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1.

Wprowadzenie

1.1. Podstawa prawna, cel i zakres opracowania
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest
podstawowym

dokumentem

określającym

politykę

przestrzenną

gminy.

Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy należy do jej
zadań własnych. Studium sporządza się dla obszaru w granicach administracyjnych
gminy. Jego ustalenia są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów
miejscowych.
Zakres merytoryczny studium ustala ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami), a także
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu
projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy (Dz. U. 2004 nr 118 poz. 1233).
Studium składa się z części opisującej uwarunkowania rozwoju przestrzennego
gminy

oraz

Integralny

części

wyznaczającej

element

studium

kierunki

stanowią

zagospodarowania przestrzennego” oraz

zagospodarowania

załączniki
„Kierunki

przestrzennego.

rysunkowe

„Uwarunkowania

rozwoju

przestrzennego”

przedstawiające ustalenia w formie graficznej, opracowane w skali 1:10 000.
Obowiązujące

studium

uwarunkowań

i

kierunków

zagospodarowania
przestrzennego gminy Olesno zostało zatwierdzone 26 kwietnia 2000 r. uchwałą Nr
XXIII/183/2000 Rady Miejskiej w Oleśnie ze zmianami: uchwałą Nr LII/348/2010
Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 28 kwietnia 2010 r., uchwałą Nr V/30/11 Rady
Miejskiej w Oleśnie z dnia 1 lutego 2011 r., uchwałą Nr VIII/56/11 Rady Miejskiej w
Oleśnie z dnia 31 maja 2011 r., oraz uchwałą Nr XIX/142/2012 Rady Miejskiej w
Oleśnie z dnia 27 marca 2012 r.
Przedmiotowa zmiana studium została zainicjowana uchwałą Nr XXIX/231/13 Rady
Miejskiej

w Oleśnie

z dnia 29 stycznia 2013 r. Jest

to pierwsza zmiana

obowiązującego od 2000 r. dokumentu w zakresie granic administracyjnych gminy.
Długi okres od jego opracowania, zmiana wymogów formalnych tj. wejście w
życie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, zmiany przepisów odrębnych i dokumentów źródłowych, nowe
kierunki

polityki

przestrzennej

województwa

i

kraju,

przekształcenia

w

zagospodarowaniu przestrzennym oraz ewolucja potrzeb rozwijającej się gminy
spowodowały dezaktualizację ustaleń dotychczasowego dokumentu, co stanowi
zarówno o konieczności ponownego rozpoznania aktualnej struktury funkcjonalno-
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przestrzennej w całościowym ujęciu obszaru, jak i wprowadzeniu nowych kierunków
kształtowania polityki przestrzennej gminy Olesno.

Zmiana studium została opracowana przez pracownię Q7 Grupa Projektowa
s.c. w składzie:
mgr inż. Wojciech Kotla – uprawniony urbanista
mgr inż. Grzegorz Szewczyk – uprawniony urbanista
mgr inż. Rafał Odachowski
mgr inż. Monika Krużołek
mgr inż. Małgorzata Kruczek.
Podstawą opracowania zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olesno
(zwanej dalej „Zmianą studium ...”) jest uchwała Nr IV/31/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 22 stycznia 2019 r. w
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Olesno.
Na treść obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olesno”
składają się:
 Ustalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olesno” przyjętego
uchwałą Nr XV/132/2015 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 28 grudnia 2015 r. – tekst podstawowy, stanowiący
podstawę tekstu ujednoliconego
 Ustalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olesno”
przyjęte uchwałą Nr XVIII/142/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 26 listopada 2019 r
Decyzja o dokonaniu zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Olesno została
podyktowana koniecznością dostosowania kierunków zagospodarowania terenu do aktualnych potrzeb inwestycyjnych
na terenie gminy oraz obowiązujących przepisów odrębnych – zgodnie z art. 95 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r., poz. 2126 z późn. zm.).
Ze względu na charakter wprowadzanych zmian – umożliwienie powierzchniowej eksploatacji złóż - nie zachodziła
konieczność sporządzania bilansów i analiz, o których mowa w art. 11 pkt 5.
Celem zmiany studium jest ujawnienie udokumentowanych złóż kruszyw naturalnych – piasków oraz wskazanie
kierunków ich zagospodarowania jako terenów powierzchniowej eksploatacji złóż kruszyw naturalnych – piasków, a
także kierunków rekultywacji po zakończeniu ich eksploatacji.
Inwestycje te mają miejsce na poniższych działkach:
 Działka nr 227/1 k.m. 20 obręb Stare Olesno, 226/55 i 225/54 k.m. 19 obręb Wojciechów,
 Działki nr 293/18 k.m. 17, działki nr 292/5, 291/4, 290/3 k.m. 16 obręb Świercze
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 Działki nr 82/3, 94/3, 95 k.m. 8 obręb Łomnica.1.

Zmiana Studium przyjęta uchwałą nr ………. Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia ………….:
Podstawą opracowania zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Olesno jest uchwała Nr XXVII/216/20 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 8 września
2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Olesno.
Na treść dotychczas obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Olesno” składają się:
 ustalenia dokumentu przyjętego uchwałą Nr XV/132/2015 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 28 grudnia
2015 r., który stanowi tekst podstawowy, stanowiący podstawę tekstu ujednoliconego,
 ustalenia zmiany studium przyjętej uchwałą Nr XVIII//142/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 26
listopada 2019 r.
 ustalenia zmiany studium przyjętej uchwałą Nr ………… Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia …………….. r.
Zgodnie z art. 9a ust. 3a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym „Zmiana studium dla
części obszaru gminy wymaga dokonania, zarówno w części tekstowej jak i graficznej studium, zmian w
odniesieniu do wszystkich treści, które w wyniku wprowadzonej zmiany przestają być aktualne, w
szczególności zmian w zakresie określonym w art. 10 ust. 1.” Zgodnie z wyjaśnieniem Ministerstwa
Infrastruktury Technicznej i Budownictwa „Przepis należy rozumieć w ten sposób, iż w przypadku („Zmiany w
ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadzone ustawą o rewitalizacji”), „Przepis
należy rozumieć w ten sposób, iż w przypadku dokonywania zmiany studium dla części obszaru gminy
należy dokonać także innych zmian studium, tak by informacje zawarte w nim (jako całości) były aktualne”.
Ponadto wyjaśniono, że „Przepis ten nie oznacza jednak, że każda zmiana w studium wiąże się z
koniecznością dokonywania modyfikacji tego aktu w szerokim zakresie. Gmina, stosując kryterium
dezaktualizacji treści studium na skutek projektowanej zmiany, może w uzasadnionych przypadkach uznać,
że zamierzona zmiana nie rodzi konieczności szerokiej nowelizacji studium (..) Generalnie uznać można, że
istnieje szereg zmian w studium, których punktowy charakter – lub brak istotnego wpływu na pozostałe
obszary gminy – uzasadnia przyjęcie, że dla takiej zmiany nowowprowadzany przepis nie rodzi żadnych
nowych obowiązków”.
Celem niniejszej aktualizacji studium jest przywrócenie na wskazanym terenie możliwości lokalizacji
terenów związanych z aktywnością gospodarczą. Zostały one zmienione na tereny dolesień w dokumencie
przyjętym uchwałą nr XV/132/2015 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 28 grudnia 2015 r.
W związku z art. 20 ust. 1 Rada Miejska podejmując uchwałę nr XXVII/196/16 z dnia 28 września
2016 r. zatwierdzającą miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru wprowadziła na
tym terenie funkcję dolesień.
W celu doprowadzenia dokumentów planistycznych do pierwotnego stanu Rada Miejska w Oleśnie
podjęła uchwałę nr XXVII/216/20 z dnia 8 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olesno oraz uchwałę nr
XXVII/21720 z dnia 8 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w Oleśnie w rejonie ulicy Gorzowskiej.
Wprowadzone zmiany dotyczą części graficznej – załącznika nr 2 – kierunków zagospodarowania
przestrzennego. Ustalenia tekstowe Studium zostały uzupełnione o uwarunkowania wynikające z potrzeb i
możliwości rozwoju gminy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

1

Zmiana wprowadzona uchwałą nr XVIII/142/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 26.11.2019 r.
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Nie ma możliwości zastosowania alternatywnej lokalizacji, bądź przeniesienia inwestycji na inny
teren, już przeznaczonym pod działalność gospodarczą w obowiązującym Studium. Działania takie byłyby
nieuzasadnione pod każdym względem w szczególności pod względem formalnym, jak również
ekonomicznym.
Niniejszy dokument obejmuje działki nr 524 w części, 525, 526, 527, 529, 530 położone w granicach miasta
Olesno o łącznej powierzchni ok. 2.8ha.
Teren ten położony jest w granicach miasta Olesno, zwartego obszaru osadniczego, w
bezpośrednim sąsiedztwie istniejących zakładów produkcyjnych oraz Katowickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej. Zlokalizowany jest przy skrzyżowaniu ul. Leśnej z ul. Gorzowską (drogą wojewódzką nr 487).
Od północy ograniczony jest przez ul. Leśną, od zachodu ul. Gorzowską, natomiast od południa i wschodu
sąsiaduje z terenami aktywności gospodarczej – m.in. istniejącym zakładem produkcyjnym ORAS Olesno
Spółka z o.o. - Producent armatury sanitarnej.
W bliskim sąsiedztwie zlokalizowany jest „Olesno - kościół odpustowy pod wezwaniem św. Anny”,
który został uznany za Pomnik Historii rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 10 grudnia 2018 roku (Dz.U.
z 2018r., poz. 2420).
Teren ten ma zapewnioną obsługę komunikacyjną oraz dostęp do pełnej infrastruktury technicznej. 2

2

Zmiana wprowadzona uchwałą nr ……. Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia …….
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1.2. Materiały wyjściowe
Na

potrzeby

przygotowania

niniejszego

dokumentu

wykorzystano

następujące

opracowania i materiały:

1. Uchwała Nr XXIX/231/13 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 29 stycznia 2013 r. w
sprawie

przystąpienia

do

zmiany

studium

uwarunkowań

i

kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy Olesno;
2. „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Olesno przyjęte uchwałą Nr XXIII/183/2000 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 26
kwietnia 2000r. ze zmianami: uchwała nr Nr LII/348/2010 Rady Miejskiej w
Oleśnie z dnia 28 kwietnia 2010 r., uchwała Nr V/30/11 Rady Miejskiej w Oleśnie
z dnia 1 lutego 2011 r., uchwała Nr VIII/56/11 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia
31 maja 2011 r., oraz uchwała Nr XIX/142/2012 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia
27 marca 2012 r.;
3. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego, uchwalony
przez Sejmik Województwa Opolskiego uchwałą nr XLVIII/505/2010 z dnia 28
września 2010 r.;
4. „Plan rozwoju lokalnego powiatu oleskiego na lata 2013-2015” przyjęty uchwałą
Nr XXIV/179/13 Rady Powiatu w Oleśnie dnia 31.01.2013 r.;
5. „Strategia Rozwoju Gminy Olesno na lata 2005-2015” przyjęta Uchwałą Nr
XXXII/288/05 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 29 czerwca 2005 r.;
6. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Olesno na lata 2011-2014
z perspektywą do 2018 roku przyjęta uchwałą nr XIV/95/11 Rady Miejskiej w
Oleśnie z dnia 25 października 2011 r.
7. Plan

gospodarki

odpadami

dla

gminy

Olesno

na

lata

2010-2014

z

uwzględnieniem perspektywy 2015-2018 przyjęty uchwałą nr XIV/95/11 Rady
Miejskiej w Oleśnie z dnia 25 października 2011 r.;
8. Opracowanie ekofizjograficzne gminy Olesno, Olesno 2013 r.;
9. Opracowanie granicy polno-leśnej miasta i gminy Olesno, Opolski Urząd
Wojewódzki, Opole 2000 r.;
10.Inwentaryzacja urbanistyczna gminy Olesno, Olesno 2013 r.;
11.Dane z Bazy Danych Lokalnych GUS z 2003 – 2012 r.;
12.Aktualne opracowania planistyczne gminy udostępnione przez Urząd Miejski w
Oleśnie;
13.Wykaz obiektów zabytkowych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na
terenie gminy Olesno;
14.Wykaz obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków województwa
opolskiego zlokalizowanych na terenie gminy Olesno;
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15.Wykaz stanowisk archeologicznych województwa opolskiego zlokalizowanych na
terenie gminy Olesno;
16.Gminna ewidencja zabytków, karty obiektów, Olesno 2006 r.;
17.Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Olesno w Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Katowicach na lata 2009 -2018 zatwierdzony Decyzją Nr DL-lpn611-69/57849/10/JŁ Ministra Środowiska z dnia 1 grudnia 2010 r.;
18.Uproszczone

Plany

Urządzenia

Lasów

dla

Gminy

Olesno,

tj.

dla

wsi:

Wachów, Broniec, Borki Małe, Kolonia Łomnicka, Wachowice, Leśna, Grodzisko,
Sowczyce, Świercze, Stare Olesno, Łowoszów, Boroszów, Kucoby, Wysoka,
Bodzanowice, Wojciechów, Borki Wielkie, Łomnica oraz dla miasta Olesno na lata
2014-2023, dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.
19.Rejestr form ochrony przyrody Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w
Opolu zamieszczony w serwisie http://opole.rdos.gov.pl;
20.Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2013 r., Państwowy
Instytut Geologiczny, Warszawa 2014 r.;
21.Rastrowa Mapa Podziału Hydrograficznego Polski, Zakład Hydrografii i Morfologii
Koryt Rzecznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na zamówienie
Ministra Środowiska i sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej;
22.Informator „Opieka zdrowotna w Powiecie Oleskim w 2014 roku” Wydział
Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa i Zdrowia Starostwa Powiatowego w
Oleśnie;
23.Mapy

zagrożenia

powodziowego

sporządzone

dla

rzeki

Liswarty,

Prezes

Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Warszawa 2015 r.;
24.Opracowania

kartograficzne

i

inne

dane

zamieszczone

na

serwisie

http://maps.geoportal.gov.pl;
25.Informacje zamieszczone w serwisie internetowym Państwowego Instytutu
Geologicznego

http://geoportal.pgi.gov.pl

oraz

serwisie

http://bazagis.pgi.gov.pl;
26.Informacje zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Oleśnie
http://olesno.biuletyn.info.pl/;
27.Aktualne akty prawne pochodzące z bazy umieszczonej na stronie internetowej
http://isap.sejm.gov.pl;
28.Ocena wód powierzchniowych za lata 2010-2013 w województwie opolskim
zamieszczona w serwisie http://www.opole.pios.gov.pl;
29.Program państwowego monitoringu środowiska województwa opolskiego na lata
2013-2015, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, Opole
2012r.;
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30. Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego przyjęta uchwałą nr
VI/54/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r.;
31. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olesno przyjęte uchwałą
Nr XV/132/2015 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 28 grudnia 2015 r. zmienione uchwałą Nr XVIII//142/19
Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 26 listopada 2019 r.3

3

Zmiana wprowadzona uchwałą nr ……. Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia …….
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2. Uwarunkowania rozwoju przestrzennego gminy Olesno
2.1. Informacje ogólne o gminie
2.1.1. Położenie geograficzne i administracyjne
Gmina Olesno położona jest w południowo-zachodniej części Polski, w północnowschodnim skraju województwa opolskiego, w powiecie oleskim.

Graniczy z gminami: Gorzów Śląski, Radłów, Dobrodzień i Zębowice położonymi w
powiecie oleskim, gminami Kluczbork i Lasowice Wielkie położonymi w powiecie
kluczborskim, gminami Krzepice i Przystajń położonymi powiecie kłobuckim oraz
gminą Ciasna położoną w powiecie lublinieckim. Powierzchnia gminy Olesno wynosi
24 090 ha.

Obszar gminy Olesno stanowi przykład krajobrazu kulturowego położonego w
dolinach

rzecznych

oraz

na

wysoczyźnie

częściowo

falistej

i

pagórkowatej.

Ukształtowany częściowo przez człowieka, jednak cechujący się dominacją terenów
zalesionych, naturalną roślinnością łąk, malowniczością pól uprawnych, posiada
wysokie walory krajobrazowe stanowiące przede wszystkim tło dla historycznych
sylwet miejscowości.

Przez gminę, w tym miasto Olesno, przebiega droga krajowa nr 11 relacji Kołobrzeg
- Bytom, łącząca Śląsk z Wielkopolską i Pomorzem oraz drogi wojewódzkie nr 494, nr
487 i nr 901. Gminę przecina dwutorowa linia kolejowa nr 143 relacji Kalety –
Wrocław Mikołajów ze stacją w Oleśnie i przystankami kolejowymi w Sowczycach i
Starym Oleśnie. Linia kolejowa łączy miasta północnej części województwa (Olesno,
Kluczbork, Wołczyn, Namysłów) z Wrocławiem i Katowicami, a poprzez węzeł w
Kluczborku z Poznaniem.

Według

regionalizacji

Polski na

jednostki

fizycznogeograficzne

[Kondracki,
2000] tereny gminy Olesno leżą na skraju dwóch makroregionów: Niziny Śląskiej –
mezoregion Równina Opolska (318.57) oraz Wyżyny

Woźnicko-Wieluńskiej

-

mezoregion Próg Woźnicki (341.23), Obniżenie Liswarty – Prosny (341.22) i Próg
Herbski

(341.24).

Granice

między

makroregionami

przebiegają

na

zachód

od miejscowości Leśna, poprzez Łowoszów, Wojciechów i dalej w kierunku Praszki.
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Ryc. 1. Gmina Olesno na tle jednostek administracyjnych województwa opolskiego oraz
gmina Olesno na tle gmin sąsiednich

Fot. 1. Krajobraz kulturowy gminy Olesno. Wieś Bodzanowice.

Fot. 2. Krajobraz kulturowy gminy Olesno. Przysiółek Osiedle, obręb Wojciechów.
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2.1.2. Rys historyczny
Wysoki

stan

zalesienia

pradawnej

osady,

położonej

wśród

borów,

niewątpliwie wpłynął na nadanie jej nazwy mającej związek z lasami. Polska
nazwa „Olesno" wywodzi się od zalesionej okolicy lub gęsto rosnących olch na
bagnistych rozlewiskach Stobrawy. Etymologiczne znaczenie określenia „Olesno"
wyjaśnia Józef Lompa w legendzie oleskiego dziejopisu: „Polska nazwa Olesno
ma mieć źródło w tym, że książęta przy założeniu miasta, dziwiąc się nad
leśnymi okolicami, mówili „O leśno".”
Fot. 3. Lasy gminy Olesno. Obręb Wojciechów.

Fot. 4. Lasy gminy Olesno. Obręb Stare Olesno.

Niemiecka nazwa „Rosenberg" - Różana Góra wywodzi się od rosnących w
mieście krzewów dzikiej róży, a także od rozwijającego się w wiekach średnich
kultu NMP Róży Duchownej - Rosa Mystika. Źródłosłów nazwy „Rosenbeg"
tłumaczony jest w legendarnym przekazie z końca XVIII w. o pierwszych
mieszkańcach miasta pięknej Roży i rycerzu Woko z rodu Bergów, z połączenia
których imion powstała nazwa Rosenberg. Przenikanie się dwóch tradycji
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uwidocznione jest w herbie Olesna, w którym na błękitnym polu widnieje połowa
piastowskiego złotego orła, a na białym tle połowa czerwonej róży.
Olesno jest jednym z najstarszych miast śląskich. Tereny gminy zostały
zasiedlone już w neolicie (5200-1900 p.n.e.), o czym świadczą znaleziska
archeologiczne z tego okresu z Jam, Kozłowic, Ligoty Strenalickiej, Radłowa,
Skrońska

i

Sternalic,

neolitycznych

z

a także

pozostałości ceramiki

Bodzanowic,

Jastrzygowic,

Kościelisk

kultur
i

Wachowa.

Cmentarzyska i osady z epoki brązu znaleziono w Oleśnie -Walcach, w
Kościeliskach, groby z okresu kultury łużyckiej m.in. w Bodzanowicach i
Karmonkach Starych (Gmina Radłów). Niewątpliwym atutem osiedleńczym było
bogactwo natury: lasy, doliny rzek oraz położenie na krzyżowaniu się ważnych
europejskich

szlaków

handlowych

(starożytnego

szlaku

„bursztynowego

wiodącego z Moraw nad Bałtyk i szlaku królewskiego prowadzącego z Wrocławia
do Krakowa i dalej nad Morze Czarne).
Założenie

miasta

przypisuje

się

księciu

wrocławskiemu

Henrykowi

Brodatemu, który w 1208 r. polecił wybudować w nim zamek myśliwski. Po raz
pierwszy Olesno

zostało

wymienione

w dokumencie

kościoła grodowego,

wystawionym w 1226 r. przez biskupa wrocławskiego Wawrzyńca, na polecenie
opolskiego księcia Kazimierza I. W XIII w. Olesno stało się kasztelanią.
Lokacji miasta dokonał w 1275 r. książę opolski Władysław I, jednakże
dokument lokacyjny został strawiony przez pożar, dlatego ówczesny pan miasta,
książę niemodlińsko - strzelecki Bernard, nadał 10 czerwca 1450 r. Olesnu nowe
prawa

miejskie,

potwierdzając

wcześniej

już

nabyte

ustalenia

prawa

magdeburskiego.
W XIV w., Śląsk definitywne odpadł od Polski, a tereny gminy Olesno przeszły
pod zwierzchnictwo czeskie. Po śmierci ostatniego Piasta opolskiego księcia Jana
Dobrego w 1532 r. ziemia oleska znalazła się pod panowaniem Habsburgów.
W latach 1645 - 1666 tereny Olesna podlegały królom Polski - Władysławowi IV
Wazie (1645 - 1648), Janowi Kazimierzowi Wazie i królowej Ludwice Marii
Gonzaga (1648 -1666).
W czasie wojny trzydziestoletniej (1618 - 1648) ziemia oleska ucierpiała w
wyniku licznych przemarszów wojsk walczących stron, pociągających za sobą
grabieże, kontrybucje, gwałty i pożary. W 1708 r. rozprzestrzeniła się w Oleśnie
dżuma, w wyniku której wymarło prawie całe miasto. Epidemia pochłonęła
niemal 90% jego mieszkańców. Z 1 003 mieszkańców przy życiu pozostało ok.
100 osób.
W I poł. XVIII w. w wyniku wojen śląskich ziemia oleska znalazła się w
granicach Królestwa Pruskiego. W okresie wojen napoleońskich w 1806 r. miasto
zajęły wojska francuskie Hieronima Bonapartego.
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Od 1816 r. Olesno stało się siedzibą powiatu w rejencji opolskiej. W XIX w.
miasto było prężnym ośrodkiem drukarskim. Od 1801 r. działała pierwsza na
Górnym Śląsku drukarnia założona przez proboszcza (1801 - 1808) Jana
Gałeczkę (Galetzka). W 1840 r. Fryderyk Kuhnert założył w Oleśnie drukarnię,
księgarnię i bibliotekę. Modlitewniki w języku polskim i niemieckim oraz kartki z
widokami Olesna wydawała drukarnia Jaschke i drukarnia Nowacki (Nowatzki) –
znanych na Górnym Śląsku drukarzy. W okresie Wiosny Ludów, w 1848 r.
wychodził w Oleśnie pierwszy lokalny tygodnik polski „Telegraf Górnośląski".
W tym samym stuleciu powstała w mieście parafia ewangelicka, a także
zorganizowana gmina żydowska z własnym cmentarzem i bożnicą. W okresie I
wojny światowej Olesno stało się miastem lazaretowym dla rannych żołnierzy
różnych narodowości z frontu wschodniego. Ziemia oleska była rejonem walk
powstańczych, podczas tzw. powstania oleskiego w nocy z 7 na 8 czerwca 1919
r., a także w czasie powstania śląskiego w maju 1921 r. Po podziale Górnego
Śląska miasto pozostało w Niemczech. Olesno było pierwszym górnośląskim
miastem zajętym przez Armię
Czerwoną w nocy z 20 na 21 stycznia 1945 r. W marcu 1945 r. nastąpiło
przejęcie władzy w mieście przez administrację polską. Po wojnie ziemia oleska
weszła w skład województwa śląsko - dąbrowskiego (1945 – 1950 r.), od 1950 r.
znalazła się w nowo utworzonym województwie opolskim, od 1975 r. w
częstochowskim, by znów w 1999 r. powrócić do Opolszczyzny.
2.1.3. Struktura osadnicza
Olesno jest gminą miejsko – wiejską. Układ osadniczy gminy tworzy
miasto Olesno oraz 18 wsi sołeckich: Bodzanowice, Borki Małe, Borki Wielkie,
Boroszów, Broniec, Grodzisko, Kolonia Łomnicka, Kucoby, Leśna, Łomnica,
Łowoszów,

Sowczyce,

Stare

Olesno,

Świercze,

Wachów,

Wachowice,

Wojciechów, Wysoka.
Ogólna powierzchnia gminy wynosi 24 090 ha. W 2013 r. lasy pokrywały
ponad 43 % powierzchni gminy, zajmując ogółem 10 369,07 ha.
Strukturę przestrzenną gminy charakteryzują przede wszystkim:
1. dobre położenie logistyczne i komunikacyjne,
2. tereny o niewątpliwie wysokich walorach turystyczno – rekreacyjnych,
3. znaczny udział terenów zielonych, w tym bardzo wysoki stopień zalesienia
terenu,
4. bogata sieć wód powierzchniowych i otwartych zbiorników wodnych,
5. wysoki udział rolnictwa opartego na średniej jakości gleb,
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6. dominująca

pozycja

miasta

Olesno

na

tle

pozostałych

jednostek

osadniczych gminy, pełniącego rolę ośrodka lokalnego obsługującego
ludność okolicznych terenów wiejskich.
Strukturę komunikacyjną stanowi układ promienisty dróg zapewniający dobrą
obsługę gminy w relacjach zewnętrznych. Podstawę sieci komunikacyjnej
stanowi droga krajowa nr 11 oraz drogi wojewódzkie nr 494, nr 487 i nr 901.
Uzupełnienie układu stanowi gęsta sieć dróg powiatowych i gminnych.
Położenie miasta Olesna u zbiegu drogi krajowej oraz dróg wojewódzkich
powoduje znaczne uciążliwości związane z nakładaniem się ruchu tranzytowego z
ruchem miejskim, co stanowi podstawowy problem komunikacyjny miasta. Z
uwagi

na

stale

intensyfikację

rosnące

obciążenie

śródmieścia

ruchem

zabudowy

miejskiej,

istniejące

konflikty

samochodowym,
drogowe

oraz

nienormatywne parametry techniczne dróg w stosunku do pełnionej funkcji
stwarzają

konieczność

budowy

obwodnic

wyłączających

Olesno

z

ruchu

tranzytowego.
W strukturze osadniczej na pierwszy plan wysuwa się dominującą pozycja
miasta Olesna. Olesno stanowi siedzibę władz administracyjnych gminy i
powiatu. Odgrywa ono podstawową rolę w systemie gospodarczym i społecznym
regionu. Stanowi miejsce koncentracji aktywności gospodarczej oraz miejsc
pracy. Jednocześnie pełni rolę centralnego ośrodka usługowego zapewniającego
mieszkańcom powiatu obsługę w niezbędnym wymiarze usług ponadlokalnych i
lokalnych

w

zakresie:

edukacji,

zdrowia,

pomocy

społecznej,

kultury,

administracji, bezpieczeństwa publicznego, wymiaru sprawiedliwości, sportu i
handlu. Miasto Olesno stanowi wreszcie miejsce zamieszkania znacznej części
ludności
gminy. W
skali
wojewódz
twa
Olesno
należy do
miast
małych,
lecz

z

dużymi
tradycjam
i
miejskimi.
Fot. 5. Miasto Olesno. Widok od strony północno - wschodniej.
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Centrum miasta Olesna zajmuje prostokątny rynek, który w ostatnich latach
został poddany rewitalizacji i przeszedł całkowitą przebudowę. W efekcie
podjętych działań nastąpiło uwolnienie przestrzeni rynku od ruchu kołowego i
stworzenie przestrzeni przyjaznej mieszkańcom i przyjezdnym pod kątem
wypoczynku

i

rekreacji.

chodników.

Dokonano

Przebudowie
całkowitej

poddano

wymiany

układ

dróg,

nawierzchni

parkingów

i

wprowadzając

nowoczesny i funkcjonalny układ kompozycyjny. Rewitalizacją objęto także
przestrzeń, na której zlokalizowane są historyczne figury Najświętszej Maryi
Panny

i

św.

przestrzenią

Jana

Nepomucena,

spacerową.

Obszar

a

istniejący

rynku

skwer

wzbogacono

zastąpiono
o

nowe

otwartą
elementy

zagospodarowania w postaci multimedialnej fontanny, oświetlenia, przeszklonej
studni, nasadzeń zieleni oraz wiele innych. Obecnie oleski rynek pełni funkcję
przestrzeni publicznej stanowiącej spoiwo obywatelskiego życia mieszkańców
gminy i powiatu, gdzie cyklicznie organizowane są imprezy miejskie. Otoczenie
rynku stanowi w większości zabudowa historyczna z neoklasycystycznym
budynkiem ratusza sytuowanym w narożniku przy wschodniej pierzei rynku oraz
zlokalizowaną po przekątnej dominantą kościoła pw. św. Michała.
Fot. 6. Oleski Rynek po rewitalizacji.
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Fot. 7. Oleski Rynek po rewitalizacji.

Fot. 8. Oleski Rynek po zmroku.
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Fot. 9. Oleski Rynek po zmroku.

Układ osadniczy centrum miasta Olesna stanowi zabudowa wielorodzinna.
Tworzą

ją

kwartały

trzykondygnacyjne

historycznej

budynki

z

zabudowy-

cegły

o

niskie,

spadzistych

najczęściej

dachach,

dwu

i

uzupełnione

zabudową lat 80-tych. Typowym widokiem są lokale usługowe usytuowane w
parterach budynków.

Południowo-zachodnia

i

północno-zachodnia

część

miasta

jest

miejscem

rozwijającej się zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Fot. 10. Zespół zabudowy jednorodzinnej w południowo-zachodniej części Olesna.
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Olesno posiada wachlarz usług z zakresu handlu, administracji, zdrowia, kultury i
oświaty

zaspokajający

potrzeby

lokalnej

społeczności.

Obszary

aktywności

gospodarczej skoncentrowane w północno-wschodniej części miasta zostały włączone
do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Przyszłościowy rozwój tutejszych terenów KSSE uwarunkowany jest rozbudową sieci
komunikacyjnej, a w szczególności połączenia obszarów koncentracji aktywności
gospodarczej z drogą krajową nr 11 i drogami wojewódzkimi nr 494 i 901, a w
dalszej mierze autostradą A4. Stworzenie łatwo dostępnych terenów przemysłowych
stwarza realną szansę wzmożonego zainteresowania potencjalnych inwestorów
zarówno krajowych jak i zagranicznych.
Fot. 11. Fragment terenów KSSE w Oleśnie.

Przemysł skoncentrowany jest wokół zakładów produkcyjnych: Oras Olesno sp. z o.o.
(produkcja armatury sanitarnej), Multi Hekk Nieruchomości sp. z o. o. (budownictwo
mieszkaniowe

i

wielorodzinne),

Okręgowa

Spółdzielnia

Mleczarska

w

Oleśnie

(produkcja artykułów mlecznych), ABC Formy Siedzenia sp. z o.o. (odlewnictwo
detali aluminiowych), Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Las – Form”

sp.

z

o.o.

(usługi

tartaczne,

produkcja

wyrobów

drewnianych),

Spółdzielnia

Inwalidów „Odrodzenie” (produkcja mebli), Społem Powszechna Spółdzielnia

Spożywców w Oleśnie (wytwarzanie wędlin oraz wypiek pieczywa, handel artykułami
spożywczymi), Spółdzielnia Handlowa „Rolnik” (Handel artykułami budowlanymi oraz
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spożywczymi, hurtownia napoi), Zakład Wytwórczo – Usługowo - Handlowy Bomar
Meble Wrzeszcz sp. j. (produkcja mebli), Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych
Elkom A. Małecki, N. Gabryś sp. j. (usługi elektryczne) oraz Wamet.com sp. z o. o.
(handel wyrobami metalowymi i drewnianymi).

Uzupełnienie

struktury

funkcjonalnej

miasta

stanowi

rolnictwo,

które

wobec

narastającej presji urbanistycznej jest sukcesywnie wypierane z obszaru miasta.

Wiejskie jednostki osadnicze są rozproszone na obszarze całej gminy, a ich
zabudowa koncentruje się wzdłuż szlaków komunikacyjnych lub malowniczo wzdłuż
łąk i cieków wodnych. Wielkość jednostek wiejskich pod względem zaludnienia jest
zróżnicowana. Ogół obszarów wiejskich zamieszkuje 8 515 mieszkańców (dane z
GUS stan na 2013 r.). Do największych miejscowości pod względem zaludnienia
(powyżej 800 mieszkańców) zalicza się: Bodzanowice (niegdyś ośrodek wydobywczy
rud żelaza i wapnia) i Borki Wielkie (najstarsza miejscowość w gminie) oraz nieco
mniejsze Wojciechów, Sowczyce, Świercze, Łowoszów i Stare Olesno (położone w
bliskim sąsiedztwie miasta lub wzdłuż ważniejszych szlaków komunikacyjnych).
Na

terenach

wiejskich

dominuje

zabudowa

jednorodzinna

oraz

zagrodowa.

Przeważają siedliska, które tworzą budynki mieszkaniowe wraz z budynkami
gospodarczymi. Obszary o dominującej formie zabudowy zagrodowej występują
przede wszystkim we wsiach Bodzanowice, Boroszowów, Broniec, Borki Wielkie,
Borki

Małe,

Kolonia

Łomnicka,

Łomnica

oraz

Wysoka.

W

wymienionych

miejscowościach występują korzystne warunki glebowe, a kultura prowadzenia
gospodarki rolnej i upraw polowych jest podtrzymywana od stuleci.

Na obszarach wiejskich wskazuje się na szerokie możliwości przekształcania
zabudowy zagrodowej w różne formy drobnej wytwórczości i przetwórstwa rolnospożywczego. Z uwagi na bogate tradycje gminy Olesno przetwórstwo rolnospożywcze ma szansę stać się jedną z podstawowych gałęzi gospodarki i motorem
rozwoju przemysłu. Na terenie całego regionu działają gospodarstwa rolne o
wysokim

potencjale

niezbędnych

do

produkcyjnym,

rozwoju

branż

które

zapewniają

przetwórstwa

dostępność

rolno-spożywczego

surowców
takich

jak

mleczarnie, piekarnie, wytwórnie soków czy przetwórstwo warzywno-owocowe.

Zespoły budynków wielorodzinnych zlokalizowane są w Sowczycach i Starym Oleśnie,
gdzie

funkcjonowały

zakłady

rolnicze

PGR.

