej lasy liściaste, głównie lasy grądowe i łęgowe oraz bory mieszane i bory sosnowe, 

które należą tu do dosyć dobrze wykształconych pod względem fitosocjologicznym. Wyróżnić 

można dwa zespoły: grąd subkontynentalny Tilio cordatae-Carpinetum betuli stwierdzony      

w okolicach Swornicy i na północ od Brożca oraz w zubożałej formie w parku w Rozkochowie 

oraz łęg jesionowo-olszowy Fraxino-Alnetum (Circaeo-Alnetum), którego niewielkie płaty 

występują w dolinie Swornicy koło Swornicy, na północ od Brożca oraz pomiędzy 

Zabierzowem i Rozkochowem. Do zbiorowisk zaroślowych na obszarze gminy należą 

zarośla ligustru i tarniny Pruno-Crataegetum, w których dominuje śliwa tarnina Prunus 

spinosa, występujące bardzo rzadko obrzeżach dróg polnych. W dolinie Swornicy i Straduni 

na podmokłych nieużytkach, na niewielkich powierzchniach wykształciły się łozowiska             

z przewagą wierzby szarej Salix cinerea i wierzby pięciopręcikowej Salix pentandra – 

Salicetum pentadro-cinereae. 

Lasy o charakterze borów sosnowych i borów mieszanych zajmują na terenie gminy Walce 

stosunkowo dużą powierzchnię. Są to jednak zbiorowiska wtórne, ze sztucznie nasadzoną 

sosną na siedliskach grądowych, które mają niewielką wartość przyrodniczą. W bardzo 

ubogim pod względem florystycznym runie tych lasów dominują różne gatunki jeżyn Rubus 



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walce (druga edycja) 

 
 

 

 28 

sp. oraz trzcinnik piaskowy Calamagrostis epigejos, szczególnie bujnie rozwijające się           

w partiach nadmiernie prześwietlonych.  

Zbiorowiska nieleśne  

Odra ze starorzeczami, Stradunia, Swornica oraz drobne zbiorniki wodne stanowią dogodne 

siedliska dla rozwoju zbiorowisk wodnych, reprezentowanych na obszarze gminy Walce 

przez fitocenozy z klas Lemnetea i Potametea. Zbiorowiska wodne mają bardzo dużą 

wartość przyrodniczą, gdyż występują w nich również gatunki chronione i rzadkie. Do 

najbardziej interesujących, ze względu na rzadkość występowania w skali kraju i regionu, 

zespołów wodnych na tym terenie należą: zespół z dominacją osoki aloesowatej 

Striatiotetum aloidis, zespół z dominacją rdestnicy alpejskiej Potametum alpini, zespół 

rdestnicy stępionej Potametum obtusifolii, zespół z dominacją włosienicznika 

skąpopręcikowego Ranunculetum fluitantis oraz zespół „lilii wodnych” Nupharo-

Nymphaeetum. Wśród pospolitych zbiorowisk stwierdzono tu występowanie zespołu rzęsy 

drobnej i spirodeli wielokorzeniowej Spirodeletum polyrhizae, w którym dominuje jeden 

gatunek charakterystyczny rzęsa drobna Lemna minor oraz znacznie rzadziej spirodela 

wielokorzeniowa Spirodela polyrhiza. Występuje tu również zespół moczarki kanadyjskiej 

Elodeetum canadensis, zespół rdestnicy pływającej Potametum natantis oraz zespół 

wywłócznika kłosowego Myriophyletum spicati. Zbiorowiska te spotykane są przede 

wszystkim w starorzeczu Odry koło Straduni. 

Zbiorowiska szuwarowe i wielkoturzycowe na terenie zajmują stosunkowo niewielkie 

powierzchnie i występują w miejscach podmokłych, m.in. w dolinie Swornicy, Straduni oraz 

Odry oraz w podmokłych miejscach w sąsiedztwie rowów i strumieni. Ich wartość 

przyrodnicza jest duża, choć zwykle są one ubogie w gatunki roślin. Do najczęściej 

spotykanych należą płaty zespołów ze związku Phragmition. Do najbardziej 

rozpowszechnionych należy zespół trzciny pospolitej Phragmitetum australis i manny mielec 

Glycerietum maximae. Nieco rzadziej spotykany jest zespół pałki szerokolistnej Typhetum 

latifoliae, szuwar tatarakowy Acoretum calami. Częstym zespołem, porastającym nieużytki 

jest zespół trzciny pospolitej w formie lądowej Phragmitetum australis fo. terrestris. Wzdłuż 

cieków wodnych lub w lokalnych obniżeniach terenu rozwijają się zespoły wysokich turzyc ze 

związku Magnocaricion. Zbiorowiska te na badanym obszarze nie zajmują większych 

powierzchni, co jest skutkiem stałej presji gospodarki człowieka na żyznych terenach dolin 

rzecznych. Wśród wykształcających się tam zbiorowisk najczęściej spotyka się szuwary 

turzyc: zaostrzonej Carex gracilis, błotnej C. acutiformis, dzióbkowatej C. rostrata, 

dwustronnej C. disticha oraz szuwar mozgi trzcinowatej Phalaris arundinacea. Występuje tu 

również słabo poznany w Polsce szuwar z trzcinnikiem lancetowatym Calamagrostis 

canescens. Miejscami zabagnione partie łąk i brzegi strumieni zajmuje zespół kosaćca 

żółtego Iridetum pseudacori, któremu towarzyszą liczne gatunki łąkowe i szuwarowe. Cechą 

charakterystyczną tych zbiorowisk roślinnych jest stałe uwilgotnienie, a nawet okresowe 

utrzymywanie się wody na powierzchni gruntu. Zbiorowiska te pełnią ważną rolę w małej 

retencji, są też siedliskiem i żerowiskiem wielu zwierząt. Tworzą mozaikę pośród terenów 

zabagnionych, często bez wyraźnych granic przechodząc w zbiorowiska łąk lub przenikają 

się wzajemnie. Należą do najtrudniejszych w zagospodarowaniu typów łąk, przede 

wszystkim z powodu stale wysokiego poziomu wód gruntowych i trudnych warunków zbioru 

siana. Turzycowiska koszone były z reguły w celu pozyskania ściółki, najczęściej ręcznie lub 

przy użyciu lekkiego sprzętu u schyłku lata. W programach rolnośrodowiskowych na 

utrzymanie tych biotopów przewiduje się najwyższą pomoc finansową.  
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Seminaturalne i antropogeniczne zbiorowiska żyznych łąk kośnych z klasy Molinio-

Arrhenatheretea występują na obszarze gminy Walce dosyć rzadko. Łąki świeże z rzędu 

Arrhenatheretalia występują bardzo rzadko na wyższych terasach doliny Odry i użytkowane 

są jako łąki kośne lub kośno - pastwiskowe. Są to zbiorowiska kadłubowe, bardzo ubogie 

florystycznie. Łąki wilgotne z rzędu Molinietalia występują bardzo rzadko na niższych 

terasach Odry i Straduni, na siedliskach łęgów i grądów niskich. Do grupy łąk ekstensywnych 

zaliczyć należy również zespół sitowia leśnego Scirpetum sylvatici. Płaty tego zbiorowiska 

rozwijają się najczęściej na niewielkich powierzchniach pośród kompleksów łąkowych, 

przede wszystkim tych wyłączonych z uprawy. Wyraźnie koncentrują się na obszarach 

źródliskowych (wysięki wody), pełniąc rolę naturalnego filtra dla sączącej się wody. Jest to 

zbiorowisko dość ubogie florystycznie i pokrojowo upodabnia się do turzycowisk. Dosyć 

rzadko spotykane w dolinie Swornicy i Straduni są łąki z udziałem śmiałka darniowego oraz 

situ rozpierzchłego. Łąki te wykształcają się na skutek wadliwej gospodarki, polegającej 

głównie na zbyt intensywnym wypasie na siedliskach zabagnionych. Należą do grupy 

zbiorowisk o niskiej wartości paszowej i przyrodniczej. Wykształcają się na siedliskach łąk 

bagiennych, bądź z powodu intensyfikacji koszenia, a następnie porzucenia łąki, bądź z 

powodu wypasu. Przywrócenie użytkowania, przynajmniej na niektórych powierzchniach tych 

łąk, spowoduje niewątpliwie zwiększenie ich bogactwa gatunkowego oraz przebudowę 

składu w kierunku bogatych florystycznie zbiorowisk, o większej wartości przyrodniczej. 

Intensyfikacja rolnictwa spowodowała zmiany w składzie i strukturze zespołów łąkowych, 

dlatego też są najczęściej dosyć ubogie w gatunki i zajmują zazwyczaj niewielkie 

powierzchnie. Najczęściej spotykanym zbiorowiskiem łąkowym na terenie gminy Walce są 

łąki wyczyńcowe Alopecuretum pratensis, które należą do łąk bardzo intensywnie 

uprawianych i niezbyt cennych pod względem przyrodniczym. Większość zbiorowisk 

łąkowych, zwłaszcza wrażliwych na zmiany wilgotnościowe, należy na tym terenie do 

potencjalnie zagrożonych. Zaprzestanie wykaszania lub zmiana sposobu ich użytkowania 

jest przyczyną zarastania wielu łąk łanami trzcinnika piaskowego Calamagrostis epigejos 

oraz gatunkami nawłoci Solidago sp.  

Bogato natomiast reprezentowana jest grupa zbiorowisk chwastów pól uprawnych, okrajków, 

terenów wydeptywanych i ruderalnych. Grupa zespołów segetalnych, czyli chwastów 

towarzyszących uprawom rolnym, zarówno zbożowym, jak i okopowym z klasy Stellarietea 

mediae, spotykana jest bardzo często na obszarze całej gminy.  

Grupa zbiorowisk roślinnych o charakterze antropogenicznym z klas Artemisietea vulgaris 

jest równie na tym terenie bogato reprezentowana. Zbiorowiska te związane są z terenami 

zmienionymi przez człowieka, przede wszystkim terenami zabudowanymi, zakładami 

przemysłowymi oraz śmietniskami, okrajkami i miejscami wydeptywanymi. Są to jednak 

zbiorowiska o małych walorach przyrodniczych.  

Siedliska przyrodnicze podlegające ochronie  

W inwentaryzacji Lasów Państwowych na obszarze gminy Walce wykazano 32 miejsca 

występowania siedlisk leśnych, w tym 14 miejsc występowania siedlisk typu Grąd 

środkowoeuropejskiego i subkontynentalnego (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) oraz 18 

miejsc występowania siedlisk typu Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe 

(Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe.  

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2013 r. zmieniającym 

rozporządzenie 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, oba typy siedlisk stanowią przedmiot 
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zainteresowania Wspólnoty, które wymagają ochrony w formie wyznaczenia obszarów 

Natura 2000; drugie z wymienionych siedlisk ma znaczenie priorytetowe.  

Siedliska te, ze względu na brak ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000, 

podlegają ochronie na podstawie art. 6 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r.                

o zapobieganiu szkodom  w środowisku i ich naprawie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 954 ze zm.). 

Chronione i rzadkie gatunki roślin 

Gatunki roślin objętych ochroną prawną określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia  

9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1409). Na 

obszarze gminy stwierdzono występowanie jednego gatunku chronionych roślin 

naczyniowych – śnieżyczki przebiśnieg (Galantchus nivalis), której stanowisko znajduje się 

na obszarze leśnym przy północno-zachodniej granicy gminy.  

Do roku 2014 ochroną prawną objętych było jeszcze siedem gatunków roślin stwierdzonych 

na obszarze gminy:   

1. Włosienicznik wodny Batrachium aquatile  

2. Bluszcz pospolity Hedera helix  

3. Grążel żółty Nuphar lutea  

4. Kalina koralowa Viburnum opulus 

5. Konwalia majowa Convallaria majalis  

6. Kruszyna pospolita Frangula alnus 

7. Porzeczka czarna Ribes nigrum  

Obecnie rośliny te nie są chronione. 

Poza ww. gatunkami, w gminie Walce występuje wiele gatunków rzadkich i ginących 

zarówno w skali województwa, jak i kraju. Najciekawsze z nich to:  

1. Łączeń baldaszkowy Butomus umbellatus  

2. Okrężnica bagienna Hottonia palustris  

3. Osoka aloesowata Stratiotes aloides  

4. Rdestnica alpejska Potamogeton alpinus  

5. Rdestnica stepiona Potamogeton obtusifolius  

6. Sitowie korzenioczepne Scirpus radicans  

7. Tojeść bukietowa Lysimachia thyrsiflora.  

Ostoje flory 

Zróżnicowanie warunków florystycznych i fitosocjologicznych na obszarze gminy pozwala na 

wyodrębnienie jednej ostoi florystycznych charakteryzującej się szczególnie wysokim 

nagromadzeniem stanowisk gatunków chronionych i rzadkich - starorzecza Odry koło 

Straduni. Teren ten jest objęty ochroną w formie ustanowienia użytku ekologicznego 

2) Grzyby 

Na obszarze gminy nie stwierdzono występowania chronionych gatunków grzybów. 

3) Fauna 

Niewielki udział powierzchni lasów oraz intensywna gospodarka rolna w znaczny sposób 

spowodowały ograniczenie ilości i różnorodności gatunkowej fauny. Dla terenów rolnych 

charakterystyczne jest występowanie gatunków pospolitych. Najważniejszymi strukturami 

przyrodniczymi na obszarze gminy Walce, w tym dla zachowania różnorodności 

faunistycznej obszaru, są doliny rzek Odry i Swornicy, wspomagane przez małe kompleksy 
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leśne oraz zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne, gdzie spotkać można chronione i rzadkie 

gatunki w skali kraju. Poniżej zaprezentowany jest przegląd wybranych gatunków zwierząt,    

w którym ujęte są szczególnie stwierdzone gatunki chronione, rzadkie i zagrożone, 

stanowiące o walorach faunistycznych obszaru gminy.  

Bezkręgowce  

 Pachnica dębowa (Osmoderma eremita) – gatunek owada ściśle chroniony, którego 

siedliska stwierdzono w Rozkochowie w rejonie cmentarza, oraz w Straduni przy 

starorzeczu rzeki Odry, 

 Tygrzyk paskowany Argiope bruennichi - na obszarze gminy występuje dosyć rzadko  

w dolinie Straduni, Swornicy oraz Odry, 

 Ślimak winniczek Helix pomatia - spotykany na całym obszarze gminy w miejscach 

cienistych i wilgotnych 

Kręgowce  

Płazy  

Z uwagi na słabe warunki hydrologiczne i małą ilość drobniejszych zbiorników wodnych, 

obszar gminy nie stanowi atrakcyjnego miejsca do rozrodu płazów. Rzeki sprzyjają 

naturalnemu przemieszczaniu się gatunków, dla których miejsca rozrodu stanowią nieliczne 

drobne zbiorniki zlokalizowane w ich dolinach. W tych zbiornikach wodnych oraz starorzeczu 

Odry obserwuje się miejsca rozrodu żab z grupy zielonych, żab trawnych i ropuch szarych. 

Zdecydowanie rzadziej spotyka się ropuchy zielone, występujące głównie w pobliżu 

zabudowań, na ziemiach lekkich. Najrzadziej obserwuje się rzekotkę drzewną, której 

występowanie na tym terenie ograniczone jest do kilku stanowisk. Generalnie stwierdzić 

należy, że pośród zdominowanego przez rolniczy krajobraz obszaru opracowania, zbiorniki 

wód stanowią ważne w skali lokalnej miejsca rozrodu dla tej grupy zwierząt. Na obszarze 

gminy stwierdzono występowanie 7 gatunków płazów:  

 traszka zwyczajna Triturus vulgaris  

 ropucha szara Bufo bufo  

 ropucha zielona B. viridis  

 rzekotka drzewna Hyla arborea  

 żaba wodna Rana esculenta  

 żaba jeziorkowa R. lessonae  

 żaba trawna R. temporaria  

Gady  
Na obszarze gminy Walce stwierdzono występowanie obecnie 5 gatunków gadów.  

 jaszczurka zwinka Lacerta agilis  

 jaszczurka żyworodna Lacerta vivipara  

 padalec Anguis fragilis,  

 zaskroniec Natrix natrix,  

 żmija zygzakowata Vipera berus  

Ryby  

W wodach Odry i Straduni  stwierdzono stanowisko i siedliska 2 gatunków ryb: 

 Śliz (Barbatula barbatula) – chroniony częściowo, którego siedliska stwierdzono na rzece 

Stradunia z jednym stanowiskiem w rejonie wsi Stradunia    

 Brzana (Barbus barbus) - rzadki gatunek ryb, którego siedlisko stwierdzono na rzece 

Odrze  
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Ptaki  
Przegląd wybranych gatunków lęgowych:  

 Pustułka Falco tinnunculus - stwierdzona na jedynym stanowisku: na skraju lasu  

w północno-zachodniej części gminy 

  Przepiórka Coturnix coturnix - pojedyncze stanowiska znajdują się w krajobrazie 

otwartym na całym obszarze gminy 

  Krętogłów Jynx torquilla - pojedyncze pary znaleziono m.in. zadrzewieniach w dolinie 

Swornicy 

  Strumieniówka Locustella fluviatilis – stwierdzona na obrzeżach Starorzecza koło 

Straduni 

  Muchołówka białoszyja Ficedula albicollis - na obszarze gminy wykazana tylko w dolinie 

Swornicy 

Ssaki  

Nietoperze (Chiroptera)  

Gacek brunatny Plecotus auritus - żerujące osobniki stwierdzono w okolicach Straduni  

i Brożca  

Gryzonie (Rodentia)  

Wiewiórka Sciurus vulgaris - stwierdzona w dolinie Odry i Swornicy.  

Bóbr europejski Castor fiber – chroniony częściowo, stwierdzony w dolinie Odry w rejonie 

ujścia Potoku Mechnickiego, oraz w dolinie rzeki Swornicy, na południe od terenów 

zabudowanych wsi Kromołów. 

Ostoje fauny 

Za ostoje fauny na obszarze Walce należy uznać:  

 dolinę Odry wraz ze starorzeczem koło Straduni  

 kompleks łęgu jesionowo-olszowego i grądu subkontynentalnego w dolinie Swornicy,  

 kompleks leśny w północno-zachodniej części gminy  

 park w Rozkochowie, ze względu na naturalny, bogaty charakter lasu liściastego oraz 

duży udział starodrzewu.  

3.1.3. Krajobraz  

O charakterze krajobrazu gminy decyduje ilość użytków rolnych, które zajmują około       

85 % jej ogólnej powierzchni. Lasy stanowią w gminie zaledwie ok. 7 % jej powierzchni             

i znajdują się w zachodniej części jej terenu. Na podniesienie atrakcyjności krajobrazu mają 

wpływ głównie lasy i zadrzewienia w dolinach rzek Odry, Swornicy i Straduni. 

Krajobraz otwarty gminy Walce ocenia się jako umiarkowanie atrakcyjny. Najbardziej 

atrakcyjne krajobrazowo obszary otwarte to doliny rzek Odry i Swornicy, a także północna 

część doliny rzeki Straduni, które zachowały w dużym stopniu cechy naturalne. Należy je 

chronić przed zainwestowaniem, a szczególnie przed formami architektonicznymi 

agresywnymi krajobrazowo.  

Do najatrakcyjniejszych widoków dalekich, wymagających ochrony, zaliczyć należy widok 

panoramiczny na Górę Św. Anny z drogi Grocholub – Stradunia.     

Elementem podnoszącym walory krajobrazu jest zieleń towarzysząca zabudowie 

mieszkalnej oraz wszelkie zadrzewienia, zakrzewienia przywodne i śródpolne oraz ciągi 

drzew przydrożnych. Z tego względu zieleń ta powinna być chroniona a także uzupełniana      

i  kształtowana.  
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3.1.4. Struktura i waloryzacja przyrodnicza obszaru gminy 

Podstawową strukturę przyrodniczą obszaru tworzą: 

 doliny rzek: Odry, Straduni i Swornicy – pełniące funkcję korytarzy ekologicznych,            

tj. obszarów umożliwiających migrację roślin, zwierząt i grzybów; 

 kompleks leśny w północno-zachodniej części gminy – pełniący funkcję obszaru 

węzłowego, tj. obszaru  o dużym stopniu naturalności i nagromadzenia się organizmów, 

skąd podejmują one ekspansje na zewnątrz. 

Ze względu na zasięg dolina Odry jest korytarzem ekologicznym o randze międzynarodowej, 

dolina Straduni – o randze regionalnej. Dolina rzeki Swornicy oraz kompleks leśny są 

ważnymi elementami lokalnego systemu przyrodniczego.  

Z uwagi na funkcję środowiskotwórczą i wartość biocenotyczną na obszarze gminy wydzielić 

można struktury:  

 dużej wartości przyrodniczej – naturalne i seminaturalne struktury, zachowujące 

naturalną lub półnaturalną strukturę funkcjonalno – przestrzenną, wzmacniające procesy 

biocenotyczne, zasilające tereny sąsiednie intensywniej użytkowane lub zdegradowane:  

 tereny kompleksów łęgowych położone w dolinie Swornicy, które pomimo niewielkich 

powierzchni pełnią rolę ostoi chronionych i zagrożonych gatunków roślin i zwierząt,  

 ostoja fauny obejmująca duże powierzchnie terenów w dolinie Swornicy, w tym park 

przypałacowy w Rozkochowie oraz tereny wilgotnych i podmokłych łąk na glebach 

torfowych, które pomimo znaczących przekształceń (melioracje, zaburzona struktura 

gatunkowa – zubożenie zbiorowisk) pełnią istotną rolę ostoi dla roślin i zwierząt oraz 

zasilają tereny sąsiednie;  

 tereny lasów liściastych, głównie grądów k/Brożca,  

 starorzecze Odry na terenie wsi Stradunia;  

 średniej wartości przyrodniczej – naturalne i seminaturalne struktury o zaburzonej 

strukturze funkcjonalno - przestrzennej, pomimo znaczących przekształceń i zubożenia 

struktury gatunkowej stanowią istotny element zasilający tereny sąsiednie:  

 łąki świeże i wilgotne o zaburzonych stosunkach wodnych na glebach torfowych, 

 wszystkie pozostałe lasy i zadrzewienia położone na wysoczyźnie plejstoceńskiej;  

 małej wartości przyrodniczej - struktury seminaturalne i antropogeniczne, obejmujące 

tereny gospodarczo przekształcone, o znacząco zubożonej strukturze:  

 łąki i pastwiska z dominacją zubożonych łąk świeżych z rzędu Arrhenatheretalia, 

 pola uprawne; 

 tereny bez znaczenia lub negatywnie oddziałujące na środowisko przyrodnicze.  

3.2. Obszary i elementy prawnie chronione, projektowane do objęcia ochroną                 

i wymagające ochrony 

 Na obszarze gminy prawną ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.              

o ochronie przyrody objęte są: 

 użytek ekologiczny „Stara Odra”, ustanowiony uchwałą Rady Gminy Walce                       

nr XXVI/197/01 z dnia 23 kwietnia 2001 r. w sprawie ustanowieniu użytku ekologicznego 

„Stara Odra”. (Uchwała ta nie została opublikowana w Dzienniku Urzędowym woj. 

opolskiego, ale użytek wykazany jest w rejestrze form ochrony przyrody RDOŚ Opole); 

 wymienione w pkt 3.1.2.: 

 leśne siedliska chronione, 

 siedliska chronionych gatunków ryb i owadów, 
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 stanowiska chronionych gatunków roślin naczyniowych, 

 stanowiska chronionych gatunków ryb i bobra europejskiego. 

Projektowana jest ochrona: 

 doliny rzeki Straduni - w formie ustanowienia obszaru chronionego krajobrazy OChK 

„Dolina Straduni” dla ochrony ekosystemów wodno-błotnych dna doliny oraz muraw  

i zadrzewień na skarpach z cennymi biocenozami;  

 zasobów wód podziemnych GZWP 332 – w formie ustanowienia obszaru ochronnego, 

który w granicach gminy Walce pokrywa się z granicą zbiornika. 

W celu zachowania walorów przyrodniczych i bioróżnorodności obszaru oraz krajobrazu 

otwartego, planach miejscowych chronione powinny być: 

 ostoje fauny,  

 tereny o funkcji ekologicznej na obszarach zabudowy, obejmujące tereny zalesione               

i zadrzewione oraz tereny w dolinach cieków pozbawione roślinności, ale predyspono-

wane – ze względu na warunki fizjograficzne – do pełnienia funkcji ekologicznej, 

 siedliska rzadkich gatunków ryb, 

 ciągi drzew przydrożnych, 

a także zieleń przywodna i śródpolna. 

3.3. Konflikty i zagrożenia ekologiczne 

       Na obszarze gminy nie stwierdzono poważnych konfliktów i zagrożeń ekologicznych.  

Najistotniejsze zagrożenia związane są z: 

 występowaniem zabudowy na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w dolinie 

Odry, 

 brakiem ochrony prawnej użytkowych wód podziemnych GZWP 332, 

 dużym ruchem samochodowym na drodze krajowej nr 45 w obrębie zwartej zabudowy 

wsi Stradunia, powodującym zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców, ponadnorma-

tywny hałas komunikacyjny i zanieczyszczenie powietrza; 

 przekształcaniem w dolinach rzek trwałych użytków zielonych na grunty rolne                    

i - związanymi z tym - zmianami warunków gruntowo-wodnych oraz usuwaniem 

zadrzewień i zakrzewień, stanowiących siedliska wielu gatunków zwierząt,  

 niską emisją z indywidualnych źródeł ciepła. 

Wnioski do polityki przestrzennej 

 Wydzielić w strukturze przestrzennej gminy obszary tworzące 

podstawową strukturę przyrodniczą oraz określić zasady 

użytkowania i zagospodarowania tych obszarów zapewniające 

zachowanie i utrwalanie ich funkcji przyrodniczych. 

 Uwzględnić wszystkie wyżej wymienione elementy środowiska objęte 

ochroną prawną, projektowane do ochrony prawnej i wymagające 

ochrony ze względu na walory przyrodnicze i krajobrazowe, oraz 

określić zasady ich ochrony w planach miejscowych. 

 Uwzględnić rozwiązania zmierzające do likwidacji lub łagodzenia 

występujących konfliktów, leżące w kompetencji gminy.   
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4. Stan i funkcjonowanie środowiska kulturowego, w tym krajobrazu 

kulturowego 

4.1. Tożsamość miejsca 

Zasoby kulturowe gminy Walce są różnorodne. Obejmują one zarówno ślady osadnictwa 

przedhistorycznego, udokumentowane licznymi znaleziskami, poprzez ukształtowane  

w okresie średniowiecza genetyczne układy przestrzenne wsi wraz z historyczną siecią dróg 

oraz zachowaną, często zabytkową zabudową mieszkalno-inwentarską pochodzenia XIX 

wiecznego, poprzez zespoły kościelne, założenia folwarczne, dworskie i pałacowo-parkowe, 

a także zespół zabudowy przemysłu wiejskiego i liczne kapliczki murowane oraz zabytki 

ruchome. 

4.1.1. Rozwój osadnictwa i układy przestrzenne wsi 

Pierwsze formy osadnicze pojawiły się na obszarze gminy Walce około 6000 – 4500 lat 

p.n.e. w epoce kamiennej. Znaleziska potwierdzające pobyt ludzi w tym okresie znajdują się 

na gruntach wsi Stradunia, Walce i Rozkochów. Udokumentowany rozkład stanowisk 

potwierdza fakt kumulacji przedhistorycznego osadnictwa w północnej części gminy              

(w dolinie rzeki Odry), a dopiero w późniejszym czasie w jej zachodniej części na gruntach 

Brożca, Kromołowa i Rozkochowa. Potwierdza to rozkład i znaleziska przedmiotów na 

stanowiskach archeologicznych, których 32 % znajduje się na gruntach wsi Straduni, 23 % 

na gruntach wsi Rozkochów, 12 % Brożca i 7 % Kromołowa. Pozostałe stanowiska 

archeologiczne znajdują się na gruntach wsi Walce – 15 % oraz Grocholub – 11 %. 

Dominują znaleziska z neolitu – 35 % i średniowiecza – 30 %. 

Niewątpliwie, obok sprzyjających warunków naturalnych, decydujące znaczenie dla rozwoju 

osadnictwa na obszarze gminy miał wpływ „bursztynowego” szlaku handlowego, biegnącego 

z Opola, prawdopodobnie przez Brożec, Kromołów, Rozkochów i Głogówek na Morawy. 

Wczesnośredniowieczne osadnictwo zaczęło rozwijać się stosunkowo późno, bo dopiero        

w XII w. Wszystkie istniejące dzisiaj na obszarze gminy wsie, z wyjątkiem Ćwierci                   

(i prawdopodobnie Kromołowa), lokowano w XIII w. Miały one wówczas charakter rolniczy. 

Do najbogatszych i największych należały Kromołów, Brożec, Rozkochów i Stradunia. 

W obecnej zabudowie każdej wsi gminy można wyróżnić genetyczny układ przestrzenny,  

z charakterystyczną zabudową mieszkaniowo-inwentarską pochodzącą z XVIII i XIX w., 

kiedy to dokonywano wymiany zabudowy drewnianej na murowaną. Można wyodrębnić trzy 

podstawowe układy przestrzenne tzw. wsi kmiecych: 

 układ ulicowy – reprezentowany przez Zabierzów i Ćwiercie 

 układ ulicowo-placowy – reprezentowany przez większość wsi tj. Brożec, Walce, 

Rozkochów, Dobieszowice, Stradunia,  

 układ owalnicy – reprezentowany przez Kromołów i Grocholub. 

Za najbardziej wartościowe uznaje się zespoły, które zachowały cechy genetycznego układu 

przestrzennego, takie jak układ dróg, układ działek siedliskowych, układ zabudowy                 

w zagrodzie, gabaryty zabudowy, kształt dachu i jego pokrycie oraz charakterystyczny detal 

architektoniczny. Należy do nich zaliczyć wyróżnione zespoły zabudowy wsi: Rozkochów, 

Dobieszowice, Zabierzów, Kromołów oraz w mniejszym stopniu Grocholub i Brożec, które 

należy objąć ochroną lub działaniami rewaloryzacyjnymi. 
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Na przestrzeni dziejów pierwotne formy osadnicze zostały wzbogacone o dodatkowe 

elementy przestrzenne. W niektórych wsiach powstały zachowane do dzisiaj folwarki 

(Dobieszowice, Brożec, Stradunia, Grocholub i Kromołów), w Walcach i Dobieszowicach 

założenia dworskie, a w Rozkochowie zespół pałacowo-folwarczny z parkiem. Ochroną 

należy objąć układ przestrzenny oraz obiekty zabytkowe folwarku w Dobieszowicach 

(położony w zabudowie wsi), który uznaje się za najbardziej wartościowy. Chronić należy 

także układ przestrzenny folwarku w Grocholubiu i Straduni. Układ przestrzenny folwarku           

w Brożcu został przekształcony i nie posiada większej wartości. Jedynym zachowanym 

obiektem w zespole posiadającym wartość kulturową jest spichlerz. 

Założenie pałacowo-parkowe w Rozkochowie oraz dwór wraz z otoczeniem                            

w Dobieszowicach objęte są ochroną prawną w formie wpisu do rejestru zabytków 

województwa opolskiego. 

W historycznym procesie rozwoju największe wsie gminy, wraz z narastaniem nowych 

funkcji, wzbogacone zostały o zespoły zabudowy robotniczej i robotniczo-rolnej oraz 

miejskiej. W Walcach są to: zespół zabudowy mieszkaniowej o cechach miejskich przy         

ul. Opolskiej, zespół zabudowy robotniczo-rolnej przy ul. Urbana, posiadający układ wsi 

rzędówki (pochodzenia XIX wiecznego). Także niewielki zespół zabudowy robotniczej przy 

ul. Opolskiej (w północnej części wsi) oraz zabudowy robotniczo-rolnej przy ul. Podgórnej, 

posiada jednolite cechy zabudowy i wymaga kontynuacji zachowanych cech przestrzenno-

architektonicznych. Interesujący pod względem funkcjonalno-architektonicznym jest także 

zespół zabudowy mieszkalno-gospodarczej przy ul. Zamkowej. Realizacja nowych potrzeb 

mieszkańców tego obiektu musi być podporządkowana i dostosowana do jego cech 

funkcjonalno-przestrzennych. Zachowały się także cenne, ze względu na cechy 

przestrzenne, zespoły zabudowy robotniczej we wsi Brożec (w trójkącie ulic Opolskiej – 

Lipowej – Reymonta), w zachodniej części Straduni przy ul. Opolskiej oraz zespół zabudowy 

rolno-robotniczej w Kromołowie. 

Wytworzone na obszarze gminy formy osadnictwa charakteryzują się wieloma cechami 

wspólnymi wynikającymi z funkcji osad oraz żywiołowych form rozwoju zabudowy. Do 

obecnych czasów prawie wszystkie wsie gminy zachowały formę liniową o zabudowie 

skupionej, najkorzystniejszą do efektywnego inwestowania (minimum kosztów, maksimum 

efektu użytkowego). Trzy wsie posiadają złożone formy przestrzenne: Walce, Brożec               

i Stradunia. Ich zabudowa jest znacznie rozproszona (najbardziej we wsi gminnej), a układ 

przestrzenny złożony – wielodrożny. Generalnie,  z wyjątkiem wymienionych wcześniej 

zespołów o jednolitych cechach zabudowy, wymaga on uzupełnień, porządkowania, 

humanizacji środowiska zamieszkania, a niekiedy przekształceń funkcjonalno-

przestrzennych. 

4.1.2. Tradycyjne formy zabudowy 

Tradycyjne budownictwo gminy Walce nie doczekało się odrębnego studium, które 

dostarczyłoby informacji na temat  preferowanych czy zalecanych zasad kształtowania form 

współczesnej zabudowy, nawiązującej do cech tradycyjnych. W ramach prac związanych z 

pierwszą edycją studium wykonano uproszczoną analizę istniejących jeszcze zasobów 

budownictwa tradycyjnego, pozwalającą określić istotne cechy form architektonicznych 

budynków. 

Dawne budownictwo w gminie było drewniane, do dzisiaj nie przetrwał żaden tego typu 

obiekt. Zachowane budownictwo XVIII i XIX wieczne, reprezentowane jest przez obiekty 



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walce (druga edycja) 

 
 

 

 37 

murowane. Dominują dwie zasadnicze funkcje budynków: mieszkalno-inwentarskie oraz 

gospodarcze. Liczne zachowane przykłady, pozwalają określić cechy przesądzające o formie 

starej zabudowy.  

Najczęściej występującym typem zabudowy jest zabudowa wiejska pochodząca z końca XIX 

i początku XX w., zbliżona do dawnego budownictwa, o cechach: 

 charakterystyczne usytuowanie na działce - kształt rzutu budynków mieszkalno-

inwentarskich i gospodarczych w formie litery „L” o  proporcjach boków około 1:2, 

 bryła horyzontalna o wysokości nie większej niż 1 pełna kondygnacja i poddasze,  

z wyłączeniem budynków o funkcjach usługowych, 

 kształt dachu dwuspadowy (bez naczółków), o nachyleniu połaci 40-450, kryty dachówką, 

 budynki niepodpiwniczone lub podpiwniczone częściowo, otynkowane tynkiem gładkim      

w jasnych kolorach, 

 okna prostokątne, wertykalne o proporcjach 1:1,5, 1:2, 

 liczne detale architektoniczne, gzymsy, opaski wokół otworów okiennych i drzwiowych 

lub gzymsy nadokienne, niekiedy boniowanie na narożnikach budynków, wejście 

podkreślone. 

Ocenia się, że najwięcej obiektów o cechach opisanych wyżej zachowało się we wsiach 

Kromołów, Dobieszowice i Rozkochów, a ponadto we wsi Walce. 

Typem zabudowy rzadziej występującym w gminie jest dom robotniczy pochodzący z okresu 

1944 - 1960 o następujących cechach: 

 murowany, na rzucie prostokątnym o proporcjach około 1:1,5, usytuowany dłuższym 

bokiem do ulicy, jednokondygnacyjny, nawiązujący skalą, gabarytami, pokryciem                

i kształtem dachu do typu poprzedniego, 

 całkowicie podpiwniczony, z parterem na poziomie 1 m nad terenem i z dachem 

dwuspadowym z okapami, 

 okna o kształcie zbliżonym do kwadratu lub prostokątne o proporcjach około 1:1,2 – 

horyzontalne. 

We wsi gminnej przy ulicy Opolskiej występuje unikalny w skali gminy typ zabudowy 

miejskiej - małomiasteczkowej, tworzącej w miarę zwartą pierzeję uliczną, o cechach: 

 budynki murowane dwu lub trzy kondygnacyjne, z parterem prawie na poziomie 

przyległego terenu, 

 rzut prostokątny, sytuowanie dłuższym bokiem do ulicy, przedogródek oddzielający 

budynek od ulicy, 

 dach spadzisty, kryty dachówką, o kształcie dostosowanym do położenia budynku            

w ciągu ulicznym, 

 często bogato zdobione. 

W latach 1960-1980 powstało na obszarze gminy szereg budynków mieszkalnych i usługo-

wych, realizowanych wg projektów typowych. Zasadniczo odbiegają wyglądem od przewa-

żającej zabudowy przedwojennej. Dominują w niej budynki dwukondygnacyjne, całkowicie 

podpiwniczone z dachem płaskim (stropodachem) krytym papą. Budynki takie pojawiły się 

przede wszystkim w Rozkochowie, Walcach, Straduni i Brożcu, uzupełniając istniejącą 

zabudowę lub stanowiąc odrębne niewielkie zespoły. 

Z tego samego okresu pochodzi dysharmonijna zabudowa gospodarcza rolniczych zakładów 

uspołecznionych w Brożcu i Dobieszowicach. Typowe są budynki o długości 50-100 m                
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z dachem o nachyleniu 10 – 150 krytym papą. Odbiegają one w zasadniczy sposób od 

tradycyjnych form zabudowy występującej na obszarze gminy. 

Od roku osiemdziesiątego formy nowej zabudowy prezentowały różne typy powielane na 

obszarze całego kraju. Powstawały budynki mieszkalne o różnej wysokości, powierzchni 

zabudowy, geometrii i rodzaju pokrycia dachu, kształtując przestrzenie chaotyczne i nie 

harmonizujące z otoczeniem. 

W ostatnich latach nie daje się zauważyć oznak podnoszenia poziomu kultury budowlanej. 

Dalej powstają obiekty obce pod względem formy i estetyki w stosunku do zabudowy 

tradycyjnej, a nawet sąsiedniej. Na tym tle za „perełkę” należy uznać historyczną zabudowę 

wsi Kromołów, którą nadbudowano o jedną kondygnację, zmieniając gabaryty budynków, ale 

zachowując wszystkie inne ważne cechy przestrzenne zespołu. 

4.2. Zabytki  

4.2.1. Waloryzacja zabytków 

Do najcenniejszych przykładów dziedzictwa kulturowego gminy Walce należy zaliczyć:  

- Zespół pałacowo-parkowy wraz z zabudową folwarczną w Rozkochowie. Pałac 

murowany i otynkowany, późnobarokowy, pochodzący z 1734 r. z zachowanymi w sieni 

cennymi dekoracjami stiukowymi, obramieniami kamiennymi kominka (barok) oraz 

portalem głównej fasady pałacu. Zabudowa gospodarcza folwarku: młyn murowany            

i otynkowany, pochodzący z końca XIX w., budynek inwentarski folwarku murowany           

i otynkowany jednokondygnacyjny oraz budynek inwentarski wraz z gorzelnią murowany 

z kamienia i cegły pochodzące z końca XIX w. Obecnie większość ww. budynków, w tym 

pałac, to ruiny. 

- Zespół dworski w Walcach. Dwór zbudowany w drugiej połowie XVII w. usytuowany         

w centralnej części wsi na zachodnim stoku niewielkiego pagórka. Zabudowa 

uformowana w czworobok wokół prostokątnego majdanu. Dwór wzniesiony na kulminacji 

wzgórza o rzucie prostokątnym, parterowy, kryty dachem nasadowym czterospadowym, 

zamykający od zachodu czworobok zabudowań. Zespół uzupełniają budynki 

gospodarcze folwarku, nie objęte ochroną konserwatorską. 

- Zespół folwarczny w Dobieszowicach z zabudową pochodzącą z pierwszej połowy XIX 

w., w tym dom folwarczny murowany, piętrowy o dachu dwuspadowym oraz spichlerz. 

Zespół uzupełnia dom mieszkalny dwukondygnacyjny podpiwniczony kryty dachem 

dwuspadowym. 

- Spichlerz w Brożcu, murowany z kamienia i z cegły położony w zabudowie folwarku, 

przekształconej i zniszczonej. Obiekt obecnie wyremontowany, stanowi siedzibę Centrum 

Dziedzictwa Kulturowego i Turystyki w Brożcu.    

- Zespoły kościelne w Walcach, Rozkochowie i Brożcu. 