Pojedyncze

budynki

zabudowy

wielorodzinnej znajdują się w Wojciechowie przy dawnej roszarni lnu, Bodzanowicach
przy dawnej gorzelni, przy ul. Częstochowskiej i ul. Kiki, w Świerczu, Borkach
Małych, Borkach Wielkich, Boroszowie oraz w miejscowości Kucoby. Jednostki
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wiejskie wyposażone są jedynie w podstawowy zakres usług. W nielicznych
miejscowościach zlokalizowane są tereny aktywności gospodarczej.

Przeprowadzona analiza wydawanych decyzji o warunkach zabudowy wykazuje stale
rosnące zainteresowane zasiedlania atrakcyjnych krajobrazowo terenów wiejskich
oraz występujący deficyt terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną i usługową. Obserwuje się znaczny ruch budowlany związany z
powstawaniem zabudowy, która często nazywana letniskową, faktycznie stanowi
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Prawidłowy rozwój wiejskich jednostek
osadniczych warunkuje wytyczenie nowych terenów zabudowy mieszkaniowej,
pozwalających powstrzymać postępujące rozdrobnienie zabudowy na tych terenach.
Wymagany rozwój sieci osadniczej powinien uwzględniać wyposażenie jednostek w
pełen zakres usług podstawowych i ponad podstawowych.

Gmina Olesno ma charakter rolniczo-przemysłowy z wysokim poziomem produkcji
rolnej, stale rozwijającą się aktywnością gospodarczą. Naturalną tego konsekwencją
jest dominujący w strukturze gospodarki przemysł rolno-spożywczy i lokacja
zakładów Spółdzielni Mleczarskiej. W gminie nie ma tradycji przemysłu ciężkiego.
Dobre perspektywy rozwoju stwarzają tereny przemysłowe Katowickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej.

Charakter turystyczno - letniskowy gminy przejawia się w rejonie miejscowości
Leśna, Kucoby i Stare Olesno. Obszary wiejskie Leśnej i Kucob predysponują do
rozwoju agroturystyki, zwłaszcza w oparciu o tereny leśne, nagromadzenie zasobów
kulturowych,

położenie

poza

zasięgiem

obszarowej

degradacji

środowiska,

dostępność komunikacyjną i nagromadzenie szlaków turystycznych. W Starym
Oleśnie, na skraju Borów Stobrawskich, zlokalizowane są dwa znaczące, w pełni
wyposażone ośrodki turystyczne. Położenie ich w sąsiedztwie drogi krajowej nr 11 i
przystanku kolejowego oraz na trasie szlaku turystycznego decyduje o znakomitej
dostępności komunikacyjnej zarówno dla mieszkańców powiatu jak i całego
województwa. Aktualne funkcje poszczególnych jednostek układu osadniczego gminy
Olesno przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym (Tab. 1.). Za główne kryterium
oceny przyjęto intensywność występowania na obszarze jednostki osadniczej danych
kategorii przeznaczenia terenów.
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Tab. 1. Funkcje jednostek osadniczych

Lp. Miejscowość

Aktualne funkcje
mieszkaniowa,

administracyjna-usługowa

(zakres

1.

Olesno

2.

Bodzanowice

mieszkaniowa, rolnicza, usługowa

3.

Borki Małe

mieszkaniowa, rolnicza, usługowa

4.

Borki Wielkie

mieszkaniowa, rolnicza, usługowa

5.

Boroszów

mieszkaniowa, rolnicza, usługowa,

6.

Broniec

mieszkaniowa, rolnicza

7.

Grodzisko

mieszkaniowa, rolnicza, usługowa

8.

Kolonia Łomnicka

mieszkaniowa, rolnicza

9.

Kucoby

mieszkaniowa, turystyczna

podstawowy i ponadpodstawowy), produkcyjna,

10. Leśna

mieszkaniowa, turystyczna

11. Łomnica

mieszkaniowa, rolnicza, usługowa, produkcyjna

12. Łowoszów

mieszkaniowa, rolnicza, usługowa

13. Sowczyce

mieszkaniowa, rolnicza, usługowa,

14. Stare Olesno

mieszkaniowa, rolnicza, usługowa, produkcyjna,
turystyczna

15. Świercze

mieszkaniowa, rolnicza, usługowa, produkcyjna

16. Wachów

mieszkaniowa, rolnicza, usługowa

17. Wachowice

mieszkaniowa, rolnicza

18. Wojciechów

mieszkaniowa, rolnicza, usługowa, produkcyjna

19. Wysoka

mieszkaniowa, rolnicza, usługowa

2.1.4.

Własność gruntów

Przeważająca część gruntów na terenie gminy to grunty osób fizycznych, jednostek
samorządu

terytorialnego:

powiatu

oleskiego,

gminy

Olesno,

województwa

opolskiego oraz skarbu państwa. Pozostała część terenu to między innymi udział
takich podmiotów takich jak: spółki prawa handlowego, spółdzielnie.

2.1.5.

Sylwety wiejskich jednostek osadniczych

Bodzanowice (wzmiankowane w 1417 r. - Bodzanowicz)
Urokliwa miejscowość jest położona w północno – wschodnim krańcu gminy,
malowniczo pośród pół uprawnych i cieków wodnych. Wieś o pierwotnym układzie
urbanistycznym

owalnicy,

przekształconej

w

wielodrożnicę.

Zabudowa

wsi
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Bodzanowice charakteryzuje się występowaniem tradycyjnych zespołów zabudowy
zagrodowej o budynkach murowanych z czerwonej cegły, usytuowanych częściowo
szczytowo (zabudowa starsza), częściowo kalenicowo (zabudowa młodsza). Układ
ruralistyczny miejscowości jest wpisany na listę gminnej ewidencji zabytków.

Do ważniejszych obiektów historycznych zalicza się kościół parafialny pw.
Narodzenia NMP, zabudowę dawnego dworu, budynek straży granicznej oraz młyn.

Obręb zamieszkuje ok. 995 mieszkańców.
Niegdyś Bodzanowice stanowiły ośrodek wydobywczy rud żelaza i wapnia, obecnie
jednostka osadnicza pełni funkcje rolniczą i usługową. We wsi występują usługi z
zakresu szkolnictwa, kultury, sportu i kultu religijnego oraz usługi komercyjne, w
tym handlowe i gastronomiczne. Zakłada się utrzymanie istniejących funkcji
jednostki

osadniczej,

przy

jednoczesnym

poszerzaniu

wachlarza

ponadpodstawowych oraz rozwój lokalnej drobnej wytwórczości i przetwórstwa.
Fot. 12. Sylweta wsi Bodzanowice. Widok w kierunku zachodnim.

Fot. 13. Centralna cześć wsi Bodzanowice. Widok na kościół pw. NMP.

usług
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Borki Małe
Miejscowość jest położona w centralnej części gminy. Wieś o pierwotnym układzie
urbanistycznym widlicy.

Do ważniejszych obiektów historycznych zalicza się kościół pw. Wniebowzięcia NMP i
św. Grzegorza wybudowany w II poł. XX w. w miejscu dawnego kościoła
drewnianego, który spłoną w pożarze w 1952 r. W nowo wybudowanym,

większości z kamienia polnego, kościele znajdują się m.in. ocalałe z pożaru obrazy.
Obręb Borki Małe zamieszkuje ok. 490 mieszkańców. Obecnie jednostka

osadnicza pełni funkcje rolniczą i usługową. Bazę turystyczną miejscowości stanowią
gościniec i restauracja „Na Kamieniu” z ośrodkiem jazdy konnej oraz „Złote Borki”.

We wsi występują usługi z zakresu szkolnictwa, kultury, sportu i kultu religijnego
oraz usługi komercyjne, w tym handlowe, gastronomiczne i usługi turystyki. Zakłada
się

utrzymanie

istniejących

funkcji

jednostki

osadniczej,

przy

jednoczesnym

poszerzaniu wachlarza usług ponadpodstawowych, lokalnej drobnej wytwórczości
oraz usług turystyki, w tym agroturystyki.
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Fot. 14. Sylweta wsi Borki Małe.

Fot. 15. Gościniec i restauracja „Na Kamieniu” z ośrodkiem jazdy konnej oraz dawny zajazd
„Eliza” we wsi Borki Małe.

Borki Wielkie (wzmiankowane w 1193 r. – Boch, najstarsza miejscowość w gminie)

Borki Wielkie zlokalizowane są we wschodniej części gminy Olesno malowniczo
wzdłuż cieków wodnych.
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Wieś o pierwotnym układzie urbanistycznym ulicówki, przekształconej w widlicę, a
następnie

w

wielodrożnicę.

Zabudowa

wsi

Borki

Wielkie

charakteryzuje

się

występowaniem zespołów zabudowy zagrodowej usytuowanych kalenicowo do drogi.
W 2001 r. miejscowość uzyskała miano jednej z najpiękniejszych wsi opolskich.

Ważniejsze obiekty zabytkowe to drewniany kościół cmentarny pw. św. Marcina i
Bartłomieja o konstrukcji zrębowej z dobudowaną wieżą zwieńczoną cebulastym
hełmem z latarnią, zespół klasztorny franciszkanów i kościół pw. św.

Franciszka z Asyżu. Naprzeciw stawu stoi murowany budynek dawnego młyna
z początku XX w. współcześnie przekształcony w obiekt gastronomiczny.
W miejscowości znajduje

się gospodarstwo agroturystyczne ze stajnią koni

i ośrodkiem jeździeckim Borki Wielkie malowniczo położony nad stawem. Przez
centrum miejscowości przebiega szlak turystyczny Józefa Lompy.

Obręb Borki Wielkie zamieszkuje ok. 924 mieszkańców. Obecnie jednostka osadnicza
pełni funkcje rolniczą i usługową. We wsi występują usługi z zakresu szkolnictwa,
kultury, sportu i kultu religijnego oraz usługi komercyjne, w tym handlowe,
gastronomiczne i usługi turystyki. Zakłada się utrzymanie istniejących funkcji
jednostki osadniczej, przy jednoczesnym rozwoju lokalnej drobnej wytwórczości,
poszerzaniu wachlarza usług ponadpodstawowych oraz rozwój usług turystyki, w tym
agroturystyki.
Fot. 16. Sylweta wsi Borki Wielkie. Widok od strony północno - wschodniej.
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Fot. 17. Drewniany kościół cmentarny pw. św. Marcina i Bartłomieja oraz kościół pw. św.
Franciszka z Asyżu w Borkach Wielkich.

Boroszów (wzmiankowany w 1574 r. - Boroschow)
Miejscowość zlokalizowana w północno – zachodnim krańcu gminy Olesno.
Wieś o

pierwotnym

układzie

urbanistycznym widlicy, przekształconej

w

wielodrożnicę. Zabudowa zagrodowa wsi Boroszów jest sytuowana szczytowo do
drogi.
Ważniejsze obiekty zabytkowe to drewniany kościół filialny pw. św. Marii
Magdaleny, zajazd z pocz. XX w. oraz pozostałości zespołu

dworskiego

i

krajobrazowy park dworski, należący niegdyś do pałacu (pałac spalono w 1945
r.). Obręb Boroszów zamieszkuje ok. 269 mieszkańców. Obecnie jednostka
osadnicza pełni funkcje rolniczą i usługową. We wsi występują usługi z zakresu
kultu religijnego oraz usługi komercyjne, w tym handlowe. Zakłada się
utrzymanie

istniejących

funkcji

wachlarza

usług

poszerzaniu
wytwórczości.

jednostki

osadniczej,

ponadpodstawowych,

przy

jednoczesnym

lokalnej

drobnej
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Fot. 18. Sylweta wsi Boroszów. Widok od strony wschodniej.

Broniec
Broniec to niewielkie sołectwo zlokalizowane w północnej części gminy Olesno, w
otoczeniu pól uprawnych i lasów. Wieś zachowała pierwotny układ urbanistyczny
ulicówki. Zabudowa zagrodowa wsi Broniec w większości jest sytuowana kalenicowo
do drogi.
Nazwa Broniec wywodzi się od słowa „bronić się”, bowiem z miejscowością związane
są liczne opowieści o szwedzkich żołnierzach, przed którymi w czasie wojny
trzydziestoletniej bronili się mieszkańcy. Obronę tę upamiętnia krzyż stojący w
miejscu dawnych grobów z czasów najazdów tatarskich w XIII w. i szwedzkich

w

XVII w. W centrum wsi wznosi się nietypowa kapliczka, metalowa konstrukcja
z wewnątrz umieszczonym dzwonem, stanowiąca wotum wdzięczności ocalałych po I
Wojnie Światowej.
Obręb Broniec zamieszkuje ok. 195 mieszkańców. Obecnie

jednostka

osadnicza

pełni funkcję rolniczą. Zakłada się utrzymanie istniejącej funkcji jednostki osadniczej,
przy jednoczesnym wyposażeniu terenów w szerszy zakres usług podstawowych,
usługi ponadpodstawowe oraz rozwój lokalnej drobnej wytwórczości.
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Fot. 19. Zabudowa wsi Broniec.

Fot. 20. Zabudowa wsi Broniec.

S t r o n a | 36

Grodzisko (wzmiankowane w 1300 r. - Grodische i w 1783 r. - Grodzisko)

Grodzisko składało się niegdyś z trzech części: Grotsch, Rosenhain, WalspeckRosenhain. Nazwa pochodzi od grodu Opolan, który prawdopodobnie mieścił się na
wzgórzu.
Grodzisko jest zlokalizowane w

centralnej części

gminy Olesno.

Wieś

o

pierwotnym układzie urbanistycznym ulicówki, przekształconej w widlicę.
Zabudowa mieszkalna jest usytuowana w części

szczytowo (zabudowa starsza),

w części kalenicowo do drogi (zabudowa młodsza).
W Grodzisku znajduje się wotywne sanktuarium pw. św. Rocha, drewniany kościółek
odpustowy o konstrukcji zrębowej, wystawiony w 1710 r. przez ocalałych oleskich
mieszczan jako wotum wdzięczności za uratowanie od epidemii dżumy z 1708 r., w
wyniku której zginęła większość mieszkańców miasta. Świątynia otoczona wiekowymi
drzewami stoi na 30 metrowym wzgórzu, przy drodze do Wysokiej.

Grodzisko zamieszkuje ok. 254 mieszkańców. Obecnie jednostka osadnicza pełni
funkcję rolniczą. We wsi występują usługi z zakresu kultury i kultu religijnego oraz
usługi komercyjne, w tym handlowe. Zakłada się utrzymanie istniejących funkcji
jednostki osadniczej, przy jednoczesnym rozwoju lokalnej drobnej wytwórczości,
poszerzaniu wachlarza usług ponadpodstawowych.
Fot. 21. Sylweta wsi Grodzisko.
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Kolonia Łomnicka (założona w 1783 r. - Tellsruh przez Gesslerów)

Kolonia Łomnicka jest zlokalizowana w południowej części gminy Olesno.
Założenie urbanistyczne miejscowość zawdzięcza hrabiemu Gessler. Pierwotnie
kolonia liczyła 10 zagród. Każda parcela kolonisty składała się z części starego lasu,
młodnika, gruntów uprawnych i gruntów pod zabudowania. Do dziś wieś zachowała
pierwotny układ urbanistyczny ulicówki. Zabudowa zagrodowa wsi jest sytuowana
kalenicowo do drogi.
Do obiektów historycznych zalicza się kościół Matki Boskiej Fatimskiej z II połowy XX
w.
Obręb Kolonia Łomnicka zamieszkuje ok. 280 mieszkańców. Obecnie jednostka
osadnicza pełni funkcje rolniczą i usługową. We wsi występują usługi z zakresu
sportu i kultu religijnego oraz usługi komercyjne, w tym handlowe. Zakłada się
utrzymanie istniejących funkcji jednostki osadniczej, przy jednoczesnym rozwoju
lokalnej drobnej wytwórczości oraz zwiększenie dostępności usług z zakresu
podstawowych i ponadpodstawowych.
Kucoby

Zlokalizowane we wschodniej części gminy Olesno. Wieś o pierwotnym układzie
urbanistycznym widlicy przekształconym w wielodrożnicę. Zabudowa zagrodowa jest
zlokalizowana w najstarszej, centralnej części wsi. Północna i północno-zachodnia i
południowa część miejscowości są terenami stale rozwijającej się zabudowy rekreacji
indywidualnej.

Malowniczy krajobraz Kucob urzeka mozaiką lasów sosnowych, cieków wodnych, łąk,
pól uprawnych, muraw i zespołów roślinności wodnej. Obszar cechuje szczególny
mikroklimat wolny od miejskich uciążliwości. Położone w odległości ok. 15 km od
miasta Olesna Kucoby znane są z zalewu rekreacyjnego i Ośrodka Wypoczynkowego
ZHP.

Obręb Kucoby zamieszkuje ok. 193 mieszkańców. Obecnie jednostka osadnicza pełni
głównie funkcję turystyczną. We wsi występują usługi sportu, usługi komercyjne, w
tym handlowe oraz usługi turystyki. Zakłada się utrzymanie istniejących funkcji
jednostki osadniczej, przy jednoczesnym stałym rozwoju bazy turystycznej oraz
terenów rekreacji indywidualnej, poszerzanie wachlarza usług podstawowych i
ponadpodstawowych.
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Leśna
Niewielka miejscowość Leśna, położona na uboczu gminy Olesno, stanowi enklawę
tradycyjnej opolskiej zabudowy zagrodowej. Wieś urzeka budynkami murowanymi z
czerwonej cegły, porozrzucanymi malowniczo wśród lasów, pól i sadów nad rzeką
Dobrą. W związku z walorami krajobrazowymi miejscowości, lokacją pośród
wiekowego drzewostanu oraz bliskością stawów rekreacyjnych, północna część wsi
Leśna jest obszarem intensywnie rozwijającej się zabudowy rekreacji indywidualnej.

W okolicach rozlewisk Pieklisko i Wilcza Woda można podziwiać unikatowy kompleks
starodrzewu modrzewiowego, bukowego i jaworowego. W rejonie źródeł Stobrawy
zlokalizowany jest pomnik przyrody w postaci 140 letniego egzemplarza modrzewia
sudeckiego, mierzącego 39 m wysokości i 265 cm obwodu pnia.

Miejscowość Leśna leży na szklaku turystycznym im. Józefa Jeziorowskiego. Obręb
Leśna zamieszkuje ok. 215 mieszkańców. Obecnie jednostka osadnicza pełni funkcję
turystyczną. We wsi występują usługi sportu, usługi komercyjne, w tym handlowe
oraz

usługi

turystyki.

Zakłada

się

utrzymanie

istniejących

funkcji

jednostki

osadniczej, przy jednoczesnym stałym rozwoju bazy turystycznej oraz terenów
rekreacji indywidualnej, a także poszerzanie wachlarza usług podstawowych i
ponadpodstawowych.
Fot. 22. Tereny zabudowy wsi Leśna.
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Fot. 23. Tereny zabudowy wsi Leśna.

Łomnica (wzmiankowana w 1426 r. - Łompnicza)

Zlokalizowana w południowo - wschodniej części gminy Olesno. Wieś o
pierwotnym układzie urbanistycznym ulicówki, przekształconej w widlicę, a
następnie w wielodrożnicę. Zabudowa zagrodowa wsi Łomnica w większości jest
usytuowana szczytowo do drogi.

Ważniejsze obiekty historyczne to kościół pw. św. Katarzyna Aleksandryjskiej i
budynek dawnej szkoły.

Obręb Łomnica zamieszkuje ok. 482 mieszkańców. Obecnie jednostka osadnicza
pełni funkcje rolniczą, usługową i produkcyjną. We wsi występują usługi kultu
religijnego, usługi sportu, usługi komercyjne, w tym handlowe. Zakłada się
utrzymanie

istniejących

funkcji

jednostki

osadniczej,

przy

jednoczesnym

zwiększeniu dostępności usług podstawowych i ponadpodstawowych oraz rozwój
lokalnej drobnej wytwórczości.
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Fot. 24. Sylweta wsi Łomnica. Widok od strony zachodniej.

Fot. 25. Kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Łomnicy.
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Łowoszów

Zlokalizowany w zachodniej części gminy Olesno. Wieś o pierwotnym układzie
urbanistycznym ulicówki, przekształconej w wielodrożnicę. Zabudowa zagrodowa wsi
Łowoszów jest sytuowana szczytowo do drogi. W południowej wsi części zabudowa
lokalizuje się malowniczo wzdłuż cieku Budkowiczanki.

Ważniejsze obiekty historyczne to kościół filialny pw. NMP Wspomożenia Wiernych
oraz murowana kaplica Matki Boskiej Różańcowej.

Obręb Łowoszów zamieszkuje ok. 516 mieszkańców. Obecnie jednostka osadnicza
pełni funkcje rolniczą i usługową. We wsi występują usługi oświaty, sportu, usługi
komercyjne, w tym handlowe. Zakłada się utrzymanie istniejących funkcji jednostki
osadniczej, przy jednoczesnym stałym rozwoju usług z zakresu podstawowych i
ponadpodstawowych.
Fot. 26. Zabudowa wsi Łowoszów przy drodze krajowej nr 494.
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Sowczyce (wzmiankowane w 1296 r. - Sowczice)

Zlokalizowane w centralnej części gminy Olesno.

Wieś o pierwotnym układzie urbanistycznym owalnicy, przekształconej w widlicę, a
następnie w wielodrożnicę. Zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa wsi Sowczyce jest
usytuowana szczytowo do drogi.

Ważniejsze obiekty historyczne to drewniany kościół cmentarny pw. św. Antoniego z
Padwy, o konstrukcji zrębowej, przeniesiony z Łomnicy i z dobudowaną wieżą i
murowany

kościół

św.

Antoniego

z

Padwy,

zespół

pałacowo-parkowy

oraz

pozostałości zespołu folwarcznego. Przez Sowczyce przebiega szlak turystyczny
Józefa Lompy.

Obręb Sowczyce zamieszkuje ok. 687 mieszkańców. Obecnie jednostka osadnicza
pełni funkcje rolniczą i usługową. We wsi występują usługi oświaty, kultu religijnego,
sportu, usługi komercyjne, w tym handlowe. Zakłada się utrzymanie istniejących
funkcji jednostki osadniczej, przy jednoczesnym stałym poszerzaniu zakresu usług
podstawowych i ponadpodstawowych oraz rozwój lokalnej drobnej wytwórczości.
Fot. 27. Zabudowa południowej części wsi Sowczyce.
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Fot. 28. Fragment północnych terenów zabudowy mieszkaniowej wsi Sowczyce.

Stare Olesno (nazwa wsi była pierwowzorem nazwy miasta Olesna, istniała tu
starsza osada. Wzmiankowane w 1226 r. - Olesno, 1233 r. - Rosberg), 1294 r. –
Olesno i 1372 r. - Rosenberg).
Miejscowość Stare Olesno jest zlokalizowana w północno - zachodniej części
gminy Olesno.
Wieś o pierwotnym układzie urbanistycznym ulicówki, przekształconej w widlicę.
Zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa w większości jest usytuowana szczytowo
do drogi.
Ważniejsze obiekty zabytkowe to drewniany kościół parafialny pw. św. Marii
Magdaleny o konstrukcji zrębowej i z wieżą konstrukcji słupowej oraz zespół
pałacowo – parkowy z budynkiem pałacu i zabudową folwarczną.
W Starym Oleśnie, w odległości zaledwie 200 m od stacji kolejowej, pośród
Borów

Stobrawskich

i

stawów

rekreacyjnych

zlokalizowany

jest

ośrodek

wypoczynkowy Anpol. W okolicy znajduje się także ośrodek wypoczynkowy Horn
ze stawami hodowlanymi. Przez Stare Olesno przebiega szlak turystyczny im.
Józefa Jeziorowskiego oraz dydaktyczna ścieżka przyrodniczo-leśna „Przez
oleskie Bory”.
Obręb Stare Olesno zamieszkuje ok. 478 mieszkańców. Obecnie jednostka
osadnicza pełni funkcje turystyczną, rolniczą, usługową i produkcyjną. We wsi
występują usługi kultu religijnego, sportu, usługi komercyjne, w tym handlowe.
Zakłada się utrzymanie istniejących funkcji jednostki osadniczej, przy stałym
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rozwoju

usług

turystyki

i

jednoczesnym

poszerzaniu

zakresu

usług

podstawowych ponadpodstawowych oraz rozwój lokalnej drobnej wytwórczości.
Fot. 29. Zabudowa Starego Olesna. Widok od strony południowej.

Fot. 30. Zabudowa Starego Olesna. Widok od strony zachodniej.
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Świercze (wzmiankowane w 1305 r. - Szywałd, in Schonwalde i 1845 r. - Szywałd)

Miejscowość zlokalizowana w centralnej części gminy Olesno, na wschód od miasta
Olesna.
Wieś o pierwotnym układzie urbanistycznym ulicówki, przekształconej w widlicę.
Zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa wsi Świercze jest usytuowana kalenicowo do
drogi.
Ważniejsze obiekty zabytkowe to pozostałości zespołu dworskiego. Założenie
wzniesione

w 1 poł. XIX

w.,

złożone

z oficyny

i budynku gospodarczego

usytuowanych wzdłuż na osi wschód – zachód, flankujących wjazd do nieistniejącego
już pałacu. Na osi oficyny znajduje się dziedziniec gospodarczy przy którym
zlokalizowane są pozostałe budynki zespołu dworskiego.
Obręb Świercze zamieszkuje ok. 607 mieszkańców. Obecnie jednostka osadnicza
pełni funkcje rolniczą, usługową i produkcyjną. We wsi występują przede wszystkim
usługi komercyjne, w tym handlowe. Zakłada się utrzymanie istniejących funkcji
jednostki

osadniczej,

przy

jednoczesnym

stałym

poszerzaniu

zakresu

usług

podstawowych i ponadpodstawowych oraz rozwój lokalnej drobnej wytwórczości.

Wachów (wzmiankowane w 1244 r. - Wachow)

Wachów jest jedną z najstarszych wsi w gminie Olesno. Nazwa Wachów wywodzi się
od nazwiska pierwszych jej właścicieli – rodu Wachowskich.
Wieś jest zlokalizowana w południowo – zachodniej części gminy Olesno. Wieś o
zachowanym pierwotnym układzie urbanistycznym ulicówki. Zabudowa mieszkaniowa
zagrodowa wsi Wachów w większości jest sytuowana szczytowo do drogi.

Ważniejsze obiekty zabytkowe to drewniany kościół filialny pw. św. Wawrzyńca o
konstrukcji zrębowej z wieżą zwieńczoną czworobocznym hełmem i sobotami oraz
klasycystyczny dwór z pocz. XIX w. Przez Wachów przebiega szlak turystyczny im.
Józefa Jeziorowskiego.

Obręb Wachów zamieszkuje ok. 250 mieszkańców. Obecnie jednostka osadnicza
pełni funkcje rolniczą i usługową. We wsi występują usługi oświaty, kultu religijnego,
sportu, usługi komercyjne, w tym handlowe. Zakłada się utrzymanie istniejących
funkcji jednostki osadniczej, przy jednoczesnym stałym poszerzaniu zakresu usług
podstawowych i ponadpodstawowych oraz rozwój lokalnej drobnej wytwórczości.
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Fot. 31. Zabudowa wsi Wachów.

Wachowice
Wieś zlokalizowana jest w centralnej części gminy Olesno, na południe od miasta
Olesna.

Wieś

o

układzie

urbanistycznym

wielodrożnicy.

Ważniejsze

obiekty

historyczne to pozostałości murowanego klasycystycznego dworu z pocz. XIX w.

Obręb Wachowice zamieszkuje ok. 301 mieszkańców. Obecnie jednostka osadnicza
pełni funkcję rolniczą. We wsi występują usługi komercyjne, w tym handlowe.
Zakłada się utrzymanie istniejących funkcji jednostki osadniczej, przy jednoczesnym
stałym poszerzaniu zakresu usług podstawowych i ponadpodstawowych oraz rozwój
lokalnej drobnej wytwórczości. Zakłada się rozwój turystyki oraz terenów zabudowy
rekreacji indywidualnej w oparciu o projektowany zbiornik retencyjny Walce.

Wysoka (wzmiankowana w 1339 r. i w 1743 r. - Wyssocka)

Legenda głosi, że wieś założyli w 1429 r. zbiegli przed husytami mieszkańcy Osiny,
jednak dokumenty potwierdzają istnienie miejscowości wcześniej. Nazwa pochodzi od
nazwy założycielki miejscowości – panią Wysocką.

Wieś zlokalizowana jest w centralnej części gminy Olesno, na południe od miasta
Olesna. Pierwotny układ urbanistyczny to ulicówka, przekształcona w rzędówkę.
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Zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa wsi Wysoka jest usytuowana częściowo
szczytowo (zabudowa starsza), częściowo kalenicowo do drogi (zabudowa młodsza).
Ważniejsze obiekty historyczne to kościół parafialny pw. św. Mikołaja i Małgorzaty
(pierwotnie wzniesiony jako drewniany, przebudowany, następnie rozebrany i
wzniesiony na nowo jako murowany), pomnik ofiar faszyzmu oraz budynki
mieszkalne. Przez wieś Wysoka przebiega szlak turystyczny im. Józefa Lompy.

Obręb Wysoka zamieszkuje ok. 423 mieszkańców. Obecnie jednostka osadnicza pełni
funkcje rolniczą i usługową. We wsi występują usługi oświaty, kultu religijnego,
sportu, usługi komercyjne, w tym handlowe. Zakłada się utrzymanie istniejących
funkcji jednostki osadniczej, przy jednoczesnym stałym poszerzaniu zakresu usług
podstawowych i ponadpodstawowych oraz rozwój lokalnej drobnej wytwórczości.

Wojciechów (wzmiankowany w 1287 r. - Woycechowicz, Woycechow i 1845 r. Wojciechów)

Miejscowość zlokalizowana w zachodniej części gminy Olesno, w kierunku północnozachodnim od miasta Olesna, nad rzeką Stobrawą. Wieś o pierwotnym układzie
urbanistycznym ulicówki, przekształconej w wielodrożnicę. Zabudowa zagrodowa jest
usytuowana w większości szczytowo do drogi.
W obrębie Wojciechów zlokalizowane jest leśne uroczysko Siedem Źródeł oraz oleska
kalwaria. Przez Wojciechów przebiega szlak turystyczny im. Józefa Jeziorowskiego
oraz dydaktyczna ścieżka przyrodniczo - leśna „Przez oleskie Bory”.
Obręb Wojciechów zamieszkuje ok. 860 mieszkańców. Obecnie jednostka osadnicza
pełni funkcje rolniczą, usługową, turystyczną i produkcyjną. We wsi występują usługi
oświaty, sportu, usługi komercyjne, w tym handlowe. Zakłada się utrzymanie
istniejących funkcji jednostki osadniczej, przy jednoczesnym stałym poszerzaniu
zakresu usług podstawowych i ponadpodstawowych oraz rozwój lokalnej drobnej
wytwórczości.
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Fot. 32. Zabudowa wsi Wojciechów. Widok w kierunku wschodnim.

Fot. 33. Zabudowa przysiółka Osiedle. Obręb Wojciechów.
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Fot. 34. Zabudowa wsi Wojciechów. Widok od strony zachodniej.

2.2. Uwarunkowania środowiska przyrodniczego
2.2.1. Rzeźba terenu
Obszar

gminy

wykazuje

zróżnicowanie

zarówno

pod

względem

struktury

przestrzennej i form morfologicznych, jak i deniwelacji terenu. Rzeźba terenu ma
charakter

polodowcowy,

ukształtowany

głównie

w

okresie

zlodowacenia

środkowopolskiego oraz późniejszą działalność rzek. Powierzchnia terenu jest
przekształcona antropogenicznie na skutek rozwoju osadnictwa oraz wprowadzenia
upraw rolnych.

Rzeźba terenu w większości przyjmuje charakter równinno-falisty, przechodzący
miejscami w pagórkowaty. Spadki terenu kształtują się w przedziale 0 - 5%,
miejscami w strefach krawędziowych dolin i pagórków morenowych spadki mogą
dochodzić do 15%. Obniżenie terenu występuje od obszarów położonych na południe
od Olesna, w kierunku zachodnim, północno-zachodnim i wschodnim, do dolin
rzecznych: Stobrawy, Wilczej Wody i Liswarty. Najwyższe wzniesienie na terenie
gminy położone jest na południe od Olesna i wynosi 280 m. n.p.m. Najniższy punkt
położony jest w rejonie przysiółka Stara Chudoba na wysokości 198.0 m.
Zróżnicowanie wysokości na terenie gminy wynosi ok. 82 m, co jest wielkością
średnią, nie świadczącą o znacznym zróżnicowaniu hipsometrycznym gminy.
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Rzeźba terenu nie stwarza szczególnych ograniczeń dla lokalizacji zabudowy, z
wyjątkiem lokalnie występujących większych spadków terenu na krawędziach dolin
rzecznych.
Według

„Przeglądowej

mapy

osuwisk

i

obszarów

predysponowanych

do

występowania ruchów masowych w województwie opolskim” opublikowanej przez
Państwowy Instytut Geologiczny, na terenie gminy nie identyfikuje się terenów
narażonych na osuwanie się mas ziemnych.

2.2.2. Charakterystyka geologiczna
Obszar gminy Olesno leży w zasięgu dużej jednostki strukturalnej – monokliny
przedsudeckiej i monokliny śląsko-krakowskiej [Kozłowski, 1979; Mapa geologiczna].

Głębokie podłoże budują skały karbonu, dewonu i być może dolnego paleozoiku, na
którym zalegają utwory permo-mezozoicznych.

Na zachód od linii Łomnica – Olesno – Kluczbork pod utworami czwartorzędowymi
zalegają utwory górnego triasu. Głębokość występowania stropu utworów triasu jest
zróżnicowana od 10 - 30 m poniżej poziomu terenu.
Utwory jury dolnej występują głównie we wschodniej części gminy, na wschód od linii
Łomnica - Olesno - Kluczbork. Występowanie utworów tego wieku blisko powierzchni
stwierdzono

w

warstwowane

rejonie

Bodzanowic

piaskowce,

Kucob.

zawierające

ciemnopopielate, plastyczne,
charakterystycznymi

i

Są

smugi

to

gruboziarniste,

kaolinowej

gliny

zwarte, miejscami przechodzące w

przewarstwieniami

piasków

pylastych,

zwięzłe

oraz

iły

iłołupki, z
czasami

drobnoziarnistych oraz nieregularnymi przerostami piaskowca drobnoziarnistego.

Są to

utwory

liasowe

warstw

helenowskich

dolnych.

Strefa

dolnojurajskich

(lias) piaskowców, piasków,

żwirów,

iłów,

przechodzi

w

rejonie Bodzanowic w

piaski i piaskowce żelaziste

środkowej jury

(dogger).

Osady doggeru występują

w najbardziej na wschód wysuniętej części gminy jako tzw. warstwy kościeliskie
piaskowce i piaski gruboziarniste, o miąższości ok. 50 m.
Rzeźba podłoża podczwartorzędowego jest dość skomplikowana i urozmaicona
(szczególnie wschodnia części gminy), co ma wpływ na ukształtowanie terenu gminy.
Bezpośrednio na utworach górnego triasu i jury dolnej lub środkowej na omawianym
obszarze leżą osady kenozoiczne – czwartorzędowe, o miąższościach od kilku do
kilkudziesięciu metrów (60 m w okolicy Olesna). Zdecydowanie najważniejszą rolę
odgrywają utwory zlodowacenia środkowopolskiego.
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W okolicy Olesna występują utwory lodowcowe i wodnolodowcowe, w których
budowie

biorą

udział

gliny

zwałowe

oraz

piaski

i

żwiry

wodnolodowcowe,

wykształcone lokalnie na podłożu moreny dennej. Kompleks utworów plejstoceńskich
wykształcony jest w szczególności jako równiny sandrowe strefy ablacyjnej przedpola
lądolodu stadiału odrzańskiego (maksymalnego) zlodowacenia środkowopolskiego. W
ich budowie biorą udział piaski i żwiry wodnolodowcowe, różnoziarniste, lokalnie
rozwinięte na glinach zwałowych stadiału Odry. Lokalnie, w południowej części gminy
(na zachód i północny - wschód od Olesna) rozwinęły się formy związane z
deglacjacją arealną czoła lodowcowego – pagóry kemowe. Zbudowane są one z
piasków i żwirów krzyżowo-warstwowanych. Występują tu także utwory rzeczne
plejstoceńskie i holoceńskie budujące terasy nadzalewowe i zalewowe w dolinach
rzek.
Utwory czwartorzędowe występują na całym obszarze opracowania. Dominującymi
powierzchniowymi utworami geologicznymi gminy Olesno są formacje plejstoceńskie,
wodnolodowcowe lub lodowcowe związane ze stadiałem maksymalnym i

stadiałem

mazowiecko-podlaskim (Warty) zlodowacenia środkowopolskiego oraz działalnością
rzek. Są to głównie piaski i żwiry wodnolodowcowe (są to najczęściej piaski
średnioziarniste z domieszką żwirów drobno i średnioziarnistych), gliny zwałowe
(tworzą stosunkowo zwarty poziom miąższości 5 - 15 m, występują na powierzchni w
postaci rozległych

płatów, częściowo

przykrytych warstwą piasków

i żwirów

wodnolodowcowych), piaski, żwiry i głazy lodowcowe, piaski żwiry i głazy moren
czołowych (występują głównie na południe od Olesna) oraz iły, mułki, piaski i żwiry
kemów.

W okresie zlodowacenia północnopolskiego osadziły się piaski i żwiry rzeczne, które
obecnie budują tarasy nadzalewowe Stobrawy, Bzinicy, Łomnicy i Liswarty o
miąższości ok. 10 - 15 m. Piaski eoliczne pochodzenia plejstoceńskiego występują w
środkowej części gminy. Nie zajmują rozległych powierzchni, a ich wysokość
względna nie przekracza 10 m. Utwory holocenu stanowią mułki, piaski i żwiry
rzeczne terasów zalewowych, które występują wzdłuż cieków w dolinie Stobrawy,
Łomnicy i Liswarty. Miąższość ich nie przekracza 10 m, przeważnie wynosi 1 - 3 m.
Namuły, miejscami torfiaste i tory występują w dnach dolin rzecznych Stobrawy,
Budkowiczanki, Łomnicy i Liswarty oraz w zagłębieniach bezodpływowych i miejscach
o utrudnionym odpływie wód. Są to piaski drobnoziarniste, pylaste z domieszką
części organicznych i torfy zawierające dużo części mineralnych. Miąższość ich
wynosi 0,7 - 4 m.
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2.2.3. Występowanie złóż
Budowa geologiczna w obrębie gminy Olesno sprzyja występowaniu surowców
pospolitych, głównie piasków i żwirów oraz iłów. Występowanie kruszyw naturalnych
o znaczeniu przemysłowym związane jest tu z działalnością lodowca oraz osadami
triasu i jury.

Utwory te od wielu lat stanowiły lokalną bazę dla eksploatacji kruszywa naturalnego
(Olesno, Olesno - Wachów) oraz surowca dla ceramiki budowlanej (Olesno Wachów, Boroszów, Bodzanowice), przy czym ich zasoby są niewielkie i nie mają
dużego znaczenia perspektywicznego.

Występujące na terenie gminy Olesno złoża to:
 kruszywo naturalne (8 złóż),
 surowce ilaste ceramiki budowlanej (3 złoża).

Tab. 2. Wykaz udokumentowanych złóż na terenie gminy Olesno

Nazwa złoża
(numer złoża)

Zasoby
geologiczne
bilansowe

Powierzchnia
złoża

Obszar i teren
górniczy

Stan zagospodarowania złoża

Typ kopaliny: kruszywo naturalne
Broniec
(KN2830)*

27 000 t

0,71 ha

-

złoże, z którego wydobycie zostało
zaniechane

Grodzisko
(KN2855)

11 000 t

0,15 ha

-

złoże, z którego wydobycie zostało
zaniechane

Kucoby
(KN2854)

49 000 t

0,58 ha

-

złoże, z którego wydobycie zostało
zaniechane

Kuczoby
(KN2831)*

46 000 t

0,55 ha

-

złoże, z którego wydobycie zostało
zaniechane

Łomnica
(KN12384)

130 000 t

1,87 ha

-

złoże rozpoznane szczegółowo w kat.
A+B+C1, nieeksploatowane

Olesno
(KN2818)

190 000 t

2,90 ha

-

złoże zagospodarowane,
eksploatowane okresowo

-

złoże, z którego wydobycie zostało
zaniechane,
obszar w trakcie rekultywacji
(kierunek wodny i rekreacyjnoparkowy)

Wachów
(KN4090)*

40 000 t

1,21 ha

złoże, z którego wydobycie zostało
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Wojciechów
(KN5035)

14 000 t

0,23 ha

-

zaniechane
obszar w trakcie rekultywacji
(kierunek rolno-leśny)

Typ kopaliny: surowce ilaste ceramiki budowlanej
Bodzanowice
(IB2989)

Boroszów I
(IB10005)

OlesnoWachów
(IB2148)

231 000 t

193 000 t

1 488 000 t

-

złoże, z którego wydobycie zostało
zaniechane

1,99 ha

-

złoże rozpoznane szczegółowo w kat.
A+B+C1
rekultywacja obszaru zakończona
(kierunek rolno-leśny)

12,46 ha

OG Wysoka
- aktualny
TG Wysoka
- aktualny

4,81 ha

złoże, z którego wydobycie zostało
zaniechane

źródło: Bilans zasobów złóż kopali w Polsce, stan na 31.12. 2013
*ze względu na brak aktualnych informacji o konturach złoża nie zostały pokazane na rysunku studium

Na następujących terenach ujawniono złoża kruszyw naturalnych – piasków:
 Działka nr 227/1 k.m. 20 obręb Stare Olesno, 226/55 i 225/54 k.m. 19 obręb Wojciechów,
 Działki nr 293/18 k.m. 17, działki nr 292/5, 291/4, 290/3 k.m. 16 obręb Świercze
 Działki nr 82/3, 94/3, 95 k.m. 8 obręb Łomnica.4

2.2.4. Obszary i tereny górnicze
Działanie zakładu górniczego i sposób wydobycia złoża wymaga ustanowienia
obszaru i terenu górniczego. Definicje obszaru i terenu górniczego zawiera Prawo
geologiczne i górnicze. Obszar górniczy jest to przestrzeń, w granicach której
przedsiębiorca

jest

uprawniony

do

wydobywania

kopaliny,

podziemnego

bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego składowania odpadów
oraz prowadzenia robót górniczych niezbędnych do wykonywania koncesji. Teren
górniczy

to

przestrzeń

objęta

przewidywanymi

szkodliwymi

wpływami

robót

górniczych zakładu górniczego.

Na terenie gminy Olesno aktualny obszar i teren górniczy jest ustanowiony dla złoża
Olesno - Wachów. Wykaz obszarów i terenów górniczych dla udokumentowanych złóż
na terenie gminy został przedstawiony w Tab. 2.

2.2.5. Wody powierzchniowe i zagrożenie powodziowe
Obszar gminy położony jest w dorzeczu rzeki Odry. Posiada dobrze rozwiniętą sieć
rzeczną. Przez teren gminy przebiega dział wodny II rzędu pomiędzy dorzeczami
Odry i Warty, stąd charakterystyczną cechą jest występowanie licznych obszarów
źródliskowych rzek, stanowiących dopływy niższych rzędów Odry i Warty. Na
obszarze opracowania mają swe źródła m.in: rzeka Stobrawa, Łomnica oraz wiele
innych małych, bezimiennych cieków.

4

Zmiana wprowadzona uchwałą nr XVIII/142/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 26.11.2019 r.

S t r o n a | 54

Głównymi rzekami w zachodniej części gminy są Stobrawa, Budkowiczanka oraz
Łomnica, Prąd i Liswarta w części wschodniej. Główne cieki to rzeki o charakterze
nizinnym, z deszczowo-śnieżnym reżimem zasilania, o stosunkowo znacznych
przyborach wody w okresie roztopów wiosennych i małych przyborach w okresie
maksimum opadów letnich.

Stobrawa ma swoje źródła w gminie Olesno, w okolicach Wachowic, gdzie wypływa z
wyżynnego Progu Woźnickiego (341.23). Wysokość obszaru źródliskowego rzeki
wynosi ok. 265 m n.p.m. Stobrawa płynie ze wschodu na zachód łukiem wygiętym
ku północy. Duże zróżnicowanie elementów systemu hydrograficznego rzeki na
odcinku źródliskowym sprzyja wykształceniu się zbliżonych do naturalnych i często
unikalnych warunków ekologicznych korzystnych dla powstania i trwania rzadkich
typów ekosystemów wodno-błotnych, łąkowych i leśnych oraz występoania licznych
chronionych i rzadkich gatunków zwierząt i roślin. Koryto jest uregulowane na całym
odcinku, ale początkowy odcinek ma charakter zbliżony do naturalnego. Stobrawa
wpływa do Odry na wysokości ok. 136 m n.p.m na terenie gminy Popielów. Na
dorzecze Stobrawy składają się zlewnie cieków niższych rzędów, wśród których
wyróżniają się: Budkowiczanka i Dobra.
Budkowiczanka ma swoje źródła poza gminą Olesno. Od źródeł do ujścia ciek
płynie w kierunku zachodnim, równolegle do

Stobrawy, w odległości kilku

do kilkunastu kilometrów na południe. Zlewnia

Budkowiczanka jest wydłużona

i mniej więcej symetryczne, jej koryto na większości odcinków proste i uregulowane.
Szerokość koryta w większości nie przekracza 2-3 m. Budkowiczanka uchodzi do
Stobrawy na północ od Krogulina (gmina Pokój), na wysokości ok. 150 m. n.p.m.
Dobra ma swoje źródła w okolicach Leśnej. Od odcinka źródłowego jej dolina jest
jednym z najwartościowszych przyrodniczo terenów województwa. Dobra wykształca
długie i wąskie dorzecze, o wyraźnej asymetrii na korzyść lepiej rozwiniętej części
południowej.

Tab. 3. Ewidencja rzek w układzie gminy Olesno
Nazwa rzeki

Miejscowość

Piaska
Prąd

Boroszów
Kucoby
Bodzanowice
Broniec
Broniec
Broniec

Dobra

Leśna

Długość
ogółem [m]
3622
2418
2896
462
527
592
razem rz. Prąd
6895
4356

Kilometraż
12+034 –
0+000 –
2+418 –
6+268 –
6+730 –
8+850 –

15+656
2+418
5+314
6+730
7+784
9+442

12+700 – 17+056
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Budkowiczanka
Łomnicki
Stobrawa

Łowoszów
Łomnica
Wojciechów
Stare Olesno
Wojciechów
Olesno
Wachowice

2735
3230
2190
2912
4359
2788
1600
razem rz. Stobrawa
13849
Kucoby
975
Borki Wielkie
5862
Borki Małe
1313
razem rz. Borecki
8150
Borki Wielkie
4006
Sowczyce
4917
Wysoka
3122
razem rz. Sowczycki
12045
Bodzanowice
5600
Kucoby
3776
Borki Wielkie
4863
Łomnica
6247
Kolonia Łomnicka
3722
Wysoka
1372
razem rz. Łomnica
19980
Ogółem gmina
80462

Borecki

Sowczycki

Młynówka Kucobska
Łomnica

54+906 –
0+000 –
71+740 –
73+930 –
76+842 –
81+201 –
83+989 –

57+641
3+230
73+930
76+842
81+201
83+989
85+589

0+000 – 0+975
0+975 – 6+837
6+837 – 8+150

0+000 – 4+006
4+006 – 8+923
8+923 – 12+045

0+000 – 5+600
0+000 – 3+776
3+776 – 8+639
8+639 – 14+886
14+886 – 18+608
18+608 – 19+980
-

Rzeka Liswarta stanowi wschodnią granicę gminy. Całkowita długość rzeki wynosi 93
km. Jej źródła znajdują się na Wyżynie Śląskiej, w gminie Woźniki, w Mzykach. Jest
lewym dopływem Warty, do której uchodzi w okolicach wsi Kule.

Na sieć hydrologiczną składają się także liczne mniejsze cieki, stawy, wyrobiska
poeksploatacyjne,
bezodpływowe,

torfowiska,

tereny

starorzecza,

zalewowe

oraz

niewielkie

rozbudowana

oczka
sieć

wodne,

kanałów

i

niecki
rowów

melioracyjnych.

Na terenie gminy występują stawy wykorzystywane głównie do hodowli ryb oraz
zbiorniki

wodne

poeksploatacyjne

o

potencjale

turystyczno

-

rekreacyjnym.

Przeważnie zbiorniki wodne mają niewielką powierzchnię (od 0,01 ha do 0,2).
Zbiorniki występują m.in. na cieku Wilcza Woda (największe zgrupowanie), na rzece
Stobrawa w Starym Oleśnie (zbiorniki rekreacyjne), na cieku Bzinica - staw
Żurawiniec k. Boroszowa, zbiornik Kucoby na rzece Prąd i Borki Wielkie na rzece
Łomnica. W dolinie Liswarty występują także starorzecza.

Większość zbiorników wodnych gminy Olesno posiada bardzo wysokie walory
faunistyczne,

a

także

florystyczne.

Zbiornikami

o

szczególnych

walorach

przyrodniczych są: stawy w dolinie Wilczej Wody, staw Żurawiniec, staw w Borkach
Wielkich oraz zbiorniki poeksploatacyjne w okolicy Wysokiej.
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System licznych zbiorników wodnych uzupełniają torfowiska, które podobnie jak
stawy posiadają bardzo wysoką wartość retencyjną i przyrodniczą. Znajdują się one
jednak pod silną presją odwadniających melioracji, które prowadzą do ich degradacji.
Największe obszary występowania torfowisk zlokalizowane są w dolinach rzecznych
Liswarty, Prądu, Stobrawy oraz na terenach źródliskowych w okolicy Kucob i Leśnej.
Kluczowe znaczenie dla terenu opracowania, ale także dla województwa opolskiego
ma ochrona zasobów i jakości wód w zlewni chronionej rzeki Prosny – wyznaczonej
jako jedna z 4 strategicznych zlewni w województwie.

W 1997 r. teren gminy nawiedziła największa w historii powódź. Obszar przykryty
lustrem wody wynosił ok. 629 ha, głównie w dolinach rzeki Liswarty, gdzie zalaniu
uległy m.in. domostwa i tereny rolne wsi Bodzanowice i Kucoby oraz w dolinie rzeki
Łomnica, gdzie zalaniu i zniszczeniu podlegały tereny zabudowy mieszkalnej,
infrastruktury komunikacyjnej wsi Łomnica i Borki Wielkie.

Na terenie gminy Olesno występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią. Na
obszarach szczególnego zagrożenia powodzią obowiązują przepisy odrębne. Na
rysunku Studium informacyjnie oznaczono obszary, na których prawdopodobieństwo
powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat.

2.2.6. Wody podziemne
Na obszarze gminy występują wody gruntowe poziomu wodonośnego plejstoceńskoholoceńskiego związanego głównie z utworami wodnolodowcowymi i rzecznymi.
Większa

część

gminy

(ok.

60%),

głównie

na

wysoczyźnie

plejstoceńskiej

charakteryzuje się korzystnymi dla zabudowy warunkami wodnymi. Wody gruntowe
występują na głębokości, powyżej 2 - 3 m p.p.t. W pasie terenu przylegającym do
dolin rzecznych wody wgłębne występują na głębokości ok. 2,0 m oraz dopływów
Liswarty i Stobrawy.
Niekorzystne warunki

wodne

dla

potrzeb

budownictwawystępują

na

stosunkowo niewielkim terenie, głównie w obrębie dna i teras zalewowych rzeki
Liswarty, Stobrawy, Łomnicy, Prądu, Budkowiczanki oraz innych pomniejszych
cieków i w obniżeniach terenu. Poziom ten wykształcony jest w utworach
piaszczysto-żwirowych teras zalewowych i nadzalewowych dolin rzecznych, lokalnie
przykryty jest pokrywą utworów organicznych i madowych. Zasilanie poziomu
odbywa się głównie poprzez opad, przepływ rzeczny oraz spływ powierzchniowy z
otoczenia doliny.

Wody przypowierzchniowe występują na terenie całej gminy w strefach lokalnych
obniżeń terenowych (lokalne podmokłości, zabagnienia, torfowiska) oraz zalegania w
podłożu utworów nieprzepuszczalnych, na głębokościach w przedziale 0.1- 0.5 m.
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2.2.7. Klimat lokalny
Pod względem klimatycznym gmina Olesno zaliczona została do Częstochowsko Kieleckiej Dzielnicy Klimatycznej. Warunki klimatyczne gminy Olesno, z powodu
położenia na skraju Wyżyny Śląskiej są odrobinę ostrzejsze niż panujące na Nizinie
Śląskiej. Średnia temperatura stycznia wynosi –2,6°C, natomiast lipca nie przekracza
18°C. Liczba dni mroźnych wynosi 37, a dni z przymrozkami 70. Dni gorących jest
przeciętnie 35. Stosunkowo niewiele jest dni pochmurnych - 118. Średni czas
zalegania pokrywy śnieżnej to około 57 dni. Pokrywa śnieżna najczęściej pojawia się
28 listopada i zanika pod koniec marca. Średnia opadów rocznych nie przekracza 520
mm. Przeważają wiatry słabe (153 dni) i bardzo słabe (118 dni), wiejące głównie z
sektora zachodniego, z kierunku W i SW. Okres wegetacyjny trwa z reguły 220 dni,
rozpoczyna się 31 marca, a kończy 5 listopada.

Powietrze polarno-morskie, a następnie polarno - kontynentalne dominuje

na tym obszarze, utrzymując się tu ponad 90% dni w roku. Wiąże się z tym
występowanie wiatrów z sektora zachodniego. W porze letniej dominują
i wilgotne wiatry z zachodu. Przeważają wiatry

ciepłe

słabe o prędkości do 3 m/s.

Szczególną charakterystyczną cechą tutejszego klimatu są łagodne i długie okresy
jesieni

oraz

wczesne

i

pogodne

wiosny.

Najwyższe

wartości

usłonecznienia

odnotowuje się w czerwcu i lipcu, co wiąże się z dłuższym dniem i mniejszym
zachmurzeniem. Najmniejsze zachmurzenie zanotowano na przełomie lata i jesieni.

Na terenie gminy elementami o największym znaczeniu kształtującymi klimat lokalny
są przede wszystkim: rzeźba terenu, gęstość i wielkość cieków wodnych, pokrycie
terenu (zabudowa, grunty orne, łąki, lasy), rodzaj gruntów i głębokość zalegania wód
gruntowych. Dominujący wpływ na klimat lokalny we wschodniej części gminy ma
położenie przy stosunkowo dużych dolinach rzecznych (Liswarta i Łomnica),
tworzących rozległe obniżenia dolinne.

Na terenie opracowania można wyróżnić cztery typy klimatów lokalnych:

obszar wysoczyzny plejstoceńskiej, ze średnią temperaturą < 8°C; długość okresu
bezprzymrozkowego 160 - 175 dni, średnia długość okresu wegetacyjnego 210 - 220
dni; średnia suma opadów w granicach 620 - 660 mm, średnia prędkość wiatru 2.0 2.5 m/s; generalnie obszar ten cechuje się dobrymi warunkami przewietrzania,
dobrymi warunkami nasłonecznienia, są to tereny korzystne do stałego przebywania
ludzi o korzystnych warunkach bioklimatycznych dla człowieka, obszar dna dolin
rzecznych i terasów zalewowych rzeki Liswarty, Łomnicy, Stobrawy, Budkowiczanki,
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Bogacicy, Prądu i ich dopływów oraz ich najbliższego otoczenia, a także obniżenia
terenu o wysokim poziomie wód gruntowych, cechujące się gorszymi warunkami
wilgotnościowymi, występowaniem zastoisk chłodnego i wilgotnego powietrza,
generalnie

tereny

te

są

niekorzystne

do

realizacji

zabudowy

o

wyraźnie

pogorszonych warunkach bioklimatycznych, obszar terasy nadzalewowej, cechujący
się warunkami pośrednimi między mikroklimatem wysoczyznowym i den dolinnych, o
mniejszej częstotliwości przymrozków, mniejszej wilgotności; obszar sprzyjający
uprawom zbożowym oraz przebywaniu człowieka, tereny kompleksów leśnych,
cechujące się moderującym wpływem na warunki mikroklimatyczne – obniżenie
temperatury,

zwiększeniem

wilgotności,

zmniejszeniem

prędkości

wiatru;

na

terenach z podwyższonym poziomem wód gruntowych charakterystyczne jest dla
niego występowanie wilgotnych siedlisk lasowych i łęgowych, niekorzystnych
bioklimatycznie dla człowieka.

Pogorszone warunki bioklimatyczne występują w sąsiedztwie dróg, a szczególnie
drogi krajowej nr 11 i dróg wojewódzkich, które znacząco oddziałują na stan
czystości powietrza atmosferycznego i emisję hałasu w swoim sąsiedztwie oraz w
obrębie

jednostek

osadniczych,

gdzie

występują

problemy

z

niską

emisją,

szczególnie w sezonie grzewczym.

2.2.8. Gleby
W gminie Olesno przeważają średnie gleby do produkcji rolnej. Najlepsze gleby
występują w środkowej części gminy, czego skutkiem jest znaczne przekształcenie i
odlesienie obszaru. Pozostała część gminy, o słabych glebach znajduje się w obrębie
Lasów Stobrawsko - Turawskich.

Na terenie gminy Olesno zalegają przede wszystkim gleby pseudobielicowe, mady,
gleby brunatne wyługowane, czarne ziemie i gleby bielicowe.

Materiałem glebotwórczym są przeważnie piaski zwałowe, piaski i piaskowce
jurajskie oraz gliny morenowe. Doliny rzeczne zajęte są przez gleby hydrogeniczne:
torfy, gleby mułowo - torfowe oraz gliny. Pod względem mechanicznym przeważają
gleby wytworzone na piaskach słabo gliniastych (ok. 65 %), na piaskach gliniastych
(ok. 30 %). Gleby wytworzone z glin zwałowych oraz piasków naglinowych lekkich i
średnich występują tylko niewielkimi płatami na południe od Olesna oraz na zachód
od Boroszowa.

Gleby wytworzone z piasków gliniastych lekkich i mocnych zaliczane są do gleb
ornych średniej jakości IVa - IVb klasy bonitacyjnej, korzystne dla upraw
żytnioziemniaczanych. Gleby wytworzone z glin lekkich i średnich zaliczane są do
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gleb ornych dobrych i średnich IIIa - IIIb klasy bonitacyjnej, korzystne dla upraw
pszenno-buraczanych. Gleby wytworzone z glin ciężkich zaliczane są do gleb średnio
dobrych IVa - IVb klasy bonitacyjnej, rzadziej do IIIb klasy gruntów ornych,
korzystne dla upraw żytnioziemniaczanych. W dolinach rzecznych występują na ogół
gleby torfowe i mułowo-torfowe zbudowane z torfów i utworów mineralnych - pyłów i
piasków. Z uwagi na nieuregulowane stosunki wodne, użytkowane są one jako łąki w
przewadze IV - V klasy bonitacyjnej użytków zielonych.
Na

terenie

gminy

przeważają

gleby

średnio

dobre

i słabe,

głównie

żytnio

ziemniaczanych i żytnio–łubinowych kompleksów glebowych, wytworzonych na
piaskach gliniastych lekkich i luźnych, słabogliniastych i żwirach, okresowo lub stale
za suchych. Są to głównie gleby średnie i lekkie w uprawie, nie stanowiące
znaczącego potencjału rozwojowego dla gospodarki gminy. Udział gleb ciężkich
ogranicza się do gleb, wytworzonych na glinach zwałowych moreny dennej, bardzo
korzystnych

dla

upraw

żytnio-ziemniaczanych

oraz

gleb

gliniasto

-pylastych,

wytworzonych z glin zwałowych, korzystnych dla upraw pszenno - buraczanych.

Zestawienie obszarów poszczególnych klas bonitacyjnych gleb dla terenów ornych,
łąk i pastwisk dla gminy Olesno przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym.
Tab. 4. Zestawienie powierzchni poszczególnych klas bonitacyjnych dla terenów rolnych w
gminie Olesno

rodzaj
użytku
grunty orne

łąki

pastwiska

klasa
bonitacyjna
IIIa
IIIb
IVa
IVb
V
VI
ogółem
II
III
IV
V
VI
ogółem
II
III
IV
V
VI
ogółem

obszar wiejski
[ha]
42,1122
161,972
1494,5743
2482,6857
2968,3203
1407,7801
8557,4446
0,15
276,3339
1054,1348
364,4437
39,4902
1734,5526
0
126,2293
338,2145
117,7212
22,698
604,863

miasto Olesno gmina Olesno
[ha]
[ha]
0
42,1122
83,5398
245,5118
209,3132
1703,8875
242,6454
2725,3311
273,7101
3242,0304
87,6226
1495,4027
896,8311
9454,2757
0
0,15
36,5564
312,8903
44,4294
1098,5642
14,3295
378,7732
0
39,4902
95,3153
1829,8679
0
0
4,3446
130,5739
9,1243
347,3388
7,8621
125,5833
0,5307
23,2287
21,8617
626,7247

zestawienie
procentowe
0,45%
2,60%
18,02%
28,83%
34,29%
15,81%
100%
0,01%
17,10%
60,04%
20,70%
2,16%
100%
0%
20,83%
55,42%
20,04%
3,71%
100%

Źródło: dane statystyczne Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem
Starostwa Powiatowego, stan na 06.2014 r.
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2.2.9. Świat przyrody
Roślinność potencjalna
Pod pojęciem potencjalnej roślinności rozumie się hipotetyczny stan roślinności,
opisany fitosocjologicznymi jednostkami zbiorowisk roślinnych, jaki mógłby być
osiągnięty

na

drodze

naturalnej

sukcesji

pierwotnej

lub

wtórnej,

gdyby

oddziaływania człowieka zostały wyeliminowane, a właściwa dla danego regionu
roślinność mogła w pełni wykorzystać możliwości stwarzane przez zróżnicowane
siedliska. Innymi słowy jest to roślinność, która mogłaby się rozwijać na danym
terenie w naturalny sposób w sytuacji, kiedy zostałyby ograniczone do minimum
występujące czynniki destrukcyjne. (Mapa „Potencjalna roślinność naturalna Polski”,
J.M. Matuszkiewicz, IGiPZ PAN, Warszawa 2008).

Obszar gminy jest mało zróżnicowany pod względem potencjalnej roślinności
naturalnej. Dość ubogie siedliska glebowe występujące w gminie Olesno powstałe z
utworów lodowcowych warunkują występowanie głównie lasów iglastych.

Dominującymi zespołami potencjalnej roślinności naturalnej są kontynentalne bory
mieszane Querco roboris - Pinetum oraz na siedliskach żyźniejszych (na północ oraz
południowy - wschód od Olesna) grądy subkontynentalne lipowo - dębowo - grabowe
Tilio cordatae - Carpinetum betuli w odmianie małopolskiej, formie wyżynnej, serii
ubogiej. Miejscami roślinność potencjalną stanowią suboceaniczne bory świeże
Leucobryo - Pinetum, grądy środkowoeuropejskie Galio sylvatici - Carpinetum oraz
środkowoeuropejski acydofilny las dębowy Calamagrostio arundinaceae -Quercetum
petraeae.

W dolinach rzek, w tym w dolinie Stobrawy, Liswarty i Łomnicy naturalną roślinnością
są łęgi olszowe lub jesionowo - olszowe Fraxino - Alnetum (Circaeo - Alnetum).

Roślinność istniejąca
Roślinność rzeczywista gminy Olesno oraz jej zróżnicowanie jest odzwierciedleniem
dosyć dużej ilości siedlisk, jakie wykształciły się 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 oraz
lasy. Wczesne osiedlenie się człowieka na terenie, gdzie występują żyzne gleby
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(środkowa część gminy) zmniejszyło, znacznie areał występowania lasów wskutek
wyrębu drzew i wzięcia ziemi pod uprawę rolną.

Stobrawa, Liswarta, Łomnica oraz ich dopływy, zbiorniki wodne oraz strumienie i
rowy melioracyjne stanowią dogodne siedliska dla rozwoju zbiorowisk wodnych. Do
najczęściej spotykanych zbiorowisk należą kadłubowe zbiorowisko z dominacją rzęsy
drobnej Lemna minor i zespół moczarki kanadyjskiej Elodeetum canadensis. Na
obszarze gminy występują również: zespół jaskra wodnego Ranunculetum fluitantis,
zespół rogatka sztywnego Ceratophylletum demersi, zespół wywłócznika kłosowego
Myriophylletum spicati, zespół rdestnicy pływającej Potametum natantis oraz jeden
najpiękniejszych zespołów roślin pływających, czyli zespół lilii wodnych Nupharo Nympheetum albae. Otoczenie zbiorników wodnych stanowią najczęściej różnego
typu zbiorowiska szuwarowe.
Istotnym uzupełnieniem szaty roślinnej gminy Olesno są łąki położone w dolinach
rzek. Najbogatszymi gatunkowo, a zarazem najszybciej znikającymi z krajobrazu
regionu typami łąk są łąki wilgotne ze zbiorowiskami ziołoroślowymi z dominacją
wiązówki błotnej Filipendulo - Geranietum i Lysimachio vulgaris - Fipenduletum.

Pozostałe zbiorowiska roślinne o charakterze antropogenicznym z klas Stellarietea
mediae, Artemisietea vulgaris i Epilobietea angustifolii są na tym terenie bogato
reprezentowane. Zbiorowiska te związane są z terenami zmienionymi przez
człowieka, tj. terenami zabudowanymi, zrębami leśnymi, okrajkami i miejscami
wydeptywanymi.
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Zwierzęta
Pod względem różnorodności biologicznej fauny gmina Olesno należy do gmin
stosunkowo bogatych w gatunki. Duże zróżnicowanie warunków siedliskowych
sprawia, że występuje tu dosyć dużo taksonów (jednostek systematycznych
organizmów, np. odmian, gatunków) o różnorodnych wymaganiach względem
środowiska przyrodniczego.

Do bezkręgowców występujących na obszarze gminy (gatunki z załącznika II
Dyrektywy Siedliskowej) należą poczwarówka zwężona, pachnica dębowa,
czerwończyk neparek. Stwierdzono występowanie chronionych gatunków płazów:
traszki grzebieniastą i zwyczajną, ropuchy szarą i zieloną, rzekotkę drzewną,
żaby moczarową, wodną i jeziorową oraz gadów: jaszczurki zwinkę i żyworodną,
padalca zwyczajnego, zaskrońca zwyczajnego, gniewosza plamisty i żmiję
zygzakowatą.

Gatunki ptaków (gatunki z załącznika I Dyrektywy Ptasiej) reprezentują:
derkacz, dzięcioły: czarny, zielono - siwy i średni, jarzębatka, muchołówka mała i
ortolan. Pozostałe rzadkie i nieliczne gatunki chronione ptaków występujące
rzadko i w dużym rozproszeniu na całym obszarze gminy Olesno to: krogulec,
przepiórka, słonka, siniak, turkawka, krętogłów, dzięcioł zielony, świergotek
łąkowy, pokląskwa, kląskawka, świerszczak i srokosz.

Na terenie gminy Olesno stwierdzono występowanie przedstawicieli 6 rzędów
ssaków.

Rząd

owadożernych

reprezentuje

chroniony

kret

europejski,

jeż

zachodni, ryjówka aksamitna oraz rzęsorek rzeczek. Do rzędu drapieżnych
zaliczają się takie gatunki jak lis i kuna leśna. Rząd zającokształtnych
reprezentuje zając szarak. Najliczniejszym w gatunki rzędem są gryzonie. Z
parzystokopytnych spotykane są dzik, sarna, daniel i jeleń. Występują tu również
gatunki nietoperzy, z których najczęściej spotykanymi jest gacek brunatny. Do
gatunków ssaków z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej zaliczają się bóbr
europejski i wydra.

Lasy
Gmina Olesno cechuje się stosunkowo dużą lesistością. Obszary leśne zajmują
10 369 ha (dane GUS 2013 r.), co stanowi 42 % powierzchni gminy. Pod
względem struktury własnościowej dominują zdecydowanie lasy państwowe,
wchodzące

w skład

Państwowego Gospodarstwa Leśnego. Pod względem

administracyjnym lasy te wchodzą w skład 3 Nadleśnictw:

1. Olesno (część obrębu Zębowice i Olesno),
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2. Kluczbork (mały fragment obrębu Lasowice Małe),
3. Lubliniec (część obrębu Patoka i Dobrodzień).
Tab. 5. Powierzchnia gruntów leśnych na obszarze gminy Olesno w 2012 r.

Wyszczególnienie

gmina Olesno
miasto Olesno

W
tym
lasy

Ogółem

10369
79

razem

10129
78

9086
28

Ogółem - grunty
publiczne
własność
Skarbu Państwa
w tym w
własność
zarządzie
gminy
razem
Lasów
Państwowych
w ha
9086
9050
28
23
-

prywatne

Lesistość
w%

1283
51

źródło: Dane Urzędu Statystycznego w Opolu. Rocznik statystyczny województwa opolskiego
2013

Lasy gminy Olesno należą do rozległego kompleksu Lasów Stobrawsko Turawskich,

które

występują

w

postaci

dużych

powierzchni

leśnych

przedzielonych terenami rolniczymi. Kompleksy te występują w pasie północnym
od granicy z gminą Kluczbork, poprzez rejon Boroszowa, Brońca po Kucoby oraz
w pasie południowym od rejonu Wachowa, Leśnej Brynicy, Łomnicy. W strefie
środkowej

większe

kompleksy

leśne

występują

płatami

na

terenach

wysoczyznowych w rejonie Sowczyc i Borków Wielkich.

Dominującymi siedliskami w gminie są siedliska borowe: bór świeży i wilgotny,
bór mieszany świeży i wilgotny.