W kościele parafialnym w Brożcu p.w. Wszystkich Świętych, pochodzącym z 1779 r. 

znajduje się szereg zabytków ruchomych, a wśród nich: ołtarz główny wraz z obrazem 

„Kanonizacja Wszystkich Świętych” pochodzący częściowo z końca XVIII w. z obrazem 

współczesnym, chrzcielnica wykonana z drewna z końca XVIII w., ambona z drewna 

polichromowanego – barokowa 1721 r., konfesjonał drewniany – barokowy oraz szereg 

rzeźb ewangelistów. 
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Kościół we wsi gminnej p.w. Św. Walentego z 1894 r. murowany, z zabytkami ruchomymi: 

neogotycka ambona, empora organowa, prospekt organowy, ołtarz główny i ołtarze boczne, 

kropielnica, konfesjonał oraz liczne rzeźby i witraże. 

Kościół parafialny p.w. Św. Katarzyny w Rozkochowie, murowany pochodzący z XVIII wieku, 

przebudowany w 1946 r. wraz ze znajdującymi się w nim zabytkami: płytą wmurowaną           

w ścianę kościoła „Sąd Salomona” (barokowa), późnobarokowy, krucyfiks, klasycystyczne 

lichtarze na paschał (XVIII – XIX), barokowy kielich i lichtarz. 

Do cennych należą także liczne kapliczki, których najwięcej znajduje się we wsi Kromołów, 

Rozkochów, Brożec, a także domy mieszkalne zachowane głównie w Kromołowie, Walcach, 

Dobieszowicach, Rozkochowie i Zabierzowie. 

4.2.2. Zabytki architektury i budownictwa 

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 282, 782) „W studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego uwzględnia się, w szczególności ochronę:  

1) zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru i ich otoczenia;    

2) innych zabytków nieruchomych, znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków; 

3) parków kulturowych. 

Gmina Walce posiada gminną ewidencję zabytków (GEZ) zaktualizowaną w 2018 r.  

W ewidencji znajduje się 106 zabytków architektury i budownictwa, w tym 13 objętych 

ochroną prawną w formie wpisu do rejestru zabytków województwa opolskiego (RZWO). 

Znaczna część pozostałych zabytków objęta jest ochroną ustaleniami planów miejscowych.  

Tabela 5.                                                                                                                    Gmina Walce 
                          - wykaz zabytków architektury i budownictwa ujętych w gminnej ewidencji zabytków 

Lp Lokalizacja Obiekt 
(nr w RZWO) 

Adres/lokalizacja   

1 Brożec Układ ruralistyczny  

2 Brożec Kościół par. p.w. Wszystkich Św. 
(585/59, 1064/66) 

ul. Reymonta 52 

3 Brożec Kapliczka obok domu przy ul. Reymonta 
38 

4 Brożec Kapliczka obok domu przy ul. Reymonta 
62 

5 Brożec Kapliczka 
(71/2008) 

przy skrzyżowaniu ul. Polnej  
i Konopnickiej dz. nr 1291 

6 Brożec Pomnik żołnierzy poległych w I i II 
wojnie światowej 

przy ul. Reymonta, naprzeciw 
domu nr 40, dz. nr 1225/2 

7 Brożec Szkoła ul. Reymonta nr 65 

8 Brożec Dawna karczma, obecnie restauracja ul. Reymonta nr 34 

9 Brożec Zespół folwarczny ul. Reymonta nr 95-97 

10 Brożec Spichlerz w zespole folwarcznym 
(29/2004) 

ul. Reymonta nr 95 

11 Brożec Obora w zespole folwarcznym ul. Reymonta nr 95 

12 Brożec Stodoły w zespole folwarcznym ul. Reymonta nr 95 

13 Brożec Rządcówka w zespole folwarcznym ul. Reymonta nr 97 

14 Brożec Dom ul. Reymonta nr 28 

15 Brożec Dom ul. Reymonta nr 30 

16 Brożec Dom ul. Reymonta nr 43 

17 Brożec Dom ul. Reymonta nr 44 

18 Brożec Dom ul. Reymonta nr 47 
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Lp Lokalizacja Obiekt 
(nr w RZWO) 

Adres/lokalizacja   

19 Brożec Dom ul. Reymonta nr 48 

20 Ćwiercie Kapliczka obok domu nr 5 

21 Dobieszowice Kapliczka 
(2329/94) 

przy skrzyżowaniu ul. Głównej          
i Górnej, dz. nr 87 

22 Dobieszowice Kapliczka obok domu przy ul. Głównej       
nr 57 

23 Dobieszowice Kapliczka obok domu przy ul. Górnej 40 

24 Dobieszowice Kapliczka na „Lisiej Górce” 

25 Dobieszowice Krzyż  przy drodze na Twardawę 

26 Dobieszowice Zespół dworsko-folwarczny ul. Kozielska 10-32 

27 Dobieszowice Dwór wraz z budynkiem gospodarczym, 
oficyną oraz otoczeniem w obrębie 
działek nr 53/1, 53/2, 53/3, 53/5, 100/4, 
100/5, 100/6, 100/11, 100/13 
(288/2018)

14
 

ul. Kozielska 32 

28 Dobieszowice Rządcówka w zespole dworsko-
folwarcznym (1619/66) 

ul. Kozielska 10-12 

29 Dobieszowice Spichlerz w zespole dworsko-
folwarcznym (1620/66) 

ul. Kozielska 10-32  

30 Dobieszowice Stodoły w zespole dworsko-folwarcznym ul. Kozielska 10-32 

31 Dobieszowice Dom folwarczny ul. Kozielska 22 

32 Dobieszowice Dom folwarczny ul. Kozielska 24-26 

33 Dobieszowice Dom folwarczny ul. Kozielska 28 

34 Dobieszowice Dom ul. Główna 27 

35 Dobieszowice Dom ul. Główna 33 

36 Dobieszowice Dom ul. Główna 39 

37 Dobieszowice Dom ul. Główna 41 

38 Dobieszowice Dom ul. Główna 50 

39 Dobieszowice Dom ul. Górna 36 

40 Dobieszowice Młyn z zagrodą na zachód od zespołu dworsko-
folwarcznego, nad Młynówką,  
dz. nr 4/1 

41 Grocholub Układ ruralistyczny  

42 Grocholub Kapliczka – dzwonnica obok domu przy ul. Opolskiej 33 

43 Grocholub Pomnik ofiar I wojny światowej ul. Opolska, dz. nr 492 

44 Grocholub Dawna szkoła, ob. świetlica wiejska ul. Opolska 19 

45 Grocholub Kuźnia  ul. Opolska 15 

46 Grocholub Dom ul. Opolska 47 

47 Kromołów Kapliczka obok domu nr 30 

48 Kromołów Kapliczka obok domu nr 40 

49 Kromołów Kapliczka obok domu nr 80 

50 Kromołów Kapliczka – dzwonnica (64/2008) naprzeciw domu nr 83  

51 Kromołów Dawna szkoła, obecnie przedszkole nr 51 

52 Kromołów Remiza strażacka nr 50a 

53 Kromołów Dom nr 6 

54 Kromołów Dom nr 10 

55 Kromołów Dom nr 38 

56 Kromołów Dom nr 42 

57 Kromołów Dom nr 55 

58 Kromołów Dom nr 59 

59 Kromołów Dom nr 79 

60 Kromołów Dom nr 95 

61 Rozkochów Zespół pałacowo-folwarczny  

                                                      
14

 W Gminnej Ewidencji Zabytków wpisany jest tylko dwór, bez informacji o jego wpisie wraz z otoczeniem do 
rejestru zabytków województwa opolskiego, (który nastąpił po sporządzeniu GEZ). 
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Lp Lokalizacja Obiekt 
(nr w RZWO) 

Adres/lokalizacja   

62 Rozkochów Pałac w zespole pałacowo-folwarcznym 
(596/59, 836/64) 

ul. Głogowska, dz. nr 72/5 

63 Rozkochów Park w zespole pałacowo-folwarcznym 
(184/88) 

ul. Głogowska, dz. nr 63, 66, 67,  
69, 72/4, 72/5, 75  

 

64 Rozkochów Budynek mieszkalno-gospodarczy    w 
zespole pałacowo-folwarcznym 

ul. Głogowska 15 

65 Rozkochów Budynek gospodarczy w zespole 
pałacowo-folwarcznym 

ul. Głogowska dz. nr 72/7  

66 Rozkochów Kościół par. p.w. Św. Katarzyny  
(593/59, 1067/66) 

ul. Wiejska dz. nr 558 

67 Rozkochów Plebania ul. Wiejska 36 

68 Rozkochów Kapliczka ul. Wiejska 7 

69 Rozkochów Kapliczka ul. Wiejska 9 

70 Rozkochów Kapliczka ul. Wiejska 31 

71 Rozkochów Dawna szkoła, ob. przedszkole ul. Wiejska 28 

72 Rozkochów Dom ul. Wiejska 64 

73 Stradunia układ ruralistyczny  

74 Stradunia Kościół par. p.w. N.S.P.J ul. Opolska, dz. nr 791 

75 Stradunia Kapliczka przy drodze do Grocholubia,  
dz. nr 1337  

76 Stradunia Kapliczka ul. Powstańców Śl. 25 

77 Stradunia Kapliczka ul. Powstańców Śl. 1 

78 Walce Zespół dworsko-folwarczny Plac Górny 3-11 

79 Walce Dwór w zespole dworsko-folwarcznym  
(1009/65) 

pl. Górny 8  

80 Walce Budynek mieszkalno-gospodarczy w 
zespole dworsko-folwarcznym 

pl. Górny 3 

81 Walce Budynek mieszkalno-gospodarczy w 
zespole dworsko-folwarcznym 

pl. Górny 7 

82 Walce Budynek mieszkalno-gospodarczy w 
zespole dworsko-folwarcznym 

pl. Górny 9-10 

83 Walce Dom w zespole dworsko-folwarcznym pl. Górny 11 

84 Walce Kościół par. pw. św. Walentego 
(158/2011) 

ul. Opolska, dz. nr 2901 

85 Walce Kapliczka ul. Podgórna , dz. nr 1032 

86 Walce Pomnik żołnierzy poległych w I wojnie 
światowej  

ul. Opolska, przy murze 
cmentarnym, dz. nr 2881 

87 Walce Pomnik Krzyża  ul. Opolska, na cmentarzu 

88 Walce Grota (ołtarz polowy)  ul. Opolska, na cmentarzu  

89 Walce Dawna plebania, obecnie budynek 
gospodarczy 

ul. Opolska 61 

90 Walce Spichlerz ul. Zamkowa 10 

91 Walce Budynek gospodarczy  ul. Zamkowa 10 

92 Walce Dom ludowy, ob. budynek 
nieużytkowany 

ul. Opolska 32 

93 Walce Wiatrak holenderski ul. 1 Maja 38 

94 Walce Dom ul. Opolska 24 

95 Walce Dom (kamienica) ul. Opolska 36 

96 Walce Dom (kamienica) ul. Opolska 38 

97 Walce Dom  ul. Opolska 44 

98 Walce Dom  ul. Opolska 49 

99 Walce Dom  ul. Opolska 51 

100 Walce Dom  ul. Podgórna 15 

101 Walce Dom ul. Studzienna 23 

102 Walce Dawny zajazd, ob. budynek mieszkalny ul. Studzienna 1 
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Lp Lokalizacja Obiekt 
(nr w RZWO) 

Adres/lokalizacja   

103 Zabierzów Kapliczka dzwonnica obok domu nr 17 

104 Zabierzów Kapliczka  obok domu nr 34 

105 Zabierzów Dom nr 7 

106 Zabierzów Dom nr 50 

 

W wojewódzkiej ewidencji zabytków, przyjętej zarządzeniem nr 2/2019 z dnia 10 

października 2019 r. w sprawie wojewódzkiej ewidencji zabytków, poza wyżej wykazanymi 

zabytkami, znajdują się cmentarze w Brożcu, Rozkochowie, Straduni i Walcach.  

Ze względu na bardzo zły stan techniczny niektórych zabytków, nieprawnie wykonywane 

prace budowlane przy zabytkach w wyniku których tracą one walory zabytkowe, a także ze 

względu na okresową aktualizację ewidencji zabytków, na etapie sporządzania nowych 

planów i nowelizacji planów istniejących konieczna jest ich weryfikacja przed ustaleniem 

prawnej ochrony w planie.   

 

4.2.3. Zabytki archeologiczne 

Na obszarze gminy Walce zewidencjonowano 96 zabytków archeologicznych w postaci 

stanowisk archeologicznych; 7 z nich wpisanych jest do rejestru zabytków województwa 

opolskiego (RZWO) i podlega ochronie prawnej, pozostałe powinny być chronione 

przepisami prawa miejscowego w mpzp. 

Tabela 6.                                Gmina Walce - wykaz stanowisk archeologicznych wpisanych do RZWO 

L.p Miejscowość Nr stanowiska 
Rodzaj 

stanowiska 
Bliższa chronologia Nr rejestru 

1 Grocholub 6 osada Kultura pucharów 
lejkowatych, kultura 
ceramiki sznurowej, 
średniowiecze 

A – 756/87 

2 Stradunia 10 osada Neolit, późny okres 
wpływów rzymskich, 
średniowiecze 

A – 611/83 

3 Stradunia 16 osada Neolit, okres wpływów 
rzymskich, wczesne 
średniowiecze, 
średniowiecze 

A – 608/83 

4 Stradunia 19 osada Neolit (kultura 
pucharów lejkowatych) 

A – 610/83 

5 Stradunia 20 osada XI-XII, XIV-XV w. A – 700/86 

6 Stradunia 21 osada Okres wpływów 
rzymskich, 
średniowiecze 

A – 609/83 

7 Stradunia 7 osada Neolit (kultura 
pucharów lejkowatych), 
późny okres wpływów 
rzymskich (kultura 
przeworska), wczesne 
średniowiecze (IX-XII 
w.), średniowiecze 
(XIV-XV w.) 

A – 615/84 
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Tabela 7.                       Gmina Walce - wykaz stanowisk archeologicznych nie wpisanych do RZWO 

Lp. Miejscowość 
Nr 

stanowiska 
Rodzaj stanowiska Bliższa chronologia 

1 
Brożec 1 

ślad osadnictwa 
Nieokreślone 

2 stanowisko hutnicze 

3 Brożec 2 punkt osadniczy Neolit 

4 Brożec 3 ślad osadnictwa Neolit 

5 
Brożec 4 

ślad osadnictwa wczesne średniowiecze 

6 osada Późne średniowiecze 

7 Brożec 6 osada XIV w. 

8 
Brożec 7 

ślad osadnictwa Pradzieje 

9 ślad osadnictwa Późne średniowiecze 

10 
Brożec 8 

ślad osadnictwa 
późne średniowiecze 

11 ślad osadnictwa 

12 Ćwiercie 1 ślad osadnictwa Neolit 

13 
Ćwiercie 2 

ślad osadnictwa 
Neolit 

14 ślad osadnictwa 

15 Grocholub 1 punkt osadniczy ep. Kamienia 

16 Grocholub 2 ślad osadnictwa Neolit 

17 Grocholub 3 punkt osadniczy Średniowiecze 

18 Grocholub 4 osada Średniowiecze 

19 Grocholub 5 ślad osadnictwa Neolit 

20 

Grocholub 6 

punkt osadniczy Neolit 

21 ślad osadnictwa późny neolit 

22 punkt osadniczy 
Nieokreślone 

23 ślad osadnictwa 

24 
Grocholub 7 

punkt osadniczy Neolit 

25 osada ( XIV – XV w. 

25 Kromołów  1 ślad osadnictwa początek IV w . 

27 Kromołów  2 ślad osadnictwa ep. kamienia 

28 Kromołów  3 osada XIII – XIV w. 

29 Kromołów  4 osada XIV w. 

30 Kromołów  5 osada XIV w. 

31 Rozkochów 1 punkt osadniczy mezolit - neolit 

32 Rozkochów 2 ślad osadnictwa ep. kamienia 

33 Rozkochów 3 ślad osadnictwa neolit 

34 Rozkochów 4 ślad osadnictwa neolit 

35 Rozkochów 5 ślad osadnictwa neolit 

36 

Rozkochów 6 

obozowisko paleolit 

37 osada neolit 

38 osada neolit 

39 osada okres rzymski 

40 osada  

41 Rozkochów 7 ślad osadnictwa neolit 

42 Rozkochów 8 punkt osadniczy kultura starożytna 

43 Rozkochów 9 punkt osadniczy średniowiecze 

44 Rozkochów 10 ślad osadnictwa III – V w. 

45 Rozkochów 11 skarb monet okres nowożytny 

46 Rozkochów 12 skarb monet koniec XVI w. 

47 Rozkochów 13 ślad osadnictwa Późne średniowiecze 

48 

Rozkochów 14 

osada neolit 

49 ślad osadnictwa III – IV w. 

50 ślad osadnictwa pradzieje 

51 Rozkochów 15 ślad osadnictwa neolit 

52 Stradunia 1 osada okres rzymski 

53 Stradunia 2 osada neolit 

54 Stradunia 3 ślad osadnictwa neolit 
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Lp. Miejscowość 
Nr 

stanowiska 
Rodzaj stanowiska Bliższa chronologia 

55 Stradunia 4 ślad osadnictwa neolit 

56 Stradunia 5 ślad osadnictwa neolit 

57 Stradunia 6 ślad osadnictwa neolit 

58 
Stradunia 8 

punkt osadniczy ep. kamienia 

59 osada XIV – XV w. 

60 

Stradunia 9 

ślad osadnictwa neolit 

61 punkt osadniczy wczesne średniowiecze 

62 punkt osadniczy XIII – XIV w. 

63 ślad osadnictwa XVI – XVII w. 

64 Stradunia 11 punkt osadniczy średniowiecze 

65 Stradunia 12 punkt osadniczy neolit 

66 
Stradunia 13 

punkt osadniczy neolit 

67 punkt osadniczy okres rzymski 

68 Stradunia 14 punkt osadniczy Okres późnorzymski 

69   punkt osadniczy średniowiecze 

70 
Stradunia 15 

punkt osadniczy Okres późnorzymski 

71 punkt osadniczy XIV w. 

72 
Stradunia 17 

punkt osadniczy Okres późnorzymski 

73 punkt osadniczy XIV w.  

74 Stradunia 18 osada XIV – XV w. 

75 Walce 1 punkt osadniczy ep. kamienia 

76 Walce 2 punkt osadniczy ep. kamienia 

77 Walce 3 ślad osadnictwa XIV w.  

78 Walce 4 ślad osadnictwa okr. wpływów rzymskich 

79 Walce 5 ślad osadnictwa Lata 1618 – 1648 

80 Walce 6 ślad osadnictwa ep. kamienia 

81 

Walce 7 

ślad osadnictwa ep. kamienia 

82 osada 
faza C-D (kult. 
przeworska) 

83 
Walce 8 

osada Neolit 

84 ślad osadnictwa Średniowiecze 

85 

Walce 9 

ślad osadnictwa Neolit 

86 punkt osadniczy okres późnorzymski 

87 punkt osadniczy wczesne średniowiecze 

88 Walce 10 punkt osadniczy wczesne średniowiecze 

89 Zabierzów 1 punkt osadniczy Neolit 

4.3. Krajobraz kulturowy 

W ocenie atrakcyjności krajobrazu kulturowego gminy Walce uwzględniono następujące 

czynniki: 

 liczba dominant architektonicznych, 

 liczba unikalnych obiektów takich jak pałace, kościoły i inne obiekty lub założenia 

zabytkowe, 

 występowanie terenów o utrwalonej strukturze przestrzennej, wartościowej pod 

względem architektonicznym, 

 występowanie ciągów komunikacyjnych ze szpalerami drzew lub inną zielenią 

towarzyszącą. 

Ocena oparta o ww. kryteria wykazała, że krajobraz kulturowy w gminie jest zróżnicowany, 

ogólnie średnio atrakcyjny. 

Najbardziej atrakcyjny jest krajobraz kulturowy wsi Rozkochów, szczególnie rejon pałacu          

z parkiem.   
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Następne w kolejności to układy przestrzenne wsi Brożec, Stradunia i Grocholub – ujęte  

w gminnej ewidencji zabytków, oraz wsi Kromołów, Dobieszowice i Rozkochów, które należy 

objąć ochroną krajobrazu kulturowego.  

Walory krajobrazowe posiadają też fragmenty wsi Walce (rejon kościoła i ul. Opolskiej),           

i Zabierzów, dla ochrony których należy zachować lokalny charakter istniejącej zabudowy 

oraz zieleń jej towarzyszącą (zespoły drzew, ogrody, sady).  

4.4. Dobra kultury współczesnej 

Na obszarze gminy nie ma obiektów zaliczonych do dóbr kultury współczesnej, nie 

stwierdzono też obiektów, o walorach uzasadniających zaliczenie ich do takich dóbr. 

Wnioski do polityki przestrzennej: 

 Wydzielić w strukturze przestrzennej jednostek osadniczych 

fragmenty najlepiej zachowanych historycznych układów ruralis-

tycznych i, odpowiednio do stanu zachowania, objąć je ochroną 

konserwatorską lub przepisami prawa miejscowego w zakresie zasad-

niczych elementów rozplanowania oraz charakteru i skali zabudowy. 

 Uwzględniać ochronę zabytków prawnie chronionych oraz ustalić 

zasady ochrony pozostałych zabytków, jako wytyczne do miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego.   

5. Uwarunkowania społeczno-gospodarcze rozwoju gminy 

5.1. Potrzeby rozwoju gminy 

5.1.1. Analiza demograficzna 

a) Sytuacja demograficzna gminy15 

Ludność 

Gminę Walce zamieszkuje 5440 osób (wg stanu na 31.XII. 2018 r.). Gęstość zaludnienia 

wynosi 79 osób/km2.   

Liczba ludności gminy systematycznie maleje. 

Tabela 8.                                       Zmiany ludnościowe w gminie Walce w latach 2009 - 2018  
 

 

Rok 

Ludność 

 

ogó-

łem 

w tym* w wieku 

 

K 

 

M 

Przedprodukcyjnym produkcyjnym Poprodukcyjnym 

razem 
w tym* 

razem 
w tym* 

razem 
w tym* 

K M K M K M 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2009 5806 3044 2762 966 484 483 3757 1854 1903 1083 706 377 

2010 5819 3041 2778 961 475 486 3788 1862 1926 1070 704 366 

2011 5613 2932 2681 910 439 471 3665 1805 1860 1038 688 350 

2012 5622 2934 2688 901 432 469 3675 1805 1870 1046 697 349 

2013 5602 2932 2670 888 427 461 3671 1802 1869 1043 703 340 

2014 5580 2926 2654 869 429 440 3663 1786 1877 1048 711 337 

2015 5550 2911 2639 868 428 440 3641 1774 1867 1041 709 332 

                                                      
15

 Analizę przeprowadzono w oparciu o dane Urzędu Statystycznego w Opolu zamieszczone w publikacjach 
„Województwo opolskie, podregiony, powiaty, gminy” wydanych w latach 2009 – 2018. Inne materiały źródłowe 
wykazano w przypisach.  
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2016 5531 2897 2634 848 419 429 3622 1763 1859 1061 715 346 

2017 5494 2881 2613 843 422 421 3566 1733 1833 1085 726 359 

2018 5440 2849 2591 839 425 414 3516 1699 1817 1085 725 360 

Saldo 
2008-

2018 

-366 -195 -171 -127 -59 -69 -241 -155 -86 2 19 -17 

* K – kobiety, M - mężczyźni 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych US w Opolu 

Analiza okresu dziesięciolecia 2009 – 2018 wykazuje zróżnicowanie dynamiki zmian 

ludnościowych. W roku 2010 liczba ludności nieznacznie wzrosła, rok później nastąpił 

wyraźny spadek (o 206 osób). W kolejnych latach, po niewielkim wzroście w 2012 r., liczba 

ludności w gminie regularnie malała, średnio o ok. 26 osób rocznie. Łącznie w badanym 

okresie liczba mieszkańców gminy zmniejszyła się o 366 osób, tj. o 6,3%. Spadek liczby 

ludności nie jest problemem lokalnym, jest to zjawisko występujące w skali całego 

województwa oraz powiatu krapkowickiego (w powiecie krapkowickim i w województwie 

opolskim wyniósł on w analogicznym okresie ok. 4%). 

Ruch naturalny i wędrówkowy (migracja) ludności 

Ruch naturalny ludności w okresie ostatnich 10 lat cechuje ogólnie przewaga zgonów nad 

urodzeniami, czego skutkiem jest ujemne saldo przyrostu naturalnego. Obecnie nie ma 

przesłanek wskazujących na zmianę tej tendencji.     

Szczegółowa analiza sytuacji wykazuje znaczne zróżnicowanie salda przyrostu naturalnego            

w poszczególnych latach, które jest nieregularne i nie daje podstaw do prognozowania 

wielkości tego salda w okresie perspektywicznym.   

Tabela 9.                             Gmina Walce – saldo przyrostu naturalnego w latach 2009–2018 

 Rok 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Roczne saldo  
przyrostu naturalnego  

-30 -16 -5 7 -11 -16 -21 -8 -8 -44 

Saldo przyrostu 
naturalnego 2009-2018 

-152 

Źródło: www.stat.gov.pl. 

Ruch wędrówkowy 

Również analiza ruchu wędrówkowego na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia (2009–

2018) wykazuje duże zróżnicowanie salda migracji stałej w poszczególnych latach.                

W okresie 2009 – 2012 ogólne saldo migracji było dodatnie. Od roku 2013 saldo corocznie 

było ujemne, w efekcie czego saldo migracji dla całego analizowanego okresu jest ujemne.    

Tabela 10.                                        Gmina Walce - saldo migracji stałej  w latach 2009–2018 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Roczne saldo 
migracji  

7 29 -17 2 -3 -11 0* -16 -28 -4 

Saldo migracji 
2009-2018 

-66 

* brak danych 

Źródło: www.stat.gov.pl. 
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Podane wielkości ilustrują tylko efekty migracji stałej, co nie oddaje faktycznego stanu ruchu 

wędrówkowego, bowiem część osób zameldowanych w gminie pracuje poza granicami kraju 

(tzw. migracja zarobkowa).  

Struktura wieku ludności 

Struktura wieku ludności w gminie nie jest korzystna w kontekście przewidywanego 

potencjału ludnościowego gminy. Strukturę tą cechuje stosunkowo zaawansowany                      

i postępujący proces starzenia się ludności, co ilustruje poniższe zestawienie .  

Odsetek osób w wieku poprodukcyjnym:  2009 r. - 18,6%  

        2018 r. - 19,9%    

Zmiany struktury ludności gminy wg grup wieku produkcyjnego na przestrzeni ostatnich 10 

lat (2009-2018) ilustruje tabela 8. Z analizy tych zmian wynika, że największy spadek liczby 

ludności, w odniesieniu do stanu z 2009 r., nastąpił w grupie osób w wieku 

przedprodukcyjnym - 13%. W grupie osób w wieku produkcyjnym spadek ten wyniósł 6%, 

natomiast w grupie osób w wieku poprodukcyjnym nastąpił wzrost o 0,2% (przy czym wzrost 

dotyczy tylko kobiet; liczba mężczyzn w tej grupie zmalała w stosunku do liczby w 2009 r.). 

Powyższe dane wskazują, że proces starzenia się ludności będzie postępował.  

b) Prognoza demograficzna 

Z wyżej przedstawionej sytuacji demograficznej wynika, że liczba ludności w gminie na 

przestrzeni ostatnich lat systematycznie malała i brak jest przesłanek wskazujących na 

zmianę tej tendencji16. Czynnikami przesądzającymi o spadku liczby ludności jest ujemne 

saldo przyrostu naturalnego i ujemne saldo migracji. 

W strategicznych dokumentach gminy przedstawione są dwie prognozy zmian 

ludnościowych: Prognoza ludności dla gminy Walce na lata 2015-2035 - w „Strategii rozwoju 

gminy na lata 2015 – 2022” [1], oraz – opracowana na jej podstawie – „Prognoza liczby 

ludności Gminy Walce na lata 2017 –2032”  - w  „Projekcie założeń do planu zaopatrzenia      

w ciepło, energię elektryczną i gaz dla obszaru gminy Walce na lata 2017-2032” [2].  

Prognozowane w ww. dokumentach liczby ludności dla wybranych lat pokazuje poniższe 

zestawienie. 

Rok 
Liczba ludności 

[1] [2] 

2020 5 405 5 483 

2025 5 350 5 418 

2030 5 279 5 353 

2032 - 5 329 

2035 5 210 - 

Uwzględniając powyższe prognozy oraz wyżej przedstawione wyniki analizy sytuacji 

demograficznej gminy, proponuje się przyjąć na potrzeby określenia kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy liczbę ludności w 2035 r. – 5 300, tj. spadek          

w odniesieniu do roku 2018 o 140 osób (2,6%). 

                                                      
16

 Wg danych US w Opolu dla powiatu krapkowickiego prognozuje się na okres 2020-2035 spadek ludności   
    z 62,4 tyś do 55,0 tyś.  
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5.1.2. Rynek pracy  

Zasoby pracy 

Wg danych za rok 2018, w gminie Walce mieszka 3516 osób w wieku produkcyjnym, w tym 
1699 kobiet. Przyjmując średni wskaźnik aktywności zawodowej osób w wieku produkcyjnym 
w województwie opolskim (74% ludności w wieku produkcyjnym)17, zasoby pracy w gminie 
szacuje się na ok. 2600 osób.  

Zatrudnienie, bezrobocie 

Na koniec 2018 r. na obszarze gminy Walce zarejestrowanych było 340 podmiotów 

gospodarczych18. Wśród nich 10 to podmioty zatrudniające powyżej 9 osób, w których 

pracowało łącznie 617 osób, w tym 248 kobiet; (w przemyśle i budownictwie 382 osób,         

w usługach 235 osób.) Pozostałe podmioty gospodarcze to głównie małe firmy działające na 

zasadzie samozatrudnienia i małe firmy rodzinne. Zakładając średnio 2,5 osoby pracujące na 

1 podmiot, liczbę zatrudnionych w tych podmiotach szacuje się na ok. 825 osób. 

Szacunkowa liczba zatrudnionych w rolnictwie – przy wskaźniku 10 osób/100 ha19 - wynosi 

ok. 593 osób.     

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosi 85 osób, z czego 63 bezrobotnych (68%) 

to kobiety. 

Z powyższych danych wynika, że ok. 565 mieszkańców gminy w wieku produkcyjnym 

(22% zasobów pracy), zatrudnionych jest poza obszarem gminy. Oznacza to potrzebę 

tworzenia na obszarze gminy nowych miejsc pracy, najlepiej - w warunkach gminy -   

poprzez zapewnienie terenów dla rozwoju większych podmiotów gospodarczych, tj. o liczbie 

pracujących powyżej 9 osób, oraz umożliwienie drobnej działalności gospodarczej                  

w zespołach zabudowy mieszkaniowo-zagrodowej. 

5.1.3. Sytuacja mieszkaniowa  

a) Zasoby mieszkaniowe 

Wielkość zasobów mieszkaniowych 

Wielkość zasobów mieszkaniowych w gminie przedstawia się następująco: 

Gmina Walce - wielkość zasobów mieszkaniowych – stan 31 XII 2018 

liczba mieszkań 1 650 

liczba izb 9 385 

powierzchnia użytkowa   192 653 m
2
 

                                                                                                       Źródło: US w Opolu 

Na przestrzeni ostatnich 10 lat (2009 – 2018), liczba mieszkań w gminie wzrosła o 56, co 

średnio daje przyrost o niepełne 6 mieszkań/rok.  

W ostatnich trzech latach obserwuje się wyższe tempo wzrostu - 10 mieszkań/rok. Wszystkie 

budynki oddane w tym okresie to budynki jednorodzinne.  

 

 

 

                                                      
17

 Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 
18

 Bez osób prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie.  
19

 Pracujący w rolnictwie według województw na 100 ha UR (stan na 31 XII 2013 r.) - „Rezerwy zasobów pracy w 

rolnictwie w Polsce i możliwości ich wykorzystania” yadda.icm.edu.pl › element › 18-3-Parzonko_Anna 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwj6zcmG6ZrpAhXEmIsKHdxmDicQFjACegQIAxAB&url=http%3A%2F%2Fyadda.icm.edu.pl%2Fyadda%2Felement%2Fbwmeta1.element.agro-430add4f-5c2c-4ef1-adcd-c339e098dac9%2Fc%2F18-3-Parzonko_Anna.pdf&usg=AOvVaw1bpGTgOwEME2cJ4P78G3TY
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwj6zcmG6ZrpAhXEmIsKHdxmDicQFjACegQIAxAB&url=http%3A%2F%2Fyadda.icm.edu.pl%2Fyadda%2Felement%2Fbwmeta1.element.agro-430add4f-5c2c-4ef1-adcd-c339e098dac9%2Fc%2F18-3-Parzonko_Anna.pdf&usg=AOvVaw1bpGTgOwEME2cJ4P78G3TY
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Gmina Walce – mieszkania oddane do użytku w latach 2016 - 2018 

liczba mieszkań: 

                                2016 

                                2017 

                                2018 

 

5 

17 

9 

liczba izb: 

                                2016 

                                2017 

                                2018 

 

28 

57 

57 

powierzchnia użytkowa: 

                                2016 

                                2017 

                                2018 

 

  931 m
2
 (186 m

2
/1 mieszkanie) 

1646  m
2
  (97 m

2
/1 mieszkanie) 

1713 m
2
 (190 m

2
/1 mieszkanie) 

                                                          Źródło: US w Opolu 

Warunki mieszkaniowe w ujęciu wielkościowym ilustruje poniższe zestawienie: 

      Warunki mieszkaniowe w gminie Walce na tle województwa opolskiego – stan 31 XII 2018 

Wskaźnik gmina ogółem Województwo 

liczba izb w mieszkaniu 5,59 4,19 

liczba osób na mieszkanie 3,30 2,76 

liczba osób na izbę 0,58 0,66 

powierzchnia użytkowa   

- mieszkanie 116,8 81,0 

- na 1 osobę 35,4 29,4 

                                                                                                           Źródło: US w Opolu 

Jak wynika z zestawienia, wszystkie wskaźniki warunków mieszkaniowych w gminie są 

korzystniejsze niż średnie w województwie, z wyjątkiem wskaźnika liczby osób na 

mieszkanie (tzw. wskaźnik zagęszczenia mieszkań).  

Wyposażenie zasobów mieszkaniowych w instalacje 

Standard wyposażenia mieszkań w instalacje jest, jak na gminę wiejską, stosunkowo wysoki. 

Powszechne jest wyposażenie w instalacje wodociągową i elektryczną. W kanalizację 

sanitarną wyposażone są wsie: Walce, Stradunia, Grocholub, Zabierzów, Rozkochów oraz 

Brożec (część).   

Przyłącza prowadzące do budynków mieszkalnych w gminie Walce  - stan XII 2018 

przyłącza wodociągowe 1399 

przyłącza kanalizacyjne 1016 

                                                                                         Wg materiałów US w Opolu 

W ciągu ostatnich 10 lat ilość przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych wzrosła 

w gminie o 40, wzrost przyłączy kanalizacyjnych w tym okresie wyniósł 629.   

Na obszarze gminy nie ma gazu sieciowego. 

Stan techniczny i własnościowy zasobów mieszkaniowych 

W ocenie warunków mieszkaniowych istotne znaczenie ma stan techniczny zabudowy 

mieszkaniowej. W gminie Walce stan ten jest ogólnie dobry, pomimo dużego udziału  

zasobów "starych", tj. wybudowanych przed 1944 r.  

Zabudowa mieszkaniowa w zdecydowanej większości stanowi własność prywatną. 
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Na komunalny zasób gminny składają się 42 mieszkania o łącznej powierzchni użytkowej       
2 240 m2, w tym 11 mieszkań socjalnych o łącznej powierzchni 371 m2. 

b) Potrzeby mieszkaniowe 

Potrzeby mieszkaniowe są mierzalne, uzależnione przede wszystkim od trzech 

czynników: liczby ludności, warunków mieszkaniowych (uzyskania założonych standardów), 

stanu zasobów mieszkaniowych (potrzeby restytucyjne). 

Potrzeby mieszkaniowe w gminie Walce w latach 2019–2035 będą wynikały głównie             

z poprawy wskaźnika zagęszczenia mieszkań. (Potrzeby restytucyjne powinny być 

realizowane poprzez remonty, przebudowę lub wymianę istniejącej substancji).  

Przyjmując (na postawie wcześniej przedstawionych analiz):  

 liczbę ludności w 2035 r. - 5300 (obecnie 5440) 

 wskaźnik 3 osoby na 1 mieszkanie (obecnie 3,3), 

potrzeby mieszkaniowe do roku 2035 szacuje się na 1767 mieszkań,  tj. wzrost o 117 

mieszkań. 

Dominującą formą nowej zabudowy powinna być zabudowa jednorodzinna, ale należy też 

przewidzieć możliwość rozwoju zabudowy wielorodzinnej na potrzeby budownictwa 

socjalnego oraz realizacji rządowych programów mieszkaniowych.  

5.1.4. Stan i potrzeby rozwoju infrastruktury społecznej  

Na infrastrukturę społeczną składają się obiekty i urządzenia służące obsłudze ludności         

w zakresie usług publicznych. Ich ilość, jakość i rozmieszczenie decydują w zasadniczym 

stopniu o jakości życia mieszkańców. Usługi publiczne dzielą się na usługi pozostające          

w sferze kompetencji władz publicznych: rządowych (finansowane z budżetu państwa)              

i samorządów (finansowane z budżetów samorządów), oraz usługi publiczne komercyjne 

świadczone przez inne jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne. 

Z punktu widzenia kształtowania polityki przestrzennej gminy istotna jest przede wszystkim 

infrastruktura społeczna należąca do zadań własnych gminy, tj. obiekty i urządzenia: 

 edukacji publicznej, 

 kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury,  

 ochrony zdrowia, 

 pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych, 

 kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, 

 targowisk i hal targowych, 

 zieleń gminna,  

 cmentarze gminne; 

 inne gminne obiekty i urządzenia użyteczności publicznej oraz obiekty administracyjne. 

Kierunki rozwoju usług wyznaczają: aktualny stan usług (baza wyjściowa) oraz przyjęte 

wskaźniki odpowiadające pożądanym standardom obsługi ludności, do których należy dążyć 

poprzez prowadzenie odpowiedniej polityki. Obecnie nie ma obowiązujących standardów 

jakości usług w zakresie infrastruktury społecznej.  
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1) Edukacja i wychowanie   

Szkoły 

Na obszarze gminy funkcjonują cztery placówki szkolne: 

Miejsco-

wość 

Szkoły 

Nazwa 
Liczba 

uczniów/oddziałów 
Sala  

gimnastyczna 

Walce Publiczne Gimnazjum w Walcach* 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Walcach 

294/16 X 

Brożec Publiczna Szkoła Podstawowa w Brożcu 76/6 X 

Stradunia Szkoła Podstawowa w Straduni 38/6 - 

*Nie funkcjonuje od roku szkolnego 2018/2019                             Źródło: Raport o stanie gminy Walce za rok 2018 
 

Uwzględniając sytuację demograficzną, na okres perspektywy nie przewiduje się 

znaczącego wzrostu potrzeb w zakresie szkolnictwa, wymagającego zabezpieczenia 

terenów pod budowę nowych obiektów szkolnych. Należy natomiast zachować istniejącą 

infrastrukturę szkolną, z możliwością jej zmian adaptacyjnych lub rozbudowy – w miarę 

bieżących potrzeb.  

Przedszkola 

Na obszarze gminy działają następujące placówki przedszkolne: 

Miejsco-

wość 

Przedszkola 

Nazwa Liczba 

oddziałów 

Liczba 

dzieci 

Walce Publiczne Przedszkole w Walcach, ul. Konopnickiej 2 50 

Oddział Przedszkolny w Walcach, ul. Mickiewicza 2 50 

Rozkochów Oddział Przedszkolny w Rozkochowie 1 14 

Stradunia Oddział przedszkolny w Straduni 2 42 

Brożec Publiczne Przedszkole w Brożcu, ul. Miodowa 1 24 

Kromołów Oddział przedszkolny w Kromołowie 1 18 

Razem 9 198 

                                                                                                     Źródło: Raport o stanie gminy Walce za rok 2018 

 

W ostatnich latach obserwuje się spadek liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli,           

z czego wynika brak potrzeb planowania nowych tego typu placówek.  

2) Kultura  

Gminny Ośrodek Kultury  

W Walcach znajduje się budynek Gminnego Ośrodka Kultury z salą widowiskową.                 

W ośrodku prowadzone są zajęcia modelarskie, instrumentalne, warsztaty taneczne, robótki 

ręczne, zajęcia plastyczne, a także okresowe wydarzenia kulturalne i promujące zdrowy tryb 

życia. Ośrodek realizuje potrzeby w zakresie usług kultury.  

Biblioteki 

Na obszarze gminy działa Gminna Biblioteka Publiczna w Walcach z trzema filiami w: 

Rozkochowie, Straduni i Brożcu. Biblioteka wpisana jest do rejestru Instytucji Kultury 

prowadzonego przez Organizatora. W warunkach gminy istniejąca sieć bibliotek jest 

wystarczająca. 
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3) Ochrona zdrowia i opieka 

Ośrodki zdrowia 

Zadania związane z ochroną zdrowia mieszkańców gminy pełni Samodzielny Publiczny 

Ośrodek Zdrowia w Walcach, będący jednostką organizacyjną Gminy. W placówce znajduje 

się gabinet medycyny szkolnej, gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej, poradnia 

(gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Ponadto działalność prowadzą 

lekarze w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej (dwa podmioty), lekarsko-dentystycznej 

(jeden podmiot) oraz fizjoterapii (jeden podmiot). Dodatkowo, w zakresie fizjoterapii 

świadczenia w systemie publicznej opieki zdrowotnej mieszkańcy mogą uzyskać pomoc 

korzystając z usług Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Caritas Diecezji Opolskiej.20  

Ocenia się, że w warunkach gminy Walce jeden ośrodek zdrowia jest wystarczający, 

natomiast, dla podniesienia komfortu oraz rozszerzenia jego działalności w przyszłości, 

wskazane jest zabezpieczenie terenu pod jego rozwój.   

Apteki 

W gminie działa 1 apteka we wsi Walce. 

Żłobki 

Na obszarze gminy działa jeden żłobek w Walcach (od lutego 2020 r.). Jest to placówka 

publiczna, która może przyjąć 21 dzieci, co zaspokaja aktualne potrzeby.  

4) Pomoc społeczna  

Zadania opieki społecznej pełni Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach, który świadczy 

usługi w zakresie pomocy społecznej.  

W gminie nie ma obiektów dziennej i całodobowej opieki. Obecnie we wsi Walce jest trwa 

budowa Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego, w którym będzie zapewnione miejsce dla 9 

osób. (Rozpoczęcie działalności planowane jest na początek 2022 r.). Placówka zaspokoi 

aktualne potrzeby; w przypadku zwiększenia potrzeb w przyszłości istnieje możliwość jej 

rozwoju na jej obecnym terenie.   

5) Sport i rekreacja  

Na obszarze gminy znajduje się wiele terenów zagospodarowanych na cele rekreacyjne           

i sportowe. W Walcach działa boisko sportowe wraz z obiektami towarzyszącymi oraz 

przyszkolny kompleks rekreacyjno-sportowy. W Brożcu funkcjonuje boisko sportowe,                

w Straduni wybudowano i oddano do użytku kort tenisowy, działa także boisko sportowe           

i boisko do gry w siatkówkę, w Kromołowie funkcjonuje boisko sportowe wraz z zapleczem 

socjalnym, w Rozkochowie boisko sportowe wraz z szatniami. Na terenie wsi Walce została 

urządzona siłownia na wolnym powietrzu.  

Działania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej realizuje Gminny Ośrodek Kultury 

w Walcach.21 Ocenia się, że ilość istniejących terenów sportowych jest wystarczająca. 

6) Zieleń   

Na obszarze gminy nie ma publicznych parków. Zieleń gminną stanowią nieduże skwery         

i zieleńce oraz urządzone place zabaw we wsiach: Walce, Zabierzów, Dobieszowice, 

Grocholub, Stradunia, Brożec, Ćwiercie. Przy placach zabaw w miejscowościach Walce, 

Brożec i Grocholub znajdują się urządzenia siłowni zewnętrznych. 

                                                      
20

 Źródło: Strategia Rozwoju Gminy Walce na lata 2015 – 2022 
21

 Źródło: Strategia Rozwoju Gminy Walce na lata 2015 – 2022 
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Zieleń publiczna podnosi jakość środowiska mieszkaniowego, dlatego wskazane jest 

zachowanie istniejących terenów tak urządzonych oraz umożliwienie ich rozwoju. 

7) Cmentarze 

Na obszarze gminy funkcjonuje 5 cmentarzy we wsiach: Walce, Brożec, Stradunia, 

Rozkochów, Dobieszowice. W obowiązującym mpzp wsi Dobieszowice planowane jest 

powiększenie istniejącego cmentarza. Biorąc pod uwagę położenie i otoczenie, możliwe jest 

także powiększenie cmentarzy we wsiach Brożec i Rozkochów. Na cmentarzach w Walcach 

i Straduni istnieją rezerwy umożliwiające dalsze ich wykorzystywanie. Ze względu jednak na 

położenie pomiędzy istniejącą zabudową, w dalszej przyszłości konieczna będzie budowa 

nowych cmentarzy, najlepiej poza obszarami zwartej zabudowy wsi. 

W Walcach czynny jest także cmentarz przykościelny, na którym chowani są 

proboszczowie parafii.   

8) Inne ważniejsze obiekty użyteczności publicznej 

Obiekty administracji publicznej 

Najważniejszym obiektem administracji publicznej w gminie jest Urząd Gminy w Walcach. 

Budynek Urzędu znajduje się poza centrum wsi. Jego stan techniczny jest bardzo dobry          

a jego wielkość zaspakaja aktualne potrzeby. Obok budynku znajduje się przyuliczny 

parking, który jest niewystarczający na potrzeby obsługi parkingowej obiektu.   

Obiekty bezpieczeństwa publicznego 

Na obszarze gminy znajdują się tylko obiekty bezpieczeństwa pożarowego – 8 jednostek 

Ochotniczej Straży Pożarnej we wsiach: Walce, Stradunia, Brożec, Kromołów, Rozkochów, 

Dobieszowice, Grocholub, Zabierzów. OSP Stradunia wchodzi w skład Krajowego Systemu 

Ratowniczo – Gaśniczego (KSRG). Stan remiz strażackich jest bardzo dobry. 

Istniejąca sieć strażnic jest wystarczająca, zarówno pod względem wielkości obszarów 

obsługi, jak i czasu dojazdu. 

Obiekty sakralne 

Na obszarze gminy znajduje się 5 kościołów we wsiach: Walce, Brożec, Stradunia, 

Rozkochów, Dobieszowice. Kościoły w Walcach, Rozkochowie i Brożcu są obiektami 

zabytkowymi. Nie planuje się nowych obiektów sakralnych. 

5.1.5. Struktura ilościowa i przestrzenna usług 

Na warunki i jakość życia mieszkańców wpływ ma nie tylko ilość i rozmieszczenie usług 

publicznych, ale również innych usług komercyjnych. Przede wszystkim są to sklepy                  

z artykułami codziennej potrzeby a także sklepy branżowe i usługi gastronomiczne.  

Na obszarze gminy funkcjonują obecnie następujące tego typu obiekty: 

 w Walcach: sklepy Dino i Lewiatan, sklep mięsny, 2 sklepy wielobranżowe, dwa markety 

budowlane, jedna kawiarnia; 

 w Straduni: sklep Mini market, sklep budowlany, karczma, 

 w Brożcu: sklep Lewiatan, restauracja; 

 w Dobieszowicach – sklep spożywczy; 

 w Rozkochowie – firmowy sklep piekarniczo-cukierniczy. 

Nasycenie usługami poszczególnych jednostek osadniczych gminy jest jednym                   

z kryteriów oceny rzeczywistej ich hierarchii w obsłudze ludności i rolnictwa w porównaniu ze 
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strukturą pożądaną. Rozmieszczenie urządzeń obsługi ludności wg rodzajów i miejscowości 

przedstawia poniższa tabela.  

Tabela 11.                            Gmina Walce - rozmieszczenie urządzeń obsługi ludności [stan w 2019 r.] 

rodzaj / wieś W B C D G K R S Z Ogółem 

usługi publiczne 

Urząd Gminy 1 - - - - - - - - 1 

OSP 1 1 - 1 1 1 1 1 1 8 

Bank 1 - -   - - - - 1 

Poczta 1 - - - - - - - - 1 

Ośrodek zdrowia 1  - - - - - - - 1 

Apteka 1 - - - - - - - - 1 

Ośrodek pomocy społecznej 1 - - - - - - - - 1 

Dom opieki społecznej  - - - - - - - - - - 

Żłobek - - - - - - - - - - 

Przedszkole 2 1 - - - 1 1 1 - 6 

Szkoła podstawowa 1 1 - - - - - 1 - 3 

Ośrodek kultury 1 - - - - - - - - 1 

Biblioteka 1 1 - - - - 1 1 - 4 

Boisko sportowe 1 1 - - - 1 1 1 - 5 

Plac zabaw 1 1 1 1 1 - - 1 1 7 

Kościół 1 1 - 1 - - 1 1 - 5 

usługi komercyjne 

Sklep 7 1 - 1 - - 1 2 - 12 

Lokal gastronomiczny  1 1 - - - - - 1 - 3 

Ogółem 23 9 1 4 2 3 6 10 2 60 

 
Z zestawienia wynika, że ilość usług w poszczególnych wsiach odpowiada przyjętej                

w obecnym studium hierarchii ośrodków usługowych.  

Najwięcej usług znajduje się we wsi Walce – ośrodka obsługi lokalnej, w której skupia się 

38%  ogólnej liczby badanych usług. W drugiej kolejności znajdują się wsie Brożec (15%), 

Stradunia (17%), Rozkochów (10%) - ośrodki obsługi podstawowej, choć w przypadku wsi 

Rozkochów brakuje, wymaganego w ośrodku tego stopnia, sklepu z podstawowymi 

artykułami spożywczymi i codziennego użytku. 

Wnioski do polityki przestrzennej 

 Dla poprawy sytuacji na rynku pracy umożliwić: 

 rozwój większych zakładów poprzez wyznaczenie stref działal-

ności gospodarczej z terenami o takim przeznaczeniu, 

 drobną działalność gospodarczą, w tym nierolniczą, w istnie-

jących zespołach zabudowy mieszkaniowo-zagrodowej.  

 Zapewnić rozwój terenów mieszkaniowych odpowiednio do prognozo-

wanych potrzeb mieszkaniowych. 

 Zachować istniejące obiekty infrastruktury społecznej. 

 Zachować istniejące tereny przestrzeni publicznych (zieleńców, 

skwerów, placów zabaw itp.) oraz dopuścić rozwój tego typu miejsc.  

 Uwzględnić lokalizację parkingów publicznych na terenach zabudowy.  

 Zabezpieczyć istniejące możliwości powiększenia czynnych 

cmentarzy. 
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5.2. Możliwości rozwoju gminy 

5.2.1. Gospodarka rolna  

Gospodarka rolna jest wiodącą dziedziną gospodarczą w gminie.  

1) Warunki naturalne 

 Obszar gminy charakteryzuje się umiarkowanie korzystnymi warunkami naturalnymi do 

produkcji rolnej. Użytki rolne, obejmujące grunty orne, sady, łąki i pastwiska, zajmują 84% 

powierzchni gminy. Wśród nich zdecydowanie dominują grunty orne, które stanowią 88% 

powierzchni użytków rolnych. Użytki zielone (łąki trwałe i pastwiska, występujące głównie         

w okolicach rzek Swornicy, Straduni i Odry, zajmują 12% powierzchni użytków rolnych, sady 

zaledwie 0,2%. Na obszarze gminy przeważają gleby średnie, tj. IV klasy bonitacyjnej, które 

zajmują 58,5% powierzchni użytków rolnych gminy; gleby klas dobrych (II-III) stanowią 

25,5%.  Gleby te występują głównie w południowej części gminy, rozciągając się na gruntach 

wsi Rozkochów, Zabierzów, Walce, Dobieszowice, a także w dolinie Odry, na gruntach wsi 

Stradunia. Natomiast największa ilość użytków słabej jakości skupia się we wsiach Stradunia 

i Brożec.  

Warunki agroklimatyczne oraz rzeźba terenu sprzyjają produkcji rolnej. Największym 

urzeźbieniem cechuje się teren wsi Dobieszowice, gdzie przeważa rzeźba falista                      

i pagórkowata. Łącznie 97% powierzchni użytków rolnych zaliczono, pod względem rzeźby 

terenu, do bardzo korzystnych i korzystnych do uprawy. Pozostałe 3% to tereny o średnio 

korzystnych warunkach, które skupiają się głównie w dolinie Swornicy i Straduni. 

Na obszarze gminy nie wydzielono obszarów o niekorzystnych warunkach (ONW). 

2) Stan gospodarki rolnej  

Według danych Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 r. (aktualizowanego w 2014 r.),       

w gminie istnieje 581 gospodarstw rolnych, z czego 314 (54%) prowadzi działalność rolniczą.  

Ogólnie struktura obszarowa nie jest niekorzystna ze względu na bardzo duże rozdrobnienie 

gospodarstw. Gospodarstwa o powierzchni poniżej 1 ha do 10 ha stanowią ok. 78%, z czego 

ok. 58% to gospodarstwa mniejsze niż 1ha. Są to głównie gospodarstwa, z których dochód 

przeznaczany jest na bieżące utrzymanie gospodarstwa domowego, z małą skalą 

planowania rozwoju inwestycyjnego. Gospodarstw rolnych dużych, o powierzchni 10 ha lub 

więcej jest w gminie ok. 22%. Największa ich liczba znajduje się we wsi gminnej, 

Rozkochowie, Straduni i Zabierzowie.  

Tabela 12           Struktura obszarowa gospodarstw prowadzących  

      działalność rolniczą w gminie Walce (2010r.) 
Grupy obszarowe Liczba gospodarstw [szt.] Procent gospodarstw [%] 

do 1 ha 338 58,2 

1 – 5 ha 78 13,4 

5 – 10 ha 37 6,4 

10 – 15 ha 34 5,9 

15 ha i więcej 94 16,2 
Źródło: Strategia Rozwoju Gminy Walce na lata 2015 – 2022 

 

W produkcji roślinnej dominuje uprawa zbóż, która zajmuje 3 177 ha, tj. 62% powierzchni 

gruntów ornych ogółem. 

W produkcji zwierzęcej dominuje trzoda chlewna (prowadzona w 323 gospodarstwach) i drób 

(prowadzona łącznie w 303 gospodarstwach). Pogłowie pozostałych zwierząt gospodarskich 

rozłożone jest równomiernie, pod względem liczby gospodarstw zajmujących się tym 

rodzajem produkcji. 
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Podstawową formą działalności rolniczej są rodzinne gospodarstwa rolne. 

Majątek produkcyjny gospodarstw to przede wszystkim zabudowania gospodarcze i inwen-

tarskie w zabudowie zagrodowej.  

Większe obiekty produkcji rolnej i obsługi produkcji znajdują się na terenach byłych 

folwarków we wsiach Brożec, Stradunia, Grocholub, Dobieszowice, Rozkochów, oraz na 

terenie zespołu zabudowań byłego PGR w Dobieszowicach. W ostatnim czasie powstały 

nowe obiekty inwentarskie na gruntach wsi Walce.   

Zabudowa zagrodowa położona jest głównie w obszarach zwartej zabudowy wsi, tereny 

byłych folwarków w Brożcu i Dobieszowicach również leżą w granicach tych obszarów  

a pozostałe w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Takie położenie komplikuje rozwój produkcji 

zwierzęcej, ze względu na konflikt z zabudową nierolniczą wsi, głównie mieszkaniową, 

wynikający z uciążliwości tej produkcji. (Przykładem są uciążliwe dla otoczenia nowe budynki 

inwentarskie zrealizowane na terenie byłego folwarku w Brożcu oraz w zabudowie 

zagrodowej w Walcach, w sąsiedztwie boiska). Rozwiązaniem problemu jest budowa 

obiektów inwentarskich na gruntach rolnych w oddaleniu od zwartej zabudowy wsi, czego 

dobrym przykładem są dwa nowe obiekty zrealizowane na gruntach wsi Walce. 

Wyposażenie gminy w obiekty zapewniające zbyt produktów rolnych oraz obiektów 

obsługi zaopatrzenia rolnictwa należy ocenić jako niewystarczające.  

Problem ze zbytem produktów rolnych wynika z braku zakładów przetwórstwa rolno-

spożywczego; na obszarze gminy istnieje tylko możliwość zbytu zboża skupowanego przez 

zakład Młyn Stradunia.  

Zaopatrzeniem rolnictwa zajmuje się jedna firma we wsi Walce.  

Ponieważ rolnictwo jest wiodącą dziedziną gospodarczą w gminie, jego rozwój warunkuje 

rozwój gospodarczy gminy. W związku z tym konieczne jest podjęcie wszelkich możliwych 

działań dla poprawy warunków produkcji rolnej i dochodowości gospodarstw. Są to                 

w szczególności: 

- zabiegi agrotechniczne podnoszące jakość produkcyjną gleb na obszarach o gorszych 

warunkach glebowych, 

- poprawa struktury obszarowej gospodarstw, 

- umożliwienie rozwoju produkcji zwierzęcej poza zwartymi obszarami zabudowy wsi (na 

warunkach ograniczających konflikty wynikające z jej uciążliwości),  

- rozwój działalności okołorolniczej (obsługa rolnictwa). 

- rozwój przetwórstwa rolno – spożywczego. 

5.2.2. Gospodarka leśna 

Gmina Walce nie ma warunków na rozwój gospodarki leśnej. Lasy stanowią zaledwie     

ok. 7 % powierzchni gminy i dominują w nich lasy o funkcjach chronionych, co ogranicza ich 

wykorzystanie gospodarcze. 

5.2.3. Potencjał produkcyjny 

1) Zasoby surowcowe 

Na obszarze gminy Walce udokumentowane są trzy nieduże złoża kruszyw naturalnych: 

jedno w Walcach i dwa w Straduni (patrz pkt 3.1.1.). Złoże w Walcach jest częściowo 

wyeksploatowane, możliwa jest jego dalsza eksploatacja. Ze względu na niewielką 

powierzchnię złoże nie ma znaczenia przemysłowego. Złoża w Straduni znajdują się              
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w dolinie Odry – korytarza ekologicznego o znaczeniu ponadregionalnym, oraz w zasięgu 

obszaru szczególnego zagrożenia powodzią, dlatego nie powinny być eksploatowane.  

2) Majątek  produkcyjny 

Na obszarze gminy nie ma dużych zakładów przemysłowych. Największe tego typu 

obiekty to:  

 Zakład firmy Bischof+Klein Polska z siedzibą w Walcach, produkujący opakowania 

giętkie oraz folie techniczne z tworzywa sztucznego, 

 Zakład produkcyjny Młyn Stradunia, firmy GoodMills Polska Sp. z o.o. 

Firma B+K zatrudnia 210 pracowników (jest najważniejszym pracodawcą w regionie) i ma 

dalsze możliwości rozwojowe22. Firma złożyła wniosek do studium o powiększenie terenu 

zakładu w celu umożliwienia jego rozbudowy. 

      Fot. 1.                                  Budynek firmy Bischof+Klein Polska w Walcach 

 
                  Źródło: https://www.bk-international.com/pl/bischof-klein-polska/ 

Firma GoodMills Polska jest częścią międzynarodowego koncernu GoodMills Group             

z siedzibą w Wiedniu. GoodMills Group to największy na rynku europejskim producent mąk, 

który posiada zakłady produkcyjne w 7 krajach (4 w Polsce). Zakład produkcyjny w Straduni 

zatrudnia przeszło 70 osób. W 2017 r. w zakładzie uruchomiono nową linię produkcyjną23.   

 Fot. 2.                                                                                    Zakład produkcyjny Młyn Stradunia 

 
Źródło: http://www.goodmills.pl/zaklad_stradunia.html 

                                                      
22

 https://www.bk-international.com/pl/ 
23

 http://radio.opole.pl/103,216241,mlyn-w-straduni-przemieli-740-ton-pszenicy-na-do 
 

 

https://www.bk-international.com/pl/bischof-klein-polska/
http://www.goodmills.pl/zaklad_stradunia.html
https://www.bk-international.com/pl/
http://radio.opole.pl/103,216241,mlyn-w-straduni-przemieli-740-ton-pszenicy-na-do
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5.2.4. Działalność gospodarcza 

Na obszarze gminy Walce działalność gospodarczą prowadzi 340 podmiotów (wg stanu 

na 31.12.2018 r.)24. Jest to głównie drobna działalność gospodarcza (mikroprzedsię-

biorstwa) z przewagą działalności usługowej. 

Liczba podmiotów gospodarczych, z wyszczególnieniem wybranych sekcji, zmieniała się na 

przestrzeni ostatnich 10 lat następująco: 

Tabela 13.                                                    Gmina Walce - liczba podmiotów gospodarczych  
                                                 zarejestrowanych  w  rejestrze  REGON, wg wybranych sekcji  
                                                                                                                                             (stan w dniu 31 grudnia)  

Wyszczególnienie
25

  
Liczba podmiotów gospodarczych 

2008 2013 2018 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 16 16 5 

Przemysł 33 41 42 

Budownictwo 57 85 91 

Handel i naprawy 

Handel, naprawa pojazdów samochodowych 

58  

73 

 

66 

Transport, gospodarka magazynowa i łączność 

Transport, gospodarka magazynowa 

11  

7 

 

10 

Informacja i komunikacja - 3 5 

Hotele, restauracje 

Zakwaterowanie, gastronomia 

12  

8 

 

9 

Pośrednictwo finansowe 6 - - 

Obsługa rynku nieruchomości  i firm 

Obsługa rynku nieruchomości  

25  

6 

 

8 

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna - 17 20 

Inna działalność  52 71 84 

Razem  270 327 340 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów US w Opolu 

Jak pokazuje powyższe zestawienie, liczba podmiotów gospodarczych na obszarze gminy      

w badanym okresie ogólnie wzrosła, ale tempo wzrostu w drugim pięcioleciu zdecydowanie 

zmalało.  

Obejmująca ten sam okres analiza ilościowa podmiotów wg rodzaju działalności wykazuje: 

 znaczny wzrost liczby podmiotów prowadzących działalność w zakresie budownictwa 

(+34) i w zakresie innej działalności, nie wyszczególnionej w danych statystycznych 

(+32), 

 nieznaczny wzrost liczby podmiotów prowadzących działalność w zakresie w zakresie: 

produkcji przemysłowej (+9), handlu i napraw (+8), działalności profesjonalnej, naukowej 

i technicznej (+326). 

 spadek liczby podmiotów w pozostałych wyszczególnionych sekcjach. 

                                                      
24

 Bez osób prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie. 
25

 Podwójne nazwy sekcji wynikają ze zmiany tych nazw w źródłowych materiałach statystycznych  
26

 Liczba wzrostu dotyczy tylko ostatniego pięciolecia, ponieważ w materiale źródłowym z 2008 roku nie było 
takiej sekcji   
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Podstawową formą prawną działalności gospodarczej w gminie jest działalność indywidualna, 

tj. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Liczba podmiotów gospodarczych 

wg prawnej formy działalności zmieniała się w ostatnim dziesięcioleciu następująco: 

Tabela 14.                                                    Gmina Walce - liczba podmiotów gospodarczych  
                                  zarejestrowanych  w  rejestrze  REGON, wg prawnej formy działalności   

Wyszczególnienie  
Stan na koniec roku 

2008 2013 2018 

Ogółem,  

w tym sektor prywatny  

270 

256 

327 

313 

340 

327 

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej 
w tym: 
spółki handlowe 
spółki cywilne 
spółdzielnie 

fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne 

61 
 

20 
10 
3 

13 

58 
 

28 
12 
2 

16 

78 
 

28 
14 
3 

16 

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 209 255 262 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów WUS w Opolu 

Powyższe zestawienie pokazuje, że zdecydowanie najwięcej jest w gminie prywatnych, 

indywidualnych podmiotów gospodarczych i ta forma działalności gospodarczej najdyna-

miczniej się rozwija. Jest to zjawisko typowe dla obszarów wiejskich z rozdrobnionymi 

gospodarstwami rolnymi, gdzie działalność rolnicza łączona jest z nierolniczą działalnością 

gospodarczą. Biorąc pod uwagę dotychczasową tendencję a także przyjęty w polityce 

państwa kierunek wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, należy założyć kontynuację 

rozwoju tej formy działalności.  

5.2.5. Tereny inwestycyjne 

W obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wsi 

Stradunia i Walce wydzielone są tereny inwestycyjne, tj. tereny przeznaczone pod obiekty 

produkcyjne, składowe i usługowe, umożliwiające lokalizację dużych inwestycji.   

Tereny wydzielone w planie wsi Stradunia położone są wzdłuż drogi krajowej nr 45 

prowadzącej do autostrady A4 (14km) oraz do Republiki Czeskiej (Ostrawa). Tereny te 

posiadają możliwość przyłączenia do wiejskiej sieci wodociągowej, sieci telekomunikacyjnej, 

energetycznej, kanalizacji sanitarnej. Istnieje też możliwość doprowadzenie gazu (tranzyt 

sieci gazowej odległy o 6 km). Oferta obejmuje 6 terenów o łącznej powierzchni ok. 33 ha 

(największy teren ma powierzchnię 20 ha). 

Tereny inwestycyjne we wsi Walce położone są przy drodze powiatowej, która łączy się          

z drogą krajową nr 45 we wsi Stradunia (6 km). Uzbrojone są w sieć wodociągową,  sieć 

telekomunikacyjną, energetyczną i kanalizację sanitarnej. Oferta inwestycyjna obejmuje 4 

tereny o łącznej powierzchni ok. 21 ha (od ok 2 do ok. 12 ha). W przypadku tych terenów 

problemem jest jednak niedrożność ww. drogi powiatowej na odcinkach biegnących przez 

obszary zabudowane wsi Grocholub i Walce. Dlatego, w celu podniesienia atrakcyjności 

inwestycyjnej omawianych terenów, pożądana jest budowa nowej drogi omijającej obszary 

zabudowane. 

5.2.6. Warunki rozwoju turystyki i rekreacji    

Z analizy czynników rozwojowych turystyki i rekreacji (tj. walorów przyrodniczo-

krajobrazowych i kulturowych oraz ilości i jakości infrastruktury turystycznej) wynika, że 
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gmina Walce nie posiada warunków dla rozwoju turystyki krajoznawczej oraz wypoczynku 

sezonowego.  

Atrakcyjność warunków naturalnych środowiska przyrodniczego ocenia się jako małą. 

Składa się na nią niewielka lesistość terenu, niewielka powierzchnia wód otwartych, mało 

urozmaicona rzeźba terenu, znaczne przekształcenia i zubożenie ekosystemów naturalnych. 

Świat przyrody ożywionej został zubożony w wyniku intensywnego użytkowania rolniczego     

a szata roślinna, w stanie zbliżonym do naturalnego, zachowała się jedynie fragmentarycznie 

w dolinach rzek, przede wszystkim Odry oraz Swornicy. Wykorzystanie tych terenów do 

celów turystycznych jest jednak ograniczone ze względu na niekorzystne warunki 

mikroklimatyczne oraz brak możliwości lokalizacji obiektów budowlanych wynikający               

z wymogów ochrony ich wartości przyrodniczych, a w dolinie Odry również z zagrożenia 

powodziowego. Na potrzeby turystyki możliwe i wskazane jest urządzenie na tych terenach 

ścieżek turystycznych  pieszych i rowerowych z niewielkimi miejscami do wypoczynku.  

Jako niewielką ocenia się wartość krajoznawczą obszaru gminy. Udział terenów                

o średnio atrakcyjnym krajobrazie (w skali sześciostopniowej) jest niewielki i wynosi około    

17 % ogólnej powierzchni gminy, podczas gdy tereny mało atrakcyjne i niekorzystne zajmują 

około 50%. Zespoły zabudowy, cenne ze względu na wartości kulturowo-krajobrazowe, 

występują przede wszystkim w granicach zainwestowania wsi Rozkochów, Dobieszowice        

i Brożec. Najcenniejszy krajobrazowo jest zespół pałacowo-folwarczny z parkiem                   

w Rozkochowie, ciekawy jest też zespół dworsko-folwarczny w Dobieszowicach. Oba 

zespoły, mimo potencjalnych walorów, nie stanowią faktycznie atrakcji turystycznej, 

ponieważ są to obiekty prywatne (a więc niedostępne) i w bardzo złym stanie. Walory 

turystyczne ma natomiast spichlerz na podwórzu gospodarczym dawnego folwarku                

w Brożcu, z pomieszczeniami muzealnymi w których eksponowane są zabytkowe, 

regionalne meble, narzędzia i przedmioty codziennego użytku. W budynku spichlerza ma 

swoją siedzibę Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Turystyki w Brożcu.  

Gmina praktycznie nie posiada infrastruktury turystycznej w postaci bazy noclegowo-

gastronomicznej, szlaków turystycznych czy zagospodarowanych miejsc rekreacji                   

i wypoczynku o wymaganych standardach. Baza noclegowa obejmuje hotel pracowniczy       

w Walcach (5 pokoi, 17 miejsc noclegowych) oraz pojedyncze pokoje do wynajęcia                

w Walcach i Straduni. Na bazę żywieniową składają się restauracje w Straduni i Brożcu oraz 

mniejsze lokale gastronomiczne, których liczba jest zmienna. Najbardziej atrakcyjne usługi 

turystyczne oferują dwa gospodarstwa agroturystyczne: w Dobieszowicach i w przysiółku 

Antoszka. W warunkach gminy Walce właśnie ta forma usług turystycznych ma największe 

szanse rozwoju.     

W przyszłości gmina może zyskać walory turystyczno – wypoczynkowe w wyniku budowy 

planowanego zbiornika retencyjnego w Walcach, pod warunkiem atrakcyjnego zagospodaro-

wania jego otoczenia. (W mpzp wsi Walce zaplanowany jest przy zbiorniku teren 

przeznaczony pod urządzenia rekreacyjne).  

5.2.7. Możliwości finansowe gminy 

W zakresie zagospodarowania przestrzennego gmina finansuje rozwój infrastruktury,           

w tym infrastruktury społecznej, drogowej i technicznej, należącej do jej zadań  własnych.                

Z wydatkami gminy wiąże się ponadto przygotowywanie terenów budowlanych dla 

inwestorów prywatnych, tj.: 
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- sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (warunek 

możliwości zmiany przeznaczenia terenów i ich zabudowy),  

- tworzenie zasobów gruntów gminnych (warunek dostępności terenów budowlanych). 

Możliwości finansowania ww. zadań determinuje sytuacja finansowa gminy, w tym przede 

wszystkim wysokość dochodów, jakie wpływają do budżetu gminy i poziom wydatków 

majątkowych (inwestycyjnych).   

Gmina Walce należy do gmin o stosunkowo niewysokich dochodach w przeliczeniu na            

1 mieszkańca; w 2018 r. wyniósł on w gminie 3,5 tyś zł/M, przy średniej w województwie 

opolskim 4,2 tyś zł/M.  

Poziom wydatków inwestycyjnych w latach 2014 – 2019 oraz poziom prognozowanych 

wydatków inwestycyjnych na lata 2020 - 2026 przedstawiają tabele 15 i 16.     

Tabela 15.                   Gmina Walce – poziom wydatków inwestycyjnych w latach 2014-2018 
 

Rok 

 

Dochody 

ogółem 

Wydatki 

majątkowe 

tyś zł % tyś zł % 
1 2 3 4 5 

2014 16 143,3 100 2 754,1 17,0 

2015 15 987,3 100 3 564,0 22,3 

2016 17 764,0 100 2 048,6 11,5 

2017 18 440,8 100 1 836,7 9,9 

2018 19 386,8 100 5 465,3 28,2 

2019
27

 21 956,8 100 7 312,1 33,3 

średnio/rok 18 279,8 100 3 295,5 18,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych US w Opolu i Wieloletniej Prognozy Finansowej  (zał. nr 1 do 

Uchwały Rady Gminy Walce nr XVI/136/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.) 

 

Tabela 16.                        Gmina Walce - prognozowany poziom wydatków inwestycyjnych 
                                         na lata 2020-2026 

 

Rok 

 

Dochody 

ogółem 

Wydatki 

majątkowe 

tyś zł % tyś zł % 
1 2 3 4 5 

2020 25 471,9 100 4 046, 2 15,9 

2021 25 245,0 100 2 187, 2 8,7, 

2022 24 582,7 100 350,7 1,4 

2023 25 197,3 100 396,5 1,6 

2024 25 827,2 100 531,1 2 

2025 26 472,9 100 236,6 0,9 

2026 27 134,7 100 928,9 3,4 

średnio/rok 25 704,5 100 1 239,6  4,8 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  (zał. nr 1 do Uchwały Rady Gminy 

Walce nr XVI/136/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.) 

Z powyższych zestawień wynika, że w latach 2014 – 2019 dochód gminy sukcesywnie  

wzrastał a poziom wydatków inwestycyjnych utrzymywał się na stosunkowo wysokim 

poziomie. Średniorocznie na wydatki inwestycyjne przeznaczano 18% dochodów gminy, tj. 

kwotę 3 295,5 tyś. zł. 

                                                      
27

 Wg wykonania przedstawionego w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
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Na lata 2020 – 2026 prognozuje się dalszy sukcesywny wzrost dochodów ale znaczący 

spadek poziomu wydatków inwestycyjnych.  Średniorocznie na wydatki inwestycyjne planuje 

się przeznaczać 4,8% dochodów gminy, tj. kwotę 1 239,6 tyś. zł, czyli znacznie niższą niż      

w poprzednim badanym okresie. 

W prognozie finansowej uwzględniono trzy inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej      

i społecznej: 

1) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobieszowice wraz z tranzytową siecią 

kanalizacji sanitarnej Dobieszowice-Walce – poprawa gospodarki wodno-ściekowej na 

obszarze gminy Walce.  

2) Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Kromołów - poprawa gospodarki wodno-ściekowej 

na obszarze gminy Walce. 

3) Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Walcach – pomoc dorosłym osobom nie-

pełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności poprzez 

zapewnienie usług zamieszkiwania w ramach pobytu dziennego lub całodobowego.  

Oznacza to, że realizacja wszystkich innych potrzeb w zakresie infrastruktury należącej do 

zadań własnych gminy będzie możliwa tylko w przypadku pozyskania innych źródeł 

finasowania (nie ujętych w prognozowanych dochodach) i/lub w późniejszym okresie.   

5.2.8. Ogólna ocena możliwości rozwoju gminy 

Gmina nie ma szczególnie sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego. 

Analizę czynników rozwojowych, istotnych z punktu widzenia planowania kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy, przedstawia tabela nr 17. 

Tabela 17.                                     Gmina Walce – analiza czynników rozwoju gospodarczego   

Czynniki korzystne, tj. atuty  
(potencjały rozwojowe) 

Czynniki niekorzystne, tj. bariery  
(ograniczenia rozwoju) 

Gospodarka rolna i leśna 

Duża powierzchnia produkcyjnych gruntów rolnych.  

Korzystne dla produkcji rolnej: 

- warunki agroklimatyczne, 

- rzeźba terenu. 

Rozdrobnienie gospodarstw rolnych. 

Położenie obiektów produkcji zwierzęcej w obszarach 
zabudowanych wsi, co uniemożliwia ich rozwój.    

Małe możliwości zbycia produktów rolnych na 
obszarze gminy. 

Niewielka powierzchnia lasów produkcyjnych. 

Przemysł i pozarolnicza działalność gospodarcza 

Położenie gminy przy drodze krajowej nr 45. 

Stosunkowo wysoki stopień uzbrojenia terenów. 

Przygotowane tereny inwestycyjne. 

Przedsiębiorczość mieszkańców gminy.  

Baza lokalowa dla rozwoju rzemiosła i drobnej 
wytwórczości w postaci licznych zabudowań 
gospodarczych w zabudowie zagrodowej. 

Brak surowców mineralnych o znaczeniu przemy-
słowym. 

Nieduży potencjał produkcyjny (tylko 2 większe 
zakłady). 

Brak sieci gazowej. 

Brak dobrej obsługi komunikacyjnej terenów inwesty-
cyjnych w Walcach. 

Turystyka i wypoczynek 

Sprzyjające warunki dla rozwoju agroturystyki 
(rolnicza funkcja gminy, niski stopień zainwestowa-
nia, stosunkowo dobry stan powietrza i klimatu 
akustycznego).    

W przyszłości – zbiornik retencyjny Walce 

Brak wyróżniających gminę walorów przyrodniczo-
krajobrazowych. 

Niewielkie walory krajoznawcze. 

Słabo rozwinięta baza noclegowo-gastronomiczna. 

Brak elementów zagospodarowania turystycznego       
w postaci opisanych szlaków i ścieżek turystycznych, 
zagospodarowanych miejsc rekreacji i wypoczynku, 
itp.     
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Finanse gminy 

Aktywność gminy w pozyskiwaniu pozabudżetowych 
źródeł finansowania 

Prognozowany znaczący spadek wydatków 
inwestycyjnych 

Źródło: opracowanie własne 

W warunkach gminy Walce możliwości rozwoju gospodarczego upatruje się przede 

wszystkim w rozwoju produkcji rolnej, rozwoju dwóch największych zakładów przemysłowych 

oraz nowych inwestycji przemysłowych, składowych (logistycznych) i usługowych na 

terenach inwestycyjnych, a także w rozwoju drobnej przedsiębiorczości – jako uzupełnienie 

działalności rolniczej. 

5.3. Potrzeby i możliwości planowania nowych terenów budowlanych, wynikające     

z bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę  

Zgodnie z ustawą opizp, oceniając potrzeby i możliwości rozwoju gminy obowiązkowo 

należy uwzględnić bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę.  

W bilansie: 

1) formułuje się maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę; 

2) szacuje się chłonność, położonych na terenie gminy, obszarów o w pełni wykształconej 

zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej; 

3) szacuje się chłonność, położonych na terenie gminy, obszarów przeznaczonych              

w planach miejscowych pod zabudowę, położonych poza obszarami o w pełni 

wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej; 

4) porównuje się maksymalne zapotrzebowanie z wyszacowaną chłonnością. 

Zapotrzebowanie na nową zabudowę i chłonność określa się w ilości powierzchni użytkowej 

zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy. 

Jeśli wyszacowana chłonność jest większa niż zapotrzebowanie na nową zabudowę nie 

wolno planować nowej zabudowy poza obszarami o w pełni wykształconej zwartej strukturze 

funkcjonalno-przestrzennej i pozostałymi obszarami przeznaczonymi w planach miejscowych 

pod zabudowę.  

Jeśli wyszacowana chłonność jest mniejsza niż zapotrzebowanie na nową zabudowę, można 

planować nową zabudowę poza ww. obszarami, pod warunkiem wykazania, że gmina ma 

możliwości finansowe wykonania potrzebnych sieci komunikacyjnych i infrastruktury 

technicznej oraz społecznej, służących realizacji zadań własnych gminy, na wszystkich 

obszarach istniejącej i planowanej zabudowy. 

Z opracowanego w ww. sposób bilansu terenów wynika, że wyszacowana chłonność 

terenów przeznaczonych pod zabudowę w gminie jest znacznie większa niż zapotrze-

bowanie na nową zabudowę, co oznacza, że nie wolno wyznaczać nowych terenów 

przeznaczonych pod zabudowę poza obszarami o w pełni wykształconej zwartej 

strukturze funkcjonalno-przestrzennej i poza terenami wyznaczonymi pod zabudowę     

w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Zakaz ten dotyczy również 

terenów rozwoju zabudowy wyznaczonych w dotychczasowym studium, wymagających 

budowy nowych dróg i uzbrojenia, ze względu na wykazany brak możliwości finansowych 

gminy wykonania tej infrastruktury28.  

                                                      
28

 Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Infrastruktury i Budownictwa: (pismo DPP.621.1.2016.1.RR z 29.04.2016 r.) 
„ustawa nie zawiera żadnych bezpośrednich odniesień czy przepisów co do konieczności - bezpośrednio po 
stwierdzeniu przeszacowania terenów pod zabudowę - zmniejszenia w studiach ich zakresu. Wyjątek można 
odnaleźć w art. 10 ust. 6 upzp, który nakazuje dostosowanie zapotrzebowania na nową zabudowę do możliwości 
finansowania przez gminę sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej i społecznej.”  
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Możliwe jest jedynie uzupełnianie zabudowy na uzbrojonych obszarach o w pełni 

wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej oraz przewidzianych do 

uzbrojenia w planach miejscowych, w celu efektywniejszego wykorzystania tego uzbrojenia.  

Wnioski do polityki przestrzennej 

 Dopuścić: 

 możliwość lokalizacji obiektów produkcji zwierzęcej poza obsza-

rami zwartej zabudowy wsi w sposób nie stwarzający konfliktów 

przestrzennych, 

 przetwórstwo rolno-spożywcze w gospodarstwach rolnych. 

 Zapewnić możliwość rozbudowy rozwijających się zakładów przemy-

słowych. 

 Zachować istniejące tereny inwestycyjne. 

 Umożliwić na terenach zabudowy wsi nierolniczą działalność 

gospodarczą, w tym działalność w zakresie obsługi rolnictwa oraz 

drobną przedsiębiorczość – jako uzupełnienie działalności rolni-

czej lub alternatywa dla niskodochodowych gospodarstw rolnych. 

 Uwzględnić lokalizację na obszarach rolno-leśnych elementów 

zagospodarowania turystycznego, takich jak oznakowane szlaki 

turystyczne, ścieżki spacerowe i rowerowe, urządzone miejsca 

rekreacji i wypoczynku. 

 Dostosować wielkość terenów przeznaczonych pod zabudowę do 

możliwości finansowych gminy. 

 

6. Stan systemów infrastruktury technicznej29 

6.1. Gospodarka wodno-ściekowa 

6.1.1. System zaopatrzenia w wodę 

Gmina zaopatrywana jest w wodę przez komunalny wodociąg grupowy Rozkochów. 
Ujęcie wody dla potrzeb wodociągu zlokalizowane jest w Rozkochowie. W jego skład 
wchodzą 4 studnie głębinowe z których pobierane są wody podziemne z utworów 
trzeciorzędowych.  