Gatunkiem dominującym jest sosna która zajmuje prawie 95% powierzchni
leśnej w gminie. Pozostałe części powierzchni przypadają na: dąb, brzozę,
świerk, olchę, buk, grab, modrzewie. W niewielkich ilościach występuje także
jodła, jesion, osika i jawor.

Na

obszarze

gminy

Olesno

występuje

większość

zbiorowisk

leśnych,

charakterystycznych dla terenów nizinnych. W północnej części gminy oraz w
dolinie Stobrawy spotykane są lasy liściaste. Natomiast na pozostałym terenie
dominują bory sosnowe.

Oprócz lasów cennych przyrodniczo ochroną przed zmianą sposobu użytkowania i
degradacją, należy objąć lasy stanowiące o atrakcyjności krajobrazowej obszaru,
w szczególności lasy w okolicy Kucob, Leśnej i Starego Olesna. W miejscowości
Leśna można podziwiać unikalny kompleks starodrzewu przy rozlewiskach
Pieklisko i Wilcza Woda, gdzie rosną wielowiekowe modrzewie oraz buki i jawory.

42,0
5,2
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Powiązania ekologiczne z systemem zewnętrznym
Podstawowe przyrodnicze powiązania gminy z systemem zewnętrznym tworzą
doliny rzek Liswarty i Stobrawy oraz wielkopowierzchniowe kompleksy leśne.
Obszar

gminy

leży

w

obrębie

regionalnego,

przestrzennego

systemu

przyrodniczego. Dolina Liswarty i Stobrawy została wyróżniona jako korytarz
ekologiczny

o

randze

regionalnej

powiązany

z

systemem

krajowym

i

międzynarodowym (koncepcja krajowej sieci ekologicznej ECONET-PL) [Liro
(red), 1995]. Obszar gminy Olesno pełni znaczącą rolę w ogólnokrajowej sieci
ekologicznej ECONET PL - całość terenu położona jest w obrębie obszaru
węzłowego 10 K Borów Stobrawskich, odgrywającym istotną rolę w systemie
przyrodniczym województwa opolskiego.

Korytarz ekologiczny doliny Liswarty łącząc się z korytarzem doliny Warty o
randze krajowej oraz korytarz doliny Stobrawy z korytarzem doliny Odry o
randze międzynarodowej, umożliwia rozprzestrzenianie się gatunków i zapewnia
łączność pomiędzy stosunkowo dobrze zachowanymi ostojami przyrody (tzw.
obszarami węzłowymi).

Korytarz ekologiczny doliny Stobrawy i Liswarty łączy lokalne obszary węzłowe z
ostojami o

randze

regionalnej

i krajowej,

przede

wszystkim

z

„Borami

Stobrawskimi” i „Wyżyną Wieluńską”, której część wyróżniono do ochrony w
ramach ostoi Natura 2000 jako „Załęczański Łuk Warty”.

2.2.10.

Formy ochrony przyrody

Obszar gminy Olesno, w związku ze znacznym zróżnicowaniem siedlisk, obfituje
w chronione i rzadkie gatunki roślin. Występują tu taksony, których ochrona ma
znaczenie ponadregionalne. Flora obszaru gminy poniosła jednak znaczne straty
w przeciągu ostatnich ok. 100 lat. Jest to związane z antropopresją i
intensywnym rolnictwem, które w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat doprowadziły
do znacznego zubożenia flory.
Według Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody Generalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska na terenie gminy Olesno występuje:
 5 pomników przyrody,
 7 użytków ekologicznych
 1 zespół przyrodniczo - krajobrazowy.
Informacje na temat poszczególnych form ochrony przyrody opisane zostały w
zestawieniu tabelarycznym (Tab.6.).
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Tab. 6. Formy ochrony przyrody na terenie gminy Olesno

Lp.

Lokalizacja

Nazwa obiektu
i opis formy ochrony

Numer
rejestru
wojewódzkiego

Data utworzenia/
ustanowienia

Forma ochrony: pomnik przyrody
1

Boroszów

grupa drzew z gatunku dąb
szypułkowy Quercus robur – 3 szt.

33

21.11.2005 r.

2

Łomnica

głaz narzutowy
- granit szaroczerwony

200

21.11.2005 r.

3

Olesno

grupa drzew z gatunku buk
pospolity Fagus silvatica - 2 szt.

448

21.11.2005 r.

4

Olesno

pojedynczy okaz z gatunku dąb
szypułkowy Quercus robur

449

21.11.2005 r.

5

Leśna

głaz narzutowy

972

11.10.2013 r.

Forma ochrony: użytek ekologiczny
6

Boroszów

użytek ekologiczny „Tarzanisko”
bagno śródleśne

702

22.12.2003 r.

7

Boroszów

użytek ekologiczny „Lęgowisko”
bagno śródleśne

703

22.12.2003 r.

8

Wojciechów

użytek ekologiczny „Ostoja I”
bagno śródleśne

704

10.01.1997 r.

9

Wojciechów

użytek ekologiczny „Torfowisko”
bagno śródleśne

707

10.01.1997 r.

10

Wachów

użytek ekologiczny „Suchy Staw”
bagno śródleśne*

708

10.01.1997 r.

11

Wysoka

użytek ekologiczny „Stawek”
łąki śródleśne

709

10.01.1998 r.

12

Leśna

użytek ekologiczny „Bagienko”
bagno śródleśne

710

10.01.1999 r.

Forma ochrony: zespół przyrodniczo-krajobrazowy
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
"Pradolina
i
źródliska
rzeki
Stobrawa” - źródlisko i górny
odcinek rzeki
13
Olesno
867
Stobrawa z dobrze wykształconymi
Zbiorowiskami łąkowymi i leśnymi
wraz ze stanowiskami chronionych
gatunków roślin i zwierząt
źródło: Rejestr form ochrony przyrody RDOŚ Opole stan na 31.11.2013 r.

29.12.2005 r.

Na terenie użytku ekologicznego „Suchy Staw” w roku 2013 zakończono roboty
budowlane i oddany został do ubytkowania zbiornik retencyjny, wybudowany na
podstawie pozwolenia na budowę wydanego przez Wojewodę Opolskiego.
Zadanie to zostało zrealizowane w ramach projektu Mała Retencja Nizinna.
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2.3. Ocena stanu środowiska przyrodniczego
2.3.1.

Ocena

stopnia

degradacji

środowiska

i

identyfikacja

zagrożeń
Obszar

gminy

Olesno

(antropogenicznych)

należy

tj.

terenów

do

grupy

krajobrazów

użytkowanych

i

kulturowych

ukształtowanych

przez

człowieka, gdzie równowaga wewnętrzna podtrzymywana jest przez celowe
zabiegi i stały wkład energii.

Największy wpływ na stan środowiska ma charakter zagospodarowania obszaru.
Przeważającą na terenie gminy ekosystemy rolne, ze

na

względu

ujednolicenie wiekowe i uproszczoną strukturę gatunkową, odznaczają się
obniżoną odpornością na antropopresję.

Niewiele

większą

odpornością

na

degradację

wykazują

tereny

bardziej

zróżnicowane przyrodniczo, powierzchnie leśne oraz użytki zielone lecz i one są
zagrożone degradacją ze strony zanieczyszczeń powietrza. Naturalne zbiorowiska
leśne położone w obszarach terasów zalewowych dolin rzecznych są mniej
narażone na zanieczyszczenia powietrza, ale zmiany warunków wodnych mogą
nieść za sobą negatywny wpływ na ich zdolności do regeneracji.

Na obszarze gminy występują obszary łąk i pastwisk cechujące się dużą
bioróżnorodnością, szczególnie w dolinach rzek Stobrawy i Prądu. Łąki i
pastwiska położone wzdłuż cieków wodnych narażone są na zagrożenie, do
których zalicza się melioracje odwadniające, przekształcanie na grunty orne i
porzuceniem

użytkowania

skutkujące

postępującymi

procesami

naturalnej

sukcesji i zarastaniem roślinnością krzewiastą. Łąki i pastwiska położone wzdłuż
cieków wodnych zasługują na szczególną ochronę.
Najbardziej

wrażliwym

na

degradację

elementem

środowiska

są

wody

powierzchniowe i podziemne, które znajdują się pod presją rolnictwa. Nadmierne
użycie nawozów mineralnych powoduje zanieczyszczenie wód i nadmierną
eutrofizację wód. Istotnym zagrożeniem dla jakości wód jest nieuregulowana
gospodarka ściekowa na terenie gminy. Sieć kanalizacyjna funkcjonuje jedynie w
mieście Oleśnie i we wsi Świercze. Brak wystarczająco rozwiniętej sieci
kanalizacyjnej powoduje, że ścieki z większości gospodarstw gromadzone są w
szczelnych zbiornikach bezodpływowych. Nieszczelne i przepełnione szamba są
poważnym zagrożeniem skażenia wód.

Przejawem degradacji środowiska związanym z osadnictwem jest również emisja
zanieczyszczeń atmosferycznych. Poziom emisji wyznacza głównie emisja niska
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oraz emisja komunikacyjna, a także napływ zanieczyszczeń z zewnątrz, z
większych

aglomeracji

miejskich

i

przemysłowych

(powiat

opolski,

kędzierzyńsko-kozielski, krapkowicki oraz Górnośląski Okręg Przemysłowy).

Źródłem emisji hałasu na terenie gminy jest transport samochodowy oraz
kolejowy. Na hałas w szczególności narażone są tereny mieszkaniowe położone w
bezpośrednim sąsiedztwie dróg cechujących się największym natężeniem ruchu –
drogi krajowej nr 11 oraz dróg wojewódzkich nr 487, 494 i 901.

Do przedsięwzięć mogących mieć szczególnie negatywny wpływ na środowisko
zaliczyć można ruch samochodowy odbywający się drogą krajową nr 11 i ruch
kolejowy linią nr 143 relacji Kalety – Wrocław Mikołajów (w zakresie emisji
hałasu), a także napowietrzne linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia.

2.3.2. Powietrze atmosferyczne
Główny ośrodek o funkcji usługowo-przemysłowej stanowi miasto Olesno.
Dominują tu przedsiębiorstwa zaspakajające bieżące potrzeby mieszkańców,
związane głównie z branżą przetwórstwa rolno-spożywczego, spożywczego i
mięsnego. Istniejący na terenie gminy przemysł oparty jest głównie na zakładach
produkcyjnych

i

drobnych

zakładach

usługowych.

Potencjalne

źródło

zanieczyszczenia powietrza mogą stanowić:
1. DROGBUD-LARIX Sp. z o.o.,
2. Zakład Wytwórczo-Usługowo-Handlowy Bomar Meble Wrzeszcz Sp. J.,
3. MEBLE PYKA Sp. J. Gabriela Konik, Damian Pyka,
4. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Las Form” sp. z o.o.,
5. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Oleśnie,
6. ECO S.A.,
7. ALUDESIGN Sp. z o. o.,
8. Spółdzielnia Inwalidów „Odrodzenie”,
9. ORAS Olesno Sp. z o.o.
Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy Olesno jest
spalanie energetyczne, głównie paliw stałych, węgla, koksu, stanowiących
podstawowe

paliwo

dla

większości

zakładów

przemysłowych,

warsztatów

rzemieślniczych, jak również lokalnych kotłowni grzewczych i indywidualnych
pieców C.O. Zarówno w mieście, jak i na terenach wiejskich problemem jest
emisja związana ze spalaniem węgla w sezonie grzewczym, w gospodarstwach
domowych. W lokalnych systemach grzewczych brak jest urządzeń ochrony
powietrza. Emisja z tych źródeł jest trudna do oszacowania i wykazuje zmienność
sezonową, która związana jest z okresem grzewczym.
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Emisja spalin i pyłów z sektora transportowego jest wprost proporcjonalna do
natężenia

ruchu

samochodowego.

Największym

natężeniem

cechuje

się

przecinająca gminę droga krajowa, a także drogi wojewódzkie. Gwałtowny
rozwój transportu, przejawiający się wzrostem ilości samochodów na drogach
oraz aktualny stan i infrastruktury dróg spowodował, iż transport może być
uciążliwy dla środowiska naturalnego. Na skutek powszechnej elektryfikacji
emisje do powietrza związane z ruchem kolejowym mają znaczenie marginalne.
Należą do nich jedynie emisje zanieczyszczeń pyłowych związanych z ruchem
pociągów oraz niewielkie emisje z lokomotyw spalinowych używanych głównie na
bocznicach kolejowych.

Badania

jakości

powietrza

na

terenie

województwa

opolskiego

prowadzi

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu. Dokonując corocznej
klasyfikacji jakości powietrza w dwóch strefach województwa opolskiego (miasto
Opole na prawach powiatu oraz strefa opolska obejmująca pozostałe powiaty
województwa), oceną objął wszystkie substancje, dla których w prawie krajowym
i dyrektywach

unijnych

określono

poziomy

dopuszczone

/

docelowe / celu
długoterminowego w powietrzu, ustanowione ze względu na ochronę zdrowia
ludzkiego i ochronę roślin. Lista zanieczyszczeń, które uwzględniono w obecnej
ocenie rocznej, dokonywanej pod kątem spełniania kryteriów określonych w celu
ochrony zdrowia, obejmuje: dwutlenek siarki SO2, dwutlenek azotu NO2, tlenek
węgla CO, benzen C6H6, ozon O3, pył PM10, ołów Pb w PM10, arsen As w PM10,
kadm Cd w PM10, nikiel Ni w PM10, benzo(a)piren B(a)P w pyle PM10,a także pył
PM2,5. Wyniki badań przeprowadzonych za rok 2013 klasyfikują strefę opolską,
do której należy powiat oleski i gmina Olesno, dla poszczególnych rodzajów
zanieczyszczeń, w następujące klasy wynikowe:
1. dwutlenek siarki SO2 – klasa A,
2. dwutlenek azotu NO2 – klasa A,
3. tlenek węgla CO – klasa A,
4. benzen C6H6 – klasa A,
5. ozon O3 – klasa C (wg poziomu docelowego) i D2 (wg celu
długoterminowego),
6. pył PM10 – klasa C,
7. ołów Pb w PM10 – klasa A,
8. arsen As w PM10 – klasa A,
9. kadm Cd w PM10 – klasa A,
10.nikiel Ni w PM10 – klasa A,
11.benzo(a)piren B(a)P w pyle PM10 – klasa C,
12.pył PM2,5– klasa C (wg poziomu dopuszczalnego) i C2 (wg poziomu
docelowego),
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gdzie poszczególne klasy określają:
- klasa A - poziom stężeń nie przekracza wartości dopuszczalnej / docelowej
i nie jest wymagane prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości
powietrza,
-

klasa C - poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną /docelową lub
wartość dopuszczalną powiększoną o margines tolerancji; należy określić
obszary przekroczeń oraz dążyć do osiągnięcia wartości kryterialnych,
niezbędne jest opracowanie programu ochrony powietrza POP,

-

klasa C2 - poziom stężeń przekracza wartość docelową ustanowioną dla
pyłu PM2,5; należy dążyć do osiągnięcia wartości kryterialnych

-

klasa

D2

-

poziom

długoterminowego;

stężeń

należy

ozonu

dążyć

do

przekracza
osiągnięcia

poziom

celu

poziomu

celu

długoterminowego do roku 2020.
Przedstawione wyniki pomiarów wskazują na przekroczony dopuszczalny poziom
stężeń powiększony o zakres tolerancji dla zawartości szkodliwych pyłów
zawieszonych PM10 i PM2,5, ozonu oraz benzo(a)piranu. Oznacza to, że poziom
wymienionych zanieczyszczeń jest powyżej poziomu docelowego substancji.
Oczekiwane działania to dążenie do osiągnięcia poziomu docelowego substancji w
określonym czasie za pomocą ekonomicznie uzasadnionych działań technicznych
i technologicznych oraz opracowanie programu ochrony powietrza, w celu
osiągnięcia poziomów docelowych. Pozostałe badane substancje utrzymują
poziom stężenia nie przekraczający wartości dopuszczalnych.

W mieście Oleśnie zlokalizowane są trzy stacje pomiarowe monitoringu powietrza
realizujące pomiary z zakresu zanieczyszczeń: pyłem PM10, dwutlenkiem siarki
SO2 i dwutlenkiem azotu NO2.
Tab. 7. Lokalizacja stacji pomiarowych w Oleśnie w 2013 r.
podstawowy czas
zakres realizowanych pomiarów
uśredniania stężeń
Olesno, ul. Słowackiego
1-godz.
PM10
Olesno, ul. Solny Rynek
1 miesiąc
SO2, NO2
Olesno, ul. Kani
1 miesiąc
SO2, NO2
źródło: Stan środowiska w województwie opolskim w roku 2013. WIOŚ w Opolu. Opole 2014
lokalizacja stacji pomiarowej

Stopień zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki ocenia się dla kryterium
ochrony zdrowia w odniesieniu do 1 i 24-godzinnego czasu uśredniania stężeń,
3

wynoszącego odpowiednio 350 μg/m

3

i 125 μg/m . Poziomy te mogą być

przekraczane z dopuszczalną częstością, wynoszącą 24 razy w roku dla stężeń 1godz. i 3 razy dla stężeń 24-godz. Wyniki stacji pomiarowych zlokalizowanych w
Oleśnie nie wykazały przekroczeń wartości kryterialnych. Okresem dominującej
emisji dwutlenku siarki jest sezon zimowy (grzewczy), czyli okres październik –
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marzec i właśnie w tym czasie obserwuje się najwyższy poziom jego stężeń,
kilkukrotnie wyższy niż w okresie letnim (pozagrzewczym).

Tab. 8. Wyniki pomiarów stężeń dwutlenku siarki w Oleśnie w 2013 r.
3

stężenie SO2[μg/m ]

lokalizacja stacji
pomiarowej

w sezonie
pozagrzewczym
Olesno, ul. Solny Rynek
6,7
11,1
2,5
Olesno, ul. Kani
9,2
15,5
3,1
źródło: Stan środowiska w województwie opolskim w roku 2013. WIOŚ w Opolu. Opole 2014
średnie roczne

w sezonie grzewczym

Poziom zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem azotu ocenia się pod kątem
ochrony

zdrowia

dla

dwóch

kryteriów:

stężeń

1-godzinnych

oraz

średniorocznych, dla których wartości dopuszczalne wynoszą odpowiednio 200
3

μg/m

3

oraz 40 μg/m . Równocześnie dopuszczalne stężenie 1-godzinne może

zostać przekroczone maksymalnie 18 razy w roku. Wyniki stacji pomiarowych
zlokalizowanych w Oleśnie nie wykazały przekroczeń wartości kryterialnych.

Tab. 9. Wyniki pomiarów stężeń dwutlenku azotu w Oleśnie w 2013 r.
3

stężenie NO2[μg/m ]

lokalizacja stacji
pomiarowej

w sezonie
pozagrzewczym
Olesno, ul. Solny Rynek
23,4
29,2
17,8
Olesno, ul. Kani
17,6
24,1
11,1
źródło: Stan środowiska w województwie opolskim w roku 2013. WIOŚ w Opolu. Opole 2014
średnie roczne

w sezonie grzewczym

Pył zawieszony PM10, czyli pył o średnicy ziaren poniżej 10 μm, jest normowany
dla kryterium ochrony zdrowia zgodnie z dwoma rodzajami standardów: wartości
3

3

24-godzinnej (50 μg/m ) oraz średniorocznej (40 μg/m ), przy czym dopuszcza
się przekroczenie poziomu średniodobowego maksymalnie 35 razy w roku.
Wyniki stacji pomiarowych zlokalizowanych w Oleśnie wykazały przekroczenia
wartości

kryterialnych.

W

przypadku

pyłu

PM10,

wyraźnie

zaznacza

się

sezonowość występowania wysokich stężeń tego zanieczyszczenia – stężenia
uzyskane w okresie grzewczym osiągnęły 2-krotnie wyższe wartości niż w
sezonie pozagrzewczym. Świadczy to o tym, że istotny wpływ na poziomy stężeń
pyłu mają procesy związane z tzw. niską emisją.

Tab. 10. Wyniki pomiarów stężeń dwutlenku azotu w Oleśnie w 2013 r.
3

lokalizacja stacji
pomiarowej

stężenie pyłu PM10 [μg/m ]
w sezonie
w sezonie
średnie roczne
grzewczym
pozagrzewczym

Liczba dni z
przekroczenia

Olesno,
40,5
51,8
27,2
ul. Słowackiego
źródło: Stan środowiska w województwie opolskim w roku 2013. WIOŚ w Opolu. Opole 2014
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2.3.3. Hałas
Podstawowym źródłem hałasu na terenie gminy są szlaki komunikacyjne, do
których zalicza się drogi oraz trakty kolejowe. Najbardziej uciążliwe emitory
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hałasu na obszarze gminy stanowią: droga krajowa nr 11, drogi wojewódzkie nr
487, 494 i 901, linia kolejowa oraz drogi powiatowe, gminne i drogi wewnętrzne.
Wraz z rozwojem motoryzacji następuje stały wzrost ruchu samochodowego,
który przekłada się na emisje hałasu wzdłuż dróg. Najwyższe natężenie ruchu
odbywa się drogą krajową nr 11 oraz drogami wojewódzkimi.

Przeprowadzone pomiary hałasu komunikacyjnego na terenie miasta Olesna
(pomiary Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu, pomiary
GDDKiA oraz pomiary Zarządu Dróg Wojewódzkich stan na 2010 r.) wykazują, że
zdecydowana większość terenów zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej

w

sąsiedztwie głównych szlaków komunikacyjnych narażona jest na występowanie
ponadnormatywnych poziomów hałasu zarówno w porze dziennej jak i nocnej.
Jednym z głównych czynników uciążliwości na terenach zabudowy mieszkaniowej
jest ruch pojazdów ciężkich. Ograniczenie emisji hałasu w istniejących układach
komunikacyjnych i zabudowy jest trudne do osiągnięcia ze względu na lokalizację
budynków w bezpośrednim otoczeniu tras komunikacyjnych. W większości
przypadków niemożliwym jest lokalizacja ekranów akustycznych czy pasów
zieleni izolacyjnej. Skutecznym sposobem

jej

ograniczenia uciążliwości

związanych z nadmiernym ruchem komunikacyjnym jest eliminowanie go z
obszarów gęstej zabudowy mieszkaniowej i innych terenów chronionych.

Oprócz hałasu komunikacyjnego wpływ na stan środowiska akustycznego może
również wywierać hałas przemysłowy. Na terenie gminy, w szczególności miasta
Olesna,

mieszczą

się

zakłady

przemysłowe

oraz

warsztaty,

których

funkcjonowanie może pogorszyć jakość środowiska akustycznego na terenach
przyległych.

Zgodnie

z

właściwego

kształtowania

ustawą

Prawo

klimatu

ochrony

akustycznego

środowiska
w

zapewnienie

otoczeniu

obiektów

przemysłowych i warsztatów rzemieślniczych jest obowiązkiem ich właściciela
(lub innego podmiotu posiadającego do nich tytuł prawny). Na mocy tej ustawy,
działalność

zakładów

nie

może

powodować

przekroczenia

standardów

emisyjnych, jeśli zostały ustalone, ani też powodować przekraczania standardów
jakości środowiska poza terenem, do którego zarządzający ma tytuł prawny, a w
przypadku utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania, poza tym obszarem.

Na terenie gminy Olesno nie prowadzono pomiarów hałasu przemysłowego.
Można jednak spodziewać się występowania uciążliwości związanych z hałasem
na terenach mieszkaniowych bezpośrednio graniczących z terenami zakładów
przemysłowych i warsztatów.
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2.3.4. Wody powierzchniowe
Na stan jakości wód powierzchniowych wpływa sposób zagospodarowania zlewni,
stopień degradacji środowiska oraz warunki atmosferyczne panujące w danym
rejonie.

Wody

powierzchniowe

zanieczyszczenia

pochodzenia

w

znacznym

stopniu

antropogenicznego.

Na

są

narażone

stan

jakości

na
wód

powierzchniowych na terenie gminy mają wpływ zanieczyszczenia obszarowe
oraz punktowe.
Źródło zanieczyszczeń obszarowych stanowią przede wszystkim rolnictwo, co
wynika z faktu stosowania nawozów sztucznych i naturalnych oraz środków
ochrony roślin, hodowla zwierząt poprzez niewłaściwe składowanie obornika i
gnojowicy

oraz

zanieczyszczone

niewłaściwe
odcieki

lub

zbyt

drenarskie

częste

oraz

stosowanie

ich

niedostatecznie

na

polach,

rozwinięta

sieć

kanalizacji sanitarnej. Ścieki z gospodarstw domowych na przeważającej części
gminy gromadzone są w zbiornikach wybieralnych.

Źródło zanieczyszczeń punktowych mogą stanowić nielegalne zrzuty surowych
ścieków bytowo-gospodarczych bezpośrednio do cieków wodnych oraz zrzuty
ścieków niedostatecznie oczyszczonych (nieodpowiadające warunkom pozwolenia
wodno-prawnego).

Badaniem jakości wód powierzchniowych na terenie gminy Olesno zajmuje się
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu. W latach 2010-2013
badaniem objęte były rzeki Stobrawa i Prosna. Wyniki monitoringu wskazały, że
wszystkie kontrolowane rzeki prowadzą wody poniżej stanu dobrego.

W skład wód stojących występujących na terenie gminy Olesno wchodzą
naturalne i sztuczne zbiorniki wodne. Zbiorniki te zasilane są wodami rzek,
rowów i kanałów. Przeznaczone są do hodowli ryb, retencjonowania wody, a
także wędkarstwa i rekreacji, co więcej pełnią także funkcje zbiorników
przeciwpożarowych. Czystość wód w omawianych zbiornikach jest zadowalająca.
W

celu

poprawy

jej

jakości

należy

podjąć

działania

mające

na

celu

wyeliminowanie nielegalnych odpływów ścieków do rzek i rowów.

2.3.5. Wody podziemne
Zagrożenia wód podziemnych wynikają z ich kontaktu z powierzchnią ziemi,
wodami glebowymi, wodami powierzchniowymi oraz opadami atmosferycznymi.
W miejscach, gdzie brak jest izolacji poziomu wodonośnego lub izolacja jest
niepełna następuje szybka wymiana wody, a tym samym przemieszczanie się
zanieczyszczeń.
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Zasoby wód podziemnych na terenie miasta i gminy Olesno kształtowane są
przez Główny Zbiornik Wód Podziemnych GZWP 325 Zbiornik Częstochowa.
Wody te ujmowane są poprzez studnie głębinowe i w większości służą
zaspokojeniu potrzeb w zakresie zbiorowego zaopatrzenia miasta i wsi w wodę
poprzez

sieci

wodociągowe.

Wody

podziemne

związane

są

z

utworami

czwartorzędowymi, stanowiącymi główny użytkowy poziom wodonośny na
terenie gminy Olesno. Budowa geologiczna terenu z dużym udziałem gruntów o
średniej i dużej przepuszczalności, stwarza zagrożenie degradacji jakościowej
wód.

Badania

fizykochemiczne

wskazują

na

występowanie

podwyższonej

zawartości żelaza i manganu oraz azotanów w wodach czwartorzędowych, co
skutkuje koniecznością prowadzania zabiegów uzdatniania wody dla celów
pitnych.

Pod względem bakteriologicznym wody te nie budzą zastrzeżeń. Źródłem
zagrożeń jakości wód podziemnych, podobnie jak wód powierzchniowych, są
zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego oraz nieczystości przedostające się
obszarów nieskanalizowanych.

2.3.6. Jakość gleb
Badania jakości gleb dla powiatu oleskiego są przeprowadzane przez Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu. Badania jakości gleb obejmują
występowanie skażenia metalami ciężkimi. Gleby na terenie powiatu oleskiego, w
tym gminy Olesno charakteryzują się wysoką zawartością kadmu.

Udział ogółu użytków rolnych powiatu wyniósł ponad 25%, co stanowi jedną z
wyższych wartości województwa opolskiego. Poziom zanieczyszczenia gleby
pozostałymi metalami wyniósł kolejno: dla miedzi - 1,5%, dla niklu – 13,9%, dla
ołowiu 8,8% i dla cynku 11,7% ogólnej powierzchni użytków rolnych. Średnia
zawartość metali ciężkich kształtowała się na pozycji średniej w województwie
opolskim, natomiast wartości zanieczyszczenia kadmem i ołowiem zbliżone były
do najwyższych.

Gleby miasta i gminy Olesno stanowią głównie pseudobielice. Materiałem
glebotwórczym są głównie piaski zwałowe, piaski i piaskowce jurajskie, a także
gliny morenowe. W skład dolin rzecznych wchodzą gleby hydrogeniczne, takie
jak torfy, gleby mułowo-torfowe oraz gliny. Pod względem mechanicznym
przeważają gleby wytworzone na piaskach słabo gliniastych (około 65%),
piaskach gliniastych (około 30%), a także glin zwałowych oraz piasków
naglinowych lekkich i średnich. W glebach występujących na terenie miasta i
gminy Olesno dominuje odczyn kwaśny, co ujemnie wpływa na odporność tych
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gleb względem toksyn i metali ciężkich. Gleby występujące na terenie gminy w
większości mają odczyn kwaśny. Gleby wykazują niską zasobność w składniki
pokarmowe, w związku z tym wymagają nawożenia. Skutkiem zakwaszenia gleb
jest utrudnione pobieranie przez roślinę składników pokarmowych oraz łatwiejsze
przyswajanie metali ciężkich. Prowadzi to do zmniejszenia plonów roślin
uprawnych

i

pogorszenia

prawidłowym

nawożeniu

jakości
innymi

uzyskanych

produktów,

składnikami

nawet

mineralnymi.

przy

Zabiegiem

niezbędnym do zrównoważenia zakwaszenia gleb wywołanego stosowaniem
nawozów jest wapnowanie.

2.3.7. Promieniowanie elektromagnetyczne
Źródłem emisji szkodliwego promieniowania elektromagnetycznego na terenie
gminy są napowietrzne linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia, a także
urządzenia radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne. Przez gminę
przebiega linia elektroenergetyczna wysokich napięć 110kV. Na terenie gminy
znajdują się dwa Główne Punkty Zasilające 110/SN kV. Wieże telefonii
bezprzewodowej, zlokalizowane w następujących miejscowościach:
-

Wachowice ul. Szkolna,

-

Nowy Wachów ul. Leśna,

-

Łomnica ul. Lompy,

-

Olesno ul. Kluczborska, ul. Budowlanych, ul. Leśna,

-

Stare Olesno,

-

Sowczyce.

Rozkłady pól elektrycznych i magnetycznych występujących w otoczeniu linii są
zależne od napięcia znamionowego linii, prądu jaki przez linie płynie oraz od
konstrukcji linii. Zasięg pola elektrycznego o wartości powyżej 1 kV/m od linii
(licząc od rzutu skrajnego przewodu na powierzchnię terenu) dla linii 110 kV
wynosi

maksymalnie

12

m.

Promieniowanie

elektromagnetyczne

może

negatywnie oddziaływać na zdrowie ludzi. W zależności od napięcia linii ustala się
strefy ochronne, w których obowiązuje zakaz przebywania ludzi, a także zakaz
lokalizacji niektórych form zagospodarowania. Na przeważającym obszarze
gminy linie przebiegają przez tereny niezagospodarowane, z dala od siedzib
ludzkich.

Jedynie

niewielu

miejscach

rozpięte

są

w

sąsiedztwie

terenów

zamieszkałych.
Pomiary natężenia promieniowania elektromagnetycznego prowadzi Wojewódzki
Inspektorat

Ochrony

elektromagnetycznych

Środowiska
przeprowadzone

wyższych od dopuszczalnych.

w

Opolu.
w

2009

Pomiary
r.

nie

poziomu

wykazały

pól

wartości
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2.3.8. Ochrona środowiska przyrodniczego a strategia rozwoju
gminy Olesno
Do strategicznych celów strategii rozwoju gminy należy zrównoważony rozwój
zapewniający dbałość

o środowisko naturalne. Jego

realizację

warunkują

działania zapewniające poprawę jakości środowiska przyrodniczego, w tym
utrzymanie zdolności ekosystemów do odtwarzania zasobów przyrodniczych,
zachowanie równowagi ekologicznej w podstawowych systemach przyrodniczych,
eliminacja czynników antropopresji, zachowanie bioróżnorodności i wzmocnienie
naturalnej odporności przyrody.

Rozwój gospodarczy i przestrzenny gminy powinien uwzględniać optymalne
wykorzystanie zasobów przyrodniczych gminy, ochronę kompleksów glebowych
wysokich klas bonitacyjnych, zalesianie gruntów słabych rolniczo, racjonalną
gospodarkę

zasobami

złóż

surowców

naturalnych,

ochronę

wód

powierzchniowych i podziemnych przed infiltracją zanieczyszczeń, ochronę przed
powodzią, poprawę warunków wodnych i racjonalizację systemu gospodarowania
wodami, poprawa warunków sanitarnych, szczególnie na obszarach wiejskich.

Do

celów

operacyjnych

zapewniających

poprawę

jakości

środowiska

przyrodniczego zalicza się: budowa obwodnicy miasta Olesna, modernizacja dróg
krajowych, wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych, budowa i modernizacja
sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze gminy, rozbudowa sieci wodociągowej
poprzez budowę nowych ujęć

wody, stacji uzdatniania

i przepompowni,

modernizacja istniejącej sieci wodociągowej, modernizacja oczyszczalni ścieków,
gazyfikacja

przyległych

do

miast

sołectw,

rozbudowa

sieci ciepłowniczej,

realizacja programu zalesień wynikająca z projektu granicy polno-leśnej,
wprowadzenie ochrony zlewni

wód

powierzchniowych

zagospodarowaniu

rzeki

obszarów

Prosny,

identyfikacja

szczególnego

zagrożenia

i

ograniczenia

powodzią,

w

realizacja

sztucznych zbiorników retencyjnych – budowa zbiornika Walce, utrzymanie
zbiorników „Kucoby” na rzece Łomnica, „Borki Wielkie” na rzece Łomnica oraz
zbiornika retencyjnego w Bodzanowicach, objęcie formami ochrony przyrody
zespołów leśnych północnej i południowej części gminy, ochrona dolin rzecznych
Stobrawy, Łomnicy, Liswarty, Budkowiczanki i Prądu, opracowanie i wdrożenie
programów edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska.
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2.4. Środowisko kulturowe
2.4.1.

Zabytki Miasta i Gminy Olesno

Gmina Olesno należy do gmin województwa opolskiego, które charakteryzują się
bogatym zasobem dziedzictwa kulturowego, a także walorami krajobrazu
kulturowego o dużej wartości. Świadczą o tym liczne stanowiska archeologiczne z
różnych epok oraz zachowane zabytkowe obiekty.

Ochroną konserwatorską powinny być objęte przede wszystkim najstarsze,
średniowieczne

układy

urbanistyczne,

ruralistyczne,

dominanty

(kościoły)

sylwety miasta i wsi: Olesno, Stare Olesno, Grodzisko, Wachów, Wojciechów,
Świercze,

Łomnica,

Sowczyce,

Bodzanowice,

Borki

Wielkie,

Łowoszów.