Tabela 18.                                                                      Wykaz studni głębinowych ujęcia wód podziemnych  
                                                                                                  na potrzeby wodociągu Rozkochów 
 
L.
p. 

Numer 
studni 

Lokalizacja  Strefy ochronne 

Pozwolenie wodno-prawne  

Numer pisma 
 Data wydania 

Data  
ważności 

Ilość wody objęta 
pozwoleniem 

1.  st. 3 Rozkochów, dz. nr 56/2  
 

Brak danych 

BS.6341.49.2015   
8 grudnia 2015 r. 

7 grudnia 2035 r. Q maxr  = 292000 m
3
/rok 

Q śrd    =     1100 m
3
/d 

Q maxh  =        50 m
3
/d 

2.  st. 5 Rozkochów, dz. nr 38/6 BS.6341.4.2017  
27 marca 2017 r. 

26 marca 2037 r. Q maxr  = 292000 m
3
/rok 

Q śrd    =     1100 m
3
/d 

Q maxh  =        50 m
3
/d 

3.  st. 2 Rozkochów, dz. nr 38/2 ROŚ.6223-7/10  
20 sierpnia 2010 r. 

19 sierpień  2030 r. Q maxd = 1100 m
3
/d 

Q śrd
 
  =   800 m

3
/d 

Q maxh =    50 m
3
/d 

4.  st. 4 Rozkochów, dz. nr 38/4 

źródło: opracowanie własne  na podstawie danych PGW „Wody Polskie”
30

  

                                                      
29

 Wg danych z roku 2018 
30

 Pismo nr GL.ROO.)GL.ROO.052.43.1.2019.AA Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”              
z dnia 29. 07. 2019 r.  
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Z ujęciem współpracuje stacja uzdatniania wody (SUW) o dobowej zdolności produkcyjnej 

1200 m3/dobę. Stacja wymaga działań modernizacyjnych. 

Z instalacji wodociągowej korzysta 97,6 % mieszkańców gminy31. 

 

Tabela 19.                                Gmina Walce - wybrane parametry systemu wodociągowego (2018 r.) 

Parametry systemu wodociągowego Wartość 

Długość sieci: 

- tranzytowej 

- rozdzielczej 

- przyłączy do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania 

 

16 800 m 

52 152 m 

29 201 m 

Ilość przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych  1399 szt. 

Ilość wody dostarczonej do wodociągu i sprzedanej w czasie doby: 

- ogółem 

- gospodarstwom domowym  

 

0,5 dam
3 

0,4 dam
3
 

Ilość wody dostarczonej gospodarstwom domowym 151,0 dam
3
 

Liczba ludności korzystającej z sieci wodociągowej 5 312 

Zużycie wody: 

- na 1 mieszkańca 

- na 1 korzystającego 

 

27,5
  
m

3 

28,4
  
m

3
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Raport o stanie gminy Walce za rok 2018  

            i https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/tablica 
 

Stan technicznych sieci wodociągowej nie stwarza problemów eksploatacyjnych. Za 
najważniejsze potrzeby inwestycyjne w obszarze gospodarki wodnej wymienia się 
modernizację stacji uzdatniania wody oraz sukcesywną modernizację sieci wodociągowej         
i jej rozbudowę na terenach planowanej zabudowy.32 
 

6.1.2. System odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych 

Odbiór i transport ścieków z obszaru gminy Walce realizowany jest za pomocą 

kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej ze strefowymi oraz przydomowymi przepompowniami 

ścieków. Systemem zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków obejmuje wsie: 

Walce, Stradunia, Grocholub, Zabierzów, Rozkochów oraz Brożec (część).  Ścieki z obszaru 

gminy odprowadzane są do oczyszczalni ścieków w Zdzieszowicach.  

Do odbioru ścieków komunalnych dowożonych beczkowozami z posesji, które dotychczas 
nie mają możliwości odprowadzania nieczystości płynnych do zbiorczej kanalizacji 
sanitarnej, służy punkt zlewczy znajdujący się w Walcach, do którego ścieki są dowożone 
samochodem asenizacyjnym przez uprawniony podmiot gospodarczy. Przepustowość stacji 
wynosi ok. 100 m³/h, co stanowi równowartość zrzutu z około 10-15 pojazdów z beczkami 
asenizacyjnymi. 
 

Tabela 20.                     Gmina Walce - wybrane parametry systemu oczyszczania ścieków (2018 r.) 

Parametry systemu oczyszczania ścieków Wartość 

Długość: 
- czynnej sieci kanalizacyjnej 
- przyłączy 

 
50 873 m 
11 496 m 

Ilość przyłączy: 
- ogółem 
- do budynków mieszkalnych  

 
1 079 szt 
1 016 szt. 

                                                      
31

 https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/tablica 
32

 Strategia Rozwoju Gminy Walce na lata 2015 – 2022 

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/tablica
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/tablica
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Ilość ścieków bytowych: 
- odprowadzonych siecią kanalizacyjną  
- nieoczyszczanych  
- oczyszczanych odprowadzonych 

 
89,7 dam

3 

  6,6 dam
3 

96,6 dam
3
 

Liczba ludności korzystająca z sieci kanalizacyjnej   3 368 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Raport o stanie gminy Walce za rok 2018  
            i https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/tablica 

 

Za najważniejsze potrzeby inwestycyjne w obszarze gospodarki ściekowej wymienia się 
budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach, które nie są objęte istniejącą 
infrastrukturą,33 i sukcesywną rozbudowę istniejącej sieci na terenach planowanej zabudowy.  

6.2. Energetyka 

6.2.1. Stan zaopatrzenia gminy w ciepło 

1) Stan obecny 

Na obszarze gminy Walce potrzeby cieplne odbiorców zaspakajane są przez: 

– energię cieplną z kotłowni lokalnych, 

– energię cieplną z indywidualnych źródeł energii. 

Kotłownie lokalne ulokowane na obszarze gminy Walce to kotłownie zasilające bezpośrednio 

instalacje: c.o., c.w.u., technologiczne, wentylację obiektów (lub ich zespoły) budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych, obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów usługowych     

i przemysłowych.  

W dominującej na obszarze gminy indywidualnej zabudowie mieszkaniowej potrzeby cieplne 

zaspakajane są z indywidualnych źródeł energii, co dotyczy zarówno budynków już 

istniejących jak i nowo wybudowanych. Mieszkańcy gminy do ogrzewania budynków 

mieszkalnych stosują kotły, głównie działające w oparciu o węgiel kamienny, a także,             

w mniejszym stopniu, w oparciu o olej opałowy, biomasę w postaci drewna lub jego 

pochodnych, gaz płynny oraz energię elektryczną. 

 
Tabela 21.                                                Bilans paliwowy Gminy Walce w MWh. Stan na 31.XII 2016 r. 

Przeznaczenie 
obiektów 

Rodzaj paliwa 

Węgiel 
kamienny 

Biomasa/ 
drewno 

Energia 
elektr. 

Olej 
opałowy 

Gaz 
płynny(LPG) 

mieszkalnictwo 31 081 2 891 5 856 1 084 723 

instytucje 2 385 36 373 836 - 

przemysł i usługi 1 257 118 26 004 1 062 444 
Źródło: Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru gminy 
Walce na lata 2017 – 2032. 
 

2) Prognozowane kierunki zmian  

Zgodnie z „Projektem założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i 

paliwa gazowe dla obszaru gminy Walce na lara 2017 – 2032” na obszarze gminy Walce       

w najbliższym horyzoncie czasowym potrzeby cieplne zaspakajane będą nadal w oparciu       

o energię cieplną wytworzoną przez kotłownie lokalne a także indywidualne źródła energii. 

Podjęte zostaną działania modernizacyjne w lokalnych kotłowniach, w wyniku czego nastąpi 

optymalizacja zapotrzebowania na moc i energię cieplną.  

W zakresie indywidualnych źródeł energii przewiduje się modernizację tych źródeł ciepła, 

które charakteryzują się niską sprawnością i nie posiadają urządzeń regulujących wydajność. 

Działania modernizacyjne przyczynią się do mniejszego zużycia paliwa oraz ograniczenia 

                                                      
33

 Strategia Rozwoju Gminy Walce na lata 2015 – 2022 

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/tablica


Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walce (druga edycja) 

 
 

 

 67 

emisji zanieczyszczeń do środowiska. Ograniczając straty energii zwiększy się efektywność 

energetyczna w zaopatrzeniu w energię cieplną. Kierunkiem preferowanym w ogrzewaniu 

indywidualnym winna być zmiana kotłów na urządzenia pracujące w oparciu o systemy 

grzewcze najmniej uciążliwe dla środowiska, w tym wykorzystujące odnawialne źródła 

energii. 

Z analizy struktury paliwowej pokrycia potrzeb cieplnych gminy wynika, że w najbliższych 

latach głównym nośnikiem ciepła w obszarze mieszkalnictwa i instytucjonalnym będzie nadal 

węgiel kamienny. W obszarze przemysłu i usług dominującym nośnikiem ciepła będzie 

energia elektryczna. 

Prowadzona przez Gminę Walce polityka proekologiczna wspierająca przebudowę kotłowni 

węglowych na ekologiczne, wzrost świadomości ekologicznej oraz zamożności 

mieszkańców, a także dotacje do instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE), będą 

przyczyniać się do stopniowego zmniejszania udziału paliwa węglowego w produkcji ciepła 

na korzyść paliw ekologicznych. 

Prognoza w horyzoncie czasowym do 2032 roku wskazuje, iż zapotrzebowanie na ciepło       

w obszarze mieszkalnictwa i instytucjonalnym będzie malało. Największy spadek nastąpi        

w obszarze mieszkalnictwa, co spowodowane jest w głównej mierze podejmowanymi 

działaniami termomodernizacyjnymi. W obszarze przemysłu i usług w 2032 roku 

zapotrzebowanie na ciepło wzrośnie o ok. 510 MWh w stosunku do 2016 r.  

6.2.2. Gazownictwo 

Gmina Walce jest gminą dotychczas niezgazyfikowaną. Mieszkańcy korzystają z gazu 

bezprzewodowego (propan – butan), dostarczanego w butlach do zaspokajania celów 

bytowych lub gazu płynnego wykorzystywanego na potrzeby ogrzewnictwa. 

1) Sieć gazowa wysokiego ciśnienia (przesyłowa) 

Przez obszar gminy nie przebiegają gazociągi nie ma też stacji redukcyjno – 

pomiarowych. 

W sąsiedztwie, wzdłuż zachodniej granicy gminy, przebiega gazociąg wysokoprężny relacji: 

Obrowiec –Racibórz DN 250, PN 4,0 MPa, jednakże nie ma sieci dystrybucyjnej średniego      

i niskiego ciśnienia. Przedmiotowy gazociąg zasilany jest gazem ziemnym wysokometa-

nowym E wg normy PN-C-04753 o cieple spalania 39,5 MJ/m3. 

Ponadto najbliżej gminy Walce znajdują się: 

– stacja pomiarowa I0 Krapkowice Prudnicka o przepustowości Q= 3000 Nm3, 

– stacja pomiarowa I0 Głogówek o przepustowości Q= 3200 Nm3. 

W zakresie sieci wysokiego ciśnienia w obrębie Gminy Walce funkcjonuje Operator 

Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Firma ta posiada uzgodniony z prezesem 

Urzędu Regulacji Energetyki „Plan Rozwoju Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ –

SYSTEM S.A. na lata 2016 –2025’’, w którym nie przewiduje podjęcia działań inwestycyjnych 

na obszarze Gminy Walce. 

1) Sieć gazowa średniego i niskiego ciśnienia (dystrybucyjna). 

Na chwilę obecną w granicach administracyjnych gminy Walce, nie ma gazociągów 

średniego i niskiego ciśnienia. 

W zakresie tych sieci w obrębie gminy funkcjonuje Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 

Oddział w Opolu – Zakład Gazowniczy w Opolu. Zgodnie z przyjętym ,,Planem rozwoju 

Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Opolu na lata 2016 – 2020’’ na obszarze 

gminy Walce nie przewiduje się budowy sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego. 
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Możliwości i kierunki w gospodarce gazowej na obszarze Gminy Walce po roku 2020 

zależeć będą od wielkości potencjalnego rynku gazu, który kształtowany jest przez ilość 

zainteresowanych odbiorców, a także charakteru użytkowania gazu (cele bytowe, cele 

produkcyjne). Decyzje o budowie sieci gazowej podejmuje się wówczas, gdy pozytywna jest 

analiza efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia inwestycyjnego. 

2) Plany gazyfikacji gminy  

Zgodnie z opracowanym w 2005 r. ,,Projektem założeń do planu zaopatrzenia                  

w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Walce’’ gmina Walce przewidziana była 

już wtedy do gazyfikacji. W 2003 r. została opracowana koncepcja gazyfikacji Gminy Walce 

przez firmę Cetus–Energetyka Gazowa. Objęła ona gazyfikację miejscowości: Stradunia, 

Grocholub i Walce. 

Innym dokumentem, gdzie poruszono kwestię gazyfikacji Gminy Walce, było ,,Studium 

rozwoju systemów energetycznych w Województwie Opolskim do 2015 roku’’, opracowane 

przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w 2004 r. Dla obszaru Gminy Walce 

przyjęto założenia obejmujące budowę odgałęzienie w/c ~ 9 km i jednej stacji I0.  

Rys. nr 7.                                          Koncepcja gazyfikacji gminy Walce            

  
[Źródło: ,,Studium rozwoju systemów energetycznych w województwie opolskim do roku 2015’’] 

W przedmiotowym opracowaniu proces gazyfikacji Gminy Walce w dalszym ciągu pozostaje 

otwarty. Jednym z kryteriów w zakresie budowy sieci gazowej będzie analiza opłacalności 

inwestycji a także zainteresowanie potencjalnych odbiorców gazu ziemnego, przejawiające 

się ilością złożonych wniosków o wydanie warunków przyłączenia do sieci gazowej.  

Proces gazyfikacji Gminy Walce może przyspieszyć przyjęta Uchwała nr XXXII/367/2017 

Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia na 

obszarze województwa opolskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których 

następuje spalanie paliw. Ustawa antysmogowa wprowadza normę emisyjną dla kotłów, 

pieców i kominków, stąd większa szansa (i potrzeba) na przeprowadzenie gazyfikacji gminy.  
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6.2.3. Elektroenergetyka 

Gmina Walce zaopatrywana jest w energię elektryczną za pomocą stacji 

elektroenergetycznych: GPZ Krapkowice 110/15 kV, GPZ Koźle 110/15 kV, GPZ 

Zdzieszowice 110/15 kV oraz GPZ Głogówek ul. Ceglana 110/15 kV. Wszystkie stacje GPZ 

położone są poza terenem administracyjnym gminy. 

Zasilanie w energię elektryczną odbiorców Gminy Walce następuje za pomocą torów 

magistralnych linii średniego napięcia wychodzących ze ww. stacji GPZ, zapewniając 

odpowiednią jakość dostaw mocy i energii elektrycznej odbiorcom komunalno-bytowym,        

a także grupie odbiorców przemysłowych i usługowych. 

1) Układ sieci elektroenergetycznych wysokich napięć 

Linie 400 kV 

Przez obszar gminy Walce przebiega dwutorowa linia elektroenergetyczna 400 kV o torach: 

Dobrzeń – Wielopole i Dobrzeń – Albrechtice (długość w obrębie gminy ok. 11,38 km)            

w zarządzie Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE). 

Z opracowanej przez PSE Operator S.A. „Informacji o dostępności mocy przyłączeniowej do 

sieci przesyłowej (stan na dzień 31 sierpnia 2017 r.)” wynika, że na obszarze,w którym leży 

gmina Walce, nie ma istniejącej dostępnej wolnej mocy przyłączeniowej do sieci przesyłowej 

wysokiego napięcia. 

W ,,Planie rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na 

energię elektryczną na lata 2016 – 2025’’ na obszarze działania PSE nie przewiduje się 

działań inwestycyjnych, nie zakłada się też zwiększenia dostępnej mocy na obszarze             

w którym leży gmina Walce. 

Linie 110 kV 

Przez teren Gminy Walce przebiegają dwie dwutorowe napowietrzne linie dystrybucyjne 110 

kV relacji: 

 linia 110 kV o torach: 

– I tor: Groszowice – Zdzieszowice, 

– II tor: Zdzieszowice – Krapkowice,  

typu: AFL-6 120 mm2 o dł. torów 7205,8 m; 

 linia 110 kV o torach: 

– I tor: Blachownia – Głogówek ul. Ceglana, 

– II tor: Zdzieszowice – Hajduki, 

typu: AFL-6 120/240 mm2 o dł. torów 2169,0 m. 

Linie 110 kV pozostają w zarządzie firmy TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu. Stan 

techniczny obu linii jest dobry. 

2) Układ sieci elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia 

Gmina Walce zaopatrywana jest w energię elektryczną dostarczaną przez TAURON 

Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu. Na układ sieci elektroenergetycznych średniego i niskiego 

napięcia składają się: linie 15 kV, stacje transformatorowe 15/0,4 kV i linie niskiego napięcia 

0,4 kV. 

Linie średniego napięcia 15 kV 
Długość sieci (linii) średniego napięcia [SN] na obszarze gminy Walce wynosi 52,49 km,       

w tym: 

– sieć napowietrzna typu AFL wynosi 44,18 km, 
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– sieć kablowa typu YHAKx, YHdAKx wynosi 8,31 km. 

Na obszarze gminy nie ma zlokalizowanych rozdzielni sieciowych średniego napięcia. Sieci 

średniego napięcia wykonane są jako linie napowietrzne oraz kablowe. 

Sieci średniego napięcia pracują przeważnie w układzie pętlowym, zapewniającym 

możliwość drugostronnego zasilania awaryjnego. 

Na liniach średniego napięcia występują rezerwy przesyłowe, które umożliwiają pokrycie 

wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną. Stan sieci w zakresie średnich napięć jest 

dobry. Standardy jakościowe energii elektrycznej są dotrzymywane z zachowaniem odchyleń 

dopuszczonych przepisami. 

Stacje transformatorowe 15/0,4 kV 

Na obszarze gminy Walce funkcjonuje 35 stacji transformatorowych 15/0,4 kV o łącznej 

mocy ok. 10 060 kVA. W zarządzie TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu pracują 33 

stacje transformatorowe 15/0,4 kV, o mocy zainstalowanych transformatorów na poziomie 

ok. 9 080 kVA. Podmioty gospodarcze posiadają 2 stacje transformatorowe 15/0,4 kV             

o mocy zainstalowanych transformatorów na poziomie ok. 980 kVA. Średnie obciążenie 

wszystkich stacji transformatorowych wynosi ok. 44 % mocy znamionowej. Stan techniczny 

stacji transformatorowych ocenia się jako dobry.  

Tabela 22.                                                          Stacje transformatorowe na obszarze Gminy Walce  

Lp. Nazwa stacji Rodzaj stacji Rok budowy Max. moc stacji [kVA] 

1 2 3 4 5 

1 S-5-0275 Walce 3 słupowa 1980 250 

2 S-5-0332 Rozkochów 1 wieżowa 1924 400 

3 S-5-0342 Stradunia Wieś wieżowa 1926 160 

4 S-5-0343 Stradunia Odra słupowa 1963 250 

5 S-5-0344 Grocholub Wieś wieżowa 1926 100 

6 S-5-0345 Grocholub Folwark słupowa 1964 250 

7 S-5-0346 Brożec PGR wieżowa 1981 400 

8 S-5-0347 Brożec Wieś wieżowa 1935 200 

9 S-5-0348 Brożec Leśniczówka słupowa 1968 250 

10 S-5-0349 Kramołów wieżowa 1924 250 

11 S-5-0350 Zabierzów wieżowa 1923 100 

12 S-5-0351 Ćwiercie wieżowa 1957 100 

13 S-5-0352 Czerniów słupowa 1957 250 

14 S-5-0353 Brzezina PGR słupowa 1964 250 

15 S-5-0355 Walce 2 słupowa 1935 400 

16 S-5-0356 Walce 1 wieżowa 1935 400 

17 S-5-0357 Dobieszowice Wieś wieżowa 1921 160 

18 S-5-0420 Stradunia 2 słupowa 1977 250 

19 S-5-0421 Stradunia 3 słupowa 1977 250 

20 S-5-0467 Walce 4 słupowa 1978 250 

21 S-5-0470 Walce 5 słupowa 1979 250 

22 S-5-0472 Dobieszowice PGR słupowa 1979 250 

23 S-5-0484 Rozkochów 2 słupowa 1981 250 

24 S-5-0522 Grocholub RSP słupowa 1983 250 

25 S-5-0534 Walce SUR słupowa 1985 250 

26 S-5-0558 Walce Osiedle słupowa 1988 250 

27 S-5-0583 Walce Przetwórnia Mleka słupowa 1991 250 
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28 S-5-0596 Brożec Swornica słupowa 1992 250 

29 S-5-0601 Brożec Miodowa słupowa 1993 250 

30 S-5-0604 Rozkochów Wodociągi wewnętrzna 1993 1260 

31 S-5-0634 Grocholub Krzewiaki słupowa 1996 250 

32 S-5-0654 Kramołów 2 słupowa 1998 250 

33 S-5-5011 Walce B+K słupowa 2000 250 

34 S-5-5058 Stradunia Młyn wewnętrzna 1993 630 

35 S-6-0016 Dobieszowice PGR słupowa 1993 250 

Źródło: Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru gminy 
Walce na lara 2017 – 2032. 

W zakresie sieci średniego napięcia SN 15 kV w zarządzie TAURON Dystrybucja S.A. na 

obszarze gminy Walce są planowane następujące zadania inwestycyjne i modernizacyjne: 

 budowa linii kablowej 15 kV od słupa nr 15 do stacji transformatorowej 15/0,4 kV      

Walce V, 

 budowa linii kablowej 15 kV od stacji transformatorowej 15/0,4 kV Walce III do słupa nr 1, 

 modernizacja linii 15 kV relacji GPZ Krapkowice – Koźle – likwidacja zasilania 

promieniowego miejscowości Grocholub, 

 modernizacja linii 15 kV relacji GPZ Krapkowice – Koźle – likwidacja zasilania 

promieniowego miejscowości Walce. 

Linie niskiego napięcia 0,4 kV 

Długość sieci (linii) niskiego napięcia [nn] bez przyłączy na obszarze gminy Walce                 

w zarządzie TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu stanowi 49,46 km, w tym: 

– sieć napowietrzna bez przyłączy stanowi 46,09 km, 

– sieć kablowa bez przyłączy stanowi 3,37 km. 

Sieć napowietrzna wykonana jest z przewodów o przekrojach: 35 mm2, 50 mm2, 70 mm2. 

Sieć kablowa wykonana jest z przewodów o przekrojach: 35 mm2, 50 mm2, 70 mm2, 95 mm2, 

120 mm2, 150 mm2, 185 mm2, 240 mm2
. 

W najbliższych latach planuje się budowę obwodów niskiego napięcia [nn] dla zasilania 

obszarów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego a także dla 

nowych odbiorców do istniejącej sieci. W zakresie istniejących sieci niskiego napięcia 

planuje się sukcesywną wymianę przewodów linii niskiego napięcia [nn] 0,4 kV na przewody 

izolowane. Należy również dążyć do wzmacniania zasilania terenów, na których występują 

problemy z pewnością zasilania w energię elektryczną.  

W zakresie sieci niskiego napięcia w zarządzie TAURON Dystrybucja S.A. na obszarze 

gminy Walce planowane są zadania modernizacyjne. 

3) Ograniczenia w zagospodarowaniu terenów przy liniach elektroenergetycznych 

 Dla żadnej napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokich napięć przebiegającej 

przez obszar gminy nie utworzono obszaru ograniczonego użytkowania, o którym mowa w 

art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, co jednak nie 

świadczy o braku takiej konieczności. Wyznaczenie stref ochronnych w pasie przylegającym 

do linii elektroenergetycznych wysokich napięć jest konieczne dla zapewnienia ochrony ludzi 

przed działaniem pola elektrycznego i elektromagnetycznego znajdującego się w bliskości 

przewodów i urządzeń elektro-energetycznych, ochroną ludzi i mienia przed skutkami awarii 

linii takich jak choćby jej zerwanie,  jak również niebezpieczeństwami związanymi z pracą 

innych urządzeń elektrycznych w tej strefie.  
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Zgodnie z normami i zasadami projektowania linii elektroenergetycznych, napowietrzne linie 

elektroenergetyczne o napięciu znamionowym 110 kV lub wyższym, powinny być 

projektowane tak, żeby zachowane zostały odległości pionowe i poziome od elementów 

budynków, wskazane jak niżej: 

Tabela 23.                       Wymagane odległości planowanych linii elektroenergetycznych od budynków 

 

Napięcie znamionowe linii 

 

Odległości od linii do najbliższych części  budynków (m) 

zapewniające nieprzekroczenie wielkości pola 

elektromagnetycznego 

10 kV/m 1kV/m 

400 kV 8,5 33,0 

110 kV 4,0 14,5 

Źródło: Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru gminy 
Walce 

Operatorzy sieci elektroenergetycznych, tj. PSE Operator S.A. i TAURON Dystrybucja S.A. 

Oddział w Opolu, we wnioskach do planów miejscowych wnoszą o uwzględnienie pasów 

technologicznych wzdłuż linii elektroenergetycznych o następujących szerokościach: 

Tabela 24.                                                             Szerokości pasów technologicznych dla linii NN i WN  
                                                                                                        wnioskowane przez operatorów sieci  

Napięcie znamionowe linii Szerokość pasa technologicznego 

linie napowietrzne 

400 kV 70 m (po 35 m od osi w obu kierunkach) 

110 kV 40 m (po 20 m od osi w obu kierunkach) 

15 kV 15 m (po 7,5 m od osi w obu kierunkach) 

0,4 kV 3 m (po 1,5 m od osi w obu kierunkach) 

linie kablowe 

15 kV 3 m (po 1,5 m od osi w obu kierunkach) 

0,4 kV 2 m (po 1,0 m od osi w obu kierunkach) 

Źródło: Opracowanie własne  

Zgodnie ze stanowiskiem Polskich Sieci Elektroenergetyczne SA34, pasy technologiczne 

obejmują obszar pod linią i w jej pobliżu, na którym mogą mieć miejsce  przekroczenia 

dopuszczalnych poziomów emisji pola elektromagnetycznego oraz hałasu. W pasie 

technologicznym linii obowiązuje zakaz lokalizacji: 

 budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej typu szkoła, szpital, 

internat, żłobek, przedszkola i innych o zbliżonym charakterze; 

 obiektów budowlanych przeznaczonych na stały pobyt ludzi; 

 obiektów budowlanych zawierających materiały niebezpieczne pożarowo, stacji paliw 

i stref zagrożonych wybuchem; 

 hałd, nasypów oraz sadzenia roślinności wysokiej pod linią. 

Stanowisko to nie zostało poparte żadną podstawą prawną.   

Wydzielanie w planach miejscowych stref ochronnych lub wnioskowanych pasów 

technologicznych wzdłuż linii elektroenergetycznych jest pożądane ale problematyczne, 

ponieważ ani strefy ochronne ani pasy technologiczne nie występują w przepisach 

                                                      
34

http://www.inzynierbudownictwa.pl/technika,materialy_i_technologie,artykul,sytuowanie_obiektow_i_zagospodar

owanie_terenu_w_sasiedztwie_linii_nn,12595 

http://www.inzynierbudownictwa.pl/technika,materialy_i_technologie,artykul,sytuowanie_obiektow_i_zagospodarowanie_terenu_w_sasiedztwie_linii_nn,12595
http://www.inzynierbudownictwa.pl/technika,materialy_i_technologie,artykul,sytuowanie_obiektow_i_zagospodarowanie_terenu_w_sasiedztwie_linii_nn,12595
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prawnych, nie są więc uregulowane prawnie sprawy odszkodowań z tytułu ograniczenia 

sposobu korzystania z nieruchomości w wyniku ich ustanowienia w planach miejscowych.    

W gminie Walce napowietrzne linie elektroenergetyczne 110 kV i 400 kV biegną przez tereny 

rolne i leśne niezabudowane, w związku z czym wprowadzenie ograniczenia zabudowy                  

w postulowanych pasach technologicznych nie powinno mieć skutków finansowych 

uchwalenia planu miejscowego, jest natomiast pożądane ze względu na obligatoryjny wymóg 

uwzględniania w planowaniu przestrzennym wymagań ochrony zdrowia oraz bezpie-

czeństwa ludzi imienia poprzez określenie szczególnych warunków zagospodarowania 

terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy.   

6.2.4. Możliwości wykorzystania lokalnych i odnawialnych źródeł energii 

Do rozwoju odnawialnych źródeł energii Polska jest zobligowana przez przepisy 

unijne. Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 

odnawialne źródło energii (OZE) to źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię 

wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku 

rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także biogazu 

powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu 

składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych. Zasady i warunki wykonywania działalności 

w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii i biogazu 

rolniczego w instalacjach OZE określa ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych 

źródłach energii. Ostania znacząca zmiana tej ustawy, obowiązująca od 14. 07. 2018 r. 

(m.in. zwiększająca moc mikroinstalacji OZE z 40 do 50 kW i małych instalacji OZE z 200 do 

500 kW), wskazuje ukierunkowanie polityki państwa na ułatwianie i rozpowszechnianie 

stosowania tego typu instalacji.  

Zasady ustalania terenów lokalizacji instalacji OZE określają przepisy ustawy o planowaniu    

i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisy budowlane. Zgodnie z tymi przepisami 

mikroinstalacje35 można lokalizować na wszystkich terenach zabudowy, jedynie w przypadku 

mikroinstalacji wykorzystujących energię wiatru można zakazać ich lokalizacji ustaleniami 

planu miejscowego. Małe instalacje36 można lokalizować zgodnie z ustaleniami planu 

miejscowego, przy czym obszary rozmieszczenia instalacji powyżej 100 kW muszą być 

wcześniej określone w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy.  

Obecnie gmina Walce w sposób ograniczony wykorzystuje odnawialne źródła energii. Na jej 

obszarze występują źródła ciepła wykorzystujące energię z biomasy i energii otoczenia 

(pompy ciepła). Są one zainstalowane głównie przez właścicieli prywatnych posesji. 

Energia wiatru 

Na obszarze gminy Walce potencjał energetyczny wiatru szacuje się na ok. minimum 10,0 

GWh/rok.  

                                                      
35

 Wg ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, „małą instalacją” jest instalacja 
odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 kW i mniejszej niż 500 
kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy 
osiągalnej cieplnej w skojarzeniu większej niż 150 kW i nie większej niż 900 kW, w której łączna moc 
zainstalowana elektryczna jest większa niż 50 kW i mniejsza niż 500 kW , natomiast „mikroinstalacją” jest 
instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, 
przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej 
cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest nie większa 
niż 50 kW. Przytoczone definicje nie obejmują instalacji służącej do wytwarzania energii z biogazu rolniczego.  
36

 Patrz przypis 34 
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W północno-zachodniej części gminy (obręb Rozkochów) planowana jest budowa 32 turbin 

wiatrowych o mocy znamionowej do ok. 3,0 MW, wysokości wieży do ok. 109 m oraz 

średnicy rotora do ok. 117 m na gruntach wsi Rozkochów. Dla ww. inwestycji została wydana 

decyzja środowiskowa i pozwolenie na budowę. Aktualnie inwestor (Clean Energy Polska sp. 

z o.o. ) rozpoczął prace budowlane.  

W obowiązującym studium na gruntach wsi Rozkochów wskazanych jest więcej terenów 

możliwej lokalizacji farm wiatrowych, jednak ze względu brak akceptacji społecznej gmina 

rezygnuje z rozwoju tego rodzaju inwestycji. 

Poza farmami wiatrowymi energia wiatrowa może być wykorzystywana na potrzeby własne 

dużych gospodarstw rolnych i zakładów przemysłowych, oraz na potrzeby ochrony 

środowiska, np. w oczyszczalni ścieków do napowietrzania ścieków, za pomocą małych 

turbin wiatrowych (MTW) o mocy między 10 kW i 60 kW.  Do lokalizacji tego typu turbin 

niewskazane są otwarte tereny na obszarach przyrodniczych objętych ochroną prawną oraz 

tereny o walorach krajobrazowych w zasięgu ciągów i punktów widokowych. W warunkach 

gminy Walce predysponowane do lokalizacji tego typu instalacji są przede wszystkim tereny 

dużych zakładów przemysłowych oraz duże gospodarstwa rolne poza strefami osadniczymi.        

W przypadku mikroinstalacji, terenami niewskazanymi do ich lokalizacji są tereny zabudowy 

mieszkaniowej oraz tereny innej zabudowy położone w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej, 

a także tereny zabudowane o wysokich walorach krajobrazu kulturowego.  

Energia słoneczna 

Polska nie jest krajem uprzywilejowanym pod względem możliwości wykorzystania energii 

słonecznej ze względu na położenie na stosunkowo dużej szerokości geograficznej, w której 

promieniowanie słoneczne jest mniej intensywne, szczególnie w okresie jesienno – 

zimowym. Gmina Walce, na tle gmin w południowej części województwa opolskiego, cechuje 

się stosunkowo niskim potencjałem energii słonecznej.  

Rys. nr 8.                                    Potencjał energii słonecznej na obszarze gminy Walce [GWh/rok] 

 
Źródło: Plan Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii w Województwie Opolskim 
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W warunkach gminy rozwój energetyki wykorzystującej energię promieniowania słonecznego 

jest możliwy przy dostosowaniu typu systemów i właściwości urządzeń wykorzystujących tę 

energię do charakteru, struktury i rozkładu w czasie promieniowania słonecznego. 

Energię słoneczną wykorzystuje się przetwarzając ją  w energię:  

- cieplną – za pomocą kolektorów, 

- elektryczną – za pomocą ogniw fotowoltaicznych.  

Skala wykorzystania energii słonecznej może być bardzo różna i zależy od wielkości i ilości 

zastosowanych urządzeń. Mogą być to zarówno instalacje na potrzeby pojedynczych 

budynków jak i elektrownie słoneczne.   

W przypadku mikroinstalacji wytwarzających energię elektryczną i cieplną z wykorzystaniem 

energii słonecznej nie ma ograniczeń ich lokalizacji, z wyjątkiem wymogów ochrony 

zabytków (instalacje te nie powinny być montowane na obiektach o wysokich walorach 

zabytkowych).  

W celu ułatwienia rozwoju małych instalacji (zgodnie z kierunkami polityki państwa  

w zakresie rozwoju OZE), małe instalacje fotowoltaiczne o mocy do 100 kW można dopuścić        

na wszystkich terenach przeznaczonych pod zabudowę, poza terenami z indywidualną 

zabudową o funkcji mieszkaniowej (dla tego typu zabudowy wystarczające są 

mikroinstalacje), natomiast małe instalacje fotowoltaiczne o mocy przekraczającej 100 kW – 

na terenach działalności gospodarczej, przede wszystkim produkcyjnej.  

Instalacje takie nie powinny być natomiast lokalizowane w rozproszeniu na terenach rolnych, 

ze względu na fragmentację przestrzeni produkcyjnej oraz brak harmonii z krajobrazem 

rolniczym. Wyjątkiem może być wykorzystanie na ten cel niezadrzewionych nieużytków, 

korzystnie położonych w stosunku do linii elektroenergetycznych.        

Duże instalacje (elektrownie słoneczne) wymagają dużych powierzchniowo terenów dobrze 

nasłonecznionych. (W przypadku farm fotowoltanicznych na powierzchni 1 ha można 

wyprodukować do ok. 0,5 MW energii elektrycznej). 

Na obszarze gminy Walce planowana jest jedna farma fotowoltaiczna (o powierzchni           

ok. 8 ha) w obrębie wsi Ćwiercie, na którą wydana została decyzja o warunkach zabudowy.  

Obecnie istnieje duże zainteresowanie budową kolejnych farm, o czym świadczą liczne 

wnioski o zmianę studium i planów miejscowych. Na potrzeby oceny wnioskowanych 

terenów pod kątem ich przydatności na cele budowy farm fotowoltaicznych przyjęto kryteria 

w formie warunków, jakie powinien spełniać teren lokalizacji farmy fotowoltaicznej, oraz 

identyfikacji terenów, które powinny być wykluczone z lokalizacji takich inwestycji, biorąc pod 

uwagę specyfikę instalacji fotowoltaicznych, uwarunkowania prawne oraz wymogi ochrony 

środowiska. 

Za tereny odpowiednie dla lokalizacji farm fotowoltaicznych przyjęto: 

- niezadrzewione nieużytki, 

- grunty rolne spełniające następujące warunki: 

 zwarty obszar o regularnym kształcie i powierzchni powyżej 1 ha,  

 płaska powierzchnia,  

 brak średniej oraz wysokiej roślinności, 

 brak cieków, rowów i zbiorników wodnych,  

 sąsiedztwo linii elektroenergetycznej 110 kV, 

 dostęp do drogi publicznej.  

Wykluczone z lokalizacji farm fotowoltaicznych zostały:  
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- doliny rzek: Odry, Straduni i Swornicy, pełniące funkcję korytarzy ekologicznych, oraz 

obszary wodno-błotne i zbiorników wodnych wraz z obszarami w ich sąsiedztwie (ze 

względu na potencjalnie negatywne oddziaływanie na awifaunę) 

- obszary o walorach krajobrazowych,  

- obszary szczególnego zagrożenia powodzią, 

- grunty chronione (tj. II i III klasy bonitacyjnej). 

Z analizy wniosków wynika, że ww. kryteria spełnia (w całości lub w części) 6 wniosko-

wanych terenów: 2 w Dobieszowicach, 1 w Rozkochowie, 1 w Straduni i 2 w obrębie wsi 

Grocholub.  

Energia geotermalna 

Ze względu na odmienną technologię i inne kierunki zastosowań w wykorzystaniu energii 

geotermalnej stosuje się podział na geotermię głęboką (wysokotemperaturową) – źródła 

geotermalne, oraz geotermię płytką (niskotemperaturową) – pompy ciepła.  

Na obszarze gminy Walce istnieje teoretyczny potencjał geotermii wysokotemperaturowej, 

możliwy w przyszłości do wykorzystania energetycznego. Potencjał energetyczny geotermii 

wysokotemperaturowej szacuje się na ok. minimum 10,0 GWh/rok. Wykorzystanie wód 

geotermalnych dla celów energetycznych, na potrzeby głównie ciepłownictwa, będzie 

zależało od udokumentowania zasobów dyspozycyjnych określonych przez badania 

geologiczne oraz zasobów eksploatacyjnych potwierdzonych stosownymi odwiertami, co 

pozwoli na podjęcie decyzji inwestycyjnych. Głównymi problemami hamującymi 

wykorzystanie geotermii jest m.in. brak nowych odwiertów, dokumentujących określone 

parametry techniczne występujących złóż na terenie gminy (udokumentowanych przez 

odwierty z lat osiemdziesiątych). Analizując gęstości strumieni cieplnych krajowych okręgów 

geotermalnych, rozwój tego typu instalacji wydaje się perspektywiczny i bardzo obiecujący. 

Tak jak w całym kraju, na obszarze gminy Walce istnieją bardzo dobre warunki do 

wykorzystania źródeł ciepła przy pomocy gruntu, wody, powietrza oraz ciepła odpadowego.  

Źródło ciepła – powietrze to nieograniczona dostępność, najniższe koszty inwestycyjne,          

z reguły monoenergetyczny sposób pracy (grzałka elektryczna do wspomagania przy niskich 

temperaturach zewnętrznych).  

Źródło ciepła – grunt ma największy udział w instalacjach nowo budowanych, praca 

monowalentna, wysoka efektywność.  

Źródło ciepła – woda to bardzo wysoka efektywność, możliwość pracy monowalentnej.  

Można spodziewać się, że z chwilą pojawienia się w Polsce skutecznych systemów 

wsparcia, nastąpi znaczące przyspieszenie w instalowaniu pomp ciepła, w tym również na 

obszarze gminy Walce.37 

Energia wodna 

Na obszarze gminy Walce potencjał energetyczny przepływających wód powierzchniowych 

jest znikomy i szacuje się go na ok. 0,001 GWh/rok. Istnieje możliwość wykorzystania energii 

spiętrzonej wody do celów energetycznych.38 

 

 
                                                      
37

 „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy 

Walce na lata 2017 – 2032" 
38

 Jak wyżej 
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Energia biomasy i biogazu 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach 

ciekłych biomasa to stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, 

które ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji 

rolnej, leśnej oraz przemysłu przetwarzającego ich produkty, a także części pozostałych 

odpadów, które ulegają biodegradacji, a w szczególności surowce rolnicze. Biomasa 

wykorzystywana jest do produkcji biopaliw. Biogaz to gaz pozyskany z biomasy, w insta-

lacjach przeróbki odpadów zwierzęcych lub roślinnych (biogaz rolniczy), oczyszczalni 

ścieków oraz składowisk odpadów (biogaz wysypiskowy). W instalacjach tych, tj. 

biogazowniach, z powstałego w procesie fermentacji beztlenowej biogazu wytwarzana jest 

energia cieplna lub elektryczna.  

Na obszarze gminy Walce nie ma oczyszczalni ścieków ani składowiska odpadów 

komunalnych, w oparciu o które można wykorzystać gaz do produkcji energii.  

Biogaz rolniczy 
Decydującym czynnikiem przy planowaniu przetwarzania odpadów rolniczych na biogaz jest 

wielkość gospodarstw rolniczych i pogłowie zwierząt hodowlanych. Biogazownie oparte tylko 

i wyłącznie na gnojowicy pochodzącej od bydła, trzody chlewnej oraz drobiu nie znajdują 

ekonomicznego uzasadnienia na rynku. Wynika to z niskiej zdolności tych substratów do 

produkcji biometanu. W obecnej chwili, na obszarze gminy Walce nie istnieją przesłanki do 

pozyskiwania biogazu z tego typu instalacji.39 

Warto jednak umożliwić i propagować biogazownie rolnicze na potrzeby własne w większych 

gospodarstwach rolnych, ponieważ korzyści z ich funkcjonowania są podwójne – poza 

wytwarzaniem „zielonej energii” biogazownie umożliwiają bezpieczne i ekologicznie 

zagospodarowanie odpadów rolniczych.  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, lokalizacje biogazowni o mocy przekraczającej        

100 kV powinny być rozstrzygane na etapie określania polityki przestrzennej gminy (tj. na 

etapie sporządzania studium). Ze względów wyżej podanych na obszarze gminy Walce nie 

ma uzasadnienia dla lokalizacji takich biogazowni.  

Lokalizacje mniejszych biogazowni powinny być rozstrzygane na etapie sporządzania 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, przy czym należy pamiętać, że 

zbiorniki biogazu i komór fermentacyjnych o pojemności do 100 m3 mogą być lokalizowane 

na terenach wszystkich gospodarstw rolnych (przy zachowaniu wymaganych odległości 

określonych w warunkach technicznych), natomiast zbiorniki biogazu i komory 

fermentacyjne o pojemności większej niż 100 m3 mogą być lokalizowane wyłącznie na 

działkach przeznaczonych na ten cel w planie miejscowym. 

6.3.   Telekomunikacja  

Telekomunikacja to „nadawanie, odbiór lub transmisja informacji, niezależnie od ich 

rodzaju, za pomocą przewodów, fal radiowych bądź optycznych lub innych środków 

wykorzystujących energię elektromagnetyczną”40. 

W gminie funkcjonuje telefonia stacjonarna i komórkowa oraz internet. Aktualnie na obszarze 

gminy Walce znajdują się dwie stacje bazowe telefonii komórkowej: w Rozkochowie             

(T-mobile), i Dobieszowicach (Orange). Gmina jest też w zasięgu stacji znajdujących się        
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w gminach sąsiednich (w Zdzieszowicach 4 stacje, w Głogówku – 2 stacje, we wsi Twardawa 

– 1 stacja).   

6.4. Gospodarka odpadami 

Gmina zobowiązana jest do wypełniania zadań w zakresie gospodarki odpadami 

komunalnymi wynikającymi m. in. z ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości             

i porządku w gminach oraz rozporządzeń wykonawczych. W gminie Walce zadania związane 

z gospodarką odpadami komunalnymi od lipca 2013 r. wykonuje Związek Międzygminny 

„Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu. Zgodnie z uchwałą nr XX/272/2012 

Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania „Planu 

Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego” gminy należące do Związku 

Międzygminnego „Czysty Region” należą do Południowo-Wschodniego Regionu Gospodarki 

Odpadami Komunalnymi (RGOK). Instalacje funkcjonujące na terenie RGOK (instalacje 

MBP, kompostownie, składowiska), mające status Regionalnych Instalacji do Przetwarzania 

Odpadów Komunalnych (RIPOK), posiadają wystarczające moce przerobowe do obsługi 

wyznaczonego w PGOWO obszaru.41 Wszystkie te instalacje są zlokalizowane poza 

granicami gminy Walce. W Walcach, na terenie punktu zlewczego ścieków, planowane jest 

uruchomienie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)  

z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury i zabudowy. 

Wnioski do polityki przestrzennej 

 Uwzględnić wyżej wymienione obiekty infrastruktury technicznej, 

istniejące i planowane. 

 W zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej ustalić: 

 modernizację stacji uzdatniania wody oraz sukcesywną 

modernizację sieci wodociągowej; 

 objęcie kanalizacją sanitarną wsi Brożec (kontynuacja), 

Ćwiercie, Dobieszowice, Kromołów z przysiółkiem Czerniów; 

 rozbudowę sieci wod.-kan. na potrzeby terenów rozwoju zabudowy.  

 W zakresie rozwoju energetyki przyjąć gazyfikację gminy zgodnie    

z istniejącymi planami rozwoju sieci gazowniczej na obszarze 

gminy Walce. 

 Uwzględnić pasy technologiczne wzdłuż napowietrznych linii 

wysokich napięć. 

 W zakresie rozwoju energetyki opartej na odnawialnych źródłach 

energii: 

 uwzględnić obszary przesądzonej lokalizacji urządzeń 

wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy 

przekraczającej 100kW, tj. obszary lokalizacji farmy wiatrowej 

w Rozkochowie (w trakcie realizacji) i farmy fotowoltaicznej  

w Ćwierciu (wydana decyzja o warunkach zabudowy; 

 wskazać obszary możliwej lokalizacji urządzeń wytwarzających 

energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 

100kW, tj. obszary predysponowane do lokalizacji farm 
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fotowoltaicznych i małych instalacji fotowoltaicznych o takiej 

mocy, zgodnie z wyżej przedstawionymi uwarunkowaniami; 

 ustalić zasady lokalizacji mikroinstalacji i małych instalacji 

o mocy poniżej 100 kW, w zakresie wynikającym z obowiązujących 

przepisów. 

7. Stan systemów komunikacji 

7.1. Komunikacja samochodowa 

Komunikacja samochodowa odgrywa najistotniejszą rolę w obsłudze komunikacyjnej 

gminy. Ważne dla rozwoju gospodarczego gminy jest jej położenie w trójkącie ważnych dróg 

krajowych i wojewódzkich, tj.: 

 drogi krajowej nr 45 relacji granica państwa  - Złoczew o znaczeniu 

międzyregionalnym, przebiegającej w północnej część gminy przez tereny zabudowane  

wsi Stradunia; 

 drogi krajowej nr 40 relacji granica państwa – Pyskowice o znaczeniu 

międzyregionalnym, przebiegającej wzdłuż południowej granicy gminy, poza jej 

obszarem; 

 wojewódzkiej nr 416 relacji Krapkowice – Racibórz o znaczeniu regionalnym, 

przebiegającej w pobliżu zachodniej granicy gminy, również poza jej obszarem. 

Ww. drogi zapewniają powiązania komunikacyjne gminy z obszarem zewnętrznym, a przez 

to dostęp do sąsiednich rynków pracy oraz rynków zbytu.  

Istotne znaczenie dla skuteczności tych powiązań, a więc i dla rozwoju gospodarczego oraz 

standardów obsługi ludności, ma istniejący układ system dróg powiatowych, zapewniający 

powiązania gminy z systemem dróg krajowych i wojewódzkich i pomiędzy miejscowościami 

na obszarze gminy.  

Drogi gminne to przede wszystkim ulice służące obsłudze terenów zabudowanych oraz drogi 

transportu rolnego, służące obsłudze terenów rolnych. 

7.1.1. Droga krajowa 

Istniejąca droga krajowa nr 45 na obszarze gminy Walce zaliczona jest do klasy głównej 

ruchu przyspieszonego (klasa GP). Przebiega ona skrajnie w stosunku do obszaru gminy,     

w północnej jej części przez miejscowość Stradunia na odcinku długości 2,566 km.               

W obowiązującym studium oraz miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi 

Stradunia w ciągu omawianej drogi planowana jest obwodnica po południowej stronie 

zabudowy wsi (która omijać ma również tereny zabudowane wsi Mechnica w sąsiedniej 

gminie Reńska Wieś). Obwodnica nie jest ujęta w planach inwestycyjnych Opolskiego 

Oddziału GDDKiA, ale jej zarządca nie rezygnuje z utrzymania rezerw terenowych pod jej 

budowę wyznaczonych w obowiązującym planie miejscowym42. Obwodnica jest ujęta           

w kierunkach rozwoju przestrzennego województwa opolskiego (patrz pkt 8 „Zadania służące 

realizacji ponadlokalnych celów publicznych”. 

Z punktu widzenia jakości życia mieszkańców realizacja planowanej obwodnicy jest bardzo 

pożądana, ponieważ hałas komunikacyjny spowodowany ruchem samochodów na obecnej 

trasie drogi w obszarze zwartej zabudowy wsi stwarza uciążliwości i zagrożenie dla 

mieszkańców.  
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7.1.2. Drogi powiatowe 

Przez obszar gminy przebiega 11 dróg powiatowych: 

Tabela 25.                                                            Wykaz dróg powiatowych na obszarze gminy Walce 

 
Źródło: Zarząd Powiatu Krapkowickiego

43
 (pismo nr IM.672.17.2019r. z dnia 26 czerwca 2019 r.) 

W aktualnym wykazie nie ma dwóch dróg wykazanych w pierwszej edycji studium, tj. drogi   

nr DP 1427 O Kromołów – Czerniów oraz drogi nr DP 1446 Kromołów – Jarszowice;                 

obecnie nie są to drogi publiczne. Ze względu na funkcję droga Kromołów – Czerniów 

powinna być zaliczona do kategorii dróg gminnych.    

Sieć dróg powiatowych jest na obszarze gminy dostatecznie gęsta i zapewnia prawidłowe 

powiązania z systemem dróg ponadlokalnych i wewnątrz gminy. Jednak generalnie drogi te  

nie spełniają parametrów technicznych przypisanych im klas i są w niezadowalającym stanie 

technicznym. Przede wszystkim posiadają zawężone pasy drogowe, zbyt małe promienie 

łuków, ciasne i niekiedy niebezpieczne przejścia o ograniczonej widoczności przez tereny 

zabudowane, w przeważającej części dróg brak jest systemu odwodnienia. Droga                  

nr DP 1448 O oraz drogi nr DP 1459 O i DP 1260 O poza terenami zabudowanymi, nie mają 

trwałych nawierzchni.  Droga nr DP 1448 O ma nawierzchnię tłuczniową i szerokość pasa 

drogowego 5 - 6 m, natomiast droga nr DP 1459 O poza terenem zabudowanym ma 

nawierzchnię gruntową i szerokość pasa drogowego poniżej 5 m. Biorąc  pod uwagę wymogi 

techniczne obowiązujące dla dróg klasy lokalnej (L), obie wyżej wymienione drogi wymagają 

faktycznie budowy z poszerzeniem istniejących pasów drogowych, w związku z czym 

 z punktu widzenia zagospodarowania przestrzennego są to drogi planowane.  

Najważniejszą rolę dla rozwoju gospodarczego gminy oraz poprawy standardów obsługi 

ludności mają drogi powiatowe: 

 nr 1810 O, 1210 O, 1447 O i 1470 O – zapewniające powiązanie gminy z drogami 

krajowymi nr 45 i nr 40, oraz miastami Głogówek, Krapkowice i - pośrednio - Kędzierzyn-

Koźle, Opole; 

 drogi 1465 O i 1464 O, zapewniające podstawowe powiązania wewnętrzne na obszarze 

gminy. 

Drogi te posiadają wszystkie wcześniej wymienione mankamenty. Do najistotniejszych 

należy zaliczyć: 

 skomplikowane i konfliktowe powiązanie terenów inwestycyjnych w Walcach z drogą 

krajową nr 45 i terenami inwestycyjnymi w Straduni (dot. dróg nr 1447 O, 1810 O, 1465 

O, przechodzących przez tereny zabudowane wsi Walce, Grocholub, Stradunia); 
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 nieczytelne i skomplikowane przejścia drogi nr 1810 O przez wieś Walce oraz drogi         

nr 1210 O przez wieś Rozkochów; 

 nieczytelne i niebezpieczne skrzyżowanie drogi nr 1810 O z drogą nr 1210 O w Brożcu,  

 niewygodne połączenia z drogą krajową nr 40.  

Przede wszystkim zbyt wąskie pasy drogowe ww. dróg oraz promienie łuków na terenach 

zabudowy nie zapewniają dogodnego transportu ciężarowego, który dodatkowo jest 

uciążliwy dla mieszkańców wsi, przez które drogi przechodzą.  

Dla poprawy warunków transportu i jakości życia mieszkańców wymagana jest: 

 modernizacja wyżej wymienionych dróg obejmująca poprawę ich parametrów 

technicznych i przebudowę zapewniającą wygodniejsze i mniej uciążliwe przejścia przez 

tereny zainwestowane; 

 budowa nowej drogi łączącej tereny inwestycyjne w Walcach z drogą krajową nr 45           

i terenami inwestycyjnymi w Straduni; (odcinki obecnych dróg powiatowych, które nowa 

droga odciąży, powinny zostać zaliczone do kategorii dróg gminnych). 

Pozostałe powiązania wewnętrzne pomiędzy wsiami gminy można uznać za wystarczające 

ze względu na występujące na nich niższe natężenie ruchu. 

W ramach wniosków do studium zarządca dróg powiatowych poinformował, że w najbliż-

szych latach nie planuje budowy nowych dróg, możliwa jest natomiast przebudowa 

istniejących dróg w granicach pasa drogowego, w celu poprawy parametrów technicznych. 

Wniósł też o wykreślenie z planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Walce 

planowanej obwodnicy w ciągu drogi nr 1810 O44.   

7.1.3. Drogi gminne 

Drogi gminne uzupełniają system dróg krajowych i powiatowych. W gminie Walce sieć 

dróg gminnych tworzą drogi publiczne służące głównie obsłudze terenów zabudowanych, 

oraz drogi rolnicze służące obsłudze terenów rolnych.  

 

1) Drogi publiczne 

Obecnie do dróg publicznych zaliczonych jest 31 dróg gminnych o łącznej długości 

13,313 km.  

              Tabela 26.              Wykaz publicznych dróg gminnych na obszarze gminy Walce  

L.p. Nr drogi Nazwa ciągu drogi 

1 107501 O Stradunia, ul. Łąkowa 

2 107502 O Stradunia, ul. Sienkiewicza 

3 107503 O Rozkochów-Siemierdzice-od drogi DP 1459 do 

granicy gminy Głogówek  

4 107504 O Stradunia, ul. Konopnickiej 

5 107505 O Stradunia, ul. Diamentowa 

6 107506 O Walce, ul. Zamkowa 

7 107507 O Stradunia, ul. Kwiatowa 

8 107508 O Walce, ul. Krzywa 

9 107509 O Stradunia, ul. Plebiscytowa 

10 107510 O Grocholub, ul. Leśna 
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11 107511 O Grocholub, ul. Łąkowa 

12 107512 O Grocholub, ul. Dolna 

13 107513 O Dobieszowice, ul. Dolna 

14 107514 O Dobieszowice, ul. Górna 

15 107515 O Brożec, ul. Miodowa 

16 107516 O Brożec, ul. Lipowa 

17 107517 O Brożec, ul. Ogrodowa 

18 107518 O Brożec, ul. Kwiatowa 

19 107519 O Brożec, ul. Zielona 

20 107520 O Walce, ul. Lipowa 

21 107521 O Walce, ul. Podgórna 

22 107522 O Walce, ul. Konopnickiej 

23 107523 O Walce, ul. Studzienna 

23 107524 O Walce, ul. Kościelna 

25 107525 O Walce, ul. Urbana 

26 107526 O Kromołów, bez nazwy dz. nr 443 

27 107527 O Walce, ul. Hauptmanna 

28 107528 O Walce, ul. Reymonta 

29 107529 O Walce, ul. Sienkiewicza 

30 107530 O Walce, ul. Słoneczna 

31 107531 O Brożec, ul. Leśna 

                  Źródło: Raport o stanie gminy Walce za rok 2018 

Jak pokazuje powyższy wykaz wszystkie drogi gminne, z wyjątkiem drogi nr  107503 O, to 

ulice, czyli drogi w granicach terenów zabudowanych. 

Jakość ulic, tj. ich parametry techniczne (w tym szerokość pasów drogowych), powiązania 

oraz sposób zagospodarowania (rodzaj nawierzchni, chodniki, parkingi przyuliczne, 

obsadzenia, oświetlenie) mają duże znaczenie z punktu widzenia jakości życia 

mieszkańców. Ogólnie jakość ulic w gminie nie jest zadawalająca, głównie ze względu na 

niewystarczające parametry techniczne, skomplikowany i nieczytelny układ, niską jakość 

nawierzchni, brak chodników, parkingów przyulicznych oraz nasadzeń, niedostosowanie dla 

ruchu osób niepełnosprawnych. 

W celu podniesienia funkcjonalności i estetyki ulic wskazana jest ich modernizacja z korektą 

linii rozgraniczających, tam gdzie jest to pożądane i możliwe, w pierwszej kolejności               

w Walcach, Brożcu i Straduni. Modernizacja powinna obejmować poprawę parametrów 

technicznych oraz wyposażenie w ww. elementy zagospodarowania z uwzględnieniem 

potrzeb osób niepełnosprawnych. Ulice o małej szerokości, których nie można poszerzyć ze 

względu na istniejącą zabudowę, powinny być budowane jako ciągi pieszo-jezdne                   

z uprzywilejowanym ruchem pieszym.  

Dodatkowe inwestycje związane z infrastrukturą drogową wynikają z obowiązujących 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  

2) Drogi rolnicze45 

Sieć dróg rolniczych w gminie zapewnia ruch sprzętu rolniczego oraz dojazdy do terenów 

rolnych zabudowanych i pól w stopniu zadowalającym, zarówno pod względem gęstości jak      

i szerokości. W przypadku dróg tworzących podstawowy układ systemu dróg rolniczych,        
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w szczególności obsługujących grunty rolne zabudowane oraz stanowiących dodatkowe 

połączenia między miejscowościami, wskazana jest budowa trwałych nawierzchni.  

3) Drogi rowerowe 

Na obszarze gminy nie ma dróg rowerowych, nie ma też zorganizowanego systemu 

ścieżek i tras rowerowych o funkcji komunikacyjnej i turystycznej. W warunkach gminy Walce 

drogi rowerowe o funkcji komunikacyjnej powinny być budowane w ciągach dróg 

powiatowych, przede wszystkim w ciągach dróg o większym natężeniu ruchu, tj. dróg             

nr DP 1210 O, DP 1810 O, DP 1464 O, DP 1465 O, DP 1447 O. Na pozostałych 

powiatowych drogach łączących miejscowości gminy ruch jest mniejszy i rowerzyści w miarę 

bezpiecznie mogą korzystać z jezdni. 

Do celów komunikacji i turystyki rowerowej można też wykorzystać drogi rolnicze łączące 

poszczególne wsie (ścieżki komunikacyjne) oraz łączące tereny o wyróżniających się 

walorach kulturowych i krajobrazowych (trasy turystyczne), np. w dolinie rzeki Swornicy,           

w obrębie której znajdują się liczne cieki i zespoły zieleni o walorach przyrodniczych                

i krajobrazowych oraz zespół parkowo-pałacowo-folwarczny w Rozkochowie.    

4) Zaplecze motoryzacji 

Na obszarze gminy nie ma stacji paliw. Najbliższe stacje znajdują się: 

 we wsi Piętna przy drodze wojewódzkiej nr 416, w odległości ok. 4 km od wsi Brożec; 

 w Żywocicach przy drodze krajowej nr 45, w odległości ok. 6 km od wsi Brożec i 7 km od 

wsi Stradunia; 

 w Głogówku przy drodze krajowej nr 40, w odległości ok. 6 km od wsi Rozkochów i 11 km 

od wsi Walce. 

Dla poprawy dostępu mieszkańców gminy do usług stacji paliw wskazana jest lokalizacja co 

najmniej jednego takiego obiektu na obszarze gminy. Z analizy systemu komunikacji 

samochodowej i układu osadniczego wynika, że najbardziej predysponowane do lokalizacji 

stacji paliw są tereny inwestycyjne (produkcyjne i usługowe) w Straduni przy drodze krajowej 

nr 45 i w Walcach przy drogach powiatowych nr DP 1465 O i DP 1818 O.   

Stacje w Straduni powinny mieć zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem wód podziem-

nych (dla ochrony GZWP 332).  

7.2. Komunikacja kolejowa  

W południowej części gminy, skrajnie w stosunku do jej obszaru, przebiega magistralna 

dwutorowa linia kolejowa nr 137 relacji Katowice – Legnica /odcinek Kędzierzyn-Koźle – 

Nysa – Kamieniec Ząbkowicki/, o znaczeniu krajowym, przewidziana do modernizacji.  

Obecnie na linii tej realizowane są dwa zadania: 

- projekt POIiŚ 5.1-20 „Budowa infrastruktury systemu ERTMSS/GSM-R na liniach 

kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS”, który zakłada budowę 

obiektów radiokomunikacyjnych (wież o wysokości 25-55 m z obiektami towarzyszącymi) 

oraz światłowodowe łącza i przyłącza telekomunikacyjne (zakończenie realizacji projektu 

przewidziane jest w 2023 r.); 

- opracowanie dokumentacji przedprojektowej pn. „Prace na linii kolejowej nr 137 na odcinku 

Kędzierzyn-Koźle - Kamieniec Ząbkowicki - Legnica wraz z elektryfikacją”.46   
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Na obszarze gminy Walce nie ma stacji kolejowej. Najbliższe stacje kolejowe znajdują się       

w Pokrzywnicy, Twardawej i Głogówku.  

7.3. Komunikacja wodna  

Północną granicę gminy stanowi rzeka Odra – najważniejsza droga wodna w kraju. 

Planowane jest przystosowanie Odrzańskiej Drogi Wodnej do parametrów IV klasy 

żeglugowej. Na obszarze gminy Walce nie ma żadnych obiektów komunikacji wodnej,             

w związku z czym Odra nie ma dla gminy znaczenia komunikacyjnego. 

7.4. Publiczny transport zbiorowy  

Gmina Walce nie ma bezpośredniego dostępu do transportu kolejowego. Mieszkańcy 

gminy korzystają z linii kolejowej relacji Katowice – Legnica, dojeżdżając do stacji 

położonych w sąsiednich  gminach: tj. w Pokrzywnicy, gm. Reńska Wieś, oraz w Twardawej  

i w Głogówku gm. Głogówek.  

Podstawowym środkiem transportu zbiorowego w gminie jest autobus. Ponieważ w warun-

kach gmin wiejskich organizacja transportu autobusowego przez gminę jest ekonomicznie 

nieuzasadniona, gmina korzysta z transportu organizowanego przez jednostki zewnętrzne; 

aktualnie są to firmy: PKS w Głubczycach Sp. z o.o. zapewniający połączenie wsi Walce        

z Głogówkiem i Kędzierzynem-Koźlem oraz GTV BUS POLSKA Sp. z o.o. zapewniająca 

połączenie pomiędzy miejscowościami w gminie oraz z Krapkowicami i Kędzierzynem – 

Koźlem. Autobusy obsługują następujące przystanki:  

 Walce kościół, Walce nż, Walce szkoła; 

 Stradunia Sklep, Stradunia; 

 Rozkochów NŻ, Rozkochów; 

 Kromołów; 

 Grocholub Skrz., Grocholub Swornica, Grocholub; 

 Dobieszowice; 

 Brożec Urbana, Brożec skrz., Brożec szkoła, Brożec. 

Funkcjonujący w gminie transport zbiorowy nie zaspokaja w pełni potrzeb mieszkańców. 

Podstawowe niedostatki to: 

 brak bezpośredniej obsługi transportem zbiorowym wszystkich jednostek osadniczych,  

 niedostateczna częstotliwość połączeń z sąsiednimi miastami, będącymi rynkiem pracy    

i miejscem nauki ponadpodstawowej dla mieszkańców gminy, 

 brak bezpośredniego połączenia wszystkich jednostek osadniczych z Walcami, tj. 

gminnym ośrodkiem obsługi; 

 brak bezpośredniego połączenia gminy z Opolem, tj. wojewódzkim ośrodkiem obsługi. 

W efekcie główną rolę w gminie odgrywa indywidualny transport samochodowy.  

Działania w zakresie planowania przestrzennego na rzecz obsługi mieszkańców gminy 

transportem zbiorowym powinny polegać na: 

- optymalizacji rozmieszczenia przystanków autobusowych w stosunku do zabudowy 

mieszkaniowej i możliwości ich zagospodarowania (miejsce na zatoki autobusowe i wiaty       

z ławkami); 

- koncentracji nowej zabudowy mieszkaniowej w zasięgu dojścia pieszego do przystanków 

autobusowych (500-800 m).  

https://gliwice.gtvbus.pl/kedzierzyn_kozle/Walce%20kościół.pdf
https://gliwice.gtvbus.pl/kedzierzyn_kozle/Walce%20nż.pdf
https://gliwice.gtvbus.pl/kedzierzyn_kozle/Walce%20szkoła.pdf
https://gliwice.gtvbus.pl/kedzierzyn_kozle/Stradunia%20Sklep.pdf
https://gliwice.gtvbus.pl/kedzierzyn_kozle/Stradunia.pdf
https://gliwice.gtvbus.pl/kedzierzyn_kozle/Rozkochów%20NŻ.pdf
https://gliwice.gtvbus.pl/kedzierzyn_kozle/Rozkochów.pdf
https://gliwice.gtvbus.pl/kedzierzyn_kozle/Kromołów.pdf
https://gliwice.gtvbus.pl/kedzierzyn_kozle/Grocholub%20Skrz..pdf
https://gliwice.gtvbus.pl/kedzierzyn_kozle/Grocholub%20Swornica.pdf
https://gliwice.gtvbus.pl/kedzierzyn_kozle/Grocholub.pdf
https://gliwice.gtvbus.pl/kedzierzyn_kozle/Dobieszowice.pdf
https://gliwice.gtvbus.pl/kedzierzyn_kozle/Brożec%20Urbana.pdf
https://gliwice.gtvbus.pl/kedzierzyn_kozle/Brożec%20skrz..pdf
https://gliwice.gtvbus.pl/kedzierzyn_kozle/Brożec%20szkoła.pdf
https://gliwice.gtvbus.pl/kedzierzyn_kozle/Brożec.pdf
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7.5. Podsumowanie  

Z analizy sytemu komunikacyjnego obsługującego obszar gminy wynika, że posiada on 

szereg wad i braków, z których najistotniejsze to: 

 uciążliwy i konfliktowy przebieg drogi krajowej nr 45 przez teren zabudowany wsi 

Stradunia; 

 niezadowalająca jakość dróg powiatowych, które nie spełniają parametrów technicznych 

przypisanych im klas i są na wielu odcinkach w złym stanie technicznym, w efekcie czego 

drogi te:   

- nie zapewniają sprawnego powiązania gminy z zewnętrznym układem dróg krajowych     

i wojewódzkich, 

- są niedrożne na terenach zabudowanych; 

 brak sprawnego powiązania terenów inwestycyjnych w Walcach z drogą krajową nr 45        

i terenami inwestycyjnymi w Straduni; 

 niedostatecznie rozwinięty układ uliczny na terenach zainwestowanych wsi Walce, 

Brożec, Stradunia oraz niska jakość użytkowa i estetyczna ulic, 

 brak systemu dróg rowerowych; 

 brak na obszarze gminy stacji paliw; 

 niedostatek połączeń komunikacji zbiorowej z sąsiednimi miastami, będącymi miejscem 

nauki ponadpodstawowej oraz rynkiem pracy dla mieszkańców gminy, oraz z sąsiednimi 

ponadlokalnymi ośrodkami usługowymi. 

Wnioski do polityki przestrzennej 

 Zachować rezerwę terenową pod budowę obwodnicy wsi Stradunia w ciągu 

drogi krajowej nr 45. 

 W ramach rozwoju układu dróg powiatowych uwzględnić:  
 potrzebę modernizacji dróg nr DP 1810 O, DP 1210 O, DP 1465 O i DP 

1464 O w wyżej określonym zakresie, z uwzględnieniem ruchu 

rowerowego, 

 budowę dróg nr DP 1448 O oraz DP 1459 O o parametrach klasy lokalnej 

(L),  

 budowę nowej drogi łączącej tereny inwestycyjne w Walcach z drogą 

krajową nr 45 i terenami inwestycyjnymi w Straduni z pominięciem 

terenów zabudowanych. 

 W ramach rozwoju dróg układu dróg gminnych: 

 zaliczyć do kategorii dróg gminnych drogę Kromołów – Czerniów, 

 uwzględnić potrzebę modernizacji istniejących ulic w Walcach, Brożcu 

i Straduni w wyżej określonym zakresie, w celu poprawy ich 

funkcjonalności i estetyki, 

 uwzględnić budowę nowych dróg i ulic do obsługi terenów planowanej 

zabudowy,  

 uwzględnić konieczność modernizacji dróg rolniczych, przede wszystkim 

dróg tworzących podstawowy układ systemu dróg rolniczych oraz dróg 

obsługujących grunty rolne zabudowane i stanowiące dodatkowe 

połączenia między miejscowościami. 
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 Dla ułatwienia rozwoju komunikacji i turystyki rowerowej dopuścić 

możliwość budowy dróg i ścieżek rowerowych na terenach rolnych w ciągach 

dróg rolniczych; 

 W ramach rozwoju zaplecza motoryzacji uwzględnić stacje paliw na 

terenach predysponowanych do ich lokalizacji; 

 Dla poprawy funkcjonowania transportu zbiorowego należy nową 

zabudowę koncentrować wokół przystanków autobusowych, a ich 

lokalizację określić w planach miejscowych z nakazem odpowiedniego 

zagospodarowania. 

8.      Zadania służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych 

Stosownie do art. 9 ust. 2 ustawy opizp, Zarząd Województwa Opolskiego zgłosił wnioski 

do uwzględnienia przy sporządzaniu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Walce. Obejmują one, ustalone w Planie zagospodarowania 

przestrzennego województwa opolskiego47, uwarunkowania przestrzenne o znaczeniu 

ponadlokalnym, które mają miejsce na obszarze objętym opracowaniem studium, w tym 

zasady zagospodarowania oraz uwarunkowania i kierunki rozwoju przestrzennego.  

Wykaz zgłoszonych uwarunkowań oraz wyniki analizy możliwości i zasadności ich 

uwzględnienia w kierunkach zagospodarowania przestrzennego gminy przedstawia poniższa 

tabela. 

 
Tabela nr 27.                                 Wykaz uwarunkowań przestrzennych o znaczeniu ponadlokalnym  
                ustalonych w Planie zagospodarowania województwa opolskiego dla obszaru gminy Walce 

Uwarunkowania przestrzenne o znaczeniu ponadlokalnym 
ustalone w Planie zagospodarowania województwa 

opolskiego dla obszaru gminy Walce 

Zalecenia sposobu ujęcia wniosku  
w kierunkach zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Zasady kształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy 

Walce (sześć zasad ogólnych wynikających z prawnych zasad 

planowania przestrzennego określonych w Koncepcji Przestrzen-

nego Zagospodarowania Kraju 2030). 

Uwzględnić zgodnie z uwarunkowaniami 

faktycznymi i prawnymi 

Zalecenie uwzględnienia m.in. wielofunkcyjnego rozwoju obszaru 

oraz wzmocnienia funkcji gospodarczych i społecznych oraz 

poprawy ładu przestrzennego wsi Walce, jako lokalnego ośrodka 

obsługi mieszkańców gminy 

Uwzględnić zgodnie ze strategią rozwoju 

gminy 

Postulowana modernizacja drogi krajowej nr 45 do pełnych 

parametrów klasy GP wraz z budową obwodnicy 

miejscowości Stradunia 

Uwzględnić zgodnie z uwarunkowaniami 

prawnymi w zakresie rozwoju dróg ponad-

lokalnych  

Planowana modernizacja magistralnej linii kolejowej nr 137 

relacji Katowice – Legnica 

Uwzględnić 

Utrzymanie napowietrznej linii elektroenergetycznej dwutorowej 

wysokiego napięcia 400kV relacji Dobrzeń – Wielopole 
Uwzględnić 

Modernizacja napowietrznej linii elektroenergetycznej 

wysokiego napięcia 110 kV relacji Hajduki – Zdzieszowice 

Uwzględnić 

Utrzymanie napowietrznej linii elektroenergetycznej dwutorowej  

wysokiego napięcia 110 kV relacji Zdzieszowice - Krapkowice 

Uwzględnić 

                                                      
47

 Załącznik do uchwały nr 861/2019 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie 

zgłoszenia wniosków do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Walce 
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Ochrona i wzmocnienie węzłowych obszarów przyrodniczo-

krajobrazowych - korytarzy ekologicznych dolinnych:  

- na rzece Odrze – o randze międzynarodowej,  

-  na rzece Straduni – o randze regionalnej 

Uwzględnić  

Występowanie złóż kruszyw naturalnych: Koźle-Krępna, Walce, 

Nowe Kotkowice.  

Uwzględnić  

bez pokazania na rysunku studium złoża 

Nowe Kotkowice, ponieważ nie jest to mo-

żliwe ze względu na skalę rysunku studium. 

(Na obszarze gminy Walce znajduje się  

niewielki fragment złoża obejmujący pas 

długości ok. 38 m i szerokości do 4 m,           

o powierzchni ok. 150 m
2
). 

Ochrona przed zabudową obszarów szczególnego zagrożenia 

powodzią rzeki Odry i Stradunia 

Uwzględnić zgodnie z przepisami ustawy 

Prawo wodne   

Postulowane zbiorniki małej retencji: Walce, Brożec, 

Rozkochów  

Uwzględnić w części tekstowej;  

na rysunku studium pokazać zbiornik Walce 

na podstawie obwiązującego mpzp wsi 

Walce;  

w przypadku pozostałych zbiorników i pol-

deru brak materiałów źródłowych określa-

jących ich lokalizację.
48

   

Postulowany polder Stradunia-Żużela 

Postulowana budowa wału pierścieniowego chroniącego 

istniejące zabudowania na terenie wsi Stradunia.    

Uwzględnić w części tekstowej;  

Na rysunku studium pokazać istniejące 

wały wg mapy topograficznej oraz wały 

projektowane w obowiązującym mpzp wsi 

Stradunia
49

   

Ochrona zbiornika wód podziemnych GZWP 332. Uwzględnić pośrednio, tj. w ustaleniach 

określających zmiany w zagospodarowaniu 

przestrzennym; nie należy określać bezpo-

średnich zasad ochrony, ponieważ nie leży 

to w kompetencji gminy (zbiornik nie ma 

ustanowionego obszaru ochronnego, co 

dawałoby gminie podstawę prawną do 

wprowadzania ograniczeń w użytkowaniu       

i zagospodarowaniu terenów w jego 

granicach). 

Źródło: Opracowanie własne  

W wyżej wykazanych uwarunkowaniach nie ma inwestycji celu publicznego o znaczeniu 

ponadlokalnym, o których mowa w art. 39 ust. 5 ustawy opizp.50  

Wykazane zostały natomiast postulowane inwestycje celu publicznego o znaczeniu 

ponadlokalnym, tj. inwestycje, które na dzień uchwalenia planu województwa nie spełniają 

wymogów art. 39 ust. 5 ustawy opizp i nie zyskały statusu zadań inwestycyjnych                    

z zapewnionym finansowaniem i terminem realizacji. (Inwestycje wyróżnione w powyższej 

tabeli grubszym drukiem.) Inwestycje te zostały wykazane w celu wypełnienia funkcji kordy-

nacyjnej i prewencyjnej planu województwa, w szczególności w zakresie wskazywania 

potrzeby utrzymywania w dokumentach planistycznych poziomu lokalnego rezerw 

terenowych pod inwestycje, których realizacja wpisuje się w ustalone w planie cele, kierunki        
                                                      
48

 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie we wnioskach do studium nie wniosło o ujęcie                          
w projektowanym dokumencie tych zadań (pismo nr GL.RPP.610.241.2019.ADU z dnia 06 czerwca 2019 r.). 
49

 Jak w przypisie 48. 
50

 Przepis ten mówi o inwestycjach celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, które zostały ustalone               
w dokumentach przyjętych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Radę Ministrów, właściwego ministra lub sejmik 
województwa, zgodnie z ich właściwością. 
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i działania służące rozwojowi przestrzennemu województwa w dłuższym horyzoncie 

czasowym51. 

We wnioskach zgłoszonych do studium przez Zarząd Województwa Opolskiego pominięte 

zostało, ustalone na rysunku planu województwa „Polityka przestrzenna”, planowane 

wpisanie do rejestru zabytków historycznego układu ruralistycznego wsi Grocholub.  

Nie uwzględniono też obwodnicy wsi: Stare Kotkowice, Biedrzychowice, Zawistowice, 

Twardawa, w ciągu drogi krajowej nr 40, której fragment – jak wynika ze Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Głogówek – planowany jest na 

obszarze gminy Walce (w obrębie wsi Rozkochów, wzdłuż linii kolejowej nr 137, po jej 

południowej stronie).  

Wnioski do polityki przestrzennej: 

Zgłoszone wnioski, wynikające z Planu zagospodarowania 

przestrzennego województwa opolskiego, uwzględnić zgodnie z wyżej 

przedstawionym sposobem ich ujęcia w kierunkach zagospodarowania 

przestrzennego gminy.  

9. Prawne zasady planowania przestrzennego  

Zgodnie z art. 9 ust. 2  ustawy opizp w studium obowiązkowo uwzględnia się zasady 

określone w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju. Aktualnym takim 

dokumentem jest Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, przyjęta 

uchwałą Nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r. (M.P. z dnia 27 kwietnia 2012 r.). 

W dokumencie tym określone zostały następujące zasady polityki przestrzennego 

zagospodarowania kraju52: 

Zasada generalna:  

 ustrojowa zasada zrównoważonego rozwoju – oznacza taki rozwój społeczno-

gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, 

gospodarczych i społecznych z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości 

podstawowych procesów przyrodniczych w celu zagwarantowania możliwości 

zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności oraz obywateli 

zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń. 

Zasady planowania publicznego: 

 zasada racjonalności ekonomicznej – oznacza, że w ramach polityki przestrzennej 

uwzględniana jest ocena korzyści społecznych, gospodarczych i przestrzennych               

w długim okresie; 

 zasada preferencji regeneracji (odnowy) nad zajmowaniem nowych obszarów pod 

zabudowę – oznacza intensyfikację procesów urbanizacyjnych na obszarach już 

zagospodarowanych, tak aby minimalizować ekspansję zabudowy na nowe tereny.         

W praktyce zasada ta przeciwdziała rozpraszaniu zadań inwestycyjnych, przyczynia się 

do efektywnego wykorzystania przestrzeni zurbanizowanej, chroniąc jednocześnie 

przestrzeń wewnątrz miast przed dewastowaniem (zasada odnosi się do recyklingu 

przestrzeni, użytkowania zasobu); 

                                                      
51

 Plan województwa opolskiego – Tom 1 Polityka przestrzenna str. 200  
52

 KPZK 2030, rozdział 4.1. Zasady polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, str. 67, 68. 
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 zasada przezorności ekologicznej – oznacza, że rozwiązywanie pojawiających się 

problemów powinno następować we właściwym czasie, tj. odpowiednie działania 

powinny być podejmowane już wtedy, gdy pojawia się uzasadnione przypuszczenie, że 

problem wymaga rozwiązania, a nie dopiero wtedy, gdy istnieje pełne tego naukowe 

potwierdzenie;  

 zasada kompensacji ekologicznej – polega na takim zarządzaniu przestrzenią, 

planowaniu i realizacji działań polityki rozwojowej, w tym przestrzennej, aby zachować 

równowagę przyrodniczą i wyrównywać szkody w środowisku wynikające z rozwoju 

przestrzennego, wzrostu poziomu urbanizacji i inwestycji niezbędnych ze względów 

społeczno-gospodarczych, a pozbawionych alternatywy neutralnej przyrodniczo. 

W ustawie opizp dwie pierwsze zasady zostały skonkretyzowane w art. 1 ust. 4 następująco:  

W przypadku sytuowania nowej zabudowy, uwzględnienie wymagań ładu przestrzennego, 

efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz walorów ekonomicznych przestrzeni 

następuje poprzez: 

1) kształtowanie struktur przestrzennych przy uwzględnieniu dążenia do minimalizowania 

transportochłonności układu przestrzennego; 

2) lokalizowanie nowej zabudowy mieszkaniowej w sposób umożliwiający mieszkańcom 

maksymalne wykorzystanie publicznego transportu zbiorowego jako podstawowego środka 

transportu; 

3) zapewnianie rozwiązań przestrzennych, ułatwiających przemieszczanie się pieszych          

i rowerzystów; 

4) dążenie do planowania i lokalizowania nowej zabudowy: 

a) na obszarach o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej,          

w granicach jednostki osadniczej w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. 

o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. poz. 1612 oraz z 

2005 r. poz. 141), w szczególności poprzez uzupełnianie istniejącej zabudowy, 

b) na terenach położonych na obszarach innych niż wymienione w lit. a, wyłącznie w sytuacji 

braku dostatecznej ilości terenów przeznaczonych pod dany rodzaj zabudowy położonych na 

obszarach, o których mowa w lit. a; przy czym w pierwszej kolejności na obszarach                

w najwyższym stopniu przygotowanych do zabudowy, przez co rozumie się obszary 

charakteryzujące się najlepszym dostępem do sieci komunikacyjnej oraz najlepszym 

stopniem wyposażenia w sieci wodociągowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne, gazowe, 

ciepłownicze oraz sieci i urządzenia telekomunikacyjne, adekwatnych dla nowej, planowanej 

zabudowy. 