Stanowiska archeologiczne będące świadectwem pierwszego osadnictwa na tych
terenach występują w mieście Oleśnie oraz wsiach: Bodzanowice, Borki Wielkie,
Boroszów, Broniec, Grodzisko, Kucoby, Leśna, Łomnica, Łowoszów, Sowczyce,
Stare Olesno, Wachowice, Wachów, Wojciechów, Wysoka.

Olesno jako osada istniało już w XIII w. Miasto położone jest nad strumieniem,
dopływem

rz.

Stobrawy.

Śródmieście

usytuowane

jest

na

wzniesieniu

opadającym ku pn. i zach. Ośrodkiem jest czworoboczny rynek z wylotami
sześciu ulic, przeważnie z narożników, z nieregularnym układem ulic.

Większość wsi założona była na układzie urbanistycznym - ulicówki. Są to wsie
lokowane na prawie niemieckim w XIII - XV w. Przykładem wsi o pierwotnym
układzie ulicowym są: Borki Wielkie (1193 r.), Wachów (1244 r.), Stare Olesno
(1226 r.), Broniec (1266 r.), Wojciechów (1287 r.), Leśna (1300 r.), Grodzisko
(1300 r.), Świercze (1305 r.), Łowoszów (1310 r.), Wysoka (1339 r.), Łomnica
(1424 r.). Do wczesnośredniowiecznych założeń urbanistycznych należy również
wieś owalnicowa, o wrzecionowym układzie ulic okalających plac, na którym
często sytuowany był kościół lub dwór stanowiący dominantę przestrzenną.
Typowymi przykładami tego założenia są centralne układy urbanistyczne wsi
Sowczyce

(1296

r.)

i

Bodzanowice

(1417

r.).

W

gminie

Olesno

wczesnośredniowieczne założenia posiada aż 13 wsi. Cechą charakterystyczną
gminy Olesno jest duża zwartość i ruralizacja wsi, które nie rozpadły się w
ostatnim stuleciu w chaotyczną zabudowę, lecz zachowały w wielu wypadkach
dawne układy sięgające lokacji średniowiecznych. Osadnictwo fryderycjańskie,
przypadające na połowę XVIII w., opierało się o regularne urzędowe plany nowo
tworzonych osiedli, przy czym sięgano do wzorów historycznych: ulicówki lub
rzędówki, wyjątkowo układ widlicy. Przykład pierwotnego układu widlicy stanowi
zabudowa wsi Boroszów (1574 r.) oraz przysiółka Brynica (1743 r.). W I-szej
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połowie XIX w. nastąpił dalszy rozwój przestrzenny wsi. Z układów owalniczych i
ulicowych

lub

wielodrożne,

widlicy

przekształciły

wynikające

z

się

ilościowego

w

niewielkim

zwiększenia

się

stopniu

w

zabudowy

układy
wsi

i

zagęszczenia sieci dróg, zachowując jednocześnie pierwotne założenia. Do tych
wsi należą: Bodzanowice, Borki Wielkie, Sowczyce, Łomnica, Wojciechów, Stare
Olesno, Boroszów. Do wsi XIX wiecznych o zachowanym oryginalnym układzie
wielodrożnym należą wsie: Wachowice (1845 r.), Kucoby (1783 r.).

Na terenach wiejskich znajduje się kilka zespołów parkowo-dworskich: Świercze,
Bodzanowice, Sowczyce, Wachów i Stare Olesno lub pozostałości po nich
czworaki, oficyny, spichlerze.

Cennymi zabytkami kultury materialnej są drewniane kościółki występujące na
terenie gminy Olesno: Wachów, Boroszów, Stare Olesno, Sowczyce, Borki
Wielkie, Grodzisko, Olesno. Na szczególną uwagę zasługuje XVI-wieczny pątniczy
kościół św. Anny w Oleśnie – drewniany o konstrukcji zrębowej – malowniczo
usytuowany na skraju lasu, około 1,5 km na północ od miasta, zwany także
„oleską różą zaklętą w drewno”. Legenda mówi, że w tym miejscu zabójcy
napadli mieszczankę oleską, która uciekając, schroniła się pod sosną, polecając
się opiece św. Annie. Jej prośba została wysłuchana – gałęzie drzewa osłoniły
dziewczynę, która z wdzięczności zawiesiła na pniu wizerunek św. Anny. W 1444
r. na pamiątkę tego zdarzenia wybudowano niewielką kaplicę, którą w 1518 r.
rozbudowano jako kościół. We wnętrzu ustawiono późnogotycki ołtarz, którego
autorstwo przypisywane jest mistrzowi Jakubowi ze szkoły Wita Stwosza. W
kolejnych latach (1669-1670 r.) cieśla Marcin Snopek dobudował pięć kaplic
promieniście rozłożonych i połączonych z kościołem. Do kościoła przylega wieża
zwieńczona baniastym hełmem, a wokół kościoła biegną wsparte na słupach
soboty. Całość przypomina pięciopłatkową różę widniejącą w herbie miasta,
stanowiąc unikatową perłę drewnianej architektury sakralnej nie tylko na Śląsku,
ale i w kraju.
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Fot. 35. Kościół św. Anny w Oleśnie.

Fot. 36 Kościół św. Anny w Oleśnie.
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Fot. 37. Kościół filialny pw. św. Wawrzyńca w Wachowie.

Fot. 38. Kościół filialny pw. św. Marii Magdaleny w Boroszowie.
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Fot. 39. Drewniany kościół parafialny pw. św. Marii Magdaleny.

Fot. 40. Drewniany kościół cmentarny pw. św. Marcina i Bartłomieja w Borkach Wielkich.
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Fot. 41. Sanktuarium pw. św Rocha w Grodzisku.

Fot. 42. Drewniany kościół cmentarny pw. św. Antoniego z Padwy i murowany kościół
św.Antoniego z Padwy we wsi Sowczyce.
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Gmina

Olesno

charakteryzuje

się

znaczną

harmonią

krajobrazu

pomimo

przekształceń antropogenicznych. Wrażenie to sprawiają zadrzewienia i aleje
przydrożne poprawiające wizerunek gminy oraz stosunkowo dobrze zachowane
doliny

rzeki

Liswarty,

Łomnicy,

Stobrawy,

Budkowiczanki

i

Prądu.

Obszary

najbardziej przekształcone, ubogie w elementy wzbogacające krajobraz występują w
otoczeniu miasta Olesna. Mała ilość naturalnych elementów wzbogacających i
wzmacniających ekosystemy polne wpływa negatywnie na harmonię krajobrazu i
wzmaga procesy degradujące (erozję, przesuszenie terenu, zubożenie gatunków
ptaków owadożernych, pogorszenie retencyjności).

Wyróżniające się walory krajobrazowe zasługujące na uwagę i ochronę (urozmaicona
rzeźba terenu, mozaika zadrzewień, zakrzewień i łąk oraz kompleksów leśnych)
występują w dolinie Budkowiczanki, Łomnicy, Liswarty, Prądu i Stobrawy. Elementem
podnoszącym

znacząco

walory

krajobrazu

są

większe

kompleksy

leśne,

w

szczególności lasy w południowej i północnej części gminy. Bardzo pozytywną rolę na
kształtowanie naturalnego krajobrazu mają zachowane wzdłuż niektórych ciągów
komunikacyjnych, cenne fragmenty zieleni przydrożnej – aleje lip, brzóz, dębów,
jesionów i klonów.
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Tab. 11. Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych wpisanych
województwa opolskiego zlokalizowanych na terenie gminy Olesno

do

rejestru

zabytków

Obiekt

Adres

Data
powstania

Nr decyzji o wpisie
do rejestru

1.

kościół cmentarny pw.
św. Marcina i Bartłomieja

Borki Wielkie

XVII, 1789

75/54 z 22.12.1954
136/78

2.

kościół pw. św. Magdaleny

Boroszów

1679,
1789

3.

kościół filialny pw. św. Rocha

Grodzisko

1710

4.

kościół odpustowy
pw. św. Anny

Olesno
ul. Gorzowska

1518

5.

kościół filialny pw. św. Michała

Olesno

1374

6.

plebania – wikarówka,

Olesno
ul. Kościelna

1826

1809/66 z 17.10.1966
161/76 z 14.02.1978

7.

kościół ewangelicki

Olesno

XIX

436/58 z 15.06.1958
160/76

8.

kaplica św. Franciszka w zespole
dawnego szpitala św. Anny

Olesno

1909

106/2009 z 1.12.2009

9.

cmentarz żydowski, mur, ruiny
domu pogrzebowego,

Olesno
ul. Młyńska

pocz. XIX

427/88 z 27.05.1988

10.

ratusz

Olesno

XIX

1733/66 z 14.10.1966

11.

mury obronne miejskie

Olesno
ul. Lompy

XIV/XV

434/58 z 15.06.1959
162/76

12.

dom mieszkalny

Olesno
ul. Jaronia 7

XVIII

446/58 z 15.06.1958
164/76

13.

kościół filialny
pw. św. Antoniego

Sowczyce

I poł. XVII

89/54 z 24.03.1954
174/76

14.

pałac, ob. dom dziecka

Sowczyce

XVI-XIX

563/95 z 20.12.1995

15.

park

Sowczyce

16.

kościół parafialny
pw. św. Marii Magdaleny

Stare Olesno

17.

zespół pałacowo - parkowy:
lodownia, park, aleja
spacerowa „Promenada”,
dziedziniec gospodarczy,
cmentarz rodowy w parku

18.

Lp.

152/54 z 13.01.1954
137/78
32/49 z 10.12.1949
149/76 z 10.02.1978
33/49 z 10.12.1949
158/76 z 14.02.1978
34/49 z 10.12.1949
159/76 z 14.02.1978

563/95 z 20.12.1995
13/47 z 12.08.1947
pocz.
XVII,
1680

83/54 z 05.04.1954
175/76

Świercze

XIX

564 z 12.09.1996

oficyna dworska

Świercze

XIX

19.

spichlerz

Świercze

XIX

20.

budynek gospodarczy

Świercze

XIX

21.

park dworski (z pawilonami
i spichrzami)

Świercze

XVIII/XIX

52/59 z 20.10.1959

22.

kościół filialny pw. św. Wawrzyńca
wraz z wnętrzem

Wachów

1706

86/54 z 17.02.1954
187/76

23.

dwór

Wachów

I poł. XIX

1036/65 z 21.05.1965
186/65

69

1738/66 z 5.10.1966
180/78
1740/66 z 5.10.1966
182/78
1739/66 z 5.10.1966
181/78
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Tab. 12. Wykaz stanowisk archeologicznych ujętych w rejestrze zabytków województwa opolskiego
zlokalizowanych na terenie gminy Olesno

Lp.

Lokalizacja

Nr
stanowiska
na
obszarze
AZP

Nr
stanowiska
w
miejscowości

Typ
stanowiska

Nr decyzji
o wpisie
rejestru
zabytków

Chronologia

Numer obszaru AZP: 84-44
epoka kamienia, epoka
brązu /okres halsztacki
ślad
(kultura łużycka),
15
osadnictwa,
okres wpływów
osada
rzymskich, wczesne
średniowiecze
epoka kamienia, epoka
ślad
brązu /okres halsztacki
17
osadnictwa,
(kultura łużycka), okres
osada
wpływów rzymskich,
późne średniowiecze
epoka brązu-okres
19
osada
halsztacki (kultura
łużycka )

1.

Bodzanowice

10

A-113/2011

2.

Bodzanowice

12

3.

Bodzanowice

14

4.

Boroszów

-

4

nieokreślone

wczesne średniowiecze

A - 156/68

5.

Boroszów

48

8

punkt
osadnictwa

kultura łużycka

A – 158/68

A-114/2011

A-112/2011

Numer obszaru AZP: 83-42

Tab. 13. Wykaz obiektów zabytkowych ruchomych ewidencji wpisanych do rejestru zabytków
województwa opolskiego zlokalizowanych na terenie gminy Olesno
Lp.

Obiekt

Lokalizacja

1.

wyposażenie z kościoła parafialnego
pw. Narodzenia NMP

Bodzanowice

2.

wyposażenie z kościoła parafialnego
pw. Narodzenia NMP

Bodzanowice

3.

wyposażenie z kościoła parafialnego
pw. Narodzenia NMP

Bodzanowice

wyposażenie z kościoła parafialnego
pw. Narodzenia NMP
kwatera tryptyku z kościoła parafialnego
pw. św. Franciszka z Asyżu
obraz – Wizja św. Franciszka z Asyżu z kościoła
parafialnego pw. św. Franciszka z Asyżu

Borki Wielkie

7.

wyposażenie kościoła pw. św. Bartłomieja

Borki Wielkie

8.

wyposażenie kościoła filialnego pw. św. Rocha

Grodzisko

9.

obraz – Matka Boska z Dzieciątkiem

Grodzisko

10.

wyposażenie z kościoła parafialnego
pw. Nawiedzenia NMP

Łomnica

11.

wyposażenie z kościoła odpustowego pw. św. Anny

Olesno

12.

wyposażenie z kościoła odpustowego pw. św. Anny

Olesno

13.

wyposażenie z kościoła odpustowego pw. św. Anny

Olesno

14.

wyposażenie kościoła ewangelickiego

Olesno

4.
5.
6.

Bodzanowice

Borki Wielkie

Numer rejestru
Ks.B.t.I-21/53/57
02.11.1957 r.
Ks.B.t.I-25/57
06.11.1957 r.
Ks.B.t.I-380/67
23.10.1967 r.
Ks.B.t.III-217/10
31.12.2010 r.
Ks.B.t.I-35/57
10.11.1957 r.
Ks.B.t.III-258/12
26.04.2012 r.
Ks.B.t.II-107/07
22.08.2007 r.
Ks.B.t.I-383/67
23.10.1967 r.
Ks.B.t.III-253/12
15.03.2012 r.
ks.B.t.III-562/1-4/72
29.02.1972 r.
Ks.B.t.I-51/57
16.11.1957 r.
Ks.B.t.I-282/63
07.02.1963 r.
Ks.B.t.II-137/1-27/08
12.09.2008 r.
Ks.B.t.II-147/1-7/08
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pw. Krzyża Chrystusowego
15.

kapliczka (pręgierz?)

Olesno

16.

rzeźba – św. Jana Nepomucena

Olesno

17.

Kolumna Maryjna

Olesno

18.

wyposażenie kościoła parafialnego
pw. św. Marii Magdaleny

Stare Olesno

19.

prospekt organowy wraz z instrumentem

Stare Olesno

20.

wyposażenie z kościoła filialnego pw. św. Wawrzyńca

Wachów

Tab. 14. Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych
województwa opolskiego zlokalizowanych na terenie gminy Olesno
Lp.

w

05.12.2008 r.
Ks.B.t.I-195/60
05.03.1960 r.
Ks.B.t.I-196/60
23.04.1960 r.
Ks.B.t.I-197/60
23.04.1960 r.
Ks.B.t.I-27/57
08.11.1957 r.
Ks.B.t.III-205/10
14.10.2010 r.
Ks.B.t.II-532/1-13/71
11.11.1971 r.

ewidencji

zabytków

Obiekt

Adres

1.

kamienica

Olesno, ul. Armii Krajowej 22

2.

budynek urzędu finansowego (ob. Powiatowy Urząd Pracy)

Olesno ul. Dworcowa 4

3.

hotel dworcowy (ob. kamienica)

Olesno ul. Dworcowa 15

4.

kościół odpustowy pw. św. Anny

Olesno, ul. Gorzowska 3

5.

kaplica cmentarna pw. św. Anny

Olesno, ul. Gorzowska 3

6.

kościół ewangelicki pw. Krzyża Chrystusa

Olesno, ul. Henryka Brodatego

7.

ewangelicki dom parafialny (ob. sklep)

Olesno, ul. Jaronia 11

8.

kamienica (ob. Muzeum Regionalne)

Olesno, ul. Jaronia 7

9.

kościół filialny pw. św. Michała

Olesno, ul. Kościelna 1

10.

kapliczka ze sceną Ogrójca przy kościele
pw. św. Michała

Olesno, ul. Kościelna 1

11.

ogrodzenie kościoła filialnego pw.
św. Michała

Olesno, ul. Kościelna 1

12.

wikarówka koło kościoła p.w. św. Michała
(ob. plebania)

Olesno, ul. Kościelna 1

13.

brama i ogrodzenie wikarówki

Olesno, ul. Kościelna 1

14.

wieża ciśnień

Olesno, ul. Krzywa 11

15.

dawn. Królewska Szkoła Przygotowawcza

Olesno, ul. Labora 2

16.

dom

Olesno, ul. Labora 12

17.

kamienica

Olesno, ul. Labora 18

18.

kamienica

Olesno, ul. Labora 20
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19.

dom

Olesno, ul. Labora 26

20.

budynek gospodarczy XIX w.

Olesno, ul. Lompy 5

21.

pozostałość murów obronnych

Olesno, ul. Lompy

22.

poczta cesarska (ob. urząd pocztowy)

Olesno, ul. Lompy 23

23.

kamienica

Olesno, ul. Lompy 25

24.

kamienica

Olesno, ul. Lompy 27

25.

kamienica

Olesno, ul. Małe Przedmieście 6

26.

kamienica

Olesno, ul. Małe Przedmieście 20-22

27.

kamienica

Olesno, ul. Małe Przedmieście 24

28.

cmentarz żydowski

Olesno, ul. Młyńska 48

29.

ogrodzenie cmentarza żydowskiego

Olesno, ul. Młyńska 48

30.

dom przedpogrzebowy (nieużytkowany)

Olesno, ul. Młyńska 48

31.

magazyn (ob. usługi)

Olesno, ul. Piastów 2

32.

magazyn (ob. usługi)

Olesno, ul. Piastów 4

33.

kościół parafialny pw. Bożego Ciała

Olesno, ul. Pieloka 10

34.

katolicka szkoła powszechna
(ob. Publiczne Gimnazjum nr 1)

Olesno, ul. Pieloka 12

35.

willa

Olesno, ul. Pieloka 16

36.

willa (ob. usługi)

Olesno, ul. Pieloka 18

37.

budynek starostwa
(ob. Starostwo Powiatowe i Urząd Miejski)

Olesno, ul. Pieloka 21

38.

kamienica

Olesno, ul. Reymonta 2

39.

ratusz

Olesno, Rynek 20

40.

kamienica

Olesno, Rynek 22

41.

budynek sądu okręgowego (ob. Sąd Rejonowy)

Olesno, ul. Sądowa 3

42.

Królewskie Katolickie Seminarium Nauczycielskie (ob.
budynek Zespołu Szkół)

Olesno, ul. Sądowa 2

43.

budynek dworca kolejowego

Olesno, ul. Sądowa 21

44.

zajazd (ob. kamienica)

Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 19
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45.

dom

Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 23

46.

Hotel Vogt’sa „Król Prus” (ob. Miejski Dom Kultury)

Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 31

47.

kamienica

Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 32

48.

Państwowa Szkoła Muzyczna (dawn. sierociniec)

Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 33

49.

dom

Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 49

50.

Królewska Szkoła Przygotowawcza

Olesno, ul. Labora 2

51.

dawn. probostwo kościoła ewangelickiego
pw. Krzyża Chrystusowego

Olesno, ul. Kościuszki 7

52.

dawn. więzienie

Olesno, ul. Kościuszki 14

53.

układ ruralistyczny wsi

Bodzanowice

54.

budynek starej szkoły

Bodzanowice, ul. Częstochowska 5

55.

dom

Bodzanowice, ul. Częstochowska 6

56.

młyn

Bodzanowice, ul. Częstochowska 8

57.

zajazd (ob.dom)

Bodzanowice, ul. Częstochowska 16

58.

budynek straży granicznej (ob. budynek mieszkalny)

Bodzanowice, ul. Częstochowska 17

59.

kapliczka przydrożna

Bodzanowice, w pobliżu
budynku straży granicznej

60.

piekarnia (ob. dom)

Bodzanowice, ul. Kościelna 1

61.

obora w zagrodzie

Bodzanowice, ul. Kościelna 9

62.

kościół parafialny pw. NMP

Bodzanowice, ul. Kościelna 15

63.

dom – czworak podworski

Bodzanowice, ul. Leśna 13

64.

kościół ewangelicki (pozostałość)

Bodzanowice, ul. Leśna

65.

dom w zagrodzie

Bodzanowice, ul. Piaski 37

66.

stodoła w zagrodzie

Bodzanowice, ul. Piaski 37

67.

dawn. dwór w zespole dwóch połączonych budynków (ob.
urząd pocztowy)

Bodzanowice, ul. Powstańców Śląskich
1

68.

dom (dobudowany do dworu)

Bodzanowice, ul. Powstańców Śląskich
2

69.

gorzelnia podworska ( ob. zakład produkcyjny)

Bodzanowice, ul. Powstańców Śląskich
3

70.

kościół cmentarny pw. św. św. Marcina
i Bartłomieja

Borki Wielkie, ul. O. Alarda 3
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71.

kościół parafialny pw. św. Franciszka z Asyżu

Borki Wielkie, ul. O. Alarda 3

72.

klasztor o.o. franciszkanów

Borki Wielkie, ul. O. Alarda 3

73.

szkoła polska (ob. dom)

Borki Wielkie, ul. O. Alarda 13

74.

restauracja „Pod czarnym orłem” (ob. dom)

Borki Wielkie, ul. O. Alarda 16

75.

kapliczka z figurą p. Jezusa

Borki Wielkie, ul. O. Alarda 20

76.

dom – rządcówka (ob. Przedzkole Publiczne)

Borki Wielkie, ul. O. Alarda 27

77.

młyn w zagrodzie młyńskiej (gospoda)

Borki Wielkie, ul. Młyńska 13

78.

kościół filialny pw. św. Marii Magdaleny

Boroszów nr 12

79.

dom mieszkalny w zespole dworsko-pałacowym (tzw.
ośmiorak)

Boroszów nr 69

80.

spichlerz podworski w zespole dworsko-pałacowym

Boroszów nr 70

81.

czworaki podworskie w zespole dworsko-pałacowym

Boroszów nr 71

82.

park dworski krajobrazowy w zespole-parkowym

Boroszów płn.- wsch. część
zespołu dworskiego

83.

podjazd pałacowy (pozostałość)

Boroszów płn. część parku dworskiego

84.

kościół filialny pw. św. Rocha

Grodzisko k/Olesna, przy drodze do wsi
Wysoka

85.

kościół parafialny pw. św. Katarzyny

Łomnica, ul. J. Lompy 13

86.

karczma (ob.dom mieszkalny)

Łomnica, ul. Oleska 6

87.

kuźnia

Łomnica, naprzeciw adresu;
ul. Strażacka 2

88.

przedszkole (ob. dom)

Łomnica, ul. Strażacka 5

89.

dom w zagrodzie

Obłąki nr 7

90.

obora w zagrodzie

Obłąki nr 7

91.

kościół filialny pw. św. Antoniego

Sowczyce, ul. Lubliniecka 15

92.

gorzelnia
w zespole pałacowo-parkowym (ob. budynek mieszkalny)

Sowczyce, ul. Długa 35

93.

stajnie w zespole pałacowo-parkowym (ob. magazyn)

Sowczyce, ul. Długa 35

94.

spichlerz w zespole pałacowo-parkowym

Sowczyce, ul. Długa

95.

obory w zespole pałacowo-parkowym

Sowczyce, ul. Długa
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96.

pałac
w zespole pałacowo-parkowym (ob. Państwowy Dom
Dziecka)

Sowczyce, ul. Długa 37

97.

park w zespole pałacowo-parkowym

Sowczyce, ul. Długa 37

98.

kościół parafialny pw. św. Marii Magdaleny

Stare Olesno, ul. Kluczborska

99.

pałac (tzw. stary zamek) w zespole pałacowo-parkowofolwarcznym

Stare Olesno, ul. Starowiejska 5

100.

park krajobrazowy z zespole pałacowo-parkowofolwarcznym

Stare Olesno, ul. Starowiejska 5

101.

wielofunkcyjny budynek
w zespole pałacowo-parkowo-folwarcznym (ob. magazyn)

Stare Olesno, ul. Starowiejska 5

102.

dawn. stodoła w zespole pałacowo-parkowo-folwarcznym
(ob. magazyn)

Stare Olesno, ul. Starowiejska 5

103.

dawn. obory w zespole pałacowo-parkowo-folwarcznym
(ob. magazyn)

Stare Olesno, ul. Starowiejska 5

104.

stajnie w zespole pałacowo-parkowo-folwarcznym (ob.
magazyn)

Stare Olesno, ul. Starowiejska 5

105.

dawn. stare sypanie w zespole pałacowo-parkowofolwarcznym (ob. magazyn)

Stare Olesno, ul. Starowiejska 5

106.

oficyna dworska

Świercze k/Olesna, ul. Częstochowska
3b

107.

wozownia w zespole dworskim (ob. część magazynu)

Świercze k/Olesna, ul. Częstochowska
3b

108.

spichlerz w zespole dworskim

Świercze k/Olesna, ul. Częstochowska
3b

109.

świniarnia

Świercze k/Olesna, ul. Częstochowska
3b

110.

pozostałości parku w zespole dworskim

Świercze k/Olesna, ul. Częstochowska
3b

111.

kościół filialny pw. św. Wawrzyńca

Wachów, ul. Kani 49

112.

dwór (ob. przedszkole publiczne)

Wachów, ul. Polna 15

113.

stodoła w zagrodzie

Wachów, ul. Leśna 7

114.

dom w zagrodzie

Wachów, ul. Leśna 7

115.

dom mieszkalny (ob. przedszkole publiczne)

Wojciechów, ul. Okrzei 1

116.

rządcówka w zespole folwarcznym (ob.dom mieszkalny)

Wygoda k/Olesna, ul. Wygodzka 3

117.

spichlerz
w zespole folwarcznym (ob. budynek gospodarczy)
w zespole folwarcznym)

Wygoda k/Olesna, ul. Wygodzka 1a

118.

stajnia w zespole folwarcznym (ob. budynek gospodarczy)

Wygoda k/Olesna, ul. Wygodzka 3

119.

zajazd (ob. kamienica)

Wysoka, nr 50

120.

kościół parafialny pw. św. św. Mikołaja i Małgorzaty

Wysoka, nr 52

121.

kaplica koło kościoła parafialnego

Wysoka, nr 52
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122.

obora (przykościelna)

Wysoka, nr 52

123.

kaplica św. Franciszka
w zespole dawnego szpitala św. Anny

Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 2

124.

budynek stacji kolejowej

Stare Olesno

Tab. 15. Wykaz stanowisk archeologicznych ujętych w ewidencji zabytków województwa
opolskiego zlokalizowanych na terenie gminy Olesno

Lp.

Lokalizacja

Nr
stanowiska
na
obszarze
AZP

Nr
stanowiska
w
miejscowo
ści

Kultura

Bliższa
chronologia

ślad osadnictwa

wczesne
średniowiecze

XIII w.

punkt osadniczy

średniowiecze

punkt osadniczy

średniowiecze

ślad osadnictwa

pradzieje

punkt osadniczy

średniowiecze

Funkcja obiektu

Numer obszaru AZP: 83-42

1.

Boroszów

47

7

2.

Boroszów

49

9

3.

Boroszów

50

10

4.

Boroszów*

51

1

5.

Boroszów*

52

2

6.

Boroszów*

53

11

ślad osadnictwa

era kamienia ?

ślad osadnictwa

mezolit

ślad osadnictwa

?

ślad osadnictwa ?

pradzieje ?

Numer obszaru AZP: 84-41
7.

Wojciechów

1

1

osada

8.

Wojciechów

2

3

schyłkowy paleolit,
mezolit

obozowisko
łużycka

okres wpływów
rzymskich
wczesne
średniowiecze

osada
osada
ślad osadnictwa
osada

9.

Wojciechów

3

średniowiecze
łużycka

9
osada

wczesne
średniowiecze

10.

Wojciechów
*

4

7

obozowisko ?

era kamienia

11.

Wojciechów
*

5

10

obozowisko

mezolit

12.

Wojciechów
*

6

12

grób

neolit ?

osada

13.

Stare
Olesno*

7

1

14.

Stare
Olesno*

8

2

7
15. Stare Olesno

9

łużycka

ślady osadnictwa

pradzieje

ślady osadnictwa

późne
średniowiecze

ślady osadnictwa

wczesne
średniowiecze

ślady osadnictwa

średniowiecze

3
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16. Stare Olesno

10

4

ślady osadnictwa

17. Stare Olesno

11

5

osada

18. Stare Olesno

12

6

19. Stare Olesno

13

7

osada

średniowiecze
wczesne
średniowiecze,
faza młodsza
średniowiecze

ślady osadnictwa
osada

okres nowożytny
łużycka

ślad osadnictwa
20. Stare Olesno

14

8

osada

21. Stare Olesno

15

9

ślady osadnictwa

22. Stare Olesno

16

10

okres nowożytny
wczesne
średniowiecze
późne
średniowiecze

ślady osadnictwa

era kamienia

osada

okres wpływów
rzymskich ?
średniowiecze

23. Stare Olesno

17

11

osada

24. Stare Olesno

18

12

osada

25. Stare Olesno

19

13

osada ?

wczesne
średniowiecze
późne
średniowiecze
okres wpływów
rzymskich
wczesne
średniowiecze,
faza młodsza

osada
osada
26.

27.

28.

Wojciechów

Wojciechów

Wojciechów

20

21

22

13

14

15

osada

średniowiecze

ślady osadnictwa

okres nowożytny

ślady osadnictwa

średniowiecze

ślady osadnictwa

pradzieje

ślady osadnictwa

średniowiecze

ślady osadnictwa

okres nowożytny
mezolit

29. Wojciechów*

23

5

obozowisko

30. Wojciechów*

24

6

?

?

?

Numer obszaru AZP: 84-44
31. Bodzanowice

1

1

cmentarzysko

32. Bodzanowice

2

2

gródek

33. Bodzanowice

3

3

ślad osadnictwa

łużycka

ślad osadnictwa
34. Bodzanowice

4

4

ślad osadnictwa

łużycka

ślad osadnictwa

przeworska

ślad osadnictwa
35. Bodzanowice

5

5

ślad osadnictwa

77

przeworska

V okres epoki
brązu
bliższe
średniowiecze ?
okres
prehistoryczny
epoka kamienia
młodsza epoka
brązu
okres wpływów
rzymskich
epoka kamienia
okres wpływów
rzymskich
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ślad osadnictwa
36. Bodzanowice

37. Bodzanowice

6

7

6

ślad osadnictwa
osada

łużycka

osada

przeworska

7
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa

38. Bodzanowice

8

8

ślad osadnictwa
ślad osadnictwa

39. Bodzanowice

9

14

40. Bodzanowice

11

16

ślad osadnictwa

łużycka

ślad osadnictwa
ślad osadnictwa

41. Bodzanowice

13

18

42. Bodzanowice

15

20

ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
osada
ślad osadnictwa

43. Bodzanowice

16

21

ślad osadnictwa

łużycka

ślad osadnictwa

epoka kamienia
wczesne
średniowiecze
epoka brązu/
wczesna epoka
żelaza
okres wpływów
rzymskich
okres
prehistoryczny
wczesne
średniowiecze?
okres nowożytny
okres
prehistoryczny
epoka kamienia
epoka brązu/
wczesna epoka
żelaza
okres
prehistoryczny
okres nowożytny
okres
prehistoryczny
okres
prehistoryczny
okres nowożytny
epoka kamienia
epoka brązu/
wczesna epoka
żelaza
okres
prehistoryczny

44. Bodzanowice

17

22

ślad osadnictwa

okres nowożytny

45. Bodzanowice

18

23

ślad osadnictwa

okres nowożytny

46. Bodzanowice

19

24

ślad osadnictwa

okres nowożytny

47. Bodzanowice

20

25

ślad osadnictwa

okres nowożytny

48. Bodzanowice

21

26

ślad osadnictwa

okres nowożytny

49. Bodzanowice

22

27

osada

okres nowożytny

50. Bodzanowice

23

28

ślad osadnictwa

okres nowożytny

51. Bodzanowice

24

29

ślad osadnictwa

okres nowożytny

52. Bodzanowice

25

30

ślad osadnictwa

okres nowożytny

Numer obszaru AZP: 85-41
53.
54.

Łowoszów
Łowoszów

1
2

1
2

55.

Łowoszów

3

3

56.

Łowoszów

4

4

cmentarz ciałop.

łużycka

osada

łużycka

osada
osada

57.

Łowoszów

5

5

osada ?
osada ?

58.

Wojciechów

6

11

wczesne
średniowiecze
średniowiecze

osada
osada
osada
osada

osada

V okres ery brązu

łużycka
średniowiecze
okres wpływów
rzymskich
średniowiecze
okres wpływów
rzymskich
średniowiecze
wczesne
średniowiecze
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59.

Wojciechów

7

2

?

?

60.

Wojciechów

8

4

obozowisko

?

61.

Wojciechów

9

8

obozowisko
osada

62.

Wachowice*

10

1

grodzisko ?

wczesne
średniowiecze

63.

Olesno

11

2

osada

XI – XII w.

64.

Olesno

12

3

znaleziska luźne

65.

OlesnoWalce

66.

OlesnoWalce

13

14

14

67.

?

?
osada
osada
osada

łużycka ?
pomorska
przeworska
łużycka

osada

przeworska

15
osada
osada
cmentarzysko

OlesnoWalce

neolit
łużycka

15

16

68.

Stare Olesno

16

14

69.

Łowoszów

17

6

łużycka

ślady osadnictwa
ślady osadnictwa
ślady osadnictwa
ślady osadnictwa
osada
ślady osadnictwa
ślady osadnictwa

70.

Łowoszów

18

7

osada
ślady osadnictwa
ślady osadnictwa
ślady osadnictwa

okres wpływów
rzymskich
wczesne
średniowiecze
średniowiecze
Halstadt
wczesne
średniowiecze
średniowiecze
pradzieje
średniowiecze
wczesne
średniowiecze
okres nowożytny
pradzieje
wczesne
średniowiecze
okres nowożytny
średniowiecze
okres nowożytny
pradzieje
okres wpływów
rzymskich

71.

Łowoszów

19

8

72.

Łowoszów

20

9

ślady osadnictwa

73.

Łowoszów

21

10

ślady osadnictwa

średniowiecze

74.

Łowoszów

22

11

ślady osadnictwa

średniowiecze

75.

Wojciechów

23

16

ślady osadnictwa

średniowiecze

76.

Wojciechów

24

17

ślady osadnictwa

77.

Wojciechów

25

18

ślady osadnictwa

78.

Olesno

26

17

ślady osadnictwa
ślady osadnictwa

późne
średniowiecze
pradzieje
średniowiecze

79.

Olesno

27

18

ślady osadnictwa

średniowiecze

80.

Olesno

28

19

ślady osadnictwa

pradzieje

łużycka ?

okres wpływów
rzymskich?
wczesne
średniowiecze

osada
81.

Olesno

29

20
osada ?

82.

Wachowice

30

2

osada

XI – XII w.