 

https://sip.lex.pl/#/dokument/17052373?unitId=art(2)pkt(1)&cm=DOCUMENT
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1. Podstawy rozwoju przestrzennego gminy 

1.1. Kierunki rozwoju przestrzennego gminy wynikające ze strategii rozwoju gminy   

    W Strategii Rozwoju Gminy Walce na lata 2015 – 2022 określona została następująca 

wizja gminy (tj. swego rodzaju projekcja przyszłości, do jakiej dążą samorząd i społeczność 

lokalna):  

Gmina Walce to wielofunkcyjny obszar konkurencyjnego rolnictwa, 

rozwijającej się przedsiębiorczości i usług turystycznych. 

Gmina Walce to ekologiczne i przyjazne środowisko życia o wysokim 

standardzie infrastruktury i usług publicznych, wspierające mieszkańców  

w realizacji ich aspiracji osobistych, społecznych i zawodowych. 

Cel nadrzędny rozwoju gminy (misja) określony został następująco: 

Gmina Walce prowadzi politykę rozwoju zgodną z potrzebami i aspiracjami 

mieszkańców oraz wspiera rozwój rolnictwa, przedsiębiorczości i usług 

turystycznych. 

Gmina Walce dąży do zapewnienia jak najwyższych standardów 

infrastruktury i usług publicznych z poszanowaniem zasad ekologii. 

Dla realizacji tego celu określone zostały obszary i cele strategiczne, pola operacyjne ze 

wskaźnikami produktu i rezultatu oraz proponowane kierunki działań. Z planowaniem 

zagospodarowania przestrzennego wiążą się następujące kierunki działań: 

 w obszarze strategicznym nr 1 Potencjał endogeniczny 

 identyfikacja potencjału ekologicznej i/lub wysokospecjalizowanej produkcji rolnej, 

promocja i wsparcie rolnictwa ekologicznego i wyspecjalizowanego; 

 różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej prowadzące do różnicowania funkcji 

wsi i tworzenia lokalnych rynków pracy; 

 wypracowanie spójnej koncepcji szlaków, tras turystycznych i ścieżek rowerowych/ 

pieszych/ konnych/ wodnych etc. oraz ich wytyczenie budowa/modernizacja/ 

uporządkowanie/oznakowanie, jak również współpraca w zakresie ich łączenia              

i promocji; 

 rozwój agroturystyki, w tym gospodarstw kwalifikowanych oferujących dodatkowe 

usługi turystyczne; 

 budowa i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (np. siłownie zewnętrzne); 

 zachowanie, ochrona, udostępnianie, przyjazne wykorzystanie, promocja budynków, 

obiektów i przestrzeni dziedzictwa kulturowego; 

 w obszarze strategicznym nr 2 Infrastruktura techniczna i społeczna 

 rozbudowa i modernizacja infrastruktury sieci wodociągowej oraz sieci tranzytowej; 

 rozbudowa i modernizacja infrastruktury uzdatniania wody oraz przesyłu wody; 
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 rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury sieci kanalizacji sanitarnej, 

rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze nieskanalizowanych sołectw oraz 

rozbudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej; 

 wytyczenie, uzbrojenie i promocja terenów pod zabudowę inwestycyjną; 

 identyfikacja możliwości budowy i efektywności wykorzystania odnawialnych źródeł 

energii oraz pozyskanie inwestorów; 

 modernizacji układu dróg powiatowych, szczególnie tych które bezpośrednio łączą 

teren gminy z układem drogowym wyższego rzędu; 

 budowa obwodnicy wsi Stradunia w pasie drogi krajowej DK45oraz wsi Walce; 

 budowa/ przebudowa/ modernizacja wraz z infrastrukturą towarzyszącą i obiektami 

inżynieryjnymi dróg gminnych oraz dojazdów do nowopowstających osiedli i domów 

jednorodzinnych; 

 zwiększenie dostępności dróg transportu rolnego oraz rozwój infrastruktury dróg 

publicznych z uwzględnieniem potrzeb transportu rolnego; 

 upowszechnienie i zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez 

tworzenie nowych miejsc w przedszkolach (…..); 

 budowa obiektów sportowych przy placówkach edukacyjnych; 

 przebudowa i rozbudowa infrastruktury sportowej, w tym m.in. budowa boiska 

sportowego przy boisku LZS Walce 

 rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego; 

 poprawa estetyki przestrzeni publicznej w tym terenów zielonych, obiektów małej 

architektury; 

 wytyczenie, uzbrojenie i promocja terenów pod zabudowę mieszkaniową; 

 w obszarze strategicznym nr 3 Usługi na rzecz mieszkańców i przedsiębiorców: 

 rozbudowa/modernizacja infrastruktury jednostek ochrony zdrowia – zgodnie                

z potrzebami. 

Ww. kierunki działań powinny być uwzględnione w polityce przestrzennej gminy poprzez: 

 wydzielenie obszarów o wysokim potencjale ekologicznym i rolniczej przestrzeni 

produkcyjnej; 

 umożliwienie i określenie ogólnych zasad wielofunkcyjnego rozwoju wsi; 

 określenie zasad i warunków lokalizacji szlaków i tras turystycznych oraz ścieżek 

rowerowych; 

 zachowanie i ochronę zabudowy oraz terenów o walorach kulturowych; 

 określenie kierunków rozwoju infrastruktury technicznej i drogowej zgodnie ze strategią 

rozwoju gminy; 

 wyznaczenie obszarów rozwoju zabudowy inwestycyjnej oraz zabudowy mieszkaniowej 

odpowiednio do potrzeb; 

 określenie zasad rozwoju energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii na 

podstawie analizy lokalnych warunków; 

 zachowanie istniejącej infrastruktury społecznej oraz jej rozwój odpowiednio do potrzeb; 

 wskazanie terenów rozwoju zabudowy wielorodzinnej, na których możliwa będzie 

realizacja mieszkań socjalnych; 

 wskazanie obszarów i terenów przestrzeni publicznych oraz określenie zasad ich 

kształtowania jako wytycznych do planów miejscowych. 
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1.2.  Założenia do kierunków rozwoju przestrzennego gminy 

1.2.1.  Funkcje gminy 

Na okres perspektywy przyjmuje się utrzymanie i rozwój rolnictwa - jako funkcji 

podstawowej gminy, oraz rozwój drobnej przedsiębiorczości - jako uzupełnienie lub 

alternatywa dla działalności rolniczej.  

Warunkiem rozwoju gminy przy utrzymaniu rolnictwa jako funkcji podstawowej jest: 

 podniesienie jakości przestrzeni produkcyjnej przez poprawę jakości produkcyjnej gleb,  

 komasację gruntów rolnych oraz poprawę struktury obszarowej gospodarstw, 

 rozwój gospodarstw specjalistycznych oraz przetwórstwa rolno – spożywczego. 

 

Jako funkcje uzupełniające ustala się: 

 produkcję – głównie związaną z przetwórstwem lokalnych płodów rolnych, 

 usługi    – głównie związane z obsługą rolnictwa i mieszkańców gminy. 

1.2.2.  Okres perspektywy i prognozowane zmiany ludnościowe 

W studium, dla określenia zapotrzebowanie na nową zabudowę, przyjmuje się perspektywę 
15 lat, tj. okres do roku 2035.  
Zgodnie z prognozą demograficzną, liczbę mieszkańców gminy w 2035 r. szacuje się na      

5 300 osób, co daje spadek ludności w gminie o 2,6 % (w stosunku do stanu na dzień           

31. 12. 2018 r.).  

1.2.3.  Planowany rozwój sieci osadniczej 

Uwzględniając wnioski wynikające z analizy uwarunkowań rozwoju przestrzennego, 

przyjmuje się następujące kierunki rozwoju ludnościowego i funkcjonalnego jednostek 

osadniczych: 

Nazwa miejscowości 

funkcja w hierarchii  

usług publicznych 

Kierunek zmian   

ludnościowych   

miejscowości 

Planowana 

funkcja  

Wyposażenie  

w infrastrukturę  

techniczną 

Walce  

- ośrodek obsługi lokalnej  
  (gminnej) 

 

 

progresywny 

(rozwojowy) 

usługowa 

mieszkaniowa 

rolnicza 

 

wodociąg 

kanalizacja sanitarna 

sieć elektroenergetyczna  

sieć gazowa 

Stradunia,  

Brożec  

Rozkochów 

- ośrodki obsługi podstawowej 

rolnicza 

mieszkaniowa 

usługowa 

Dobieszowice 

Grocholub 

Kromołów 

 

stabilny 

(stagnujący) 

rolnicza 

mieszkaniowa  

 

wodociąg 

kanalizacja sanitarna 

sieć elektroenergetyczna  

sieć gazowa Zabierzów rolnicza 

Ćwiercie 

Czerniów 

 

 

regresywny 

(depopulacyjny) 

 

rolnicza 

wodociąg 

kanalizacja sanitarna lub  

przydomowe oczyszczalnie ścieków  

(decyduje kryterium ekonomiczne) 

sieć elektroenergetyczna  

sieć gazowa 
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2.   Kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy 

2.1.   Generalne kierunki zmian 

Rysunek studium „Kierunki zagospodarowania przestrzennego” ustala ogólną dyspozycję 

funkcjonalno-przestrzenną gminy. Jako generalną zasadę przyjęto utrwalenie istniejącej 

czytelnej struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy tj.:  

 ochronę ekologiczną obszarów, które, z uwagi na funkcję środowiskotwórczą  

i wartość biocenotyczną, posiadają wysokie walory przyrodnicze i tworzą system 

przyrodniczy gminy, tj. ochronę: 

 dolin rzek Odry, Straduni i Swornicy pełniących funkcję korytarzy ekologicznych,  

 kompleksów leśnych pełniących funkcję obszarów węzłowych;  

 rozwój produkcji rolniczej na pozostałych obszarach rolniczych, z ograniczeniami 

lokalizacji nowej zabudowy wynikającymi z obligatoryjnych wymagań dotyczących 

przeciwdziałania rozpraszaniu zabudowy oraz odległości zabudowy od elektrowni 

wiatrowych; 

 koncentrację zabudowy mieszkaniowej poprzez wyznaczenie granic stref osadniczych 

przyjmując:  

  dalszą urbanizację wsi Walce – ośrodka obsługi lokalnej, 

  koncentrację i rozwój mieszkalnictwa we wsiach: Stradunia, Brożec i Rozkochów – 

ośrodków obsługi podstawowej, 

  nieznaczny rozwój zabudowy mieszkaniowej we wsiach: Dobieszowice, Grocholub, 

Kromołów, w granicach terenów przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych 

oraz w uzupełnieniu istniejącej zabudowy, w celu efektywniejszego wykorzystania 

infrastruktury drogowej i technicznej, istniejącej lub wymaganej do obsługi istniejącej 

zabudowy, 

  lokalizację nowej zabudowy mieszkaniowej w pozostałych miejscowościach  

w uzupełnieniu istniejącej zabudowy; 

 rozwój terenów inwestycyjnych w Straduni przy drodze krajowej nr 45 oraz w Walcach 

przy drodze powiatowej nr 1465 O (zgodnie z ustaleniami mpzp); 

 rozwój energetyki wykorzystującej odnawialne źródła energii poprzez wskazanie terenów 

możliwej lokalizacji farm wiatrowych powyżej 100 kW (zgodnie z ustaleniami mpzp). 

Najistotniejsze planowane zmiany w strukturze przestrzennej gminy w stosunku do 

poprzedniego studium wiążą się z: 

 określeniem terenów możliwej lokalizacji farm fotowoltaicznych o mocy powyżej 100 kW 

(na podstawie analizy wniosków opartej o przyjęte w studium kryteria ich lokalizacji), 

 uwzględnieniem projektowanego w dolinie rzeki Straduni zbiornika retencyjnego „Walce”,  

 powiększeniem powierzchni terenów inwestycyjnych w Walcach, w celu umożliwienia 

rozbudowy istniejącego zakładu, 

 dopuszczeniem obiektów produkcji zwierzęcej typu przemysłowo-fermowego w Brożcu 

(w odległości ok. 490 m od najbliższej granicy strefy osadniczej). 

Uwzględniając wyniki bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę, który wykazał 

znaczną nadwyżkę terenów przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę  

w stosunku do potrzeb oraz brak możliwości finansowych gminy wykonania infrastruktury na 

wszystkich terenach planowanej zabudowy: 

 zmniejsza się zakres terenów przeznaczonych pod zabudowę w poprzednim studium  

a nie przeznaczonych pod zabudowę w planach miejscowych, 
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 nie zwiększa się powierzchni terenów przeznaczonych pod zabudowę poza obszarami  

o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej i poza obszarami 

przeznaczonymi pod zabudowę w planach miejscowych, z wyjątkiem niewielkich 

uzupełnień istniejącej i planowanej zabudowy w celu efektywniejszego wykorzystania 

istniejącego lub przesądzonego w planach miejscowych uzbrojenia terenów.  

2.2. Metodyka kształtowania struktury przestrzennej gminy 

Uwzględniając uwarunkowania ekofizjograficzne oraz dotychczasowy sposób i stan 

zagospodarowania i zabudowy terenów, a także kierując się: przyjętymi w Strategii Rozwoju 

Gminy Walce na lata 2015 – 2022 kierunkami rozwoju gminy, wymaganiami ładu 

przestrzennego i zasadami zrównoważonego rozwoju, oraz prawnymi zasadami planowania 

przestrzennego53, wydziela się na obszarze gminy: 

- obszary o odmiennych podstawowych funkcjach – tworzące strukturę funkcjonalno-

przestrzenną gminy składającą się z obszarów i stref funkcjonalno–przestrzennych, 

- obszary o różnych formach ochrony i ograniczeń w użytkowaniu – tworzące strukturę 

obszarów szczególnej ochrony środowiska. 

Wyznaczone obszary nakładają się na siebie tworząc dwuwarstwową strukturę przestrzenną.  

2.3. Planowana struktura funkcjonalno-przestrzenna gminy 

Planowaną strukturę funkcjonalno-przestrzenną tworzą następujące obszary oraz strefy 

podstawowe i szczegółowe:  

OBSZARY STREFY PODSTAWOWE STREFY SZCZEGÓŁOWE 

Obszary  

Otwarte 

R - strefy rolnicze RE1 – chronione 

RE2 - chronione z zakazem zabudowy  

RP1 - produkcyjne  

RP2 - produkcyjne z zakazem zabudowy 

ZL - strefy leśne - 

Obszary  

osadnicze 

M - strefy mieszkaniowe MR  - zabudowy zagrodowej 

MM  - zabudowy wiejskiej 

MN  - zabudowy mieszkaniowej 

MU  - zabudowy mieszkaniowo-usługowej 

MNr - rozwoju zabudowy mieszkaniowej 

MUr - rozwoju zabudowy mieszkaniowo-usługowej 

U     - zabudowy usługowej 

US   - obiektów sportowo-rekreacyjnych  

Ur    - rozwoju zabudowy usługowej 

P - strefy działalności 

gospodarczej  

PU   - zabudowy produkcyjno-usługowej 

PR   - zabudowy produkcyjno-usługowej i obiektów 

          produkcji rolniczej  

PUr  - rozwoju zabudowy produkcyjno-usługowej 

PRr  - rozwoju zabudowy produkcyjno-usługowej  

           i obiektów produkcji rolniczej 

Z - strefy zieleni ZP    - rekreacyjno-wypoczynkowe 

ZPr   - rozwoju zieleni rekreacyjno-wypoczynkowej 

ZEr   - rozwoju zieleni ochronnej izolacyjnej 

R - strefy rolnicze R1    - z dopuszczeniem zabudowy  

R2    - z zakazem zabudowy 

Obszary 

specjalne 

G – strefy gospodarcze GP    - zabudowy produkcyjno-usługowej 

GPr  - rozwoju zabudowy produkcyjno-usługowej 

                                                      
53

 Patrz rozdział I pkt 9 
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Nazwy stref wskazują dominujący w ich granicach rodzaj zabudowy lub dominujący sposób 

użytkowania, z rozróżnieniem obszarów z zagospodarowaniem istniejącym i planowanym 

(strefy rozwoju). 

 

 

Planowana struktura funkcjonalno-przestrzenna gminy 

 
 

 

 

Strukturę funkcjonalno-przestrzenną uzupełniają wyróżnione w strefach tereny: 

- o ściśle określonej funkcji - ważne z punktu widzenia realizacji celów polityki 

przestrzennej,  

- specjalnego znaczenia - obszary przestrzeni publicznej,  

oraz tereny możliwej lokalizacji farm fotowoltaicznych i wiatrowych o mocy powyżej 100 kW. 
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3. Kierunki zmian w przeznaczaniu terenów oraz kierunki i wskaźniki   

dotyczące zagospodarowania terenów 

3.1. Kierunki zmian w przeznaczaniu i zagospodarowaniu terenów  

Dla wydzielonych stref funkcjonalno-przestrzennych ustala się następujące kierunki 

zmian w przeznaczeniu terenów oraz kierunki dotyczące zagospodarowania i użytkowania 

terenów, a także – dla stref rolniczych i leśnych - kierunki i zasady kształtowania rolniczej        

i leśnej przestrzeni produkcyjnej: 

OBSZARY OTWARTE 

STREFY ROLNICZE 

             RE1 – strefy rolnicze chronione 

             RE2 – strefy rolnicze chronione z zakazem zabudowy  

Kierunek rozwoju  Harmonizowanie funkcji rolniczej z funkcją przyrodniczą dolin rzek, tj. funkcją 

korytarzy ekologicznych, oraz ochrona walorów krajobrazowych.  

Kierunki    zmian  

w przeznaczaniu 

terenów 

 

1) Podstawowe przeznaczenia terenów: 

  użytki zielone,  

  zieleń nieurządzona, 

  uprawy polowe, 

z zachowaniem istniejącej zabudowy, lasów, zadrzewień, oraz cieków  

i zbiorników wodnych z ich biologiczną obudową;  

2) Dopuszcza się: 

  uzupełnianie istniejącej zabudowy zgodnie z jej dotychczasowym 

przeznaczeniem w granicach gruntów zabudowanych, oraz zmiany 

sposobu jej użytkowania na funkcje wchodzące w zakres działalności 

rolniczej; 

  ogrody i sady na gruntach ornych; 

  zalesianie terenów rolnych zgodnie z rysunkiem studium oraz 

niewielkich terenów na areale około 1-3 ha lub uzupełniających 

istniejące kompleksy leśne z wyłączeniem gruntów klas II-IV; 

  ścieżki spacerowe, rowerowe lub do jazdy konnej, umożliwiające 

dostęp do zespołów zieleni i zbiorników wodnych, wraz 

towarzyszącymi urządzeniami wypoczynku i rekreacji, w ciągach dróg 

rolniczych; 

  budowę dróg transportu rolnego w ciągach gminnych dróg rolniczych, 

przede wszystkim w ciągach ważniejszych dróg rolniczych 

pokazanych na rysunku studium; 

  urządzenia związane z gospodarką wodną i obsługą funkcji 

komunikacyjnej rzeki Odry; 

  stawy hodowlane; 

  obiekty sportowe, infrastrukturę komunalną oraz zbiornik retencyjny  

z towarzyszącymi urządzeniami rekreacyjno-wypoczynkowymi – 

zgodnie z rysunkiem studium; 

  na wyróżnionych terenach zespołów zabudowy wiejskiej (mieszanej) - 

zabudowę zagrodową, z możliwością - uzupełniająco - zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej oraz obiektów drobnej działalności 

usługowej i wytwórczej nie uciążliwej dla funkcji mieszkaniowej,  

https://synonim.net/synonim/harmonizowanie
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z wyłączeniem przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko; 

  na wyróżnionym terenie obiektów produkcji roślinnej PR – obiekty 

przeznaczone do uprawy roślin (szklarnie, namioty foliowe); 

  na wyróżnionym terenie rozwoju obiektów rekreacji i wypoczynku  

w dolinie Odry – obiekty oraz urządzenia rekreacji i wypoczynku takie 

jak pole biwakowe, namiotowe, kempingowe.    

  w strefie RE1: 

- zabudowę zagrodową w gospodarstwach rolnych o areale nie 

mniejszym niż 10 ha z zachowaniem następującymi warunków: 

  maksymalna powierzchnia działek siedliskowych 0,5 ha, 

  minimalna odległość działek siedliskowych od linii brzegu 

rzeki Stradunia 100 m,  

- urządzenia wypoczynku i rekreacji związane z agroturystyką na 

terenach gospodarstw rolnych, w odległości do 300 m od 

zabudowy zagrodowej gospodarstwa, które tą działalność 

prowadzi, z wyłączeniem gruntów klas II i III. 

3) Zakazuje się eksploatacji kopalin. 

Kierunki dotyczące 

zagospodarowania 

terenów  

1) Należy: 

 zachować i chronić istniejącą zieleń, w tym zieleń przywodną, 

zadrzewienia i zakrzewienia nadwodne, śródpolne i przydrożne oraz 

zbiorowiska leśne, w szczególności naturalne zbiorowiska roślinne, 

oraz uzupełniać je i wprowadzać nowe, z wykorzystaniem roślinności 

zgodnej ze specyfiką lokalną i roślinnością potencjalną; 

 dostosować obsadę budynków inwentarskich w istniejącej oraz 

dopuszczonej zabudowie zagrodowej do miejscowych uwarunkowań, 

przy czym maksymalnie można dopuścić obsadę w granicach działki 

siedliskowej: 

-  poniżej 40 DJP - na wyróżnionych terenach zespołów 

zabudowy wiejskiej (mieszanej), 

-  poniżej 60 DJP - na pozostałym obszarze; 

  kształtować zabudowę na wyróżnionych terenach zespołów 

zabudowy wiejskiej (mieszanej) oraz pozostałą zabudowę zagrodową 

dopuszczoną w strefie w nawiązaniu do lokalnego charakteru 

zabudowy pod względem układu, wysokości, gabarytów i formy 

architektonicznej. 

2) Zakazuje się: 

 zmian zagospodarowania terenów trwale zmieniających stosunki 

wodne, 

 likwidacji naturalnych podmokłości, torfowisk, bagien i oczek wodnych; 

 dokonywania znaczących zmian w ukształtowaniu powierzchni ziemi  

i pokryciu naturalnym terenu, z wyłączeniem budowy stawów 

hodowlanych. 

3) Na wyróżnionym terenie rozwoju obiektów rekreacji i wypoczynku: 

  należy zachować nie mniej niż 80% powierzchni biologicznie czynnej, 

w tym powierzchnie zadrzewione, 

  kształtować zabudowę w nawiązaniu do lokalnego charakteru 

zabudowy pod względem formy architektonicznej, 

  maksymalna wysokość zabudowy: całkowita – 6 m, do dolnej 

krawędzi dachu – 3 m. 
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Kierunki i zasady 

kształtowania  

rolniczej przestrzeni 

produkcyjnej 

Należy prowadzić zrównoważoną gospodarkę rolną ze szczególnym 

uwzględnieniem ochrony wartości przyrodniczych i walorów krajobrazowych 

dolin rzek poprzez m. in.: 

  zachowanie trwałych użytków zielonych i przywracanie, w miarę 

możliwości, pierwotnych funkcji użytkowych łąk i pastwisk 

przekształconych na grunty orne; 

  drobnoobszarowe uprawy polowe z zachowaniem istniejących miedz  

i tworzeniem nowych dla wzbogacenia  bioróżnorodności agrocenoz, 

  integrację produkcji zwierzęcej z produkcją roślinną, 

  prowadzenie działalności rolniczej w sposób nie naruszający 

równowagi przyrodniczej, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony 

przyrody oraz wód powierzchniowych i podziemnych. 

             RP1 – strefy rolnicze produkcyjne 

             RP2 – strefy rolnicze produkcyjne z zakazem zabudowy  

Kierunek rozwoju  Zrównoważony rozwój produkcji rolniczej.  

Kierunki    zmian  

w przeznaczaniu 

terenów 

 

1) Podstawowe przeznaczenie terenów - uprawy polowe 

z zachowaniem istniejącej zabudowy, lasów i zadrzewień oraz cieków  

i zbiorników wodnych wraz z ich biologiczną obudową.   

2) Dopuszcza się: 

  uzupełnianie istniejącej zabudowy zgodnie z jej dotychczasowym 

przeznaczeniem w granicach gruntów zabudowanych, oraz zmiany 

sposobu jej użytkowania na funkcje wchodzące w zakres działalności 

rolniczej; 

  użytki zielone;  

  zieleń nieurządzoną; 

  ogrody i sady; 

  ścieżki rowerowe; 

  budowę dróg transportu rolnego w ciągach gminnych dróg rolniczych, 

przede wszystkim w ciągach ważniejszych dróg rolniczych 

pokazanych na rysunku studium; 

  lokalizację farm fotowoltaicznych o mocy powyżej 100 kW, zgodnie  

z rysunkiem studium; 

  na wyróżnionych terenach zespołów zabudowy wiejskiej (mieszanej) - 

zabudowę zagrodową, z możliwością - uzupełniająco - zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej oraz obiektów drobnej działalności 

usługowej i wytwórczej nie uciążliwej dla funkcji mieszkaniowej,  

z wyłączeniem przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko; 

  w strefach RP1: 

- parki i ogrody działkowe z wyłączeniem gruntów klas II-III, 

- zalesianie terenów rolnych zgodnie z rysunkiem studium oraz 

nieużytków, 

- stawy hodowlane,  

- zabudowę zagrodową w gospodarstwach rolnych o areale nie 

mniejszym niż 10 ha, 

- zabudowę rolniczą,  

- urządzenia wypoczynku i rekreacji związane z agroturystyką na 

terenach gospodarstw rolnych, w odległości do 300 m od 

https://pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3%C5%BCnorodno%C5%9B%C4%87_biologiczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Agrocenoza
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zabudowy zagrodowej gospodarstwa, które tą działalność 

prowadzi, z wyłączeniem gruntów klas II i III, 

- eksploatację kopalin - zgodnie z rysunkiem studium,  

- cmentarze - zgodnie z rysunkiem studium, z możliwością lokali-

zacji towarzyszących parkingów w strefach ochrony sanitarnej, 

- na wyróżnionym terenie rozwoju obiektów produkcji zwierzęcej PZ 

– obiekty produkcji zwierzęcej typu przemysłowo-fermowego  

o wielkości produkcji podporządkowanej wymogom ochrony 

użytkowych zasobów wód podziemnych (GZWP 332). 

 W strefie RP2 – lokalizację elektrowni wiatrowych o mocy powyżej 

100 kW – zgodnie z rysunkiem studium. 

Kierunki dotyczące 

zagospodarowania 

terenów 

Należy: 

  zachować istniejące zadrzewienia śródpolne, przywodne  

i przydrożne, oraz uzupełniać je z wykorzystaniem gatunków 

zgodnych ze specyfiką lokalną i roślinnością potencjalną; 

  ograniczać powierzchnię gruntów przeznaczanych pod dopuszczoną 

zabudowę zagrodową i zabudowę rolniczą do wielkości niezbędnej 

dla realizacji celu; 

  dostosować obsadę budynków inwentarskich w istniejącej oraz 

dopuszczonej zabudowie zagrodowej i rolniczej do miejscowych 

uwarunkowań, przy czym maksymalnie można dopuścić obsadę  

w granicach nieruchomości poniżej 210 DJP; 

- kształtować zabudowę na wyróżnionych terenach zespołów 

zabudowy wiejskiej (mieszanej) oraz pozostałą zabudowę zagrodową 

dopuszczoną w strefie w nawiązaniu do lokalnego charakteru 

zabudowy pod względem układu, wysokości, gabarytów i formy 

architektonicznej.  

- wprowadzać na terenach z zabudową rolniczą zieleń izolacyjną 

ograniczającą jej ujemny wpływ na środowisko i krajobraz;  

- prowadzić dopuszczoną eksploatację kopalin w stopniu nie 

powodującym znacząco negatywnego oddziaływania na środowisko 

z uwzględnieniem: 

- racjonalnego wykorzystania złoża, 

- sukcesywnej rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych 

przywracającej gruntom funkcje użytkowe zgodnie z kierunkami 

dotyczącymi zmian przeznaczenia oraz zagospodarowania  

i użytkowania terenów. 

Kierunki i zasady 

kształtowania  

rolniczej przestrzeni 

produkcyjnej 

Należy prowadzić racjonalną gospodarkę rolną polegającą w szczególności na:  

-  ochronie wartości produkcyjnej gleb; 

- dostosowaniu struktury i intensywności produkcji roślinnej do 

lokalnych warunków przyrodniczych (rzeźby terenu, stosunków 

wodnych, klimatu,  gleby), 

- równoważeniu produkcji roślinnej i zwierzęcej; 

- ochronie naturalnego ukształtowania powierzchni ziemi; 

- rekultywacji gruntów zdewastowanych i zdegradowanych; 

- prowadzeniu działalności rolniczej w sposób nie powodujący: 

- szkodliwego zanieczyszczenia gleby oraz wód powierzchnio-

wych i podziemnych, 

- niszczenia istniejących zadrzewień. 
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STREFY LEŚNE        

             ZL – strefy leśne 

Kierunek rozwoju  Zachowanie i wzmacnianie funkcji przyrodniczej lasów, tj. funkcji obszarów 

węzłowych w systemie przyrodniczym gminy. 

Kierunki    zmian  

w przeznaczaniu 

terenów 

 

1) Podstawowe przeznaczenie terenów - lasy  

2) Dopuszcza się:  

  obiekty i urządzenia związane bezpośrednio z gospodarką leśną; 

  urządzenia turystyczne, takie jak parkingi, pola biwakowe, wieże 

widokowe, kładki, szlaki turystyczne (ścieżki dydaktyczne) i miejsca 

widokowe
54

, z wyłączeniem lasów objętych prawnie stałym 

zakazem wstępu; 

  przystosowanie ważniejszych dróg leśnych do ruchu rowerowego; 

  zalesianie terenów rolnych zgodnie z rysunkiem studium; 

  na wyróżnionym terenie rozwoju obiektów rekreacji i wypoczynku – 

obiekty oraz urządzenia rekreacji i wypoczynku z dopuszczeniem 

zabudowy usług turystyki.   

Kierunki dotyczące 

zagospodarowania 

terenów 

4) Należy do zalesiania terenów rolnych wykorzystać gatunki drzew 

zgodnie z siedliskiem i roślinnością potencjalną. 

5) Na wyróżnionym terenie rozwoju obiektów rekreacji i wypoczynku: 

  pod zabudowę można przeznaczyć nie więcej niż 20% powierzchni 

całkowitej  tego terenu, pozostała część powinna zostać terenem 

zieleni o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej; 

  wysokość zabudowy do 3 kondygnacji nadziemnych.  

Kierunki i zasady 

kształtowania  leśnej  

przestrzeni 

produkcyjnej 

1) Należy prowadzić trwale zrównoważoną gospodarkę leśną, zgodnie               

z planami urządzenia lasów, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony 

środowiska naturalnego poprzez m. in.: 

  ochronę zbiorowisk naturalnych; 

  kształtowanie drzewostanów zgodnie z siedliskiem; 

  przebudowę drzewostanów zniekształconych z uwzględnieniem 

zróżnicowania mikrosiedlisk. 

2) Zakazuje się: 

  przeznaczania gruntów leśnych na cele nieleśne; 

  działań zagrażających chronionym siedliskom leśnym oraz 

trwałości utrzymania lasów. 

OBSZARY OSADNICZE 

STREFY MIESZKANIOWE 

             MR  – strefy zabudowy zagrodowej              

Kierunek rozwoju 

stref 

Harmonizowanie działalności rolniczej z funkcją osadniczą obszaru oraz 

zachowanie lokalnego charakteru zabudowy. 

Kierunki    zmian  

w przeznaczaniu 

terenów 

 

1) Podstawowe przeznaczenie terenów - zabudowa zagrodowa. 

2) Dopuszcza się:  

  zabudowę mieszkaniową jednorodzinną; 

  zabudowę mieszkaniowo-usługową; 

                                                      
54

 Zgodnie z art. 4 ust. 21 ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 
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  małe budynki wielorodzinne; 

  obiekty magazynowo-składowe oraz administracyjno-techniczne 

obsługi rolnictwa; 

  obiekty usług użyteczności publicznej o znaczeniu lokalnym;  

  obiekty innych usług i drobnej wytwórczości;    

  obiekty produkcji roślinnej (szklarnie, namioty foliowe); 

  ogrody i sady; 

  zieleń urządzoną o funkcji ozdobnej i rekreacyjno-wypoczynkowej; 

  parkingi publiczne – odpowiednio do potrzeb lokalnych. 

3) Należy zachować funkcję obiektów i terenów wyróżnionych na rysunku 

studium, z możliwością ich uzupełniania o funkcje towarzyszące. 

Kierunki dotyczące 

zagospodarowania 

terenów 

1) Należy: 

  kształtować zabudowę w nawiązaniu do lokalnego charakteru 

zabudowy pod względem układu, wysokości, gabarytów i formy 

architektonicznej; 

  zachować – w miarę możliwości – ogrody i sady towarzyszące 

istniejącej zabudowie poprzez ustalenie w planach miejscowych 

odpowiednich wskaźników powierzchni biologicznie czynnej lub ich 

wydzielenie jako odrębnych terenów; 

  wprowadzać na terenach z obiektami inwentarskimi i innymi 

obiektami dysharmonijnymi (np. budowle rolnicze, składy, 

magazyny) zieleń izolacyjną ograniczającą ich ujemny wpływ na 

środowisko i krajobraz.  

2) Działalność rolnicza oraz dopuszczona działalność pozarolnicza nie 

może stwarzać uciążliwości poza granicami nieruchomości, na której 

jest prowadzona.  

3) Dopuszcza się maksymalną obsadę budynków inwentarskich  

w granicach nieruchomości poniżej 60 DJP. 

4) Dopuszczoną zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i mieszkaniowo-

usługową oraz małe budynki wielorodzinne można lokalizować 

wyłącznie bezpośrednio przy istniejących drogach i kształtować na 

zasadzie kontynuacji ciągów istniejących budynków mieszkalnych. 

            MM  – strefy zabudowy wiejskiej (mieszanej)             

Kierunki rozwoju   Harmonizowanie funkcji mieszkaniowej z działalnością rolniczą i poza-

rolniczą działalnością gospodarczą oraz zachowanie lokalnego charakteru 

zabudowy. 

Kierunki    zmian  

w przeznaczaniu 

terenów 

 

1) Podstawowe przeznaczenie terenów:  

  zabudowa zagrodowa, 

  zabudowa mieszkaniowo-usługowa. 

2) Dopuszcza się: 

  zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, 

  pojedyncze małe budynki wielorodzinne; 

  budynki zamieszkania zbiorowego; 

  obiekty usług użyteczności publicznej o znaczeniu lokalnym; 

  obiekty innych usług i drobnej wytwórczości;   

  obiekty magazynowo-składowe oraz administracyjno-techniczne 

obsługi rolnictwa; 

  obiekty produkcji roślinnej (szklarnie, namioty foliowe) w granicach 
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nieruchomości z zabudową zagrodową i mieszkaniową 

jednorodzinną; 

  ogrody i sady; 

  zieleń urządzoną o funkcji ozdobnej i rekreacyjno-wypoczynkowej; 

  parkingi publiczne – odpowiednio do potrzeb lokalnych.  

3) Należy zachować funkcję obiektów i terenów wyróżnionych na rysunku 

studium, z możliwością ich uzupełniania o funkcje towarzyszące. 

Kierunki dotyczące 

zagospodarowania 

terenów 

1) Należy: 

  kształtować zabudowę w nawiązaniu do lokalnego charakteru  

zabudowy pod względem układu, wysokości, gabarytów i formy 

architektonicznej; 

  zachować – w miarę możliwości – ogrody i sady towarzyszące 

istniejącej zabudowie poprzez ustalenie w planach miejscowych 

odpowiednich wskaźników powierzchni biologicznie czynnej lub ich 

wydzielenie jako odrębnych terenów; 

  wprowadzać na terenach z obiektami inwentarskimi i innymi 

obiektami dysharmonijnymi (np. budowle rolnicze, składy, 

magazyny) zieleń izolacyjną ograniczającą ich ujemny wpływ na 

środowisko i krajobraz. 

2) Działalność rolnicza oraz nierolnicza działalność gospodarcza nie może 

stwarzać uciążliwości poza granicami nieruchomości, na której jest 

prowadzona. 

3) Dopuszcza się maksymalną obsadę budynków inwentarskich  

w granicach nieruchomości poniżej 40 DJP. 

4) Dopuszczoną zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz małe 

budynki wielorodzinne można lokalizować wyłącznie przy istniejących 

drogach i kształtować na zasadzie kontynuacji ciągów istniejących 

budynków mieszkalnych. 

             MN  – strefy zabudowy mieszkaniowej  

             MNr – strefy rozwoju zabudowy mieszkaniowej 

Kierunki rozwoju  Kształtowanie atrakcyjnego pod względem użytkowym i estetycznym 

środowiska mieszkaniowego. 

Kierunki    zmian  

w przeznaczaniu 

terenów 

 

1) Podstawowe przeznaczenie terenów - zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna. 

2) Dopuszcza się: 

  pojedyncze małe budynki wielorodzinne, 

  zespoły budynków wielorodzinnych w granicach wyróżnionych 

terenów zabudowy wielorodzinnej; 

  zabudowę mieszkaniowo-usługową;  

  obiekty usług użyteczności publicznej o znaczeniu lokalnym;  

  zabudowę zagrodową wyłącznie w granicach istniejących działek 

siedliskowych; 

  ogrody i sady; 

  zieleń urządzoną o funkcji ozdobnej i rekreacyjno-wypoczynkowej; 

  parkingi publiczne - odpowiednio do potrzeb lokalnych. 

3) Należy zachować funkcję obiektów i terenów wyróżnionych na rysunku 

studium, z możliwością ich uzupełniania o funkcje towarzyszące. 

 



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walce (druga edycja) 

 
 

 

 104 

Kierunki dotyczące 

zagospodarowania 

terenów 

1) W strefach MN należy: 

 porządkować i uzupełniać istniejące układy przestrzenne ze 

szczególnym uwzględnieniem racjonalnych podziałów gruntów 

i prawidłowej obsługi komunikacyjnej wszystkich działek 

budowlanych; 

  określać w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego zasady zagospodarowania działek budowlanych  

i kształtowania zabudowy w nawiązaniu do intensywności, układu, 

wysokości, gabarytów i formy architektonicznej zabudowy 

istniejącej.   

2) W strefach MNr należy kształtować nowe zespoły zabudowy  

o czytelnym układzie i kompozycji, w nawiązaniu do sąsiednich 

zespołów zabudowy mieszkaniowej w zakresie układu, wysokości 

zabudowy i formy architektonicznej. 

3) Na terenach zespołów zabudowy wielorodzinnej: 

  należy zapewnić zieleń o funkcji rekreacyjnej; 

  maksymalna wysokość budynków - 7 m do najwyższego gzymsu 

lub dolnej krawędzi dachu i 12 m do kalenicy.  

4) Na istniejących działkach siedliskowych: 

  działalność rolnicza nie może stwarzać uciążliwości poza granicami 

nieruchomości, na której jest prowadzona; 

  dopuszcza się uzupełnianie istniejącej zabudowy zagrodowej  

o nową zabudowę rolniczą dostosowaną do istniejącej zabudowy  

w zakresie formy, wysokości i gabarytów, z zastrzeżeniem jak 

wyżej; 

  należy – w miarę możliwości – wprowadzać zieleń izolacyjną 

ograniczającą ujemny wpływ zabudowy rolniczej na środowisko  

i krajobraz; 

  zakazuje się rozwoju produkcji zwierzęcej. 

             MU  – strefy zabudowy mieszkaniowo-usługowej 

             1MUr, 2MUr – strefy rozwoju zabudowy mieszkaniowo-usługowej 

Podstawowa funkcja  Zabudowa mieszkaniowa i usługi służące obsłudze ludności. 

Kierunek rozwoju  Kształtowanie przestrzeni mieszkaniowo-usługowych o wysokich walorach 

użytkowych i estetycznych. 

Kierunki    zmian  

w przeznaczaniu 

terenów 

 

1) Podstawowe przeznaczenie terenów:  

  zabudowa mieszkaniowo-usługowa; 

  zabudowa usługowa użyteczności publicznej; 

  w strefach MU i 1MUr - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

  w strefie 2MUr – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. 

2) Dopuszcza się: 

  zabudowę usługową inną niż użyteczności publicznej; 

  obiekty rzemiosła i drobnej wytwórczości;    

  budynki zamieszkania zbiorowego; 

  w strefach MU i 1MUr – małe budynki wielorodzinne; 

  w strefie 2MUr – zabudowę jednorodzinną szeregową o minimalnej 

intensywności zabudowy 0,6; 

  w strefach MU – zabudowę zagrodową wyłącznie w granicach 
istniejących działek siedliskowych; 
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  zieleń urządzoną o funkcji ozdobnej i rekreacyjno-wypoczynkowej; 

  ogrody i sady; 

 parkingi publiczne - odpowiednio do potrzeb lokalnych. 

3) Należy zachować funkcję obiektów i terenów wyróżnionych na rysunku 

studium, z możliwością ich uzupełniania o funkcje towarzyszące. 

Kierunki dotyczące 

zagospodarowania 

terenów 

1) W strefach MU należy: 

  porządkować istniejące układy przestrzenne ze szczególnym   

uwzględnieniem poprawy ich estetyki i funkcjonalności; 

  kształtować zabudowę w nawiązaniu do lokalnego charakteru  

zabudowy pod względem układu, wysokości, gabarytów 

i formy architektonicznej. 

2) W strefach MUr należy kształtować nowe zespoły zabudowy  

o czytelnym układzie i kompozycji oraz harmonijnej architekturze,  

z uwzględnieniem zapewnienia prawidłowej obsługi komunikacyjnej. 

3) Dopuszczona działalność gospodarcza nie może stwarzać uciążliwości 

poza granicami nieruchomości, na której jest prowadzona.  

4) Na istniejących działkach siedliskowych: 

 działalność rolnicza nie może stwarzać uciążliwości poza granicami 

nieruchomości, na której jest prowadzona; 

 dopuszcza się uzupełnianie istniejącej zabudowy zagrodowej  

o nową zabudowę rolniczą dostosowaną do istniejącej zabudowy  

w zakresie formy, wysokości i gabarytów, z zastrzeżeniem jak 

wyżej; 

 należy – w miarę możliwości – wprowadzać zieleń izolacyjną 

ograniczającą ujemny wpływ zabudowy rolniczej na środowisko  

i krajobraz kulturowy; 

 zakazuje się rozwoju produkcji zwierzęcej. 

STREFY USŁUGOWE 

 1U, 2U –  strefy zabudowy usługowej            

           Ur – strefy rozwoju zabudowy usługowej 

Podstawowa funkcja  Zabudowa usługowa 

Kierunek rozwoju  Kształtowanie zespołów usługowych o wysokich walorach użytkowych  

i architektonicznych.    

Kierunki    zmian  

w przeznaczaniu 

terenów 

 

1) Podstawowe przeznaczenie terenów:  

 w strefach 1U - zabudowa usługowa użyteczności publicznej; 

 w strefach 2U – nieuciążliwa zabudowa usługowa.   

2) Dopuszcza się: 

  budynki zamieszkania zbiorowego; 

  funkcję mieszkaniową towarzyszącą prowadzonej działalności 

gospodarczej, bez możliwości wydzielania terenów zabudowy 

mieszkaniowej; 

  urządzenia rekreacyjno-sportowe; 

  zieleń urządzoną o funkcji ozdobnej i rekereacyjno-wypoczynkowej; 

  parkingi publiczne; 

  małe instalacje fotowoltaiczne o mocy przekraczającej 100 kW – 

zgodnie z kierunkami rozwoju energetyki opartej na odnawialnych 

źródłach energii, 
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  w strefach 2U - nieuciążliwą zabudowę produkcyjną i magazynowo-

składową harmonizującą z zabudową usługową pod względem 

formy architektonicznej i gabarytów; 

  w strefach Ur – stacje paliw i inne usługi motoryzacyjne przy 

drodze krajowej nr 45 w Straduni oraz drodze powiatowej nr DP 

1818 O.  

3) Należy zachować funkcję obiektów i terenów wyróżnionych na rysunku 

studium, z możliwością ich uzupełniania o funkcje towarzyszące. 

Kierunki dotyczące 

zagospodarowania 

terenów 

1) Należy zagospodarowanie i zabudowę kształtować w sposób tworzący 

przestrzeń o wysokich walorach użytkowych i architektonicznych. 

2) W strefach 1U zakazuje się zabudowy terenów przestrzeni publicznych 

określonych orientacyjnie na rysunku studium; granice tych terenów 

należy uściślić w planach miejscowych z uwzględnieniem lokalnych 

uwarunkowań, w tym istniejącego zagospodarowania i potrzeb 

komunikacyjnych. 

3)  W strefach 2U należy porządkować i uzupełniać istniejącą zabudowę  

w nawiązaniu do układu, wysokości i gabarytów zabudowy istniejącej 

z wykorzystaniem istniejącej zieleni (skupisk drzew i zieleni łąkowej) na 

kształtowanie zieleni urządzonej. 

4) W strefie Ur na wyróżnionym terenie rozwoju zieleni urządzonej  

w Ćwierciu należy zachować istniejące skupiska drzew i zbiornik wodny, 

z możliwości zagospodarowania tego terenu na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe.  

             US  – strefy obiektów sportowo-rekreacyjnych                       

Kierunki rozwoju   Podnoszenie jakości użytkowej i estetyki terenów.  

Kierunki    zmian  

w przeznaczaniu 

terenów 

 

1) Podstawowe przeznaczenie terenów  - terenowe obiekty sportowo-

rekreacyjne z obiektami towarzyszącymi.  

2) Dopuszcza się: 

 zieleń urządzoną o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej i izolacyjnej; 

 place zabaw.  

3) Należy zachować funkcję obiektów wyróżnionych na rysunku studium,  

z możliwością ich uzupełniania o funkcje zgodne z podstawowym  

i dopuszczalnym przeznaczeniem terenów.  

Kierunki dotyczące 

zagospodarowania 

terenów 

Należy:  

  zachować istniejącą zieleń wysoką; 

  wprowadzać zieleń izolacyjną na granicy z terenami zabudowy 

mieszkaniowej. 

STREFY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

          PU, PR    – strefy zabudowy produkcyjno-usługowej 

          PUr, PRr – strefy rozwoju zabudowy produkcyjno-usługowej i obiektów  

                             produkcji rolniczej 

Kierunek rozwoju  Harmonizowanie działalności gospodarczej: produkcyjnej, składowo-

magazynowej i usługowej, z funkcją osadniczą obszaru. 

Kierunki    zmian  

w przeznaczaniu 

terenów 

1) Podstawowe przeznaczenie terenów:  

  obiekty produkcyjne, składy i magazyny, w tym handel hurtowy, 

bazy logistyczne, techniczne, budowlane, transportowe, itp.; 
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   zabudowa usługowa; 

  w strefach PR i PRr – obiekty produkcji zwierzęcej. 

2) Dopuszcza się: 

  obiekty obsługi komunikacji samochodowej (parkingi, stacje paliw); 

  funkcję mieszkaniową, wyłącznie jako funkcję towarzyszącą 

prowadzonej działalności gospodarczej bez możliwości wydzielania 

terenów zabudowy mieszkaniowej; 

  zieleń urządzoną o funkcji ozdobnej i izolacyjnej; 

  parkingi publiczne; 

  małe instalacje fotowoltaiczne o mocy przekraczającej 100 kW – 

zgodnie z kierunkami rozwoju energetyki opartej na odnawialnych 

źródłach energii. 

Kierunki dotyczące 

zagospodarowania 

terenów 

1) Działalność gospodarcza nie może stwarzać uciążliwości na terenach 

sąsiednich stref mieszkaniowych.  

2) Należy: 

  zachować istniejące wody powierzchniowe i ich biologiczną 

obudowę (rowy, zbiorniki wodne); 

  wprowadzać zieleń izolacyjną ograniczającą ujemny wpływ 

prowadzonej działalności gospodarczej na środowisko i krajobraz.  

3) Zakazuje się: 

  przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na 

środowisko, 

  lokalizacji obiektów budowlanych o wysokości i gabarytach rażąco 

zakłócających harmonię krajobrazu, 

 zabudowy usługowej, której tereny podlegają prawnej ochronie 

akustycznej. 

STREFY ZIELENI 

              ZP  – strefy zieleni rekreacyjno-wypoczynkowej 

                       ZPr – strefy rozwoju zieleni rekreacyjno-wypoczynkowej 

Kierunek rozwoju 

stref  

Zagospodarowanie terenów na cele rekreacyjno-wypoczynkowe  

z zachowaniem walorów środowiska przyrodniczego i kulturowego.   

Kierunki    zmian  

w przeznaczaniu 

terenów 

 

1) Podstawowe przeznaczenie terenów - zieleń o charakterze parkowym  

z urządzeniami wypoczynku i rekreacji. 

2) Dopuszcza się: 

 place zabaw; 

 na terenie ZPr - nieduże terenowe obiekty sportowe z obiektami 

towarzyszącymi takimi jak zadaszenia i nieduży, parterowy 

budynek socjalno-sanitarny.  

Kierunki dotyczące 

zagospodarowania 

terenów 

1) Należy zachować istniejącą zieleń o walorach przyrodniczych, 

kulturowych i krajobrazowych. 

2) Zieleń uzupełniającą należy kształtować w dostosowaniu do układu zie-

leni istniejącej z wykorzystaniem gatunków roślin zgodnie z siedliskiem. 

3) Zakazuje się zmian w zagospodarowaniu terenów zmieniających 

znacząco naturalne ukształtowanie terenu, warunki gruntowo-wodne 

oraz warunki siedliskowe istniejących wartościowych zbiorowisk 

roślinnych.  
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                       ZEr – strefa rozwoju zieleni ochronnej, izolacyjnej 

Kierunek rozwoju 

strefy  

Kształtowanie zieleni izolacyjnej w celu ochrony jakości środowiska na 

sąsiednich terenach mieszkaniowych.  

Kierunki    zmian  

w przeznaczaniu 

terenów 

Podstawowe przeznaczenie terenów - zieleń nieurządzona lub leśna. 

 

Kierunki dotyczące 

zagospodarowania 

terenów 

Należy wprowadzić zieleń zapewniającą maksymalną ochronę sąsiednich 

terenów mieszkaniowych przed uciążliwością planowanej obwodnicy  

w ciągu drogi krajowej nr 45. 

STREFY ROLNICZE 

              R1  – strefy rolnicze z dopuszczeniem zabudowy  

                       R2  – strefy rolnicze z zakazem zabudowy 

Kierunek rozwoju  Rozwój nieuciążliwej działalności rolniczej.  

Kierunki    zmian  

w przeznaczaniu 

terenów 

 

1) Podstawowe przeznaczenie terenów:  

 uprawy polowe; 

 użytki zielone; 

 ogrody i sady;   

 obiekty produkcji roślinnej (szklarnie, namioty foliowe). 

2) Dopuszcza się: 

 zieleń urządzoną; 

 w strefach R1: 

 zabudowę rolniczą w uzupełnieniu istniejącej zabudowy 

zagrodowej, z wyłączeniem budynków inwentarskich o obsadzie 

nie mniejszej niż 60 DJP,  

 budynki gospodarcze nie związane z produkcją rolniczą  

w uzupełnieniu istniejącej zabudowy nierolniczej; 

  na wyróżnionym terenie infrastruktury komunalnej – obiekty  

i urządzenia infrastruktury komunalnej nie kolidujące z istniejącym 

punktem zlewczym ścieków i nie powodujące zanieczyszczenia 

wód gruntowych. 

Kierunki dotyczące 

zagospodarowania 

terenów 

1) Należy wprowadzać zieleń izolacyjną ograniczającą ujemny wpływ 

dopuszczonej zabudowy rolniczej na środowisko i krajobraz. 

2) Działalność rolnicza nie może stwarzać uciążliwości na terenach 

sąsiednich stref mieszkaniowych.  

3) Zakazuje się lokalizacji obiektów budowlanych o wysokości i gaba-

rytach rażąco zakłócających harmonię krajobrazu.  

OBSZARY SPECJALNE 

STREFY GOSPODARCZE 

             1GP, 2GP   – zabudowy produkcyjno-usługowej 

             GPr             – rozwoju zabudowy produkcyjno-usługowej 

Kierunek rozwoju 

stref  

Rozwój działalności gospodarczej, która, ze względu na uciążliwości, 

potrzeby terenowe lub gabaryty oraz formę obiektów, nie powinna być 

lokalizowana w strefach osadniczych.   
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Kierunki    zmian  

w przeznaczaniu 

terenów 

 

1. Podstawowe przeznaczenie terenów:  

  obiekty produkcyjne, w tym przetwórstwa rolno-spożywczego, 

składy i magazyny, w tym handel hurtowy, bazy logistyczne, 

techniczne, budowlane, transportowe, itp.; 

  zabudowa usługowa; 

  w strefie 2GP – obiekty produkcji zwierzęcej. 

2. Dopuszcza się: 

  obiekty obsługi komunikacji samochodowej (parkingi publiczne, 

stacje paliw); 

  zieleń urządzoną, w tym izolacyjną; 

  małe instalacje fotowoltaiczne o mocy przekraczającej 100 kW –  

zgodnie z kierunkami rozwoju energetyki opartej na odnawialnych 

źródłach energii. 

3. Zakazuje się: 

  zabudowy usługowej, której tereny podlegają prawnej ochronie 

akustycznej; 

  obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m
2
; 

  zabudowy mieszkaniowej z wyjątkiem jednego, w granicach terenu 

zakładu, mieszkania właściciela lub mieszkania zakładowego. 

Kierunki dotyczące 

zagospodarowania 

terenów 

1) Działalność gospodarcza nie może stwarzać uciążliwości na terenach 
sąsiednich stref mieszkaniowych.  

2) Należy wprowadzać zieleń izolacyjną ograniczającej ujemny wpływ 
zabudowy i prowadzonej działalności gospodarczej na środowisko           
i krajobraz.  

3) Zakazuje się: 

  przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na 

środowisko, 

  zabudowy usługowej, której tereny podlegają prawnej ochronie 

akustycznej. 

3.2. Ustalenia ogólne uzupełniające kierunki zmian w przeznaczaniu  

i zagospodarowaniu terenów określone dla stref 

1) Nie wyklucza się możliwości innych, niż określone w studium, dopuszczalnych 

przeznaczeń terenów, pod warunkiem, że nie będą one sprzeczne z kierunkami rozwoju 

stref ani konfliktowe z ustalonymi w studium przeznaczeniami terenów.  

2) We wszystkich strefach możliwa jest lokalizacja infrastruktury drogowej i technicznej 

lokalnej, tj. służącej obsłudze istniejącego i planowanego zainwestowania, oraz 

ponadlokalnej zgodnie rysunkiem studium i kierunkami rozwoju infrastruktury. 

3) Dopuszczoną w strefach RE1 i RP1 zabudowę zagrodową wchodzącą w skład 

gospodarstw rolnych o areale nie mniejszym niż 10 ha można planować w miarę 

wnioskowanych potrzeb;  tereny lokalizacji tej zabudowy należy określać w miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem wszystkich ustaleń 

studium, przy czym na obszarze jednego gospodarstwa rolnego można wyznaczyć tylko 

jedną działkę siedliskową.  

4) Przy planowaniu nowych terenów zabudowy zagrodowej i rolniczej należy przyjąć 

następujące minimalne odległości budynków inwentarskich od wyznaczonych w planach 

miejscowych granic terenów: zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej, 
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zabudowy usług użyteczności publicznej, zieleni urządzonej parkowej i rekreacyjno-

wypoczynkowej, oraz od granic istniejących działek siedliskowych, nie uwzględniając 

nieruchomości gospodarstwa, na terenie którego chów lub hodowla będą prowadzone: 

   20 m - przy obsadzie nie mniejszej niż 25 DJP, 

   50 m - przy obsadzie nie mniejszej niż 40 DJP,  

 100 m - przy obsadzie nie mniejszej niż 60 DJP, 

 200 m - przy obsadzie nie mniejszej niż 100 DJP. 

 300 m - przy obsadzie nie mniejszej niż 150 DJP. 

5) Na obszarach osadniczych i specjalnych należy zachować drzewa przydrożne i inne 

wartościowe pod względem przyrodniczym i krajobrazowym skupiska drzew. 

6) We wszystkich strefach mieszkaniowych wyklucza się: 

 przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko z wyjątkiem 

dopuszczonych w ustaleniach określonych dla stref,     

 sposoby zagospodarowania i użytkowania terenów mogące pogorszyć estetykę 

otoczenia lub być źródłem uciążliwości dla mieszkańców. 

7) W granicach działek siedliskowych na całym obszarze gminy możliwa jest działalność 

agroturystyczna, tj. działalność polegająca na wynajmowaniu przez rolników pokoi, 

sprzedaży posiłków domowych oraz na świadczeniu w gospodarstwach rolnych innych 

usług związanych z pobytem turystów. 

8) Użyte w pkt 3.1. terminy należy rozumieć następująco:  

 drogi rolnicze/leśne – drogi dojazdowe do gruntów rolnych/leśnych w rozumieniu 

ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych;  

 działka siedliskowa (siedlisko) - grunty rolne zabudowane pod zabudową zagrodową; 

 małe budynki mieszkalne wielorodzinne – budynki z nie więcej niż 4 lokalami 

mieszkalnymi, nie odbiegające istotnie od zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

znajdującej się w otoczeniu w zakresie wysokości i gabarytów. 

 uciążliwości - zjawiska wpływające ujemnie na stan otaczającego środowiska, które 

uniemożliwiają lub utrudniają korzystanie z sąsiednich nieruchomości w sposób zgodny    

z ich przeznaczeniem i zasadami społecznego współżycia, w szczególności hałas, 

drgania, zanieczyszczenie powietrza, nieprzyjemne zapachy; 

 usługi użyteczności publicznej - usługi służące obsłudze ludności w zakresie 

administracji, kultury, kultu religijnego, oświaty, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, 

społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej i pocztowej, handlu, gastronomii, turystyki 

oraz inne usługi biurowe i socjalne;  

 zabudowa mieszkaniowo-usługowa – budynki mieszkalne z lokalami usługowymi lub 

towarzyszącymi budynkami usługowymi w granicach jednej nieruchomości, w których 

mogą być dopuszczone usługi użyteczności publicznej oraz inne działalności 

gospodarcze nie stwarzające uciążliwości dla sąsiedniej zabudowy mieszkaniowej;  

 zabudowa rolnicza - budynki i urządzenia służące wyłącznie produkcji rolniczej oraz 

przetwórstwu rolno-spożywczemu, tj. budynki i urządzenia służące przechowywaniu 

środków produkcji, prowadzeniu produkcji rolniczej, przetwarzaniu i magazynowaniu 

wyprodukowanych w gospodarstwie produktów rolniczych (zgodnie z art. 4 pkt 2 ustawy 
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z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych Dz.U. 2017 poz. 1161 ze 

zm.);  

 zabudowa zagrodowa - wchodzące w skład gospodarstw rolnych budynki mieszkalne               

i gospodarcze oraz zabudowa rolnicza, znajdujące się w tzw. jednym obejściu55, 

ogrodzeniu, na zwartym obszarze; 

 zrównoważona produkcja rolnicza - system gospodarowania umożliwiającym trwały 

wzrost produkcji przy zachowaniu bezpieczeństwa ekologicznego. 

3.3. Wskaźniki urbanistyczne dla terenów zabudowy 

  W celu zapewnienia pożądanej jakości przestrzeni zabudowanych ustala się 

następujące maksymalne (nieprzekraczalne) wielkości wskaźników urbanistycznych dla 

terenów zabudowy:   

Lp  

Rodzaj zabudowy 
Max. % 

powierzchnia 

zabudowy 

Min. % 

powierzchnia 

biologicznie 

czynnej 

1 Zabudowy mieszkaniowa wielorodzinna   35 40 

2 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna  35  50  

3 Zabudowa mieszkaniowo-usługowa  45  40  

4 Zabudowy usługowa 60  25  

5 Zabudowa zagrodowa  

60  

 

25  6 Obiekty produkcji rolnej i obsługi w gospodarstwach 

rolnych, hodowlanych i ogrodniczych. 

7 Obiekty produkcyjne, składy i magazyny  70 10  

Wyżej ustalone wartości należy stosować w planach miejscowych zgodnie z wytycznymi 

określonymi w pkt 3.4 ppkt 9 i 10.  

3.4. Wytyczne do projektów planów miejscowych 

1) W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego przebieg linii 

rozgraniczających strefy funkcjonalno-przestrzenne oraz granice wyróżnionych terenów 

należy korygować w dostosowaniu lub w nawiązaniu do faktycznego zagospodarowania  

i użytkowania terenów, oraz w dostosowaniu do stanu własności (władania), granic 

ewidencyjnych działek, granic użytków wynikających z ewidencji gruntów, oraz innych 

warunków lokalnych, z uwzględnieniem racjonalizacji zagospodarowania wydzielanych 

terenów i pozostałych ustaleń studium.  

2) Planowane zmiany zagospodarowania i użytkowania terenów powinny być zgodne  

z kierunkami zmian w przeznaczaniu terenów i kierunkami dotyczącymi zagospo-

darowania terenów, z uwzględnieniem - odpowiednio - pozostałych ustaleń studium,  

w tym zakazów i ograniczeń określonych dla obszarów szczególnej ochrony środowiska.  

3) Kierunki zmian w przeznaczaniu terenów określone dla poszczególnych stref stanowią 

katalog preferowanych sposobów ich zagospodarowania, przy czym: 

a) podstawowe przeznaczenia terenów to sposoby zagospodarowania lub użytkowania 

terenów, które powinny dominować na obszarze strefy; 

                                                      
55

 Wg słownika języka polskiego PWN obejście to: dom z podwórzem i zabudowaniami gospodarskimi 

(https://sjp.pwn.pl/sjp/obejscie;2491391.html)  

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001161
https://sjp.pwn.pl/sjp/obejscie;2491391.html
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b) dopuszczalne przeznaczenia terenów to sposoby zagospodarowania, które mogą 

zostać ustalone w obrębie strefy, pod warunkiem zapewnienia takich proporcji  

w przeznaczeniu terenów oraz zasad zagospodarowania, które zapewnią dominujący 

charakter funkcji podstawowych i niekonfliktowy charakter funkcji dopuszczonych. 

4) W strefach o kilku przeznaczeniach podstawowych przeznaczenia te mogą występować 

w dowolnych proporcjach lub alternatywnie.  

5) Każdy z przeznaczeń podstawowych i dopuszczalnych określonych w pkt 3.1. może być 

podstawą ustalenia w miejscowym planie podstawowego przeznaczenia terenu.  

6) Podstawowe i dopuszczalne przeznaczenia terenów określone w pkt. 3.1. nie wykluczają 

zastosowania w miejscowym planie uszczegółowionych określeń przeznaczenia terenu, 

na przykład usługi oświaty, usługi zdrowia zamiast usługi użyteczności publicznej. 

Zależnie od potrzeb, może być również ustalane przeznaczenie terenu łączące 

wymienione przeznaczenia podstawowe i dopuszczalne, na przykład zabudowa 

usługowa i zieleń urządzona. 

7) Zabudowę oraz zagospodarowanie i użytkowanie terenów niezgodne z ustaleniami 

studium można zachować zgodnie ze stanem istniejącym56, niezależnie od ustaleń 

studium, chyba że za zmianą przemawia ważny interes społeczny; można także dopuścić 

rozwój tej zabudowy w granicach zajmowanej nieruchomości gruntowej, jeśli nie koliduje 

to z podstawową funkcją stref i nie jest sprzeczne z kierunkiem ich rozwoju. Ochrona 

stanu faktycznego nie dotyczy zabudowy i zagospodarowania powstałych z naruszeniem 

prawa lub nie spełniających obowiązujących przepisów i norm z zakresu ochrony 

środowiska. 

8) Ustalony w pkt 3.1 „zakaz zabudowy” oznacza zakaz wydzielania w planach miejscowych 

nowych terenów przeznaczonych pod zabudowę, z wyjątkiem terenów wyróżnionych   

w studium i terenów pod obiekty infrastruktury, o której mowa w pkt 3.2 ppkt 2. 

9) Określone w pkt 3.1 maksymalne wielkości obsady budynków inwentarskich oraz 

określone w pkt 3.3 maksymalne i minimalne wielkości wskaźników urbanistycznych nie 

stanowią obowiązku, a tym samym gwarancji, ustalenia w miejscowym planie takich 

wielkości dla każdej działki budowlanej. W planach wielkości te należy określać 

indywidualnie dla poszczególnych terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi,  

z uwzględnieniem pozostałych ustaleń studium oraz lokalnych uwarunkowań 

zagospodarowania przestrzennego, w tym przeznaczenia i sposobu zagospodarowania 

działek sąsiednich, wielkości działek budowlanych, lokalnych warunków 

ekofizjograficznych.  

10) Na terenach z istniejącą zabudową, gdzie zachowanie określonych w pkt 3.3  

maksymalnych wartości wskaźników urbanistycznych jest niemożliwe albo nieracjonalne   

z punktu widzenia możliwości zagospodarowania działek budowlanych lub potrzeb 

kształtowania ładu przestrzennego, można stosować inne wskaźniki dostosowane do 

możliwości i warunków wynikających ze stanu faktycznego.  

11) W przypadku wybudowania elektrowni wiatrowych na wyznaczonym w studium terenie 

możliwej lokalizacji farm wiatrowych, zabudowę zagrodową dopuszczoną w strefach 

                                                      
56

 Przez stan istniejący należy rozumieć stan faktyczny oraz stan prawny określony w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego, które weszły w życie przed uchwaleniem niniejszego studium.  
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rolniczych należy lokalizować z zachowaniem odległości określonej w przepisach 

odrębnych.  

12) Przy określaniu w planach miejscowych wymaganych zasad kształtowania zabudowy       

w nawiązaniu do lokalnego charakteru zabudowy należy uwzględnić odpowiednio 

charakterystykę układów przestrzennych wsi oraz tradycyjnych form zabudowy, 

przedstawioną w części uwarunkowań pkt 4.  

3.5. Obszary przestrzeni publicznych 

Na obszarze gminy wyznacza się dwa obszary przestrzeni publicznej - w Walcach  

i w Brożcu. 

Obszar przestrzeni publicznej w Walcach obejmuje ulicę Słoneczną z przyległym terenem 

niezabudowanym. W granicach tego obszaru powinna powstać atrakcyjna przestrzeń 

publiczna – ciąg pieszy i plac, wyposażone w drobne elementy wypoczynku oraz małej 

architektury i zieleni o funkcji ozdobnej. 

Obszar przestrzeni publicznej w Brożcu obejmuje istniejący plac rekreacyjny, który powinien 

zostać utrzymany zgodnie z dotychczasową funkcją.    

3.6. Tereny zamknięte 

Terenami zamkniętymi na obszarze gminy są tereny linii kolejowej nr 137 relacji Katowice 

– Legnica w granicach działek: nr 569 obręb Dobieszowice i nr 683 obręb Rozkochów.  

4. Obszary szczególnej ochrony środowiska 

Na obszarze gminy wyznacza się obszary szczególnej ochrony środowiska, dla których, 

ze względu na walory, znaczenie gospodarcze lub zagrożenia, obowiązują lub powinny być 

określone w planach miejscowych szczególne warunki użytkowania i zagospodarowania.  

Obszary szczególnej ochrony środowiska uzupełniają elementy środowiska cenne 

przyrodniczo, krajobrazowo i kulturowo, objęte ochroną prawną lub wymagające ochrony. 

4.2. Środowisko przyrodnicze i krajobraz 

4.2.1. Ochrona wartości przyrodniczych i krajobrazowych 

a) Przyroda ożywiona i krajobraz  

Na obszarze gminy występują następujące obszary i elementy o wartościach przyrodniczych 

i krajobrazowych objęte ochroną prawną i wymagające ochrony: 

 Użytek ekologiczny „Stara Odra” 

 Leśne siedliska chronione 

 Siedliska chronionych gatunków ryb i owadów  

 Stanowiska chronionych gatunków roślin naczyniowych 

 Stanowiska chronionych gatunków ryb i ssaków 

wykazane w rozdziale I i pokazane na rysunku studium  

Zasady ochrony: 

Obowiązują odpowiednio zasady ochrony określone w przepisach odrębnych, tj. w:  
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 Uchwale Rady Gminy w Walcach Nr XXVI/197/01z dnia 23 kwietnia 2001r. w sprawie 

ustanowieniu użytku ekologicznego „Stara Odra”57; 

 ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie 

(Dz. U. z 2007 r. Nr 75 poz. 493 ze zm.) – w odniesieniu do siedlisk chronionych; 

 rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej roślin (D. U. z 2014 r. poz. 1409) – w odniesieniu do stanowisk chronionych 

roślin naczyniowych;  

 rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej zwierząt (D. U. z 2014 r. poz. 1348) – w odniesieniu do stanowisk ryb 

chronionych. 

 Siedliska rzadkiego gatunku ryb 

 Ostoje fauny  

 Tereny zieleni o funkcji ekologicznej 

 Ciągi drzew przydrożnych 

 wykazane w rozdziale I i pokazane na rysunku studium  

Zasady ochrony: 

 Nie należy dokonywać zmian zagospodarowania oraz użytkowania terenów mogących 

ujemnie wpłynąć na ww. elementy środowiska przyrodniczego, w szczególności zmian 

naturalnej rzeźby terenów oraz stosunków wodnych, mogących niekorzystnie wpłynąć na  

warunki siedliskowe.  

 Dla terenów ostoi fauny oraz zieleni o funkcji ekologicznej ustala się następujące nakazy, 

zakazy i dopuszczenia: 

- należy zachować istniejące zadrzewienia, 

- zakaz zabudowy z wyjątkiem dopuszczonej na terenach wyróżnionych, 

- tereny zieleni o funkcji ekologicznej można wykorzystać na cele rekreacji  

i wypoczynku z uwzględnieniem wyżej określonych zasad.  

 Należy zachować istniejące ciągi drzew przydrożnych oraz uzupełniać je i odtwarzać  

w przypadku wycinki związanej z pracami pielęgnacyjnymi. 

Projektowany obszar chronionego krajobrazu OChK „Dolina Straduni” 

Zasady ochrony 

Do czasu ustanowienia ochrony prawnej, na obszarze projektowanego obszaru chronionego 

krajobrazu nie należy dokonywać zmian zagospodarowania i użytkowania terenów, w tym 

zabudowy, dla których prognoza oddziaływania ustaleń planu miejscowego na środowisko 

wykaże znaczące negatywne oddziaływania na środowisko, ze szczególnym 

uwzględnieniem szaty roślinnej, wód powierzchniowych i krajobrazu. 

Widok panoramiczny na górę Św. Anny z drogi powiatowej Grocholub – 

Stradunia  

 

 

                                                      
57

 Uchwała nie została opublikowana w Dzienniku Urzędowym woj. opolskiego, czyli nie weszła w życie, ale 
użytek wykazany jest w rejestrze form ochrony przyrody RDOŚ Opole   
http://bip.opole.rdos.gov.pl/files/artykuly/15626/Rejestr-form-ochrony-przyrody---luty-2018_icon.pdf 
 

http://bip.opole.rdos.gov.pl/files/artykuly/15626/Rejestr-form-ochrony-przyrody---luty-2018_icon.pdf
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Zasady ochrony 

W polu widoku panoramicznego nie należy wprowadzać elementów przysłaniających i zakłó-

cających widok, w szczególności zespołów drzew oraz obiektów budowalnych i urządzeń 

przysłaniających lub niekorzystnie oddziaływujących na krajobraz (dysharmonijnych).  

b) Zasoby przyrody  

Na obszarze gminy występują następujące zasoby przyrody objęte ochroną prawną  

i wymagające ochrony: 

Ujęcia wód podziemnych chronione w granicach stref ochronnych obejmujących 

tereny ochrony bezpośredniej   

wykazane w rozdziale I i pokazane na rysunku Studium  

Zasady ochrony: 

Obowiązują zakazy i nakazy określone w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne          

(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.), w tym zakaz użytkowania gruntów do celów 

niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody. 

 

Udokumentowane złoża surowców mineralnych 

Zasady ochrony 

Obowiązują zasady ochrony określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.), zgodnie z którą złoża kopalin podlegają 

ochronie polegającej na racjonalnym gospodarowaniu ich zasobami oraz kompleksowym 

wykorzystaniu kopalin, w tym kopalin towarzyszących. 

Zakazuje się lokalizacji trwałych obiektów budowlanych.    

Użytkowe zasoby wód podziemnych (GZWP 332) 

Zasady ochrony 

Do czasu ustanowienia obszaru ochronnego wód podziemnych należy na obszarze 

zbiornika: 

 ograniczyć rozwój istniejących zakładów przemysłowych i obiektów produkcji zwierzęcej 

mogących znacząco oddziaływać na wody podziemne; 

 nie lokalizować nowych obiektów szczególnie zagrażających zanieczyszczeniem wód 

podziemnych, np. punkty przeładunkowe i dystrybucyjne produktów ropopochodnych,       

a realizację nowych obiektów stanowiących potencjalne zagrożenie dla jakości wód 

podziemnych w tym dopuszczonych: stacji paliw w Straduni, obiektów produkcji 

zwierzęcej w obrębie wsi Brożec oraz budynków inwentarskich w gospodarstwach 

rolnych, uwarunkować zastosowaniem rozwiązań technicznych zabezpieczających wody 

podziemne przed zanieczyszczeniem.  

*** 

Do chronionych zasobów środowiska zalicza się także: gleby klas II i III, lasy oraz wody 

powierzchniowe, które podlegają ochronie na podstawie przepisów powszechnie  

obowiązujących:  

 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,  

 ustawy Prawo wodne. 
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4.2.2. Zagrożenia i uciążliwości w środowisku 

Określenia szczególnych warunków zagospodarowania i użytkowania, ze względu na 

wymogi ochrony życia i zdrowia ludzi, wymagają następujące obszary: 

Obszary szczególnego zagrożenia powodzią 

Wały przeciwpowodziowe 

Na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią i w stosunku do wałów 

przeciwpowodziowych obowiązują zakazy i wymagania określone w ustawie z dnia 20 lipca 

2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.), tj.: 

 zakaz gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także 

innych substancji lub materiałów, które mogą zanieczyścić wody, prowadzenia odzysku 

lub unieszkodliwiania odpadów, w szczególności ich składowania, z zastrzeżeniem, że 

właściwy organ Wód Polskich może, w drodze decyzji, zwolnić z tego zakazu, określając 

warunki niezbędne dla ochrony jakości wód;  

 zakaz wykonywania robót wpływających na szczelność lub stabilność wałów 

przeciwpowodziowych; 

 wymóg uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w  przypadkach:  

-  lokalizowania nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko oraz nowych obiektów budowlanych, 

-  gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także 

innych materiałów, które mogą zanieczyścić wody, oraz prowadzenie na tych 

obszarach odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania, jeżeli 

wydano decyzję zwalniającą z zakazu gromadzenia tych materiałów. 

Strefy sanitarne cmentarzy 

Ze względu na ochronę sanitarną ludzi, w strefach sanitarnych cmentarzy, tj. w odległości 

mniejszej niż 50 od istniejących i planowanych granic cmentarzy, nie należy sytuować 

zabudowań mieszkalnych, zakładów produkujących artykuły żywności, zakładów żywienia 

zbiorowego, zakładów przechowujących artykuły żywności oraz studni służących do 

czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych, co wynika pośrednio z rozporządzenia  

z dnia 25 sierpnia 1959 r. Ministra Gospodarki Komunalnej w sprawie określenia, jakie tereny 

pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz. U. z 1959 r. Nr 52, poz. 315).  

Dodatkowo w planach miejscowych należy uwzględnić ograniczenia w zagospodarowaniu 

terenów położonych w odległości do 150 m od cmentarzy, określone w wyżej przywołanym 

rozporządzeniu.   

Pasy technologiczne napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokich 
napięć 110 kV i 400 kV, obejmujące tereny, na którym mogą mieć miejsce 
przekroczenia dopuszczalnych poziomów emisji pola elektromagnetycznego oraz 
hałasu 

Ze względu na wymogi ochrony zdrowia ludzi, nie należy sytuować budynków mieszkalnych    
i innych budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi w odległości 
mniejszej  niż: 

 35 m od osi linii 400 kV, 

 20 m od osi linii 110 kV. 
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4.3. Środowisko kulturowe i krajobraz kulturowy 

4.3.1. Ochrona zabytków 

Wyznacza się następujące tereny i obiekty zabytkowe objęte ochroną prawną lub 

wymagające ochrony: 

Tereny wpisane do rejestru zabytków województwa opolskiego (RZWO): 

- teren zabytkowego parku i pałacu w zespole pałacowo-folwarcznym 

  w Rozkochowie 

- otoczenie dworu w Dobieszowicach  

Zabytki architektury i budownictwa wpisane do rejestru zabytków województwa 

opolskiego (RZWO) 

Pozostałe zabytki architektury i budownictwa ujęte w Gminnej Ewidencji 

Zabytków (GEZ) 

Zabytkowe cmentarze w Brożcu, Rozkochowie, Straduni i Walcach ujęte  

w  wojewódzkiej ewidencji zabytków  

Zabytki archeologiczne  

(wg wykazu w rozdziale I) 

 

 

Zasady ochrony 

 Ochronę zabytków należy zapewnić w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego poprzez:  

- uwzględnienie prawnej ochrony zabytków wpisanych do rejestru zabytków 

województwa opolskiego, wynikającej z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami, 

- ustalenie ochrony zabytków ujętych w gminnej ewidencji zabytków z określeniem 

zakresu tej ochrony odpowiednio do ich stanu zachowania, z uwzględnieniem 

elementów wymagających zachowania i/lub odtworzenia, 

- ustaleniu zasad ochrony stanowisk archeologicznych nie wpisanych do RZWO, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami. 

Uwaga: Miejsca lokalizacji zabytków pokazane na rysunku studium są orientacyjne i należy 

je precyzować w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na podstawie kart 

Gminnej Ewidencji Zabytków oraz kart ewidencyjnych stanowisk archeologicznych.   

Zabytkowe układy ruralistyczne z zespołami folwarcznymi we wsiach Brożec, 

Stradunia i Grocholub, ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków (GEZ)  

Zabytkowe zespoły zabudowy ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków (GEZ): 

- zespół dworsko-folwarczny we wsi Walce 

- zespół zabudowy folwarcznej w zespole pałacowo-folwarcznym we wsi 

  Rozkochów 

- zespół zabudowy folwarcznej w zespole dworsko-folwarcznym we wsi 

 Dobieszowice 

Zasady ochrony: 

Ww. układy i zespoły należy objąć ochroną w formie wyznaczenia stref ochrony 

konserwatorskiej, w których zmiany użytkowania, zagospodarowania i zabudowy terenów 
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powinny być podporządkowane zasadzie utrzymania oraz uczytelnienia oryginalnych, 

historycznych struktur przestrzennych, w szczególności: 

 utrzymania lub uczytelnienia historycznego układu komunikacyjnego z zachowaniem jego 

przebiegu, pierwotnych linii rozgraniczających i obsadzeń, 

 utrzymania i odtworzenie historycznych podziałów parcelacyjnych lub co najmniej ich 

uczytelnienia w terenie, 

 nawiązania w nowej zabudowie do zasad historycznej kompozycji wnętrz 

urbanistycznych i krajobrazowych, 

 utrzymania i kontynuacji historycznych układów zabudowy i zieleni (ogrodów, sadów)        

w obrębie posesji oraz tradycyjnej formy architektonicznej zabudowy.  

Przebieg granic stref ochrony konserwatorskiej należy w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego doprecyzować odpowiednio do skali planu z uwzglę-

dnieniem granic ewidencyjnych działek i faktycznego stanu zagospodarowania.  

Zespół pałacowo-folwarczny w Rozkochowie powinien być objęty jedną strefą ochrony 

konserwatorskiej obejmującą zespół zabudowy folwarcznej oraz teren zabytkowego parku       

i pałacu. 

4.3.2. Ochrona krajobrazu kulturowego 

Historyczne układy ruralistyczne wymagające ochrony krajobrazu kulturowego 

we wsiach: Kromołów, Rozkochów, Dobieszowice.       

Zasady ochrony 

Ochrona układów ruralistycznych powinna polegać na: 

 utrzymaniu historycznego przebiegu dróg i ich obsadzeń, 

 utrzymaniu i kontynuacji historycznych układów zabudowy i zieleni (ogrodów, sadów)        

w obrębie posesji oraz tradycyjnej formy architektonicznej zabudowy.  

5. Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

5.1. Systemy infrastruktury komunikacyjnej 

5.1.1. Komunikacja drogowa 

W zakresie rozwoju systemów infrastruktury drogowej planuje się niżej wymienione 

zadania, wynikające z planów zarządców dróg, Planu zagospodarowania województwa 

opolskiego oraz potrzeb lokalnych. 

Droga krajowe   

W zakresie rozwoju dróg krajowych planuje się: 

1) budowę obwodnicy wsi Stradunia, 

2) uwzględnienie na obszarze gminy Walce fragmentu obwodnicy wsi: Stare Kotkowice, 

Biedrzychowice, Zawistowice, Twardawa, w ciągu drogi krajowej nr 40, planowanej          

w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Głogówek.  

Ponieważ ww. zadania nie są ustalone w dokumentach przyjętych przez Sejm 

Rzeczypospolitej Polskiej, Radę Ministrów lub właściwego ministra, w związku z czym nie 

spełniają wymogów art. 39 ust. 5 ustawy opizp, należy w miejscowych planach  

zagospodarowania przestrzennego: 

-  zachować istniejący przebieg drogi nr 45, 
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- uwzględnić obwodnice przez pokazanie informacyjnie planowanych tras na rysunku planu 

oraz zachowanie warunków umożliwiających ich realizację w przyszłości poprzez 

odpowiednie ustalenia dotyczące sposobu zagospodarowania i użytkowania terenów             

ich tras i terenów przyległych.  