83.

Wachowice

31

3

ślady osadnictwa

pradzieje

ślady osadnictwa

pradzieje
wczesne
średniowiecze

84.

Wachowice

32

4

ślady osadnictwa

Numer obszaru AZP: 85-42
85.

Olesno

1

1

cmentarzysko

łużycka

V okres epoki
brązu
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86.

Olesno

2

4

ślad osadnictwa

nieokreślona

punkt osadniczy
ślad osadnictwa
miasto lokacyjne

nieokreślona
łużycka
łużycka

młodsza epoka
kamienia
- neolit
nieokreślona

87.

Olesno

3

5

88.

Olesno*

4

6

osada

89.

Olesno

5

7

grób

90.

Olesno

6

8

ślad osadnictwa

nieokreślona

punkt osadniczy

łużycka ?

91.

Olesno

7

9

osada

przeworska

92.

Olesno

8

10

punkt osadniczy

średniowiecze

93.

Olesno

9

11

punkt osadniczy

średniowiecze

94.

Olesno

10

12

punkt osadniczy

średniowiecze

95.

Olesno

11

13

ślad osadnictwa

średniowiecze

96.

Olesno

12

21

ślad osadnictwa

średniowiecze

22

osada
punkt osadniczy
punkt osadniczy

97.

Olesno

13

średniowiecze
nowożytny ?
nieokreślona
okres wpływów
rzymskich

nieokreślona
łużycka
średniowiecze

98.

Olesno

14

23

punkt osadniczy

średniowiecze

99.

Borki Małe

15

1

punkt osadniczy

średniowiecze

100.

Sowczyce

16

6

ślad osadnictwa

101.

Świercze

17

1

grodzisko ?

XIV-XVI w.

102.

Świercze

18

2

punkt osadniczy

pradzieje

103.

Świercze

19

3

ślad osadnictwa

średniowiecze

104.

Wachowice

20

5

punkt osadniczy

średniowiecze

105. Borki Wielkie

1

1

106. Borki Wielkie

2

2

osada

107. Borki Wielkie

3

3

?

108.

4

1

grób

łużycka

Numer obszaru AZP: 85-43

Broniec

?
?

?
XVII w.

Numer obszaru AZP: 85-44
109.

Bodzanowice
Kiki

1

110. Bodzanowice
Kiki

2

111. Bodzanowice
Kiki

3

112. Bodzanowice
Kiki

4

113. Bodzanowice
Kiki

5

32

okres wpływów
rzymskich
okres
nowożytny

osada

przeworska

ślady osadnictwa

nowożytna

Arch.

łużycka

ślady osadnictwa

nieokreślona

epoka kamienia

ślady osadnictwa

nieokreślona

punkt osadniczy

przeworska

osada

przeworska

ślady osadnictwa
ślady osadnictwa

nieokreślona
nowożytna

ślady osadnictwa

łużycka

punkt osadniczy

przeworska

mezolit ?
okres wpływów
rzymskich
okres wpływów
rzymskich
okres
prehistoryczny
okres nowożytny
epoka brązu/
wczesna epoka
żelaza
okres wpływów
rzymskich

31

33

34

35
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114. Bodzanowice
Kiki

115. Bodzanowice
Kiki

116. Bodzanowice
Kiki

117. Bodzanowice
Kiki

118. Bodzanowice
Kiki

119. Bodzanowice
Kiki

120. Bodzanowice
Kiki

6

7

8

9

10

11

12

13

122. Bodzanowice
Kiki

14

123. Bodzanowice
Florczyzna

15

Kucoby

37

nieokreślona

nieokreślona

Arch.

nieokreślona

nieokreślona

osada

przeworska

ślady osadnictwa

nowożytna

punkt osadniczy

przeworska

ślad osadnictwa

osada
Arch.
Arch.
ślad osadnictwa

nieokreślona
późnośredniowi
eczna
nowożytna
nieokreślona
łużycka
nieokreślona

ślad osadnictwa

łużycka ?

osada

przeworska

ślad osadnictwa
Arch.
Arch.
Arch.
ślad osadnictwa

nowożytna
nieokreślona
łużycka
nieokreślona
nieokreślona

osada

łużycka

osada

przeworska

osada

przeworska

Arch.
Arch.
ślad osadnictwa

nieokreślona
nieokreślona
nieokreślona

osada

łużycka

osada

przeworska

ślad osadnictwa

nowożytna

okres nowożytny

osada

przeworska

okres wpływów

ślad osadnictwa

nieokreślona

punkt osadniczy

przeworska ?

ślady osadnictwa

nowożytna

epoka kamienia
okres wpływów
rzymskich?
okres
nowożytny

ślad osadnictwa

nieokreślona

epoka kamienia

punkt osadniczy

przeworska ?

okres wpływów
rzymskich?

punkt osadniczy

przeworska

okres wpływów
rzymskich

punkt osadniczy

nieokreślona

epoka kamienia

osada

łużycka

osada

przeworska ?

ślad osadniczy

121. Bodzanowice
Florczyzna

124.

36

Arch.

16

38

39

40

41

42

43

44

45

46

okres wpływów
rzymskich
okres nowożytny
okres wpływów
rzymskich
okres
prehistoryczne
późne
średniowiecze
okres nowożytny
nieokreślona
epoka kamienia
epoka brązu/
wczesna
epoka żelaza
okres wpływów
rzymskich
okres nowożytny
nieokreślona
nieokreślona
epoka kamienia
epoka brązu/
wczesna
epoka żelaza
okres wpływów
rzymskich
okres wpływów
rzymskich

epoka kamienia
epoka brązu/
wczesna
epoka żelaza
okres wpływów
rzymskich

rzymskich

epoka brązu/
wczesna
epoka żelaza
okres wpływów
rzymskich?
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osada
Arch.
osada
125.

126.

Kucoby

Kucoby

17

18

1

3

nowożytna

okres nowożytny

łużycka

osada
osada

przeworska

ślad osadnictwa

nowożytna

punkt osadniczy

przeworska

okres wpływów
rzymskich
okres wpływów
rzymskich
okres nowożytny
okres wpływów
rzymskich

Numer obszaru AZP: 86-41
127.

Leśna

1

1

ślad osadnictwa

128.

Wachów

2

1

osada

129.

Wachów

3

2

osada

późne
średniowiecze
późne
średniowiecze
średniowiecze

Numer obszaru AZP: 86-42

131.

Wysoka

2

2

punkt osadniczy

młodsza epoka
kamienia
- neolit
XIV – XV w.
XV – XVI w.
późne
średniowiecze
XVI w. ?

132.

Wysoka

3

3

ślad osadnictwa

pradzieje ?

133.

Wysoka

4

4

punkt osadniczy

134.

Wysoka

5

5

punkt osadniczy

135.

Sowczyce

6

1

ślad osadnictwa
130.

Wysoka

1

1
punkt osadniczy
punkt osadniczy
punkt osadniczy

późne
średniowiecze
XIV – XV w.
późne
średniowiecze
XIV – XV w.
późne
średniowiecze
okres nowożytny
późne
średniowiecze
późne
średniowiecze
późne
średniowiecze
okres nowożytny
pradzieje
późne
średniowiecze

punkt osadniczy
punkt osadniczy

136.

Sowczyce

7

2

ślad osadnictwa

137.

Sowczyce

8

3

punkt osadniczy

138.

Sowczyce

9

4

ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa

139.

Sowczyce

Borki Wielkie
140.
Kuźnica
Borecka
Borki Wielkie
141.
Kuźnica
Borecka
142.

Łomnica

10

5

punkt osadniczy
Numer obszaru: 86-43
ślad osadnictwa

1

1

2

2

3

1

143.

Łomnica

4

2

144.

Łomnica

5

3

ślad osadnictwa

pradzieje
wczesne
średniowiecze
epoka kamienia

punkt osadniczy

średniowiecze

punkt osadniczy

ślad osadnictwa
punkt osadniczy
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa

łużycka

epoka brązu /
okres
halsztacki
średniowiecze
pradzieje
średniowiecze
pradzieje
średniowiecze

S t r o n a | 97

145.

Łomnica

6

4

ślad osadnictwa

okres nowożytny

146.

Łomnica

7

5

punkt osadniczy

średniowiecze

147.

Łomnica

8

6

ślad osadnictwa

średniowiecze

148.

Łomnica

9

7

punkt osadniczy

wczesne
średniowiecze
średniowiecze

ślad osadnictwa

149.

Łomnica

10

8

punkt osadniczy

średniowiecze

150.

Łomnica

11

9

punkt osadniczy

średniowiecze

151.

Łomnica

12

10

punkt osadniczy

średniowiecze

* - badania archeologiczne z lat ’90 nie potwierdziły wcześniej znalezionych stanowisk, stanowisk nie wykazuje się
na rysunku studium

2.4.2.

Cmentarze

Szczególne miejsce na mapie cennych dóbr kultury zajmują cmentarze. Podlegają one
ochronie zgodnie z przepisami o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz przepisami o
ochronie zabytków i opiece nad nimi.

Na terenie gminy znajduje się jeden cmentarz komunalny i jest on zlokalizowany w
mieście

Oleśnie

przy

ul.

Powstańców

Śląskich.

Ponadto

w

miejscowościach:

Bodzanowice, Borki Małe, Borki Wielkie, Boroszów, Grodzisko, Łomnica, Łowoszów,
Olesno, Sowczyce, Stare Olesno, Wachów i Wysoka znajdują się cmentarze parafialne.
Ponad to w południowo – wschodniej części miasta Olesna zlokalizowany jest nieczynny
cmentarz epidemiczny.
2.4.3. Inne obiekty środowiska kulturowego
Warte uwagi są występujące na terenie całej gminy liczne formy kulturowe w postaci
miejsc pamięci, pomników oraz przydrożnych kapliczek, krzyży i figur świętych.
Wprawdzie nie posiadają one istotnej wartości historycznej, lecz są one cenne jako
obiekty

budujące

tożsamość

lokalnej

społeczności w

aspekcie

patriotycznym

religijnym.
Tab. 16. Wykaz obiektów zabytkowych ruchomych ujętych
województwa opolskiego zlokalizowanych na terenie gminy Olesno
Lp.

w

ewidencji

zabytków

Obiekt

Adres

1.

krzyż przydrożny

Łomnica, koło starego młyna, za mostkiem

2.

krzyż przydrożny

Łomnica, droga z Sowczyc do Łomnicy

3.

figura św. Jana Nepomucena

Łomnica, wnęka elewacji budynku przy domu nr 58

4.

figura św. Jana Nepomucena

Olesno, rynek

5.

kolumna Maryjna

Olesno, rynek

6.

kapliczka

Olesno, ul. Lubliniecka, przy domu nr 4

7.

kolumna drogowa
figura św. Jana Nepomucena
w kapliczce

Olesno, ul. Wielkie Przedmieście
Olesno, we wnęce elewacji frontowej domu
ul. Pieloka nr 7

8.

i

S t r o n a | 98

2.5. System komunikacyjny
2.5.1.

Transport drogowy

Gmina posiada dogodne warunki komunikacyjne. Sieć drogowa jest prawidłowo
rozwinięta. Układ promienisty dróg wojewódzkich i drogi krajowej, zbiegających się w
mieście Oleśnie, zapewnia dobrą obsługę gminy w relacjach komunikacyjnych
zewnętrznych.

Z dróg tranzytowych największe znaczenie ma doga krajowa nr 11, która przecina
gminę od strony południowo-wschodniej w kierunku północno-zachodnim i przebiega
przez miasto Olesno. Droga ta łączy Kołobrzeg – Poznań – Kluczbork – Olesno –
Bytom. Przez gminę przebiegają drogi wojewódzkie: nr 494 relacji Bierdzany – Olesno
– Częstochowa, nr 487 relacji Byczyna – Gorzów Śląski– Olesno oraz nr 901 relacji
Olesno – Dobrodzień – Gliwice.

Rozwiązanie podstawowych problemów komunikacyjnych wymaga budowy obwodnic
wyłączających miasto Olesno z ruchu tranzytowego.

W powiązaniach wewnątrzgminnych i z najbliższym rejonem ważną rolę odgrywa gęsta
sieć dróg powiatowych i gminnych.

Komunikacja

zbiorowa

w

gminie

oparta

jest

na

usługach

przewozowych

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej (PKS) i przewoźników prywatnych. W
mieście Olesno znajduje się dworzec komunikacji zbiorowej, a w poszczególnych
sołectwach przystanki autobusowe.

2.5.2.

Transport kolejowy

Gminę przecina linia kolejowa nr 143 Kalety – Wrocław Mikołajów. Łączy miasta
północnej części województwa (Olesno, Kluczbork, Wołoczyn, Namysłów) z Wrocławiem
i Katowicami, a poprzez węzeł w Kluczborku z Poznaniem. Linia jest dwutorowa i
zelektryfikowana. Stacja kolejowa znajduje się w Oleśnie, natomiast przystanki
kolejowe w Sowczycach i Starym Oleśnie. Brak jest bezpośredniego połączenia
kolejowego z Opolem i Częstochową.

Na linii kolejowej nr 143 w obszarze gminy Olesno wykonano prace rewitalizacyjne
polegające na odbudowe i przywróceniu stanu pierwotnego linii (remont) bez zmiany
jej parametrów technicznych. Po wykonanych pracach rewitalizacyjnych prędkość
konstrukcyjna dla pociągów osobowych wynosi 120 km/h, dla pociągów towarowych
wynosi 100 km/h. Rewitalizacja linii kolejowej nie przewiduje budowy ekranów
akustycznych na terenach kolejowych.
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2.6. Infrastruktura techniczna
2.6.1.

Zaopatrzenie w wodę

Mieszkańcy gminy Olesno są zaopatrywani w wodę poprzez system sieci wodociągowej,
która wykorzystuje ujęcia wód podziemnych (studnie czwartorzędowe), zlokalizowane
w rejonie miasta Olesna, wsi Świercze i Grodzisko. Charakterystykę istniejących ujęć
wód podziemnych przedstawiono poniżej w zestawieniu tabelarycznym.
Tab. 17. Charakterystyka istniejących ujęć wód podziemnych
Lokalizac
Nazwa ja
ujęcia

Głębokośd
otworu
(m p.p.t.)

Zasoby

Wydajnośd

eksploatacyj eksploatacyjna
ne ujęcia
studni

Głębokośd

Utwory
geologiczne
nad
poziomem
wodonośnym

Ustanowion
e
strefy
ochrony

Pochodzeni
e

(m /h)

(m /h)

lustra
wody
(m p.p.t.)

267

40,7

13,6

Czwartorzęd strefa
podziemna
plejstocen
ochrony
bezpośredni
ej

3

3

wody

Grodzisk
S-I bis2 o

41

Grodzisk
o

46

26,8

16,48

Czwartorzęd strefa
podziemna
plejstocen
ochrony
bezpośredni
ej

Grodzisk
S-II bis o

49

21,9

18,45

Czwartorzęd strefa
podziemna
plejstocen
ochrony
bezpośredni
ej

S-III
bis

Olesno

43

61,0

12,5

PS-2

Olesno

50

63,7

5,63

2B

Olesno

51

68,1

5,19

14,7

2,29

S-II

Wygoda Świercze
–
studnia
nr 1
Wygoda Świercze
–
studnia
nr 2

Dla

88

44,6

52

Czwartorzęd strefa
plejstocen
ochrony
bezpośredni
ej
Czwartorzęd strefa
plejstocen
ochrony
bezpośredni
ej
Czwartorzęd strefa
plejstocen
ochrony
bezpośredni
ej
Czwartorzęd strefa

podziemna

podziemna

podziemna

podziemna

plejstocen

42,5

46,6

1,95

ochrony
bezpośredni
ej
Czwartorzęd strefa
podziemna

ochrony
bezpośredni
ej
Źródło: Dane Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Oleśnie (czerwiec 2014 r.).

wszystkich

plejstocen

ww.

ujęć

wód

podziemnych

ustanowione

są

strefy

bezpośredniej. Granice stref zawierają się w obszarach terenów ujęć wód.

ochrony
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związku z występowaniem okna hydrogeologicznego w styczniu 2014 r. decyzją
Marszałka Województwa Opolskiego została wprowadzona strefa zagrożenia w obrębie
ujęcia Olesno. Obszar strefy zagrożenia sformatyzowany do kształtu

prostokąta o wymiarach 320 x 2040 m i powierzchni ok. 7,4 ha przedstawiono na
rysunku studium.

Poborem wód podziemnych oraz eksploatacją sieci wodociągowej zajmuje się Zakład
Wodociągów i Kanalizacji w Oleśnie. Długość sieci wodociągowej w gminie wynosi
206,3 km, w tym 43,2 km w mieście Oleśnie i 163,1 km na terenach wiejskich (dane
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Oleśnie stan na grudzień 2013 r.). Łączna ilość
przyłączy wodociągowych na obszarze gminy wynosi 3556 szt., z czego 1513 szt. w
mieście oraz 2043 szt. na terenach wiejskich. Z siecią wodociągową współpracują: dwa
zbiorniki wody uzdatnionej zlokalizowane przy Stacji Uzdatniania Wody, przy ul.
Lublinieckiej, zbiornik wody uzdatnionej – wieża ciśnień zlokalizowana w centrum
Olesna przy ul. Krzywej oraz trzy hydrofornie położone na działkach miejscowości
Świercze, Kucoby i Grodzisko.

2.6.2.

Odprowadzanie ścieków

Nieczystości ciekłe z gospodarstw domowych, instytucji i zakładów produkcyjnych
miasta Olesno trafiają do kanalizacji sanitarnej. Łączna długość sieci wynosi 32,0 km.
Długość sieci kanalizacji sanitarnej miasta Olesno wynosi 28,9 km, natomiast na
terenach wiejskich 3,1 km. Kanalizacja doprowadzona jest do głównej przepompowni
ścieków z pompami EMU-3 szt. o mocy N=18 kW i wydajności Q=250 m3/h każda. W
pompowni zainstalowane są dwie kraty mechaniczne KMP-600, skąd ścieki są
przepompowywane do oczyszczalni ścieków. Funkcjonująca przy ul. Stobrówki w
Oleśnie oczyszczalnia ścieków wymaga modernizacji i rozbudowy.
Liczba przyłączy w mieście wynosi 1306 szt., z czego 1258 szt. w mieście oraz 48 szt.
na terenach wiejskich (dane Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Oleśnie stan na
grudzień 2013 r.). Na terenie miasta Olesna występują obszary zabudowane nie
posiadające

zbiorczej

sieci

kanalizacji

sanitarnej.

Gmina

planuje

sukcesywne

podłączanie w/w obszarów w system kanalizacji sanitarnej oraz jego rozbudowę w
obszarze nowych terenów inwestycyjnych.

Na obszarze gminy jedynie wieś Świercze posiada zbiorczy system kanalizacji. Z
osiedla Świercze ścieki przepompowywane są, za pośrednictwem pompowni lokalnej,
do kanalizacji miejskiej. W roku 2014 zrealizowano oczyszczalnie ścieków we wsiach
Boroszów, Broniec i Leśna, poprzez wykonanie ok. 130 szt. przydomowych oczyszczalni
ścieków.
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Ścieki bytowe z gospodarstw nie podłączonych do oczyszczalni gromadzone są w
szczelnych zbiornikach bezodpływowych, skąd zbierane są przez wozy asenizacyjne do
oczyszczalni. W chwili obecnej gmina nie posiada planów budowy kanalizacji sanitarnej
na pozostałych obszarach wiejskich.

Wody opadowe i roztopowe z ulic, placów i posesji, z przeważającej części miasta,
trafiają do kanalizacji deszczowej o łącznej długości 22,60 km, wykonanej w części z
rur betonowych i w części z rur kamionkowych, o średnicach Ø 0,2 – 1 m.
Odbiornikiem wód opadowych i roztopowych jest przede wszystkim kanał Młynówka. Z
części osiedla Walce wody opadowe i roztopowe odprowadzane są do rzeki Stobrawy. Z
terenów

wiosek

i dróg

publicznych

wody

deszczowe

i roztopowe

trafiają

do

przydrożnych rowów.

Zaopatrzenie w energię elektryczną
2.6.3.
Na obszarze gminy Olesno, w układzie sieci najwyższych napięć pracują dwie stacje

transformatorowe 110/15 kV:
 Główny Punkt Zasilania Olesno
 Główny Punkt Zasilania Sowczyce.
Stacje wyposażone są w transformatory najwyższych napięć o mocach: GPZ Olesno
– 10 MVA + 16 MVA, GPZ Sowczyce – 2 x 10 MVA. Obiekty te włączone są w układ
sieci 110 kV województwa opolskiego liniami napowietrznymi o przekrojach przewodów
2

240 mm

AFL. Długość jednotorowych linii w relacjach Kluczbork – Olesno, Olesno –

Sowczyce, Sowczyce – Dobrodzień, w granicach gminy wynosi ok.
26 km. Zgodnie z obowiązującymi przepisami najmniejsza dopuszczalna odległość
między najbliższym przewodem roboczym linii 110 kV, a zabudową wynosi 14,5 m.

Długość sieci średniego i niskiego napięcia w granicach na terenie gminy Olesno wynosi
ok. 130 km. Zapotrzebowanie mocy szacuje się na ok. 12,5 MV (z wyłączeniem trakcji
PKP). Przesył dokonywany jest ciągami napowietrzno-kablowymi 15 kV, w które
włączonych

jest

115

stacji

transformatorowych

15/0,4

kV.

Całkowita

moc

transformatorów wynosi ok. 22 MVA.

Sieci elektroenergetyczne 15 kV pracują na terenie gminy w układzie promieniowym
otwartym. Wykonane są jako napowietrzne i kablowe (głównie na terenie miasta
Olesna), o zróżnicowanych przekrojach przewodów. Stacje elektroenergetyczne na
terenie miasta zasilane są głównie liniami kablowymi.

Pracujący układ sieci elektroenergetycznych jest w dobrym stanie technicznym i w
pełni zaspokaja istniejące potrzeby gminy. GPZ Sowczyce wykorzystywany jest jedynie
dla zaspokojenia potrzeb energetycznych trakcji kolejowych i nie ma powiązania z
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komunalną siecią elektroenergetyczną. Układ sieci 15 kV pozwala w razie potrzeby na
jego rozbudowę.

Docelowy model sieci najwyższych napięć, opracowany w projekcie planu regionalnego
województwa opolskiego, nie przewiduje prowadzenia nowych linii najwyższych napięć
(110 kV, 220 kV lub 400 kV) oraz budowy nowych stacji 110/15 kV na obszarze gminy
Olesno. Gmina docelowo będzie zasilana z dwóch istniejących GPZ-ów 110/15 kV GPZ
Olesno i GPZ Sowczyce.

2.6.4.

Zaopatrzenie w ciepło

Zcentralizowany system cieplny występuje jedynie w mieście Oleśnie. Spółka prawa
handlowego Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. z siedzibą w Opolu eksploatuje
kotłownię miejską w Oleśnie dostarczając zamówioną energię cieplną w wysokości
3095 Mcal/h oraz kotłownie zlokalizowane na terenie miasta. Zabezpiecza to w 100%
zapotrzebowanie na energię cieplną. Kubatura grzewcza budynków obsługiwanych
3

przez ECO S.A. wynosi ok. 350 tyś. m . Firma ECO S.A. zarządza 10 kotłowniami na
terenie miasta Olesna, z czego dwie są jej własnością.

Na

terenie

gminy

przewodowego.

jedynie

Odbiorcy

miasto
wiosek

Olesno

podłączone

częściowo

jest

korzystają

z

do

systemu

usług

gazu

gazyfikacji

bezprzewodowej – dostawy gazu płynnego w butlach. W granicach miasta Olesna
pracują dwie stacje redukcyjno – pomiarowe I stopnia: stacja zlokalizowana przy ul.
3

Grottgera, o przepustowości 3000 nm /h oraz stacja zlokalizowana na przy ul.
3

Wronczyńskiej, o przepustowości 4000 nm /h. Stacje włączone są w układ gazociągów
wysokiego ciśnienia relacji Odolanów – Tworóg. Na terenie gminy zlokalizowane są
gazociąg wysokiego ciśnienia 2 x DN 500 PN 6,3 MPa, gazociąg wysokiego ciśnienia DN
0

100 PN 6,3 MPa (odgałęzienie do SRP 1

ul. Wronczyńska) oraz gazociąg wysokiego
0

ciśnienia DN 80 PN 6,3 MPa (odgałęzienie do SRP 1 ul. Grottgera).

Gaz do odbiorców doprowadzany jest częściowo pod niskim ciśnieniem (odbiorcy
włączeni do stacji przy ul. Grottgera) oraz pod średnim ciśnieniem (odbiorcy ze stacji
pracującej na osiedlu Walce). Gazociągi średniego i niskiego ciśnienia wykonano jako
podziemne, prowadzone głównie w chodnikach i ulicach.

Lokalizacja i przepustowość stacji redukcyjno – pomiarowych zapewnia pełne pokrycie
potrzeb w zakresie gazownictwa odbiorców z terenu miasta Olesna. Stacje redukcyjno
– pomiarowe posiadają rezerwy, które stwarzają realną możliwość wykorzystania gazu
jako czynnika grzewczego dla odbiorców miejskich.
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Stacje redukcyjno – pomiarowe zlokalizowane w Oleśnie posiadają przepustowość
stwarzającą możliwość zaopatrzenia w gaz pobliskich miejscowości.

2.6.5.

Gospodarka odpadami

Dotychczas funkcjonujący system gospodarki odpadami przed wejściem w życie
znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach polegał

na odbiorze odpadów przez przedsiębiorstwa,
zezwolenie od burmistrza. Każdy
do indywidualnego

za

zbiórkę

zawarcia

selektywnie

które posiadały

właściciel nieruchomości

umowy z

zebranych

odbiorcą

odpadów,

odpadów,

w

worki

odpowiednie

zobowiązany był
odpowiedzialnego

w

przypadku

domów

jednorodzinnych lub do gniazd pojemników, w przypadku budynków wielorodzinnych.
Selektywna zbiórka polegała wówczas na podziale odpadów na tworzywa sztuczne,
szkło i makulaturę. Odpady z terenu Gminy Olesno były wywożone na składowisko
odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne położone na gruntach w miejscowości
Świercze. Od 1 lipca 2013 r., na podstawie nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996
roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, odpowiedzialność za odbiór i
właściwe zagospodarowanie odpadów została przekazana gminom. Podstawą nowego
systemu gospodarki odpadami w Gminie Olesno jest segregacja „u źródła”. Polega ona
na odbieraniu odpadów od mieszkańców sprzed posesji przez specjalistyczne firmę
zajmującą się odbiorem odpadów komunalnych wybraną w drodze przetargu przez
gminę. Na terenie Gminy Olesno prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów z
podziałem na:
1. odpady zmieszane – pojemnik czarny
2. odpady szklane (szkło bezbarwne i kolorowe) – pojemnik zielony
3. odpady opakowaniowe lekkie (papier, plastik oraz metal) – pojemnik z żółtą
klapą
4. bioodpady – pojemnik brązowy.
Dwa

razy

w

ciągu

roku

jest

również

organizowana

zbiórka

odpadów

wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Od 23 stycznia 2014 r. zgodnie z uchwałą zmieniającą nr XXXVII/442/2013 z dnia
20.12.2013 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa
Opolskiego odpady komunalne, a więc odpady zmieszane, zielone oraz pozostałości z
sortowania

mają

trafiać

do

Regionalnej

zlokalizowanej w Gotartowie koło Kluczborka.

Instalacji

Odpadów

Komunalnych
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2.6.6.

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

Odnawialne źródła energii stanowią alternatywę dla tradycyjnych, pierwotnych i
nieodnawialnych nośników energii (paliw kopalnych). Ich zasoby uzupełniają się w
naturalnych procesach, co pozwala traktować je jako niewyczerpalne.

Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii jest jednym z najważniejszych
kierunków „Polityki Energetycznej Polski do 2030 roku”, przyjętej przez Radę Ministrów
w dniu 10 listopada 2009 r. Uszczegółowienie planów wykorzystania OZE dokonano w
przyjętym w grudniu 2010 r. „Krajowym planie działań w zakresie energii ze źródeł
odnawialnych”. W dokumencie tym Polska zobowiązała się do zwiększenia udziału
energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii końcowej brutto do poziomu 15,5%.
W roku 2010 poziom ten wyniósł 10,2%

(w bilansie tym energia wiatru stanowi

15,3%).
Na terenie gminy nie funkcjonują elektrownie wiatrowe.

Przeszkodę

farm wiatrowych na terenie gminy stanowić mogą rozproszona

dla

i

sytuowania
jednocześnie

równomiernie rozmieszczona zabudowa oraz wysoki stopień zalesienia terenów.
Lokalizowanie elektrowni może być problematyczne ze względu na występowanie w
obszarze gminy nielicznych miejsc położonych w bezpiecznej odległości od siedzib
ludzkich i terenów leśnych.

2.7. Uwarunkowania społeczno-gospodarcze
2.7.1.

Demografia

Analiza procesów demograficznych zachodzących na obszarze miasta i gminy stanowi
podstawę określania kierunków dalszego rozwoju przestrzennego. Aktualny stan
struktury ludności, znajomość zachodzących zmian oraz prognoz na przyszłość daje
podstawę do określenia konsekwencji społeczno–ekonomicznych takich jak określenie
zapotrzebowania na miejsca w szkołach, nowe miejsca pracy czy też

oszacowanie

przyszłej liczby małżeństw w celu prognozowania potrzeb mieszkaniowych.

Zamieszczone poniżej zestawienia tabelaryczne (Tab. 18-23) i wykresy (Wyk. 1-4)
prezentują procesy demograficzne zachodzące w gminie na przestrzeni ostatnich 10
lat, z wyróżnieniem miasta Olesna oraz na obszarów wiejskich.

Analizą procesów demograficznych objęto zagadnienia:


stanu ludności (mężczyzn, kobiet, ludności ogółem)



ruchu naturalnego (urodzeń, zgonów)



migracji (napływów i odpływów)
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struktury wiekowej ludności (z podziałem na grupy wiekowe co 10 lat oraz klasy
wiekowe).

Liczba ludności na terenie gminy w latach 2003-2012 oscyluje w granicach wartości 18
– 19 tyś. Ponad połowa ludności zamieszkuje miasto Olesno. Znaczną przewagę
zaludnienia na obszarze centralnego ośrodka gminnego należy przypisać dostępnością
zatrudnienia oraz szerokim zakresem podstawowych usług publicznych i wachlarzem
usług wyższego rzędu.

Pod względem udziału kobiet i mężczyzn, występuje równowaga płci, z niewielką
przewagą kobiet, zarówno w mieście Oleśnie jak i na obszarach wiejskich. Gęstość
2

zaludnienia gminy w 2012 roku wyniosła 75 os/km , co świadczy niewielkim stopniu
zurbanizowania terenu.

Tab. 18. Stan i struktura ludności oraz gęstość zaludnienia na obszarze gminy Olesno w latach
2012-2003

Rok
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Liczba ludności
Obszar miejski Olesno
Obszary wiejskie
ludność
ludność
mężczyźni
kobiety
mężczyźni
kobiety
ogółem
ogółem
4982
5323
10305
4249
4549
8798
4930
5274
10204
4239
4557
8796
4898
5233
10131
4212
4522
8734
4879
5198
10077
4201
4514
8715
4859
5201
10060
4172
4503
8675
4836
5161
9997
4148
4504
8652
4857
5142
9999
4146
4479
8625
4597
5064
9661
4097
4418
8515
4564
5030
9594
4108
4413
8521
4556
5018
9574
4106
4409
8515

Gmina
ludność
ogółem
19103
19000
18865
18792
18735
18649
18624
18176
18115
18089

Wyk. 1 Liczba ludności gminy ogółem w latach 2003 – 2012.

19300
18800
18300
17800
2003

2004

2005

2006

2007

2008

rocznik

2009

2010

2011

2012

Gęstość
zaludnienia
gminy
2
(os/km )
79
79
78
78
77
77
77
75
75
75
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Na przestrzeni ostatnich 10 lat obserwuje się utrwalającą tendencję spadkową w
liczbie mieszkańców.

Obserwuje się wahania wskaźnika salda migracji. Zjawisko odpływu ludności z
obszaru gminy do większych miast w obszarze województwa opolskiego jak również i
za granicę następowało w latach 2003-2005, 2009 oraz w 2011 r.