Drogi powiatowe   

Planowane zadania z zakresie rozwoju dróg powiatowych obejmują:  

1) modernizację dróg nr DP 1810 O, DP 1210 O, DP 1465 O i DP 1464 O, która powinna 

obejmować poprawę ich parametrów technicznych (odpowiednio do klas), oraz  

przebudowę zapewniającą wygodniejsze i mniej uciążliwe przejścia przez tereny 

zainwestowane, z uwzględnieniem ruchu rowerowego; 

2) budowę dróg nr DP 1448 O oraz DP 1459 O o parametrach klasy lokalnej (L) w ciągach 

istniejących dróg faktycznie rolniczych; (ze względu na faktyczny stan tych dróg, na 

rysunku studium są one pokazane jako drogi projektowane); 

3) budowę nowej drogi łączącej tereny inwestycyjne w Walcach z drogą krajową nr 45            

i terenami inwestycyjnymi w Straduni z pominięciem terenów zabudowanych. 

Ponieważ zarządca dróg powiatowych nie planuje budowy nowych dróg: 

 drogi, o których mowa w pkt 2, w miejscowych planach zagospodarowania przestrzen-

nego należy uwzględniać w istniejących granicach pasów drogowych, chyba że zarządca 

drogi zgłosi zamiar ich budowy zgodnie z wymogami obowiązującymi dla dróg 

publicznych klasy L i poniesie koszty, o których mowa w art. 21 ust. 2 pkt 3 ustawy opizp; 

 droga, o której mowa w pkt 3, może być zaplanowana i wybudowana jako droga gminna, 

docelowo jednak powinna zmienić kategorią na powiatową a odcinki obecnych dróg 

powiatowych, które nowa droga odciąży, powinny zostać zaliczone do kategorii dróg 

gminnych.  

Dla drogi, o której mowa w pkt 3, na odcinku pomiędzy wsiami Grocholub i Walce, 

zaplanowane są dwie trasy wariantowe; docelowo jedna z tych tras powinna być drogą 

powiatową a druga drogą gminną.  

Drogi gminne   

Planowane zadania w zakresie rozwoju dróg gminnych obejmują: 

1) zaliczenie do kategorii publicznych dróg gminnych drogi Kromołów – Czerniów; 

2) modernizację istniejących ulic w celu poprawy ich funkcjonalności i estetyki, z korektą linii 

rozgraniczających, tam gdzie jest to pożądane i możliwe; modernizacja jest wymagana 

przede wszystkim w Walcach, Brożcu i Straduni i powinna obejmować poprawę 

parametrów technicznych oraz wyposażenie w estetyczne nawierzchnie jezdni, chodniki, 

parkingi przyuliczne, zieleń przydrożną, oświetlenie, z uwzględnieniem potrzeb osób 

niepełnosprawnych; ulice o małej szerokości, których nie można poszerzyć ze względu 

na istniejącą zabudowę, powinny być budowane jako ciągi pieszo-jezdne                           

z uprzywilejowanym ruchem pieszym; 

3) budowę nowych dróg i ulic klasy dojazdowej (D) i ulic osiedlowych do obsługi terenów 

planowanej zabudowy (w strefach rozwoju zabudowy); 

4) budowę dróg transportu rolnego w ciągach podstawowych dróg rolniczych oraz dróg 

obsługujących grunty rolne zabudowane i stanowiących dodatkowe połączenia między 

miejscowościami, w tym przede wszystkim drogę pomiędzy wsiami Kromołów                    

i Zabierzów; ponieważ droga ta, poza obsługą gruntów rolnych, łączy dwie miejscowości,  

można ją zaliczyć do dróg publicznych.  
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Drogi rowerowe 

Z uwarunkowań wynika potrzeba budowy dróg rowerowych łączących poszczególne 

miejscowości, w tym przede wszystkim w ciągach dróg powiatowych nr DP 1210 O, DP 1810 

O, DP 1464 O, DP 1465 O, DP 1447 O. 

Budowa bądź wydzielenie dróg rowerowych w pasach dróg powiatowych nie leży                  

w kompetencji gminy, gmina może jedynie podejmować działania na rzecz ich wykonania 

przez zarządcę tych dróg, ewentualnie współpracę w tym zakresie.  

Dla celów komunikacji rowerowej planuje się też wykorzystanie ważniejszych dróg rolniczych                 

i leśnych.  

Dla celów turystycznych możliwy jest rozwój sieci ścieżek rowerowych w ciągach gminnych 

dróg rolniczych łączących tereny o wyróżniających się walorach kulturowych i krajobrazo-

wych (trasy turystyczne). 

Zaplecze motoryzacji 

W celu rozwoju zaplecza motoryzacji ustalono możliwość lokalizacji stacji paliw na terenach 

inwestycyjnych (produkcyjnych i usługowych) w Straduni przy drodze krajowej nr 45                   

i w Walcach przy drogach powiatowych nr DP 1465 O i DP 1818 O.   

Stacje w Straduni powinny mieć zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem wód podziem-

nych (dla ochrony GZWP 332). 

5.1.2. Komunikacja kolejowa 

W zakresie rozwoju infrastruktury kolejowej planowana jest modernizacja i elektryfikacja 

magistralnej linii kolejowej nr 137 relacji Katowice – Legnica. 

5.1.3. Komunikacja zbiorowa 

Dla poprawy funkcjonowania samochodowego transportu zbiorowego planuje się 

optymalizację rozmieszczenia przystanków autobusowych w stosunku do zabudowy 

mieszkaniowej z uwzględnieniem możliwości ich zagospodarowania (miejsce na zatoki 

autobusowe i wiaty z ławkami), oraz określenie ich lokalizacji w planach miejscowych  

z nakazem odpowiedniego zagospodarowania. 

5.2. Systemy infrastruktury technicznej 

5.2.1. System zaopatrzenia w wodę 

Rozwój systemu zaopatrzenia w wodę będzie obejmował:  

 modernizację stacji uzdatniania wody w Rozkochowie; 

 sukcesywną modernizację istniejącej sieci wodociągowej; 

 dalszą sukcesywną rozbudowę sieci na potrzeby terenów przeznaczonych pod 

zabudowę w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 

5.2.2. System odbioru i oczyszczania ścieków 

Planuje się następujące kierunki rozwoju systemów odbioru i oczyszczania ścieków: 

 budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach, które nie są objęte istniejącą 

infrastrukturą, tj. w miejscowościach: Brożec (kontynuacja), Dobieszowice, Kromołów;  

 sukcesywną rozbudowę sieci kanalizacyjnej na potrzeby terenów przeznaczonych pod 

zabudowę w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego; 

 rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej w granicach obszarów osadniczych. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dobieszowice_(wojew%C3%B3dztwo_opolskie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kromo%C5%82%C3%B3w_(wojew%C3%B3dztwo_opolskie)
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5.2.3. Systemy przesyłu i zaopatrzenia w gaz  

W zakresie rozwoju systemu gazowniczego planuje się gazyfikację gminy, co jednak 

uwarunkowane jest budową odgałęzienia w/c od gazociągu Obrowiec –Racibórz DN 250, PN 

4,0 MPa i jednej stacji I0.  

5.2.4. Systemy przesyłu i zaopatrzenia w energię elektryczną  

W zakresie rozwoju systemów elektroenergetycznych planuje się: 

 utrzymanie istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia: 

dwutorowej linii 400 kV relacji Dobrzeń – Wielopole oraz dwutorowej  linii 110 kV relacji 

Zdzieszowice – Krapkowice; 

 modernizację napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV relacji 

Hajduki – Zdzieszowice; 

 sukcesywną rozbudowę i modernizację istniejących systemów sieci średniego i niskiego 

napięcia, odpowiednio do stanu technicznego istniejących sieci i urządzeń oraz potrzeb 

wynikających z planowanego rozwoju zabudowy    

 budowę systemu kablowych sieci elektroenergetycznych na potrzeby budowanej farmy 

fotowoltaicznej w Rozkochowie. 

5.2.5. Kierunki rozwoju energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii 

Planuje się rozwój energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii (OZE) poprzez:  

 budowę farmy wiatrowej w obrębie wsi Rozkochów, zgodnie z ustaleniami miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego  (w trakcie realizacji); 

 dopuszczenie – na podstawie analizy wniosków do studium – lokalizacji farm 

fotowoltaicznych:  

 na nieużytkach w obrębach wsi: Rozkochów (1 teren), Grocholub (2 tereny), Brożec 

(1 teren), Rozkochów (teren byłego składowiska odpadów),  

 na gruntach rolnych w obrębach wsi Rozkochów (2 tereny), Stradunia (1 teren), 

Grocholub (2 tereny), Rozkochów (1 teren), Ćwiercie (teren, na który wydana została 

decyzja o warunkach zabudowy), 

zgodnie z rysunkiem studium; 

 dopuszczenie małych instalacji fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną            

o mocy przekraczającej 100 kW w strefach: U, Ur, PU, PUr, PR, PRr, GP, GPr: 

-  na terenach zabudowy techniczno-produkcyjnej - w celu zużycia jej na potrzeby 

własne oraz w uzupełnieniu innej działalności produkcyjnej, 

-  na terenach zabudowy usługowej - w celu zużycia jej na potrzeby własne;    

 dopuszczenie małych instalacji wytwarzających energię elektryczną i cieplną o mocy do 

100 kW:   

-  wiatrowych (małych turbin wiatrowych) – na terenach zakładów przemysłowych          

w strefach gospodarczych GP i GPr, 

- fotowoltaicznych - na wszystkich terenach zabudowy, z wyjątkiem terenów                  

z budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, w tym w zabudowie zagrodowej na 

obszarach osadniczych;   

-  biogazowni rolniczych – w gospodarstwach rolnych w strefach zabudowy zagrodowej 

oraz poza obszarami osadniczymi.  
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Ustalenia uzupełniające: 

1) Dla wyżej wymienionych planowanych urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych 

źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW nie przewiduje się stref ochronnych 

związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu, 

tzn. ich znaczące oddziaływania nie mogą wykraczać poza tereny przewidziane na ich 

lokalizację.   

2) Dla realizowanej farmy wiatrowej na gruntach wsi Rozkochów strefa ochronna obejmuje 

całą strefę rolniczą produkcyjną RP2 z zakazem zabudowy.   

3) Małych instalacji fotowoltaicznych nie należy dopuszczać na terenach o walorach 

architektonicznych i krajobrazowych, jeśliby ich realizacja mogła wpłynąć negatywnie na 

te walory. (Wymagana stosowna analiza w prognozie oddziaływania na środowisko do 

planu miejscowego).  

4) Urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii, wykorzystujące energię 

wiatru, o mocy nie większej niż moc mikroinstalacji, powinny być zakazane na wszystkich 

terenach zabudowy w obszarach osadniczych, z wyjątkiem terenów obiektów 

produkcyjnych i składowych oraz zabudowy usługowej w strefach działalności 

gospodarczej. 

5.2.6. Rozwój systemów telekomunikacji 

Systemy telekomunikacji mogą rozwijać się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 maja     

2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2062 

ze zm.).  

5.3. System odbioru i  gospodarowania odpadami 

Zadania gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, wynikającymi z ustawy           

o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wykonywać będzie, jak 

dotychczas, Związek Międzygminny „Czysty Region” z wykorzystaniem istniejących i plano-

wanych instalacji Południowo-Wschodniego Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi 

(RGOK). Na obszarze gminy planowane jest uruchomienie punktu selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie istniejącego punktu zlewczego ścieków.  

6. Obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego 

6.1. Inwestycje o znaczeniu lokalnym  

Obszarami, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu 

lokalnym są: 

 tereny dróg powiatowych nr DP 1448 O oraz DP 1459 O,  wymagających rozbudowy do 

parametrów wymaganych dla dróg klasy L;   

 teren planowanej drogi gminnej (docelowo powiatowej) klasy L, łączącej drogę krajową nr 

45 i tereny inwestycyjne w Straduni z drogą powiatową nr DP 2465 O i terenami 

inwestycyjnymi Walcach; 

 obszar planowanej przestrzeni publicznej w Walcach z ciągiem  pieszym i placem;  

 teren rozwoju zieleni urządzonej w Dobieszowicach przeznaczony na rozbudowę 

cmentarza. 

 teren planowanego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Walcach. 
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6.2. Inwestycje o znaczeniu o znaczeniu ponadlokalnym58 

Obszarami, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu 

ponadlokalnym są: 

 tereny planowanych obwodnic w ciągach dróg krajowych: nr 45 w Straduni i nr 40            

w obrębie wsi Rozkochów; 

 teren planowanego zbiornika retencyjnego Walce; 

 tereny pod planowanymi wałami przeciwpowodziowymi w Straduni. 

7. Polityka w zakresie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego  

7.1. Obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, w tym 

obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, a także 

obszary przestrzeni publicznej  

W granicach gminy obszarem, dla którego obowiązkowe jest sporządzenie planu 

miejscowego, jest planowany obszar przestrzeni publicznej w Walcach, co wynika z art. 10 

ust. 2 pkt 8 ustawy opizp.   

7.2. Obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego, w tym obszary wymagające zmiany 

przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne 

W celu realizacji ustalonej w studium polityki przestrzennej gmina zamierza sporządzić 

plany miejscowe dla następujących obszarów:  

  obszary wymagające przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze: 

 strefy rozwoju zabudowy w częściach nie objętych obowiązującymi mpzp; 

 tereny możliwej lokalizacji farm fotowoltaicznych o mocy powyżej 100 kW;  

 obszary planowanych w studium zmian przeznaczenia i zagospodarowania terenów           

w stosunku do ustaleń obowiązujących mpzp, we wsiach: Brożec, Walce, Rozkochów. 

Ww. będą plany będą sporządzane sukcesywnie: 

 jako nowe plany lub jako zmiany planów -  stosownie do wyników analizy zasadności 

przystąpienia do sporządzenia planu, o której mowa w art. 14 ust. 5 ustawy opizp, lub 

 w ramach aktualizacji planów – jeśli z oceny aktualności planów, o której mowa w art. 32 

ustawy opizp, wyniknie konieczność jej sporządzenia.  

Dla planowanej drogi relacji Stradunia-Walce nie ma potrzeby sporządzenia planu, ponieważ 

może być ona zrealizowana na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania       

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ale po wydaniu stosownej decyzji 

konieczne będzie wniesienie tej drogi do obowiązujących planów.  
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 Uwzględnienie tych inwestycji w studium nie oznacza obowiązku wprowadzenia ich do planów miejscowych, 

bowiem – zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy opizp  „Ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego 
województwa wprowadza się do planu miejscowego po uprzednim uzgodnieniu terminu realizacji inwestycji celu 
publicznego o znaczeniu ponadlokalnym i warunków wprowadzenia ich do planu miejscowego.” 
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1. Generalne zasady i założenia polityki przestrzennej  

Generalnie w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Walce przyjęto zasadę utrwalania istniejącej struktury funkcjonalno-przestrzennej, tj.: 

 ochronę ekologiczną obszarów cennych przyrodniczo: dolin rzek: Odry, Straduni, 

Swornicy, i kompleksów leśnych,  

 rozwój produkcji rolniczej na pozostałych gruntach rolnych, 

 koncentrację zabudowy mieszkaniowej poprzez wyznaczenie granic stref osadniczych, 

 utrzymanie terenów inwestycyjnych przy drodze krajowej nr 45 w Straduni oraz terenów 

możliwej lokalizacji farm wiatrowych w Rozkochowie – zgodnie z ustaleniami planów 

miejscowych. 

Najistotniejsze planowane zmiany w strukturze przestrzennej gminy wiążą się z: 

 określeniem terenów możliwej lokalizacji farm fotowoltaicznych o mocy powyżej 100 kW,  

 uwzględnieniem projektowanego w dolinie rzeki Straduni zbiornika retencyjnego „Walce”,  

 powiększeniem strefy rozwoju zabudowy produkcyjno-usługowej w Walcach, 

 dopuszczeniem obiektów produkcji zwierzęcej w Brożcu. 

Uwzględniając wyniki bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę: 

 zmniejsza się zakres terenów przeznaczonych pod zabudowę w poprzednim studium  

a nie przeznaczonych pod zabudowę w planach miejscowych, 

 nie zwiększa się powierzchni terenów przeznaczonych pod zabudowę poza obszarami  

o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej i poza obszarami 

przeznaczonymi pod zabudowę w planach miejscowych, z wyjątkiem niewielkich 

uzupełnień istniejącej i planowanej zabudowy w celu efektywniejszego wykorzystania 

istniejącego lub przesądzonego w planach miejscowych uzbrojenia terenów.  

Dla określenia kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy przyjęto następujące 

założenia wynikające z uwarunkowań: 

 utrzymanie i rozwój rolnictwa - jako funkcji podstawowej gminy, oraz rozwój drobnej 

przedsiębiorczości - jako uzupełnienie lub alternatywa dla działalności rolniczej.  

 prognozowaną liczbę mieszkańców gminy w 2035 r. – 5300 osób, tj. spadek liczby 

ludności o ok. 2,6 %; 

 kierunek zmian ludnościowych w jednostkach osadniczych: 

- progresywny (rozwojowy) dla wsi: Walce, Stradunia, Brożec, Rozkochów, 

- stabilny (stagnacyjny) dla wsi Dobieszowice, Grocholub, Kromołów, Zabierzów, 

- regresywny (depopulacyjny) – w pozostałych wsiach; 

 zachowanie istniejącej hierarchii sieci osadniczej: 

- Walce – ośrodek obsługi lokalnej (gminnej), 

- Stradunia, Brożec, Rozkochów – ośrodki obsługi podstawowej. 

Kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy określone zostały przez wyznaczenie: 

 obszarów o odmiennym użytkowaniu – tworzące strukturę funkcjonalno-przestrzenną 

gminy, 

- obszarów objętych różnymi formami ochrony i ograniczeń użytkowania oraz 

wymagających ochrony i ograniczeń użytkowania – tworzące strukturę obszarów 

szczególnej ochrony środowiska 

zgodnie z wnioskami sformułowanymi w części uwarunkowań.  
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2. Struktura funkcjonalno-przestrzenna gminy  

Na strukturę funkcjonalno-przestrzenną składają się następujące strefy funkcjonalne, 

wydzielone z uwzględnieniem podobieństwa w sposobie użytkowania, zabudowy i zagospo-

darowania terenów oraz wartości przyrodniczych i krajobrazowych:   

OBSZARY STREFY PODSTAWOWE STREFY SZCZEGÓŁOWE 

Obszary  

Otwarte 

R - strefy rolnicze RE1 – chronione 

RE2 - chronione z zakazem zabudowy  

RP1 - produkcyjne  

RP2 - produkcyjne z zakazem zabudowy 

ZL - strefy leśne - 

Obszary  

osadnicze 

M - strefy mieszkaniowe MR  - zabudowy zagrodowej 

MM  - zabudowy wiejskiej 

MN  - zabudowy mieszkaniowej 

MU  - zabudowy mieszkaniowo-usługowej 

MNr - rozwoju zabudowy mieszkaniowej 

MUr - rozwoju zabudowy mieszkaniowo-usługowej 

U     - zabudowy usługowej 

US   - obiektów sportowo-rekreacyjnych  

Ur    - rozwoju zabudowy usługowej 

P - strefy działalności 

gospodarczej  

PU   - zabudowy produkcyjno-usługowej 

PR   - zabudowy produkcyjno-usługowej i obiektów 

          produkcji rolniczej  

PUr  - rozwoju zabudowy produkcyjno-usługowej 

PRr  - rozwoju zabudowy produkcyjno-usługowej  

           i obiektów produkcji rolniczej 

Z - strefy zieleni ZP    - rekreacyjno-wypoczynkowe 

ZPr   - rozwoju zieleni rekreacyjno-wypoczynkowej 

ZEr   - rozwoju zieleni ochronnej izolacyjnej 

R - strefy rolnicze R1    - z dopuszczeniem zabudowy  

R2    - z zakazem zabudowy 

Obszary 

specjalne 

G – strefy gospodarcze GP    - zabudowy produkcyjno-usługowej 

GPr  - rozwoju zabudowy produkcyjno-usługowej 

 

Nazwy stref wskazują dominujący w ich granicach rodzaj zabudowy lub dominujący sposób 

użytkowania, z rozróżnieniem obszarów z zagospodarowaniem istniejącym i planowanym 

(strefy rozwoju). 

Do obszarów otwartych zaliczono tereny rolno-leśne z nieliczną rozproszoną 

zabudową, głównie zagrodową. Wyróżniono na nich strefy rolnicze i strefy leśne. 

Strefy rolnicze obejmują tereny o dominującej funkcji rolniczej. Zostały one podzielone 

na chronione i produkcyjne na podstawie kryterium wartości przyrodniczych.  

Strefy chronione obejmują tereny rolnicze o wysokich walorach przyrodniczych i krajobra-

zowych, tj.: tereny w dolinie Odry i jej starorzecza, oraz tereny w dolinach rzek Straduni           

i Swornicy, pełniące funkcje ciągów (korytarzy) ekologicznych w gminnym systemie 

przyrodniczym. Podstawowym kierunkiem rozwoju stref jest harmonizowanie funkcji rolniczej 

z funkcją przyrodniczą dolin rzek, tj. funkcją korytarzy ekologicznych, oraz ochrona walorów 

krajobrazowych. Dla stref tych ustalone zostały ograniczenia w zagospodarowaniu 

i użytkowaniu terenów, których celem jest zachowanie ich walorów przyrodniczo-

krajobrazowych. Ograniczenia są zróżnicowane – najbardziej rygorystyczne obejmują 

https://synonim.net/synonim/harmonizowanie
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najcenniejsze przyrodniczo doliny rzek Odry i Swornicy oraz fragmenty doliny Straduni, gdzie 

nie dopuszcza się nowej zabudowy.  

Strefy produkcyjne obejmują pozostałe tereny rolnicze. Podstawowym kierunkiem rozwoju 

stref jest zrównoważony rozwój produkcji rolniczej. Dla stref tych ustalone zostały kierunki 

zmian w użytkowaniu i zagospodarowaniu terenów umożliwiające rozwój produkcji rolniczej              

w sposób zrównoważony, w szczególności chroniący rolniczą przestrzeń produkcyjną przed 

nadmiernym rozpraszaniem zabudowy. W rejonie planowanej farmy wiatrowej (obręb wsi 

Rozkochów) wydzielono strefę produkcyjną z zakazem zabudowy, w oparciu o obowią-

zujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w której nie można lokalizować 

nowej zabudowy z wyłączeniem obiektów farmy wiatrowej oraz infrastruktury drogowej  

i technicznej. 

Strefy leśne obejmują istniejące kompleksy leśne oraz przyległe do nich grunty rolne  

zadrzewione i przeznaczone do zalesienia. Podstawowym kierunkiem rozwoju stref jest 

zachowanie i wzmacnianie funkcji przyrodniczej lasów, tj. funkcji obszarów węzłowych  

w systemie przyrodniczym gminy. W strefach tych obowiązują ograniczenia wynikające  

z wymogów ochrony cennych siedlisk leśnych oraz zakaz zabudowy poza wyróżnionym 

terenem rozwoju obiektów rekreacji i wypoczynku. 

Do obszarów osadniczych zaliczono tereny istniejącej i planowanej zwartej zabudowy 

jednostek osadniczych. Wyróżniono w nich 5 rodzajów stref: mieszkaniowe, usługowe, 

działalności gospodarczej, zieleni i strefy rolnicze.  

W strefach mieszkaniowych podstawową funkcją jest mieszkalnictwo. Strefy te zostały 

podzielone na strefy zabudowy zagrodowej, zabudowy wiejskiej (mieszanej), zabudowy 

mieszkaniowej i zabudowy mieszkaniowo-usługowej.  

Strefy zabudowy zagrodowej obejmują tereny na których przeważa zabudowa zagrodowa.  

W strefach tych podstawowym kierunkiem rozwoju jest harmonizowanie działalności rolniczej 

z funkcją osadniczą obszaru oraz zachowanie lokalnego charakteru zabudowy. Jednym  

z najistotniejszych ustaleń realizujących kierunki rozwoju stref jest ograniczenie obsady 

budynków inwentarskich do nie więcej niż 60 DJP w granicach nieruchomości. W strefach 

dopuszczona jest uzupełniająco m.in. zabudowa mieszkaniowa, usługowa i drobna 

wytwórczość. 

Strefy zabudowy wiejskiej (mieszanej) obejmują tereny istniejącej zabudowy o różnych 

funkcjach, głównie zabudowy zagrodowej, zabudowy mieszkaniowej z nierolniczą 

działalnością gospodarczą oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Podstawowym 

kierunkiem rozwoju jest harmonizowanie funkcji mieszkaniowej z działalnością rolniczą  

i pozarolniczą działalnością gospodarczą oraz zachowanie lokalnego charakteru zabudowy. 

W strefach tych planowanym dominującym przeznaczeniem terenów jest zabudowa 

zagrodowa i zabudowa mieszkaniowo-usługowa, które mogą występować w dowolnych 

proporcjach. W uzupełnieniu tej zabudowy dopuszczona jest m.in. zabudowa usługowa  

i drobna wytwórczość. W celu realizacji przyjętych kierunków rozwoju ograniczona została 

obsada budynków inwentarskich w zabudowie zagrodowej do nie więcej niż 40 DJP. 

Strefy zabudowy mieszkaniowej obejmują obszary dominującej zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej istniejącej i planowanej. Podstawowym kierunkiem rozwoju stref jest 

kształtowanie atrakcyjnego pod względem użytkowym i estetycznym środowiska 

mieszkaniowego. W strefach dopuszczone są m. in. zespoły zabudowy wielorodzinnej na 

wyróżnionych terenach, oraz obiekty usług użyteczności publicznej o znaczeniu lokalnym 

i zabudowa mieszkaniowo-usługowa. W granicach istniejących działek siedliskowych 
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dopuszczone jest uzupełnianie istniejącej zabudowy zagrodowej o nową zabudowę rolniczą, 

z wyłączeniem rozwoju produkcji zwierzęcej. 

Strefy zabudowy mieszkaniowo-usługowej obejmują istniejącą wielofunkcyjną zabudowę  

w centralnych częściach wsi. Podstawowym kierunkiem rozwoju stref jest kształtowanie 

przestrzeni mieszkaniowo-usługowych o wysokich walorach użytkowych i estetycznych, 

które powinny stanowić miejsca koncentracji usług służących obsłudze mieszkańców. Poza 

funkcją mieszkaniową i usługową w strefach dopuszcza się obiekty rzemiosła  

i drobnej wytwórczości oraz – w granicach istniejących działek siedliskowych – uzupełnianie 

istniejącej zabudowy zagrodowej o nową zabudowę rolniczą, z wyłączeniem rozwoju 

produkcji zwierzęcej. 

Strefy usługowe dzielą się na strefy zabudowy usługowej i strefy obiektów rekreacyjno-

sportowych.  

Strefy zabudowy usługowej obejmują tereny istniejących i planowanych zespołów zabudowy 

usługowej. Strefy z istniejącą zabudową, ze względu na dominującą funkcję zabudowy i rolę, 

jaką pełnią w układach przestrzennych wsi, podzielone są na strefy 1U i 2U. 

Strefy 1U obejmują tereny z istniejącą zabudową usług publicznych we wsiach Walce  

i Brożec, w których wyznacza się obszary przestrzeni publicznych, tj. obszary o szczególnym 

znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający 

nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-

przestrzenne. Dominującym rodzajem usług w tych strefach są usługi użyteczności 

publicznej. 

Podstawowym przeznaczeniem w strefach 2U oraz w strefach rozwoju zabudowy usługowej 

jest nieuciążliwa zabudowa usługowa. W uzupełnieniu zabudowy usługowej dopuszczone 

zostały: 

 w strefach 2U - nieuciążliwa zabudowa produkcyjna i magazynowo-składowa, 

 w strefach rozwoju zabudowy przy drodze krajowej nr 45 w Straduni oraz drodze 

powiatowej nr DP 1818 O - stacje paliw i inne usługi motoryzacyjne.  

Strefy obiektów rekreacyjno-sportowych obejmują tereny z istniejącymi i planowanymi 

terenowymi obiektami sportowymi (boiskami). Podstawowym kierunkiem rozwoju stref jest 

podnoszenie jakości użytkowej i estetyki terenów. W strefach – poza obiektami sportowymi – 

dopuszcza się zieleń urządzoną oraz place zabaw.  

Strefy działalności gospodarczej obejmują tereny istniejącej i planowanej zabudowy 

produkcyjno-usługowej, przeznaczone pod obiekty produkcyjne, składowo-magazynowe i 

usługowe, a także obiekty produkcji zwierzęcej na terenach, gdzie taka produkcja jest 

obecnie prowadzona. Kierunkiem rozwoju stref jest harmonizowanie działalności 

gospodarczej: produkcyjnej, składowo-magazynowej z funkcją osadniczą obszaru, dla 

realizacji którego ustalono m. in. zakaz przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko oraz działalności gospodarczej stwarzającej uciążliwości na 

terenach sąsiednich stref mieszkaniowych. W strefach funkcja mieszkaniowa jest 

dopuszczona wyłącznie jako funkcja towarzysząca bez możliwości wydzielania terenów 

zabudowy mieszkaniowej.  

Strefy zieleni, ze względu na funkcje, dzielą się na strefy zieleni rekreacyjno-

wypoczynkowej i zieleni ochronnej, izolacyjnej.    

Strefy zieleni rekreacyjno-wypoczynkowej obejmują tereny istniejących zespołów zieleni, 

głównie drzewiastej - parku w zespole pałacowo-folwarcznym w Rozkochowie i terenu zieleni 

nieurządzonej wokół boiska w Dobieszowicach (którego przeważająca część jest 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kontakt_spo%C5%82eczny
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sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako teren rekreacyjno-wypoczynkowy Bz, pozostała 

część to grunty zadrzewione i zakrzewione Lz). 

Strefa zieleni ochronnej, izolacyjnej planowana jest w Straduni w celu ochrony zabudowy 

mieszkaniowej wsi przed uciążliwością planowanej obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 45. 

Strefy rolnicze obejmują grunty rolne niezabudowane, położone: 

- przy strefach z zabudową zagrodową oraz przy niektórych strefach z zabudową wiejską, 

gdzie dopuszczone zostały obiekty służące produkcji rolnej na zapleczu istniejącej zabudowy 

zagrodowej, w celu umożliwienia jej rozwoju; 

- pomiędzy strefami zabudowy mieszkaniowej (w Walcach i Grocholubiu), gdzie ograniczono 

zabudowę do obiektów produkcji roślinnej, w celu wyeliminowania potencjalnych uciążliwości 

innych obiektów produkcji rolniczej dla sąsiedniej zabudowy mieszkaniowej (istniejącej           

i planowanej). 

Obszary specjalne obejmują tereny istniejącej i planowanej zabudowy produkcyjno-

usługowej, położone poza obszarami osadniczymi, które zostały wydzielone jako strefy  

gospodarcze. Kierunkiem rozwoju stref jest rozwój działalności gospodarczej, która, ze 

względu na uciążliwości, potrzeby terenowe lub gabaryty oraz formę obiektów, nie powinna 

być lokalizowana w strefach osadniczych. Celem wyznaczenia stref jest aktywizacja 

gospodarcza gminy i rozwój miejsc pracy. W jednej strefie (w Dobieszowicach) możliwa jest 

produkcja zwierzęca. W strefach tych wykluczone są obiekty handlowe o powierzchni 

sprzedaży powyżej 2000 m2, oraz zabudowa mieszkaniowa z wyjątkiem jednego, w grani-

cach terenu zakładu, mieszkania właściciela lub mieszkania zakładowego. 

*** 

Strukturę funkcjonalno-przestrzenną uzupełniają wyróżnione tereny o ściśle określonej 

funkcji, które należy uwzględnić w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, 

w tym planowany obszar przestrzeni publicznej w Walcach oraz teren planowanego 

zbiornika retencyjnego „Walce”. Ustalenia określające kierunki dotyczące zmian 

przeznaczenia oraz zagospodarowania i użytkowania terenów dla poszczególnych stref 

zostały uzupełnione o: 

 ustalenia ogólne z objaśnieniem użytych terminów, w celu jednoznacznego ich 

odczytania; 

 graniczne wielkości wskaźników urbanistycznych dla terenów zabudowy według 

rodzajów zabudowy, określone w celu zapewnienia pożądanych standardów zagospoda-

rowania terenów w planach miejscowych, 

 wytyczne do projektów planów miejscowych. 

3. Obszary szczególnej ochrony środowiska 

Do obszarów szczególnej ochrony środowiska zaliczone zostały obszary objęte różnymi 

formami ochrony i ograniczeń w użytkowaniu oraz obszary i obiekty wymagające  ochrony  

i ograniczeń w użytkowaniu, ze względu na wymogi ochrony przyrody, zasobów naturalnych  

i krajobrazu, zagrożenia w środowisku oraz wymogi ochrony dóbr kultury, w tym zabytków. 

Obszary szczególnej ochrony środowiska uzupełniają elementy środowiska cenne 

przyrodniczo, krajobrazowo i kulturowo, objęte ochroną prawną lub wymagające ochrony 

Dla ochrony przyrody i jej zasobów oraz krajobrazu uwzględniono ochronę oraz ustalono 

zasady ochrony następujących obszarów i obiektów: 
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w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu:  

 chronione prawnie: 

- użytek ekologiczny „Stara Odra” 

- leśne siedliska chronione 

- siedliska chronionych gatunków ryb i owadów  

- stanowisko chronionego gatunku roślin naczyniowych 

- stanowiska chronionych gatunków ryb i ssaków 

 wymagające ochrony w planach miejscowych: 

- ostoje fauny 

- tereny zieleni o funkcji ekologicznej 

- siedliska rzadkiego gatunku ryb 

- ciągi drzew przydrożnych, 

- projektowany obszar chronionego krajobrazu OChK „Dolina Straduni”, 

- widok panoramiczny na górę Św. Anny z drogi powiatowej Grocholub – Stradunia. 

w zakresie ochrony zasobów przyrody: 

 ujęcia wód podziemnych, 

 udokumentowane złoża surowców mineralnych, 

 użytkowe zasoby wód podziemnych (GZWP 332); 

Dodatkowo wskazano na konieczność ochrony gleb klas II i III, lasów oraz wód 

powierzchniowych, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi.   

Dla ochrony przed zagrożeniami w środowisku wykazano następujące obszary                  

z ograniczeniami w zabudowie i zagospodarowaniu: 

 obszary szczególnego zagrożenia powodzią Q10 i Q1, 

 wały przeciwpowodziowe; 

 strefy sanitarne cmentarzy; 

 pasy technologiczne napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokich napięć 110 kV 

i 400 kV, obejmujące tereny, na którym mogą mieć miejsce przekroczenia dopuszczal-

nych poziomów emisji pola elektromagnetycznego oraz hałasu. 

Dla ochrony walorów środowiska kulturowego i zabytków oraz krajobrazu kulturowego 

uwzględniono ochronę oraz ustalono zasady ochrony następujących obszarów i obiektów: 

 teren zabytkowego parku i pałacu w zespole pałacowo-folwarcznym w Rozkochowie 

wpisany do rejestru zabytków województwa opolskiego (RZWO); 

 otoczenie dworu w Dobieszowicach wpisane do rejestru zabytków województwa 

opolskiego (RZWO); 

 zabytki architektury i budownictwa wpisane do rejestru zabytków województwa 

opolskiego; 

 pozostałe zabytki architektury i budownictwa ujęte w Gminnej Ewidencji zabytków (GEZ); 

 zabytki archeologiczne; 

 zabytkowe cmentarze w Brożcu, Rozkochowie, Straduni i Walcach, wpisane do 

wojewódzkiej ewidencji zabytków w 2019 roku,  

 zabytkowe układy ruralistyczne we wsiach Brożec, Stradunia i Grocholub, ujęte                 

w Gminnej Ewidencji Zabytków; 

 zabytkowe zespoły zabudowy ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków (GEZ): 

- zespół dworsko-folwarczny we wsi Walce, 

- zespół zabudowy folwarcznej w zespole pałacowo-folwarcznym we wsi Rozkochów, 
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 Historyczne układy ruralistyczne wymagające ochrony krajobrazu kulturowego we 

wsiach: Kromołów, Rozkochów, Dobieszowice.       

4. Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej  

W zakresie rozwoju systemów komunikacji planuje się: 

 zachowanie rezerwy terenowej pod budowę planowanej obwodnicy wsi Stradunia             

w ciągu drogi krajowej nr 45 oraz pod fragment obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 40, 

planowanej na obszarze gminy Głogówek; 

 modernizację dróg powiatowych nr DP 1810 O, DP 1210 O, DP 1465 O i DP 1464 O          

z uwzględnieniem ruchu rowerowego; 

 budowę dróg o parametrach klasy lokalnej (L) w ciągach dróg istniejących zaliczonych do 

dróg powiatowych nr DP 1448 O oraz DP 1459 O;  

 budowę nowej drogi gminnej, łączącej tereny inwestycyjne w Walcach z drogą krajową         

nr 45 i terenami inwestycyjnymi w Straduni; 

 zaliczenie do kategorii dróg gminnych drogi Kromołów – Czerniów; 

 modernizację istniejących ulic w celu poprawy ich funkcjonalności i estetyki, 

 budowę nowych dróg i ulic do obsługi terenów w strefach rozwoju zabudowy, 

 budowę dróg transportu rolnego w ciągach podstawowych dróg rolniczych oraz dróg 

obsługujących grunty rolne zabudowane i stanowiących dodatkowe połączenia między 

miejscowościami, 

 rozwój sieci ścieżek rowerowych w ciągach dróg rolniczych;  

 lokalizację stacji paliw na terenach inwestycyjnych (produkcyjnych i usługowych)               

w Straduni i w Walcach; 

 modernizację i elektryfikację linii kolejowej nr 137 relacji Katowice – Legnica; 

 optymalne z punktu widzenia obsługi mieszkańców rozmieszczenie przystanków 

autobusowych i określenie ich lokalizacji w planach miejscowych. 

W zakresie gospodarki wodno-ściekowej planuje się: 

 modernizację stacji uzdatniania wody w Rozkochowie; 

 sukcesywną modernizację istniejącej sieci wodociągowej; 

 dalszą sukcesywną rozbudowę sieci na potrzeby terenów przeznaczonych pod 

zabudowę w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, 

 budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach, które nie są objęte istniejącą 

infrastrukturą, tj. w miejscowościach: Brożec (kontynuacja), Dobieszowice, Kromołów;  

 sukcesywną rozbudowę sieci kanalizacyjnej na potrzeby terenów przeznaczonych pod 

zabudowę w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego; 

 rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej w granicach obszarów osadniczych. 

W zakresie systemów przesyłu i zaopatrzenia w energię elektryczną i gaz planuje się: 

 utrzymanie istniejących napowietrznych dwutorowych linii elektroenergetycznych 

wysokiego napięcia 400 kV i 110 kV; 

 modernizację napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV; 

 sukcesywną rozbudowę i modernizację istniejących systemów sieci średniego i niskiego 

napięcia, odpowiednio do stanu technicznego istniejących sieci i urządzeń oraz potrzeb 

wynikających z planowanego rozwoju zabudowy;    

 budowę systemu kablowych sieci elektroenergetycznych na potrzeby budowanej farmy 

fotowoltaicznej w Rozkochowie. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dobieszowice_(wojew%C3%B3dztwo_opolskie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kromo%C5%82%C3%B3w_(wojew%C3%B3dztwo_opolskie)
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W celu rozwoju energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii ustalono: 

 możliwość budowy farmy wiatrowej w Rozkochowie zgodnie z ustaleniami 

obowiązującego planu miejscowego, oraz farm fotowoltaicznych o mocy przekraczającej 

100 kW zgodnie z rysunkiem studium; 

 dopuszczenie małych instalacji fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną            

o mocy przekraczającej 100 kW w strefach: U, Ur, PU, PUr, PR, PRr, GP, GPr  

z zasadami ich dopuszczenia, 

 zasady rozwoju małych instalacji OZE o mocy do 100 kW oraz mikroinstalacji.  

W zakresie system odbioru i  gospodarowania odpadami komunalnymi planuje się pozosta-

wienie realizacji związanych z tym zadań Związkowi Międzygminnemu „Czysty Region”, 

bazującego na instalacjach Południowo-Wschodniego Regionu Gospodarki Odpadami 

Komunalnymi (RGOK). Na obszarze gminy planuje się uruchomienie punktu selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych na terenie istniejącego punktu zlewczego ścieków  

w Walcach. 

5. Polityka w zakresie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego  

W zakresie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

przyjmuje się: 

 sporządzenie planu miejscowego obejmującego planowany obszar przestrzeni publicznej 

w Walcach – obowiązkowo, co wynika z art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy opizp; 

 sukcesywne sporządzenie planów miejscowych obejmujących: 

  obszary wymagające przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze, tj. tereny         

w strefach rozwoju zabudowy nie objęte obowiązującymi mpzp, oraz tereny możliwej 

lokalizacji farm fotowoltaicznych o mocy powyżej 100 kW;  

  tereny planowanych w studium zmian przeznaczenia i zagospodarowania terenów           

w stosunku do ustaleń obowiązujących mpzp we wsiach: Brożec, Walce, Rozkochów. 

 

 