Tab. 19. Ruch naturalny oraz przyrost naturalny ludności na obszarze gminy Olesno w latach 2012-2003

Obszar
miejski
Olesno
72
56
55
75
75
72
74
75
66
72

Rok
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Ruch naturalny ludności
Urodzenia
Obszar
Obszary
Gmina
miejski
wiejskie
Olesno
73
145
100
56
112
86
70
125
79
70
145
80
59
134
77
62
134
80
59
133
92
74
149
84
71
137
76
79
151
83

Zgony
Obszary
wiejskie

Gmina

95
78
92
80
89
92
93
90
83
95

195
164
171
160
166
172
185
174
159
178

Przyrost
naturalny
na obszarze
gminy
-50
-52
-46
-15
- 32
-38
-52
-25
-22
-27

Wyk. 2. Przyrost naturalny na obszarze gminy w latach 2003 – 2012
rok 2012
rok 2011
rok 2010
rok 2009
rok 2008
rok 2007
rok 2006
rok 2005
rok 2004
rok 2003

-60

-50
-20

-40
-10

-30
0

przyrost naturalny

Tab. 20. Migracje ludności na obszarze gminy Olesno w latach 2012-2003

Rok
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Migracje ludności
Napływ ludności
Odpływ ludności
Obszar
Obszar
Obszary
Obszary
miejski
Gmina
miejski
wiejskie
wiejskie
Olesno
Olesno
89
61
150
107
67
71
65
136
107
50
98
53
151
91
75
90
84
174
94
53
82
97
179
100
70
83
80
163
82
76
63
65
128
66
63
64
110
174
90
75
79
95
174
120
72
72
69
141
62
54

Gmina
174
157
166
147
170
158
129
165
192
116

Saldo
migracji
na obszarze
gminy
-24
-21
-15
27
9
5
-1
9
-18
25
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Wyk. 3. Saldo migracji na obszarze gminy w latach 2003 – 2012
rok 2012
rok 2011
rok 2010
rok 2009
rok 2008
rok 2007
rok 2006
rok 2005
rok 2004
rok 2003

-30

-20 -10
10
20

0
30

saldo migracji
Tab. 21. Przyrost rzeczywisty ludności na obszarze gminy Olesno w latach 2012 - 2003
Rok
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Przyrost naturalny
na obszarze gminy
-50
-52
-46
-15
-32
-38
-52
-25
-22
-27

Saldo
migracji
-24
-21
-15
27
9
5
-1
9
-18
25

Przyrost rzeczywisty
-74
-73
-61
12
-23
-33
-53
-16
-40
-2

Wyk. 4. Przyrost rzeczywisty na obszarze gminy w latach 2003 - 2012
rok 2012
rok 2011
rok 2010
rok 2009
rok 2008
rok 2007
rok 2006
rok 2005
rok 2004

-80

-60

-40

-20

0

20

rok 2003

przyrost rzeczywisty

W strukturze wiekowej rocznika 2012 zaznacza się przewaga osób w wieku
produkcyjnym (10 912) nad wiekiem poprodukcyjnym (3 871), co jest zjawiskiem
korzystnym. Natomiast współczynnik obciążenia demograficznego, będący ilorazem
liczby osób w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób do liczby osób w wieku
produkcyjnym wynosi 65,77. Oznacza to, że na 100 osób w wieku produkcyjnym
przypada prawie 66 osób w wieku nieprodukcyjnym (dzieci i emeryci). Wysoka
wartość wskaźnika jest niekorzystna.
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Tab. 22. Struktura wiekowa ludności na obszarze gminy Olesno w 2012 r.
Struktura wiekowa
Grupa wieku
0-10 lat
0-9
10-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70 i więcej

Klasy wiekowe
wiek
przedprodukcyjn
y
wiek
produkcyjny
wiek
poprodukcyjny

Obszar miejski Olesno
725

1612

887
1495
1355
1437
1507
1099
1069

5794

2168

Obszary wiejskie
707

Gmina
1432

1694

987
1336
1230
1418
1134
603
1100

3306

1874
2831
2585
2855
2641
1702
2169

5118

1703

10912

3871

Tab. 23. Struktura wiekowa ludności na obszarze gminy Olesno w 2012 r. – zestawienie procentowe
Liczebność poszczególnych
klas wiekowych na obszarze
gminy (l.os)
3306
10912
3871
18089

Klasy wiekowe
wiek przedprodukcyjny
wiek produkcyjny
wiek poprodukcyjny
Ogółem

Liczebność poszczególnych klas
wiekowych na obszarze gminy (%)
18,28
60,32
21,40
100

W wyniku procesów demograficznych ostatniej dekady nastąpiło sukcesywne
pogłębienie depopulacji gminy zarówno peryferyjnych obszarów wiejskich jak i w
obrębie centralnego ośrodka gminnego – mieście Oleśnie, co w efekcie skutkuje
zmniejszeniem ludności zamieszkującej gminę o ponad 1 tyś. osób. Do przyczyn
spadku liczby mieszkańców należy zaliczyć:
1. przewagę

liczby

zgonów

nad

urodzeniami

(ujemne

wartości

przyrostu

naturalnego),
2. odpływy ludności na pobyt stały do większych ośrodków miejskich, zwłaszcza
ludzi młodych w celach edukacyjnych i znalezienia zatrudnienia, w tym
znacznej liczby kobiet w wieku prokreacyjnym,
3. odpływ ludności za granicę,
4. starzeniem

się

ludności,

w

wyniku

wzrostu

udziału

osób

w

wieku

poprodukcyjnym i produkcyjnym niemobilnym, a ubytku udziału dzieci i
młodzieży oraz osób w wieku produkcyjnym mobilnym w ogólnym zaludnieniu.

2.7.2.
Kumulacja

Prognoza demograficzna
niekorzystnych

wskaźników

demograficznych

jest

zjawiskiem

ogólnokrajowym, występującym na obszarze gmin posiadających głównie funkcje
rolnicze, w tym ze znacznym udziałem obszarów cennych przyrodniczo.

Daje

to

podstawę

do

stwierdzenia,

że

przedstawione

w

niniejszej

analizie

niekorzystne procesy demograficzne kumulujące się zarówno na terenach wiejskich,
jak i centralnym ośrodku gminnym w konsekwencji spowodują stagnację w rozwoju
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demograficznym lub utrwalenie się negatywnej prognozy na najbliższe lata, a
utrzymanie się obecnych negatywnych tendencji w przyszłości, doprowadzi

do

zaawansowanego starzenia się społeczeństwa, co skutkować będzie polaryzacją
demograficzną i społeczną, tj. wyludnianiem się obszarów wiejskich do większych
ośrodków województwa. Ponadto zauważa się, że następuje odpływ ludności bardziej
przedsiębiorczej i lepiej wykształconej z obszarów wiejskich do miast szybciej
rozwijających się.

Poprawa

sytuacji

demograficznej

na

obszarze

gminy

może

stanowić

impuls

rozwojowy w różnych sferach życia społecznego i gospodarczego. Jest podstawą
możliwości wytwórczych (produkcji i usług) oraz przyczynia się do zwiększenia
atrakcyjności inwestycyjnej obszarów.

Pożądana strategia rozwoju gminy w obszarze problemów demograficznych winna
polegać na hamowaniu tendencji negatywnych drogą właściwej polityki społecznej i
gospodarczej polegającej na zapewnieniu stabilizacji życiowej i stałej poprawy
warunków życia ludności gminy.

Przekładając przewidywane procesy demograficzne na program potrzeb należy
zasygnalizować konieczność tworzenia nowych miejsc pracy poprzez wykorzystanie
potencjału gospodarczego rejonu, pozyskanie rynków zewnętrznych - inwestorów
krajowych i zagranicznych oraz firm poszukujących nowych obszarów działalności, a
także potrzebę poprawy warunków życia ludności na obszarach wiejskich poprzez
sukcesywne

zwiększenie

dostępności

usług

z

zakresu

podstawowych

i

ponadpodstawowych.

2.7.3.

Mieszkalnictwo

Zasoby mieszkaniowe w gminie Olesno 2012 roku wyniosły 5 133 mieszkań.
W zdecydowanej większości zasoby mieszkaniowe stanowią własność prywatną.
2

Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w 2012 r. wyniosła 122,2 m .
Tab. 24. Mieszkania oddane do użytkowania na obszarze gminy Olesno w 2012 r.

Wyszczególnie
nie

gmina Olesno
w tym miasto
Olesno

mieszk
ania

izby

42

203

33

146

Ogółem
powierzchnia
2
użytkowa w m
przeciętna
mieszkań
1
mieszkania
5133
122,2
3781

114,6

W tym w budynkach indywidualnych
powierzchnia
2
użytkowa w m
mieszk
izby
przeciętna
ania
mieszkań
1
mieszkania
33
189
4739
143,6
24

132

Tab. 25. Zasoby mieszkaniowe na obszarze gminy Olesno w latach 2012-2010

3387

141,1
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Jednostka miary
ogółe
m
mieszk.
izba
2
m

mieszkania
izby
powierzchnia użytkowa mieszkań

2012

2011

2010

346934
1448571
27693066

345352
1440845
27496323

343924
1433761
27311594

201394
742449
13324071

200557
738974
13240746

199794
735644
13160268

145540
706122
14368995

144795
701871
14255577

144130
698117
14151326

w miastach
mieszkania
izby
powierzchnia użytkowa mieszkań

mieszk.
izba
2
m
na wsi

mieszkania
izby
powierzchnia użytkowa mieszkań

mieszk.
izba
2
m

Budynki mieszkalne w gminie
ogółem
bud.
168718
167832
Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne
ogółe
m
wodociąg
mieszk.
340557
338971
ustęp spłukiwany
mieszk.
335717
334120
łazienka
centralne ogrzewanie
gaz sieciowy

mieszk.
mieszk.
mieszk.

166153

337536
332665

323713
283333
162224

322115
281729
161618

320660
280256
161171

200307
196945
193764
171906
157306

199470
196106
192924
171064
156747

198707
195338
192157
170284
156334

140250
138772
129949
111427
4918

139501
138014
129191
110665
4871

138829
137327
128503
109972
4837

w miastach
wodociąg
ustęp spłukiwany
łazienka
centralne ogrzewanie
gaz sieciowy

mieszk.
mieszk.
mieszk.
mieszk.
mieszk.
na wsi

wodociąg
ustęp spłukiwany
łazienka
centralne ogrzewanie
gaz sieciowy

mieszk.
mieszk.
mieszk.
mieszk.
mieszk.

Mieszkania wyposażone w instalacje - w % ogółu mieszkań
w miastach
wodociąg
łazienka
centralne ogrzewanie

%
%
%

99,5
96,2
85,4

99,5
96,2
85,3

99,5
96,2
85,2

%
%
%

96,4
89,3
76,6

96,3
89,2
76,4

96,3
89,2
76,3

79,8

79,6

79,4

na wsi
wodociąg
łazienka
centralne ogrzewanie

Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki
2

przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania

m

przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania
na 1 osobę

m2

27,4
27,1
mieszkania na 1000 mieszkańców
mieszk.
343,4
340,6
Źródło: Dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS Bank Danych Lokalnych).

26,8
338,1

Liczba mieszkań na obszarze gminy rośnie, wzrasta również średnia powierzchnia
użytkowa mieszkań liczona na jedną osobę.
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2.7.4.
W

roku

Rynek pracy i struktura gospodarcza
2012

wg

GUS

liczba

pracujących

w

gminie

(bez

pracujących

w

gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie) wyniosła 3 959. Dane statystyczne nie
są jednak miarodajne, ponieważ uwzględniają podmioty gospodarcze, w których
liczba pracujących przekracza 9 osób. Liczba osób zarejestrowanych jako bezrobotne
wyniosła 599 osób, przy czym większy odsetek osób poszukujących pracy stanowiły
kobiety –51,9%. Udział osób zarejestrowanych jako bezrobotne w odniesieniu do
ilości osób w wieku produkcyjnym wynosi 5,5%, z czego udział kobiet w tej wartości
wynosi 2,8%.

Zgodnie z danymi Urzędu Statystycznego w Opolu [Statystyczne Vademecum Samorządowca 2020] udział
bezrobotnych na terenie gminy Olesno w ostatnich latach sukcesywnie spada.
W roku 2017 stopa bezrobocia wynosiła 2,6%, w 2018 – 2,3% a w 2019 – 2,2%. Poziom ten jest również
niższy niż w całym powiecie oleskim, gdzie stopa bezrobocia kształtuje się na poziomie 2,5 w roku 2019.5
Tab. 26. Pracujący na obszarze gminy Olesno w 2012 r. według faktycznego miejsca pracy i
rodzaju działalności; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób oraz
gospodarstw indywidualnych w rolnictwie

Wyszczególnieni
e

Ogółem

Kobiety

Przemysł
i
budownictwo

Pracujący
Handel; naprawa
pojazdów
samochodowych;
transport i gospodarka
magazynowa;
zakwaterowanie i
gastronomia;
informacja i komunikacja
607

Działalność
finansowa
i ubezpieczeniowa;
obsługa rynku
nieruchomości

gmina Olesno
3915
2075
1507
108
w tym miasto
3472
1899
1336
553
Olesno
źródło: Dane Urzędu Statystycznego w Opolu. Rocznik statystyczny województwa opolskiego 2013 r.
Tab. 27. Bezrobotni zarejestrowani na obszarze gminy Olesno w 2012 r.
Bezrobotni
Wyszczególnienie
Ogółem
Mężczyźni
Kobiety
gmina Olesno
599
288
311
źródło: Dane Urzędu Statystycznego w Opolu. Rocznik statystyczny województwa opolskiego 2013 r.
Tab. 28. Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON na obszarze gminy Olesno w 2012 r.

Wyszcze
gólnieni
e

gmina
Olesno
w tym
miasto
Olesno

Ogółem

Sektor
publiczny

Sektor
prywatn
y

razem

Ogółem
osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające
osobowości prawnej
w tym
spółki handlowe
fundacje,
w tym z
stowarzysze
udziałem
spółki
spółdzi
nia i
razem
kapitału
cywilne
elnie
organizacje
zagraniczne
społeczne
go

osoby
fizyczne
prowadz
ące
działalno
ść
gospoda
rczą

1844

71

1773

443

74

24

131

13

63

1401

1294

56

1238

330

58

16

110

10

29

964

źródło: Dane Urzędu Statystycznego w Opolu. Rocznik statystyczny województwa opolskiego 2013 r.

5

Zmiana wprowadzona uchwałą nr ……. Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia …….
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Tab. 29. Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON wg wybranych sekcji na obszarze
gminy Olesno w 2012 r.
w tym miasto
Wyszczególnienie
gmina Olesno
Olesno
Ogółem
1844
1294
rolnictwo, łowiectwo i rybactwo
97
28
razem
184
114
przemysł
w tym przetwórstwo przemysłowe
169
103
budownictwo
254
143
handel, naprawa pojazdów samochodowych
439
337
W tym
transport i gospodarka magazynowa
67
48
zakwaterowanie i gastronomia
59
34
informacja i komunikacja
39
32
obsługa rynku nieruchomości
89
72
działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
131
118
źródło: Dane Urzędu Statystycznego w Opolu. Rocznik statystyczny województwa opolskiego 2013 r.

Główne zajęcie mieszkańców gminy stanowi rolnictwo, zwłaszcza ludności obszarów
wiejskich.

Na obszarze gminy funkcjonuje ponad 1800 pomiotów gospodarczych. W ciągu
ostatniej dekady obserwuje się stały ich wzrost. Znaczna część ludności gminy,
zwłaszcza mieszkańców miasta Olesna zatrudniona jest w przemyśle. Przemysł
skupia

się

wokół

branż

budowlanej,

mleczarskiej,

drogowej,

przetwórczej,

metalurgicznej, drzewnej i tekstylnej. Do największych pracodawców w mieście
Oleśnie należą:
1. Oras Olesno sp. z o.o. (produkcja armatury sanitarnej),
2. Multi Hekk Nieruchomości

sp.

z o. o.(budownictwo

mieszkaniowe

3. wielorodzinne),
4. Okręgowa

Spółdzielnia

Mleczarska

w

Oleśnie

(produkcja

artykułów

mlecznych),
5. ABC Formy Siedzenia sp. z o.o.(odlewnictwo detali aluminiowych),
6. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Las – Form” sp. z o.o. (usługi tartaczne,
produkcja wyrobów drewnianych),
7. Spółdzielnia Inwalidów „Odrodzenie” (produkcja mebli),
8. Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Oleśnie (wytwarzanie wędlin
oraz wypiek pieczywa, handel artykułami spożywczymi),
9. Spółdzielnia

Handlowa

„Rolnik”

(Handel

artykułami

budowlanymi

oraz

spożywczymi, hurtownia napoi),
10.Zakład Wytwórczo – Usługowo - Handlowy Bomar Meble Wrzeszcz sp. j.
(produkcja mebli),
11.Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych Elkom A. Małecki, N. Gabryś sp. j.
(usługi elektryczne),
12.Wamet.com sp. z o. o. (handel wyrobami metalowymi i drewnianymi).
Obszary przemysłowe miasta Olesna zostały włączone do Katowickiej
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Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Przyszłościowo ich rozwój stanowić może o wysokim
potencjale zatrudnienia i zmniejszeniu bezrobocia.

Koncentracja usług występuje w centralnym ośrodku gminnym - mieście Oleśnie. Na
jego obszarze obecna jest większość branż gospodarki. Olesno posiada szeroki
wachlarz usług z zakresu handlu, administracji, zdrowia, kultury i oświaty. Dominują
podmioty związane z obsługą ludności, usługowo-handlowe oraz związane z drobną
działalnością produkcyjną i budowlaną. Oprócz w/w w występują drobne usługi
rzemieślnicze, gastronomiczne i finansowe. Do najdynamiczniej rozwijających się
branż zalicza się handel hurtowy i detaliczny, handel i naprawę pojazdów
samochodowych, budownictwo, obsługę nieruchomości, ochronę zdrowia i pomoc
społeczną.

Obecność

podstawowych

Bodzanowice,

usług obserwuje się

Borki Wielkie,

większych

Wojciechów, Sowczyce,

miejscowościach
Łowoszów

–

i

Stare Olesno.
Na pozostałym obszarze usługi pełnią funkcje marginalne.
Analiza rynku pracy i struktury gospodarczej wskazuje na konieczność zmniejszenia
stopy bezrobocia o 2-3%, rozwój potencjału gospodarczego pozarolniczego oraz
znaczny wzrost zatrudnienia w przemyśle (rozwój inwestycji obszarów Katowickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej) oraz sferze szeroko rozumianych usług, szczególnie
w branżach: usługi finansowe, turystyka i hotelarstwo, zarówno na obszarze miasta
Olesna jak i na obszarach wiejskich.

Do silnych stron gminy należy zaliczyć atrakcyjną ofertę terenów niezabudowanych i
nieruchomości poprzemysłowych przeznaczonych dla potencjalnych inwestorów oraz
zróżnicowaną strukturę branżową lokalnych firm. Szanse rozwoju strefy gospodarczej
tworzą:
1) wykorzystanie potencjału kulturalnego do rozwoju turystyki (zintegrowana
oferta programowa),
2) wykorzystanie uwarunkowań przyrodniczych dla rozwoju turystyki wraz z
rozwojem

infrastruktury

noclegowo-gastronomicznej

oraz

infrastruktury

turystycznej (aktywnych form wypoczynku) w celu stworzenia warunków do
wydłużenia czasu pobytu turystów,
3) promocja lokalnej przedsiębiorczości,
4) dywersyfikacja branż gospodarki,
5) wprowadzenie nowych technologii i rozwój firm innowacyjnych,
6) wzrost zainteresowania przedsiębiorców zewnętrznych.
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2.7.5.

Rolnictwo

Rolnictwo, mimo nienajlepszych gleb, należy do podstawowych funkcji gminy i w
przyszłości będzie nadal podstawą rozwoju obszarów wiejskich.

Gmina zdominowana jest przez gospodarstwa indywidualne o obszarze 9 566 ha
użytków rolnych, co stanowi 78,7 % ogółu użytków rolnych gminy. Struktura
obszarowa indywidualnych gospodarstw rolnych w stosunku do ogólnej liczby
gospodarstw gminy jest dość korzystna (dane z GUS stan na 2010 r.).:



gospodarstwa do 5 ha stanowią 49%,



gospodarstwa od 5 do 15 ha – 33%,



gospodarstwa powyżej 15 ha – 18%.

W użytkowaniu gruntów prawie równorzędną pozycję pod względem ilościowym
zajmuje rolnictwo gospodarujące na 48% ogólnej powierzchni gminy i leśnictwo 43,0%. Ponad 21% użytków rolnych stanowią łąki i pastwiska, co oznacza możliwość
rozwoju hodowli bydła mleczno – mięsnego.
Tab. 30. Użytkowanie gruntów
Użytkowanie gruntów

powierzchnia [ha]

użytki rolne ogółem
użytki rolne w dobrej kulturze
pod zasiewami
grunty ugorowane łącznie z nawozami zielonymi
uprawy trwałe
sady ogółem
ogrody przydomowe
łąki trwałe
pastwiska trwałe
pozostałe użytki rolne
lasy i grunty leśne
pozostałe grunty
źródło: GUS. Powszechny spis rolny, 2010 r.

12011,50
11872,53
10179,93
54,18
7,24
4,24
7,74
1339,87
283,57
138,97
956,81
430,21

W strukturze upraw przeważają zboża podstawowe, a osiągane plony należą do
najlepszych w województwie. Podstawą osiąganych wyników w produkcji rolnej jest
wysoka kultura rolna i tradycje rolnicze.

Na terenie gminy przeważają gleby średnio dobre i słabe, głównie żytnioziemniaczanych i żytnio-łubinowych kompleksów glebowych, wytworzonych na
piaskach gliniastych lekkich i luźnych, słabogliniastych i żwirach, okresowo lub stale
suchych. Są to głównie gleby średnie i lekkie w uprawie. Udział gleb ciężkich
ogranicza się do gleb wytworzonych na glinach zwałowych moreny dennej, bardzo
korzystnych

dla

upraw

żytnio-ziemniaczanych

oraz

gleb

gliniasto-pylastych,
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wytworzonych z glin zwałowych, korzystnych dla upraw pszenno-buraczanych. Gleby
w większości cechują się odczynem kwaśnym. Lokalnie, w rejonie Olesna, zaznacza
się udział gleb bardzo kwaśnych.
Pod

względem

bonitacyjnym

grunty

orne

gminy

Olesno

zaliczają

się

do

następujących klas:
-

klasa IIa - 0,45%

-

klasa IIIb - 2,60 %

-

klasa IVa - 18,02%

-

klasa IVb -28,83%

-

klasa V - 34,29 %

-

klasa VI – 15,81 %.

2.7.6.

Nauka i oświata, usługi publiczne

Na terenie gminy funkcjonują następujące placówki edukacyjne:
1. Zespół Szkół im Lotników Polskich w Oleśnie, w skład którego wchodzą I
Liceum Ogólnokształcące oraz Szkoła Policealna w zawodzie opiekun w domu
pomocy społecznej,
2. Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w
Oleśnie, w skład którego wchodzą II Liceum Ogólnokształcące, Technikum
Ekonomiczne nr 2, Technikum Hotelarstwa nr 2, Technikum Architektury
Krajobrazu nr 2, Technikum Logistyczne nr 2, Technikum Organizacji Reklamy
nr 2 oraz Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w systemie wieczorowym
oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2,
3. Zespół Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy w Oleśnie,
4. Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Oleśnie,
5. Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Oleśnie,
6. Publiczne Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Księżnej Jadwigi
Śląskiej w Oleśnie,
7. Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzanowicach,
8. Publiczna Szkoła Podstawowa w Borkach Wielkich,
9. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Księżnej Jadwigi Śląskiej w Oleśnie,
10.Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Powstańców Śląskich w Oleśnie,
11.Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sowczycach,
12.Publiczna Szkoła Podstawowa w Wachowie,
13.Publiczna Szkoła Podstawowa w Wojciechowie,
14.Publiczne Przedszkole w Bodzanowicach,
15.Publiczne Przedszkole w Borkach Małych,
16.Publiczne Przedszkole w Borkach Wielkich,
17.Publiczne Przedszkole w Łowoszowie,
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18.Publiczne Przedszkole nr 3 z Oddziałem Integracyjnym w Oleśnie Bajkowa
Trójeczka,
19.Publiczne Przedszkole w nr 4 w Oleśnie,
20.Publiczne Przedszkole w Sowczycach,
21.Publiczne Przedszkole w Wachowie,
22.Publiczne Przedszkole w Wojciechowie,
23.Publiczne Przedszkole w Wysokiej,
24.Żłobek Miejski w Oleśnie.
Wymienione placówki pokrywają zapotrzebowanie na edukację dzieci i młodzieży.
Najmniej obciążone szkoły w ostatnich latach zostały zamknięte.

Na terenie gminy funkcjonuje Oleska Biblioteka Publiczna z wypożyczalnią główną w
Oleśnie oraz filiami zlokalizowanymi w Bodzanowicach, Borkach Wielkich i Łomnicy.

Funkcję administracyjną pełnią Urząd Miejski, Starostwo Powiatowe, Kasa Rolniczego
Ubezpieczenia
Prokuratura
Powiatowa

Społecznego,
Rejonowa,

Stacja

Powszechny

Urząd

Zakład

Skarbowy,

Ubezpieczeń,

Zakład

Sanitarno-Epidemiologiczna,

Sąd

Ubezpieczeń

Oleski

Oddział

Rejonowy,

Społecznych,
Wojewódzkiego

Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, Agencja Nieruchomości Rolnych oraz Urząd
Pracy zlokalizowane w centrum Olesna. W zachodniej części miasta mieści się
Komenda Powiatowa Policji. W mieście znajduje się także Komenda Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej. Obiekty Ochotniczej Straży Pożarnej znajdują się w
większości miejscowości na terenie gminy tj. we wsiach: Bodzanowice, Borki Małe,
Borki Wielkie, Broniec, Kolonia Łomnicka, Kucoby, Leśna, Łomnica, Łowoszów,
Sowczyce, Stare Olesno, Wachowice, Wachów, Wysoka, Boroszów oraz w mieście
Oleśnie.

2.7.7.

Opieka zdrowotna

Opiekę zdrowotną na terenie gminy zapewniają zakłady opieki zdrowotnej, do
których należą: Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie z jednostkami Oddziału Pomocy
Doraźnej (Pogotowie), Szpitala Powiatowego i Zakładu Rehabilitacji oraz Przychodnia
Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia. Usługi z zakresu opieki
zdrowotnej dopełniają poradnie, laboratoria diagnostyczne, gabinety zabiegowe i
apteki.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie prowadzi działalność leczniczą w zakresie
udzielania

stacjonarnych

całodobowych

świadczeń

zdrowotnych,

udzielania

specjalistycznych, ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, wykonywania badań
diagnostycznych,

prowadzenia

rehabilitacji

leczniczej,

udzielania

świadczeń

zdrowotnych wyjazdowych zespołów ratownictwa medycznego, świadczenia usług w
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zakresie

dializoterapii,

udzielania

świadczeń

zdrowotnych

z

zakresu

opieki

psychiatrycznej, udzielanie świadczeń ambulatoryjnych z zakresu POZ, udzielania
świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy, promocja zdrowia, prowadzenie
spraw związanych ze statystyką i analityką medyczną oraz dokumentacją chorych,
organizowanie i prowadzenie szkoleń i dokształcania pracowników, prowadzenie
spraw osobowych i socjalnych, działalności eksploatacyjno – technicznej oraz
ekonomiczno-finansowej, wykonywanie zadań związanych z bezpieczeństwem i
higieną pracy, obronnością i ochroną p/ pożarową, prowadzenie innej działalności
wynikającej z odrębnych przepisów lub zleconej przez organ, który utworzył zakład.

W skład Szpitala Powiatowego w Oleśnie wchodzą oddziały: Oddział Wewnętrzny,
Oddział Chirurgii Ogólnej, Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej, Oddział
Ginekologiczno – Położniczy, Oddział Noworodkowy, Oddział Dziecięcy, Oddział
Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpitalny Oddział Ratunkowy.

Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia udziela porad
osobom

uzależnionym,

rodzinom

osób

uzależnionych

bądź

zagrożonym

uzależnieniem.

Podstawową opiekę zdrowotną zapewnia Zakład Opieki Zdrowotnej w Oleśnie oraz 4
Niepubliczne

Zakłady

Opieki

Zdrowotnej

(wszystkie

zlokalizowane

w

mieście

Oleśnie), poradnie specjalistyczne, w tym: poradnie specjalistyczne ZOZ w Oleśnie
(poradnia

kardiologiczna,

poradnia

nefrologiczna,

poradnia

chirurgii

ogólnej,

poradnia ortopedyczna, poradnia zdrowia psychicznego, poradnia gruźlicy i chorób
płuc, poradnia reumatologiczna, poradnię urologiczna, poradnia diabetologiczna,
poradnia

ginekologiczno

preluksacyjna,

poradnia

specjalistyczne

NZOZ

ginekologiczna,

poradnia

-

położnicza,

laryngologiczna,
Proszewski

poradnia
poradnia

(poradnia

laryngologiczna,

wad

postawy,

poradnia

audiologiczna),

poradnie

dermatologiczna,

poradnia

neurologiczna,

poradnia
poradnia

okulistyczna, poradnia alergologiczna, poradnia kardiologiczna, poradnia zdrowia
psychicznego,

poradnia

endokrynologiczna,

poradnia

USG,

Doppler),

Gabinet

Lekarski Położniczo-Ginekologiczny w mieście Oleśnie, Gabinet Lekarski

Laryngologiczny w mieście Oleśnie, NZOZ „Medinar” Poradnia Laryngologiczna w
mieście Oleśnie, Poradnia neurologiczna w mieście Oleśnie; pracownie diagnostyki
medycznej, w tym: pracownia RTG w Oleśnie, pracownia tomografii komputerowej
ZOZ w Oleśnie, pracownia przepływów naczyniowych (UDP) ZOZ w Oleśnie,
pracownia endoskopowa ZOZ w Oleśnie, pracownia EKG ZOZ w Oleśnie; laboratoria,
w tym: Laboratorium Analityczne ZOZ w Oleśnie, NZOZ „LOMA” Laboratorium
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Medyczne Sp. z o.o.; oraz zakłady rehabilitacji: Zakład rehabilitacji ZOZ w Oleśnie,
Gabinet fizjoterapii „Axis”.
Ponadto na terenie gminy funkcjonuje 6 gabinetów stomatologicznych (5 w mieście
Oleśnie i

1 w Bodzanowicach) oraz 10 aptek (wszystkie zlokalizowane na terenie

miasta Olesna).

2.7.8.

Sport i turystyka

Zaplecze sportowe
Miasto Olesno jest dobrze wyposażone w zaplecze sportowe. W południowej części
miasta funkcjonuje Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji, nowoczesny kompleks
rekreacyjno-sportowy, na który składają się kryta pływalnia „Oleska Laguna”,
kompleks boisk sportowych „Orlik 2012” i Stadion Miejski. Oleska Laguna to
wielofunkcyjny obiekt rekreacyjno-sportowy zaliczany do jednych z największych w
województwie

opolskim.

W

skład

obiektu

wchodzą:

basen

sportowy,

basen

rekreacyjny, basen dziecięcy, tunelowe zjeżdżalnie, kompleks spa oraz zaplecze
gastronomiczne.
Kompleks boisk sportowych „Orlik 2012” składa się z boiska piłkarskiego, boiska
wielofunkcyjnego do piłki koszykowej i siatkowej oraz zaplecza w postaci budynków
socjalnych. Stadion Miejski tworzą trawiaste boisko sportowe o wymiarach 103 m x
64 m, bieżnia okalająca oraz trybuny dla kibiców (miejsc siedzących : 150
zadaszonych i 450 pozostałych).
W zachodniej części Olesna w pensjonacie As znajduje się kompleks odkrytych
basenów kąpielowych, korty tenisowe oraz kompleks boisk rekreacyjnych. W okresie
zimowym funkcjonuje sezonowe lodowisko rekreacyjne o wym. 20 x 30 m.
Na terenie gminy Olesno zlokalizowane są boiska sportowe we wsiach Wachów,
Wojciechów i Sowczyce. Ponadto na terenie gminy oraz miasta Olesna place, boiska
sportowe i sale gimnastyczne towarzyszą większości obiektów szkolnych. Wykaz
przyszkolnych obiektów sportowych oraz sal gimnastycznych na terenie gminy
przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym.
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Tab. 31. Wykaz przyszkolnych obiektów sportowych

Lp.

Obiekt sportowy

1

Zastępcza salka
gimnastyczna w budynku
Publicznej Szkoły
Podstawowej w
Bodzanowicach

2

sala gimnastyczna

3

kompleks boisk: piłka
nożna, piłka ręczna,
siatkówka, koszykówka,
skocznia,
plac zabaw,
teren rekreacyjny

4

5

6

7

boisko sportowe

sala gimnastyczna

sala gimnastyczna

boisko sportowe

Rok
budowy

Zaplecze (szatnie,
węzły sanitarne,
parking,
kawiarnie, itp.)

Przeznaczenie
(grupy
korzystające z
obiektu)

Lokalizacja

uczniowie

Publiczna Szkoła
Podstawowa w
Bodzanowicach
ul. Szkolna 1,
46-312 Bodzanowice

uczniowie, LZS

Publiczna Szkoła
Podstawowa w Borkach
Wielkich,
ul. Młyńska 8,
Borki Wielkie

uczniowie, LZS

Publiczna Szkoła
Podstawowa w Borkach
Wielkich,
ul. Młyńska 8,
Borki Wielkie

uczniowie

Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 3 im.
Powstańców Śląskich w
Oleśnie,
ul. Krasickiego 25,
Olesno

uczniowie

Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 3 im.
Powstańców Śląskich w
Oleśnie,
ul. Krasickiego 25,
Olesno

uczniowie

Publiczna Szkoła
Podstawowa im. Janusza
Korczaka
w Sowczycach,
ul. Długa 8, Sowczyce

-

uczniowie

Publiczna Szkoła
Podstawowa im. Janusza
Korczaka
w Sowczycach,
ul. Długa 8, Sowczyce
Publiczna Szkoła
Podstawowa w Wachowie,
ul. Polna 17,
Wachów
Publiczna Szkoła
Podstawowa w Wachowie,
ul. Polna 17,
Wachów

1901

-

1970

szatnia, toalety,
parking

szatnia, toalety,
parking

1961

1963

1957

1957

-

szatnia, toalety

-

8

boisko do piłki nożnej

1974

-

uczniowie
i młodzież

9

boisko do piłki ręcznej

1974

-

uczniowie

S t r o n a | 120

10

boisko do piłki siatkowej

1974

-

uczniowie
i młodzież

Publiczna Szkoła
Podstawowa w Wachowie,
ul. Polna 17,
Wachów

11

skocznia w dal

1974

-

uczniowie

Publiczna Szkoła
Podstawowa w Wachowie,
ul. Polna 17,
Wachów

12

bieżnia prosta

1974

-

uczniowie

Publiczna Szkoła
Podstawowa w Wachowie,
ul. Polna 17,
Wachów

13

sala rekreacyjno-sportowa

1962

szatnia

uczniowie

Publiczna Szkoła
Podstawowa
w Wojciechowie,
ul. Kluczborska 37,
Wojciechów

14

boisko szkolne

1969

-

uczniowie

Publiczne Gimnazjum nr 1
im. Tadeusza Kościuszki
w Oleśnie,
ul. Pieloka 12, Olesno
Publiczne Gimnazjum nr 1

szatnia, węzeł
15

sala gimnastyczna

1969

16

sala gimnastyczna

2002

sanitarny,
magazyn sprzętu
szatnie, węzły
sanitarne,
prysznice,
magazyny sprzętu

uczniowie, kluby
sportowe

uczniowie, kluby
sportowe

18

sala rekreacyjna, siłownia

hala sportowa

2002

1995

sanitarny,
prysznice

szatnie, toalety,
prysznice

uczniowie, kluby
sportowe

uczniowie

19

boisko trawiaste

1995

uczniowie,
instytucje, firmy,
kluby sportowe

20

boisko asfaltowe
wielofunkcyjne

1995

uczniowie,
instytucje, firmy,
kluby sportowe

21

boisko lekkoatletyczne

22

sala korekcyjna

uczniowie,
instytucje, firmy,
kluby sportowe

1995

Publiczne Gimnazjum nr 1
im. Tadeusza Kościuszki
w Oleśnie,
ul. Pieloka 12, Olesno
Publiczne Gimnazjum nr 1

szatnia, węzeł
17

im. Tadeusza Kościuszki
w Oleśnie,
ul. Pieloka 12, Olesno

uczniowie,
instytucje, firmy,
kluby sportowe

im. Tadeusza Kościuszki
w Oleśnie,
ul. Pieloka 12, Olesno
Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 2 im.
Księżnej Jadwigi Śląskiej
w Oleśnie,
ul. Wielkie Przedmieście 51,
Olesno
Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 2 im.
Księżnej Jadwigi Śląskiej
w Oleśnie,
ul. Wielkie Przedmieście 51,
Olesno
Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 2 im.
Księżnej Jadwigi Śląskiej
w Oleśnie,
ul. Wielkie Przedmieście 51,
Olesno
Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 2 im.
Księżnej Jadwigi Śląskiej
w Oleśnie,
ul. Wielkie Przedmieście 51,
Olesno
Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 2 im.
Księżnej Jadwigi Śląskiej
w Oleśnie, ul. Wielkie
Przedmieście 51, Olesno
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Zespół Szkół Ekonomicznych
i Ogólnokształcących

szatnie, toalety
23

sala gimnastyczna

1967

kabiny
prysznicowe,
parking

uczniowie, osoby
prywatne, firmy

uczniowie, dzieci,
24

sala gimnastyczna

1898

szatnia, węzeł
sanitarny

2011

szatnie, natryski,
toalety

2009

szatnia, natryski,
toalety

2011

w zapleczu hali
sportowej

hala sportowa z
25

zapleczem sportowosanitarnym

im. Mikołaja Kopernika
w Oleśnie,
ul. Powstańców Śl. 4, Olesno
Zespół Szkół w Oleśnie,

młodzież, sekcja
karate, sekcja
tenisa stołowego

ul. Sądowa 2,
Olesno

dzieci, młodzież,

Zespół Szkół w Oleśnie,

instytucje, firmy,
kluby sportowe

ul. Sądowa 2,
Olesno

uczniowie, dzieci,

Zespół Szkół w Oleśnie,

młodzież,
instytucje, firmy,
kluby sportowe

26

sala fitness

27

siłownia sportowa w
zapleczu hali sportowej

28

baza sportowa – budynki
bazy zewnętrznej: boisko
do piłki siatkowej,
plażowej, asfaltowej,
bieżnia

29

sala gimnastyczna

1965

30

boisko asfaltowe

1965

uczniowie

31

boisko trawiaste

1965

uczniowie

ul. Sądowa 2,
Olesno
Zespół Szkół w Oleśnie,

uczniowie
uczniowie, dzieci,
młodzież,
instytucje, firmy,
kluby sportowe

szatnie, toalety

uczniowie

ul. Sądowa 2,
Olesno
Zespół Szkół w Oleśnie,
ul. Sądowa 2,
Olesno
Zespół Szkół Zawodowych
im. Józefa Lompy w Oleśnie,
ul. Wielkie Przedmieście 41,
Olesno
Zespół Szkół Zawodowych
im. Józefa Lompy w Oleśnie,
ul. Wielkie Przedmieście 41,
Olesno
Zespół Szkół Zawodowych
im. Józefa Lompy w Oleśnie,
ul. Wielkie Przedmieście 41,
Olesno

Ponadto przy Publicznej Szkole Podstawowej w Borkach Wielkich, Zespole Szkół nr 2
w Oleśnie, Publicznej Szkole Podstawowej w Sowczycach oraz Publicznej Szkole
Podstawowej w Wachowie znajdują się ogólnodostępne place zabaw.

Na terenie gminy Olesno działa szereg lokalnych związków sportowych, do których
należą:
1. Uczniowski Klub Sportowy „Lider” Wachów,
2. Uczniowski Klub Sportowy „Kawon” Olesno,
3. Uczniowski Klub Sportowy „Gwiazda” Olesno,
4. Uczniowski Klub Sportowy „Wiking” Łowoszów,
5. Uczniowski Klub Sportowy „Maratończyk” Wysoka,
6. Uczniowski Klub Sportowy „Błysk” Sowczyce,
7. Uczniowski Klub Sportowy „Maraton” Borki Wielkie,
8. Uczniowski Klub Sportowy „Tenisista” Bodzanowice,
9. Uczniowski Klub Sportowy „Finisz” Łomnica,
10.Uczniowski Klub Sportowy „LOTNIK” Olesno,
11.Uczniowski Klub Sportowy „Orły” Wojciechów,
12.Uczniowski Klub Sportowy „Motyl” Olesno,
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13.Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” Olesno,
14.Uczniowski Klub Sportowy „Ośrodek szkolenia i wychowania” Olesno,
15.Ludowy Zespół Sportowy Borki Wielkie,
16.Ludowy Zespół Sportowy ALBOR Borki Małe,
17.Ludowy Zespół Sportowy Wojciechów,
18.Ludowy Zespół Sportowy STOBRAWA Wachowice,
19.Oleski Gminny Szkolny Związek Sportowy,
20.Oleski Klub Sportowy OKS Olesno,
21.Oleski Klub Karate – RONIN.

Walory turystyczne gminy Olesno
Gmina Olesno stanowi przykład krajobrazu kulturowego o wysokich walorach
krajobrazowych

z

malowniczą

mozaiką

roślinności

pól

uprawnych

i

lasów,

urozmaiconą rzeźbę terenu oraz dobrze rozwiniętą siecią rzeczną.

Gmina dysponuje terenami o niewątpliwie wysokich walorach wypoczynkowo
rekreacyjnych. Zarówno miasto Olesno jak i obszary wiejskie kryją w sobie uśpiony
potencjał rozwoju ruchu turystycznego. Dzięki bogatym zasobom dziedzictwa
kulturowego, dużej wartości zabytków, w szczególności architektury drewnianych
kościołów oraz walorom krajobrazowym terenów stanowiących tło dla historycznych
sylwet miejscowości, gmina Olesno odgrywa pierwszoplanowa rolę z punktu widzenia
turystyki na terenie całego powiatu.

Mocną stroną gminy jest wysoki poziom lesistości. To właśnie lasy są elementem
wyróżniającym Olesno spośród 71 gmin Opolszczyzny. Pokrywają one ponad 43%
obszaru gminy (wskaźnik lesistości województwa opolskiego wynosi 26,2%, a kraju
27,6%). Lasy położone w zachodniej części gminy Olesno należą do rozległego
kompleksu Lasów Stobrawsko - Turawskich, które występują w postaci dużych
powierzchni leśnych przedzielonych terenami rolniczymi. W strukturze drzewostanu
dominujący gatunek stanowi sosna (81,8% drzew), licznie występują również
gatunki dębu i buka. Oprócz lasów cennych przyrodniczo występują lasy stanowiące
o atrakcyjności krajobrazowej obszaru, w szczególności lasy w okolicy Kucob i Leśnej
(bory bagienne), Boroszowa i Osiecka (buczyny i grądy) oraz Starego Olesna.

Istotny element krajobrazu gminy stanowią użytki zielone występujące głównie w
dolinach cieków wodnych, zachowane fragmenty zieleni przydrożnej – aleje dębowe i
lipowe (Łomnica, Broniec, Wojciechów), pomniki przyrody – dęby w Boroszowie,
modrzew w Leśnej, dąb szypułkowy w Oleśnie przy Urzędzie Miejskim, głaz
narzutowy zwany Diabelskim Kamieniem w Łowoszowie, unikatowy kompleks
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starodrzewu (drzewostan zachowawczy) przy rozlewiskach Pieklisko i Wilcza Woda w
Leśnej, użytki ekologiczne: „Tarzanisko” i „Lęgowisko” w Boroszowie, „Ostoja I” i
„Torfowisko” w Wojciechowie, „Suchy Staw” w Wachowie, „Stawek” w Wysokiej i
„Bagienko” w Leśnej oraz zespół przyrodniczo – krajobrazowy „Pradolina i źródliska
rzeki Stobrawy. Na terenie uroczyska Siedem Źródeł została poprowadzona
dydaktyczna ścieżka przyrodniczo-leśna „Przez oleskie bory”. Pętla pieszo-rowerowa
o długości 7,3 km, prowadząca z Olesna do Starego Olesna i z powrotem łączy 7
punktów edukacyjnych.
Szlaki turystyczne piesze
Charakterystycznym elementem opolskiego krajobrazu stanowią drewniane kościoły
pochodzące w większości z XVII-XVIII wieku. Na ponad 70 takich świątyń w
województwie opolskim, w powiecie oleskim jest 36, z czego siedem obiektów
znajduje się w gminie Olesno. Najciekawszych 12 obiektów Opolszczyzny łączy szlak
drewnianego budownictwa sakralnego. Szlak turystyczny Opole – Stare Olesno o
długości 80 km to trasa wspólna dla turystyki pieszej, rowerowej i samochodowoautokarowej.

Najbardziej

znany

i

niezwykły

punkt

na

szlaku

drewnianego

budownictwa sakralnego stanowi kościół odpustowy pw. św. Anny w Oleśnie. Szlak
prowadzi kolejno przez:
1. Opole, Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach (0,0 km) – Eksponat muzealny
(1613 r.) - kościół modrzewiowy o konstrukcji zrębowo-wieńcowej, zbudowany
przez protestantów, później użytkowany przez katolików.
2. Czarnowąsy (11,0 km) - Kościół pielgrzymkowy pw. św. Anny (1687 r.)
drewniany o konstrukcji zrębowo-wieńcowej z kaplicami, otoczony dookolnie
sobotami.
3. Dobrzeń Wielki (20,0 km) - Kościół pielgrzymkowy pw. św. Rocha (1658 r.)
zbudowany w lesie, w miejscu pochówku ofiar zarazy.
4. Drewniany o

konstrukcji zrębowej, otoczony sobotami, od

południa

z

zewnętrznym gankiem i wejściem na chór muzyczny.
5. Kolanowice (33,0 km) - Kościół filialny pw. św. Barbary (1678 r.) pierwotnie
wzniesiony za murami obronnymi w Opolu, po sekularyzacji zakupiony przez
mieszkańców wsi i odbudowany w Kolanowicach. Obiekt o konstrukcji
zrębowej, od zachodu domurowana krucjata, otoczony sobotami.
6. Laskowice (49,0 km) - Kościół cmentarny pw. św. Wawrzyńca (1686 r.)
drewniany o konstrukcji zrębowej z wieżą o smukłym hełmie ostrosłupowym.
Wewnątrz strop kasetonowy, chór muzyczny wsparty na spiralnych słupach.
7. Bierdzany (54,0 km) - Kościół parafialny pw. św. Jadwigi (1711 r.) drewniany
o konstrukcji zrębowej, usytuowany w kręgu starych dębów. Strop i ściany
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ozdobione

polichromią

z

XVIII

wieku,

która

przedstawia

m.in.

słynną

"bierdzańską śmierć".
8. Lasowice Wielkie (65,0 km) - Kościół parafialny pw. Wszystkich
9. Świętych (1599 r.) drewniany o konstrukcji zrębowej, od zewnątrz wyłożony
gontem.
10.Lasowice Małe (70,0 km) - Kościół filialny pw. Wniebowzięcia NMP (1688 r.)
drewniany o konstrukcji zrębowej wyłożony od zewnątrz gontem.
11.Chocianowice (74,0 km) - Kościół pogrzebowy pw. Narodzenia NMP.
12.(1662 r), drewniany o konstrukcji zrębowej z przysadzista wieża.
13.Stare Olesno (81,0 km) - Kościół parafialny pw. św. Marii Magdaleny (1680 r.)
drewniany o konstrukcji zrębowej, wyłożony gontem, z wieżą oszalowana, po
bokach wieży dobudowane składziki. Wnętrze kościoła oszalowane, ołtarz
posoborowy z płaskorzeźbą Ostatniej Wieczerzy i nowoczesna ambona są
dziełami zakopiańskich snycerzy.
14.Olesno (86,0 km) - Kościół pielgrzymkowy pw. św. Anny (1518r.), zbudowany
na miejscu domniemanego cudu. 150 lat później dobudowano część centralną
na rzucie gwiazdy z 5-ma kaplicami. Kościół drewniany o konstrukcji zrębowowieńcowej. Wspaniałe architektoniczne i bogato wyposażone wnętrze czyni go
najpiękniejszym kościołem drewnianym w Polsce.
15.Wędrynia (94,0 km) - Kościół filialny pw. św. Jana Chrzciciela (ok. 1700
r.) drewniany o konstrukcji zrębowo-wieńcowej.
Szlak im. Józefa Jeziorowskiego to czerwony oznaczony numerem OP-104, o długości
56,4 km, powstały z połączenia ze Szlakiem Zabytków Budownictwa Drewnianego
(odcinek

Kluczbork-Olesno),

przeznaczony

zasadniczo

dla

turystów

pieszych,

względnie rowerowych. Szlak im. Józefa Jeziorowskiego biegnie od Kluczborka do
położonej na terenie gminy Lasowice - Wielkie Chudoby. Trasa umożliwia zwiedzenie
bogatych w zabytki ośrodków miejskich (Kluczbork, Olesno), drewnianych kościołów
oraz

pozostałości

dawnego

ośrodka

przemysłowego

w

rejonie

Szumiradu.

Krajobrazowa trasa przebiega w znacznej części lasami wśród wartościowych
obiektów przyrodniczych. W nazwie upamiętnia Józefa Jeziorowskiego, wybitnego
pedagoga. Długość szlaku na obszarze gminy Olesno wynosi 18,4 km. Szlak
prowadzi kolejno przez:
1. Kluczbork (0,0 km) – Zachowany układ urbanistyczny i zabudowa Starego
Miasta, gotycka baszta bramna zwana krakowską, obecnie
2. wieża ciśnień oraz siedziba Muzeum im. Jana Dzierżona, Rynek z centralnie
usadowionym

Ratuszem,

kościół

ewangelicki,

parafialny

pw.

Chrystusa

Zbawiciela, neogotycki Kościół parafialny pw. MB Wspomożenia Wiernych,
neogotycki, położony w sąsiedztwie parku miejskiego oraz pomniki przyrody:
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olsza czarna (najstarszy okaz w Polsce, wiek ponad 190 lat) i dąb szypułkowy
- obwód 440 cm (wiek 320 lat).
3. Bąków (10,0 km) - Kościół katolicki, parafialny pw. św. Wniebowzięcia
4. NMP,

drewniany,

wyposażenie

wnętrza

gotyckie,

w

tym

najstarszy

i

największy gotycki tryptyk na Śląsku.
5. Stare Olesno (17,0 km) - Kościół katolicki, parafialny pw. św. Marii
Magdaleny, drewniany.
6. Olesno (24,0 km) - Zachowany układ urbanistyczny i zabudowa Starego
Miasta, Rynek z narożnie usadowionym Ratuszem, Kościół ewangelicki, filialny
pw. Krzyża Chrystusowego - "fenigowy" (1851-53 r.), Kościół katolicki, filialny
pw. św. Michała, gotycki,(1374 r.) w miejscu świątyni drewnianej, kilkakrotnie
odbudowywany, Kościół katolicki, odpustowy pw. św. Anny, drewniany.
7. Wachów (32,0 km) - Kościół katolicki, parafialny pw. św. Wawrzyńca,
drewniany (1706 r.), klasycystyczny dwór murowany (I poł. XIX w.).
8. Radawie (47,0 km) - drewniany Kościół katolicki, parafialny pw. Podwyższenia
Krzyża Świętego.
9. Kamieniec (52 km) - Dawna osada hutnictwa żelaza (1728-1865), położona w
leśnej gęstwinie, pozostały jeden (z dwóch) budynków mieszkalnych z tego
okresu, rezerwat przyrody Kamieniec, użytek
10.ekologiczny Żabiniec.
Szlak im. Józefa Lompy to niebieski szlak turystyczny pieszy oznaczony numerem
OP-6503, o długości 82,3 km, wiedzie przez miejscowości związanych z życiem i
działalnością pisarza Józefa Lompy. tj: Olesno, Wysoka, Sowczyce, Borki Wielkie,
Kuźnia Borecka, Kowie, Wędzina, Panoszów, Zborowskie, Braszczok, Tanina, Lisów,
Chwostek, Piłka, Kierzki, Hadra, Doły, Boronów, Okrąglik Niwy, Kamienica Śląska,
Lubsza i Woźniki. Długość szlaku na obszarze gminy Olesno wynosi 18,4 km.

Trasy spacerowe
Ponadto

gmina opracowała szereg

tras

spacerowych na

obszarze

miasta

Olesna (trasy spacerowe nr 1-7) oraz po ziemi oleskiej (trasy spacerowe nr 8-12):
1) Trasa 1 – Oleski Rynek (Ratusz – Kolumna maryjna – Figura św. Jana
Nepomucena).
2) Trasa 2 – Okolice Rynku (Kościół św. Michała – kamień pamiątkowy – Kościół
Ewangelicki pw. Krzyża Chrystusowego – Oleskie Muzeum Regionalne –
budynek poczty).
3) Trasa 3 – Na zachód od Rynku (Rynek Solny i Garncarski – fontanna fragment murów obronnych – remiza strażacka – pomnik 170lecia straży
pożarnej w Oleśnie).
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4) Trasa 4 – Na wschód od Rynku (Zespół Szkół w Oleśnie– Sąd Rejonowy w
Oleśnie – krzyż przy ul. Kościuszki – odkryty basen w Oleśnie – stary młyn
parowy).
5) Trasa 5 – Na północ od Rynku (figura św. Jana Nepomucena – Kościół
parafialny Bożego Ciała – Publiczne Gimnazjum nr 1 im. T. Kościuszki – Oleska
Biblioteka Publiczna – Urząd Miejski i Starostwo Powiatowe – Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 3 im. Powstańców Śląskich).
6) Trasa 6 – Do kościółka św. Anny i Siedmiu Źródeł (Pomnik Powrotu Ziem
Piastowskich do Macierzy – cmentarz komunalny – Zespół Szkół
7) Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. M. Kopernika – krzyże i kapliczki przy
ul. Powstańców Śląskich – Kościół św. Anny – kapliczki w okolicy kościoła –
Uroczysko Siedem Źródeł i Oleska Kalwaria – Dąb Papieski).
8) Trasa 7 – Między cmentarzem Żydowskim a Grodziskiem (Cmentarz żydowski
– kapliczka z ryngrafem Maryjnym – kapliczka z figurą Matki Boskiej –kaplica
św. Franciszka – Miejski Dom Kultury – Państwowa Szkoła Muzyczna tajemnicza kolumna – dom Felixa Rendschmidta –
9) Zespół Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy – Synagoga – Zespół Szkół
Dwujęzycznych im. Księżnej Jadwigi Śląskiej – Mogiła zadżumionych –
murowana kapliczka z ludową figurą Chrystusa Ubiczowanego).
10)

Trasa 8 – Wojciechów – Stare Olesno – Boroszów.

11)

Trasa 9 – Wachowice – Wachów – Leśna.

12)

Trasa 10 - Olesno – Łowoszów.

13)

Trasa 11 – Świercze – Borki Małe – Broniec – Borki Wielkie – Kucoby –

Bodzanowice.
14)

Trasa 12 – Grodzisko – Wysoka – Kolonia Łomnicka – Łomnica –

15)

Sowczyce.

Trasy turystyki rowerowej i konnej
Na obszarze

gminy Olesno

funkcjonuje

szereg oznakowanych tras turystyki

rowerowej, do których zaliczają się:
1) Trasa Olesno – Grodzisko – Wysoka- Brynica – Kolonia Łomnicka, szlak
czarny, fragment trasy 52 Szlakiem Sanktuariów, długość 11,4 km.
2) Trasa Olesno – staw Żurawiniec - Boroszów, szlak czarny, fragment trasy 52
Szlakiem Sanktuariów, długość 12,6 km.
3) Trasa Olesno - Boroszów, szlak zielony, fragment trasy 401, długość 6,2 km.
4) Trasa Olesno - Wachów - Leśna, szlak zielony, fragment trasy 401, długość
9,4 km.
5) Trasa Wojciechów – Stare Olesno - Wędrynia, szlak zielony, fragment trasy
401, długość 5,3 km.
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6) Trasa Olesno – Stare Olesno, szlak żółty, fragment trasy 51, długość 9,7 km.
7) Trasa Siedem Źródeł, szlak zielony nr 414, długość 0,5 km.
Wszystkie trasy rowerowe mogą być również traktowane jako szlaki piesze.
Znakomite warunki przyrodnicze, z dużym udziałem łąk i pastwisk, zmienność
krajobrazu

i

otwartość

morfologicznych,

przestrzenna

sprzyjają

rozwojowi

głównych

jednostek

jeździectwa.

krajobrazowo

Ośrodki

jazdy

–

konnej

zlokalizowane są w Borkach Małych (restauracja i hotel Na Kamieniu) i w Borkach
Wielkich (ośrodek U Bayera).
Formy turystyki
Walory przyrodnicze gminy Olesno są ważnym elementem rozwoju takich form
turystyki jak:
1) wędrówki piesze i rowerowe, jeździectwo,
2) myślistwo,
3) wędkarstwo,
4) fotografia plenerowa,
5) agroturystyka.
Dla celów penetracyjnych istotne znaczenie posiadają przebiegające przez teren
gminy szlaki turystyczne, trasy spacerowe, trasy turystyki rowerowej i konnej.

Dla rozwoju myślistwa, wędkarstwa i fotografii plenerowej kwalifikują się: obszar
górnego biegu doliny Budkowiczanki, wąwóz Stobrawy (Walce), obszar zbiegu doliny
Prądu i Łomnicy, obszar widłowy dolin Stobrawy, Wilczej Wody i Bzinicy.

Ponadto

dla

celów

wędkarskich

wykorzystywane

są

liczne

stawy

rybne,

w

szczególności Żurawiniec w Boroszowie, stawy hodowlane w Borkach Wielkich,
Kucobach, Starym Oleśnie, Leśnej i Wysokiej.

W Starym Oleśnie, na skraju Borów Stobrawskich, zlokalizowane są dwa znaczące, w
pełni wyposażone ośrodki turystyczne. Położenie ich w sąsiedztwie drogi krajowej nr
11 i przystanku kolejowego oraz na trasie szlaku turystycznego decyduje o
znakomitej dostępności komunikacyjnej zarówno dla mieszkańców powiatu jak
całego województwa.
Cechą charakterystyczną gminy Olesno są dawne układy ruralistyczne wsi sięgające
lokacji średniowiecznych. W gminie Olesno wczesnośredniowieczne założenia posiada
aż 13 wsi. Część z nich położona malowniczo wzdłuż cieków wodny, pośród cennych
krajobrazowo lasów, posiada duże możliwości w zakresie rozwoju agroturystyki czyli
formy wypoczynku na obszarach wiejskich o charakterze rolniczym, opartej o bazę
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noclegową i aktywność rekreacyjną związaną z gospodarstwem rolnym i jego
otoczeniem. Potencjalnie najlepsze możliwości

w zakresie rozwoju agroturystyki posiadają miejscowości Kucoby, Leśna, Boroszów,
Bodzanowice, Borki Wielkie i Kolonia Łomnicka. Obszary wiejskie Leśnej i Kucob
predysponują do rozwoju agroturystyki, zwłaszcza w oparciu o tereny leśne,
nagromadzenie
degradacji

zasobów

środowiska,

kulturowych,
dostępność

położenie

poza

komunikacyjną

i

zasięgiem

obszarowej

nagromadzenie

szlaków

turystycznych.

Obecnie na terenie gminy zarejestrowane są dwa podmioty świadczące usługi w
zakresie agroturystyki:
1. Agroturystyka na Krzywej w Łowoszowie,
2. Opolskie Centrum Rekreacji, Fizjoterapii, Hipoterapii, Agroturystyka w Borkach
Wielkich.
Baza noclegowa
Bazę obiektów noclegowych na obszarze gminy Olesno tworzą:
1) Restauracja i Hotel „Aleksandra” w Oleśnie,
2) Hotel Olesno w Oleśnie,
3) Pensjonat As w Oleśnie,
4) Restauracja i hotel „Na Kamieniu” w Borkach Małych,
5) Rezydencja dla seniorów „Złote Borki” w Borkach Małych,
6) Ośrodek Wypoczynkowy Anpol w Starym Oleśnie,
7) Ośrodek Jeździecki Borki Wielkie,
8) Ośrodek Wypoczynkowy Horn w Starym Oleśnie,
9) Ośrodek Wypoczynkowy Jawi w Kucobach,
10)

Kompleks Gastronomiczno - Rekreacyjno Wąsiński,

11)

Harcerski Ośrodek Wypoczynkowy Kucoby,

12)

Agroturystyka na Krzywej w Łowoszowie.

Możliwości rozwoju ruchu turystycznego oraz bazy noclegowej stwarzają także:
1) zbiornik w Kucobach, atrakcyjnie położony przy miejscowości letniskowej
wykorzystywanej przez mieszkańców województwa śląskiego,
2) zbiorniki we wsi Leśna, zlokalizowane wśród lasów i unikalnych kompleksów
wielowiekowego starodrzewu,
3) zbiorniki w Boroszowie,
4) zbiornik Borki Wielkie na Łomnicy, przy którym mieści się jedna z większych
stadnin koni w okolicy.
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Zbiorniki w Starym Oleśnie są w pełni zagospodarowane turystycznie. Znajdują się tu
plaże oraz pełna infrastruktura rekreacyjno-turystyczna, łącznie z gastronomią i bazą
noclegową.

Mając na uwadze stale rosnące zainteresowanie agro- i ekoturystyką, wysokie walory
przyrodniczo krajobrazowe regionu oraz intensyfikację działań, których celem jest
zwiększenie potencjału turystycznego gminy baza noclegowa powinna zostać
powiększona.
Fot. 43. Ośrodek jazdy konnej Borki Wielkie
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Fot. 44. Restauracja i hotel „Na Kamieniu”, Zajazd „Eliza” w Borkach Małych

Fot. 45. Ośrodek wypoczynkowy Anpol w Starym Oleśnie
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Parki
Na terenie gminy zlokalizowanych jest 5 unikatowych parków stanowiących część
dawnych zespołów pałacowo-parkowych. Dwa z nich, wpisane do wojewódzkiego
rejestru zabytków, znajdują się we wsiach Sowczyce

i Świercze. Pozostałe

zlokalizowane są w Boroszowie, Bodzanowicach i Starym Oleśnie, objęte w całości
lub częściowo ochroną w ewidencji zabytków.

Park w Sowczycach stanowi założenie krajobrazowe pochodzące z 1 poł. XIX w.
Elementem charakterystyczny stanowi wiekowy drzewostan dębowy, prowadząca do
pałacu aleja z pomnikowymi lipami i dębami oraz okazały wiąz rosnący w pobliżu
budynku.

Nieodłączny

element

krajobrazowego

założenia

parkowego

stanowi

malowniczo położony staw. Do zachowanych elementów architektury należą budynek
pałacu (obecnie dom dziecka), dawna gorzelnia (obecnie budynek mieszkalny) oraz
dawne obiekty stajni, spichlerza i obory (obecnie magazyny).

Fot. 46. Zespół pałacowo - parkowy w Starym Oleśnie
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Fot. 47. Zespół pałacowo-parkowy we wsi Sowczyce

Park we wsi Świercze stanowi element towarzyszący założeniu dworskiemu z XIX w.
Park tworzy wiekowy drzewostan, z zachowanym dawnym układem kompozycyjnym,
promenadą i alejami spacerowymi, pawilonami oraz cmentarzem rodowym. Do
zachowanych obiektów dawnego dworu należą oficyna dworska, dawne obiekty
wozowni, świniarni, spichlerza, lodowni oraz dziedziniec gospodarczy.

Największą atrakcję parku w Boroszowie stanowią pomniki przyrody w postaci
wiekowych dębów. Przed wojną w skład założenia wchodził również drewniany
zamek. Do dziś zachował się układ założenia krajobrazowego, z osiami widokowymi,
malowniczymi polanami, okazałymi nasadzeniami daglezji i jesionów oraz obiekty
architektury: dawny spichlerz, czworaki, ośmioraki oraz pozostałości podjazdu
pałacowego.
W

Starym

Oleśnie

położony

jest

zespół pałacowo-parkowo-

folwarczny z początku XIX w., w którym do dziś zachował się obiekt pałacu
oraz

położone

w

sąsiedztwie

założenie

folwarczne

z

dawnymi

budynkami

wielofunkcyjnymi, stajnią, starymi sypialniami. Krajobrazowe założenie parkowe
zajmuje obszerne tereny położone na północ i północny-wschód od budynku pałacu.
Główną atrakcję założenia parkowego stanowią ponad stuletni drzewostan klonów, lip
i robinii akacjowych.
Park w Bodzanowicach zlokalizowany jest w sąsiedztwie kościoła parafialnego pw.
Najświętszej Marii Panny. Wśród nasadzeń parkowych wyróżnić można wiekowe
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okazy jesionów, lip, klonów, olszy czy wiązów. O dawnym układzie kompozycyjnym
świadczą

ślady

dawnych

ścieżek

spacerowych.

Do

zachowanych

elementów

architektury należą budynek dawnego dworu (obecnie urząd pocztowy i sklep) oraz
gorzelnia (obecnie zakład produkcyjny).

Wymienione zespoły pałacowo-parkowe, dworsko-parkowe oraz pałacowo-parkowofolwarczne stanowią bezsprzecznie niewykorzystany potencjał rozwoju turystycznego
na obszarze gminy Olesno. Zarówno zabytki architektury jak i towarzyszące im
założenia parkowe powinny zostać poddane działaniom rewaloryzacyjnym mającym
na celu przywrócenie wartości użytkowych i ekspozycję zachowanego dziedzictwa
kulturowego. Adaptacja całych zespołów w kierunku obiektów rekreacyjnych oraz
szkoleniowo-rekreacyjnych z funkcjami gastronomicznymi, usług leczniczych oraz
usług sportu może stanowić znaczące obiekty oferty turystycznej regionu.

2.8. Potrzeby i możliwości rozwoju miasta i gminy6
Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym „W studium uwzględnia się uwarunkowania wynikające w szczególności z potrzeb i
możliwości rozwoju gminy, uwzględniających w szczególności:
a) analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne,
b) prognozy demograficzne, w tym uwzględniające, tam gdzie to uzasadnione, migracje w ramach miejskich
obszarów funkcjonalnych ośrodka wojewódzkiego,
c) możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej, a także
infrastruktury społecznej, służących realizacji zadań własnych gminy,
d) bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę”.
Wyżej przywołany przepis zastał wprowadzony przez z dniem 18 listopada 2015 r. w związku z wejściem w
życie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. Kompleksowo zaktualizowane Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olesno zostało przyjęte uchwałą Nr
XV/132/2015 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 28 grudnia 2015 r. W okresie, w którym sporządzony został
dokument Studium, nie prowadzono analiz w zakresie odpowiadającym w pełni wymogom określonym w art.
10 ust. 1 pkt 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności nie dokonano
bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę w zakresie, o którym mowa w art. 10 ust. 5 cytowanej wyżej
ustawy.
Przeprowadzenie opisanych wyżej analiz w pełnym zakresie jest możliwe i konieczne przy sporządzaniu
kompleksowej aktualizacji Studium (lub w przypadku opracowania nowego dokumentu zastępującego w
pełni dotychczas obowiązujące Studium). Analizy, prognozy i bilanse zostały wykonane na potrzeby
niniejszej zmiany Studium w sposób adekwatny do jej zakresu obszarowego i problemowego.
Minister Infrastruktury Technicznej i Budownictwa w piśmie DPP.621.1.2016.RR (NK:66198/16) z dnia 29
kwietnia 2016 r. podkreśla, że prowadzenie analiz w zakresie określonym w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzenny, ma na celu dokonywanie „oceny faktycznych potrzeb
rozwojowych gminy, aby dostosować do nich wielkość terenów wyznaczanych na cele inwestycyjne. Istotą
nowej regulacji było doprowadzenie do uświadomienia przez wspólnoty samorządowe skali niespójności,
jakie mogą występować w aktach planistycznych, i w ten sposób uruchomienie mechanizmów, które
6

Zmiana wprowadzona uchwałą nr ……. Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia …….
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zahamują proces nieracjonalnego przeznaczania pod zabudowę nowych dotąd niezagospodarowanych
terenów”.
Celem regulacji zawartych w art. 10 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(określających niezbędny zakres czynności, jakie powinny zostać zrealizowane przez organ sporządzający
studium, przy dokonywaniu bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę) jest docelowe wyznaczanie w
studium kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w taki sposób, aby w miarę możliwości
koncentrować procesy urbanizacji na terenach położonych w obszarach o w pełni wykształconej zwartej
strukturze funkcjonalno-przestrzennej, przy jednoczesnym ograniczaniu przeznaczania pod zabudowę
nowych terenów. Tak wiec rozwój zabudowy powinien być dostosowany do możliwości finansowania przez
gminę sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej oraz infrastruktury społecznej, przy uwzględnieniu
zasad zrównoważonego rozwoju.

2.8.1 Analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne
Analizy ekonomiczne
Niniejsza zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olesno
obejmuje działki stanowiące własność prywatną o nr 524 w części, 525, 526, 527, 529, 530 położone w
granicach miasta Olesno o łącznej powierzchni ok. 2.8ha.
Celem niniejszej aktualizacji studium jest przywrócenie na wskazanym terenie możliwości lokalizacji
terenów związanych z aktywnością gospodarczą. Zostały one zmienione na tereny dolesień w dokumencie
przyjętym uchwałą nr XV/132/2015 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 28 grudnia 2015 r.
W celu doprowadzenia dokumentów planistycznych do pierwotnego stanu Rada Miejska w Oleśnie
podjęła uchwałę nr XXVII/216/20 z dnia 8 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olesno oraz uchwałę nr
XXVII/21720 z dnia 8 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w Oleśnie w rejonie ulicy Gorzowskiej.
Teren ten położony jest w granicach miasta Olesno, zwartego obszaru osadniczego, w
bezpośrednim sąsiedztwie istniejących zakładów produkcyjnych oraz Katowickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej. Zlokalizowany jest przy skrzyżowaniu ul. Leśnej z ul. Gorzowską (drogą wojewódzką nr 487).
Od północy ograniczony jest przez ul. Leśną, od zachodu ul. Gorzowską, natomiast od południa i wschodu
sąsiaduje z terenami aktywności gospodarczej – m.in. istniejącym zakładem produkcyjnym ORAS Olesno
Spółka z o.o. - Producent armatury sanitarnej.
W związku z art. 36 ust. 1 ustawy o planowaniu nie ma możliwości zastosowania alternatywnej
lokalizacji, na inny teren, już przeznaczonym pod działalność gospodarczą w obowiązującym Studium.
Działania takie byłyby nieuzasadnione pod każdym względem w szczególności pod względem formalnym,
jak również ekonomicznym.
Analizy środowiskowe
W granicach obszaru objętego zmianą nie udokumentowano występowania gatunków roślin, zwierząt i
grzybów chronionych. Obecnie tereny te są gruntami niezabudowanymi, a w strukturze gruntów dominują
użytki rolne klasy RVI oraz nieużytki. Teren jest położony w granicach miasta Olesna, w bezpośrednim
sąsiedztwie ul. Leśnej oraz drogi wojewódzkiej nr 487 w wyniku czego narażony jest na silne oddziaływania
ze źródeł komunikacyjnych (hałas, wibracje, zanieczyszczenia atmosferyczne).
Analizy społeczne
Realizacja inwestycji polegającej na przywróceniu funkcji aktywności gospodarczej będzie oddziaływała w
wymiarze społecznym korzystnie. Przyczyni się do utworzenia nowych miejsc pracy jak również może
pośrednio wpłynąć na migracje zewnętrzne do miasta przyszłych pracowników. Ze względu na położenie nie
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będzie wpływało na konieczność rozbudowy infrastruktury społecznej na potrzeby przyszłych inwestycji na
tym terenie.

2.8.2. Prognozy demograficzne
Szczegółowe, dotychczasowe procesy demograficzne i zachodzące zmiany opisano w rozdziale 2.7.
Uwarunkowania społeczno-demograficzne.
Dodatkowo jednak, bazując na „Prognozie demograficznej gmin na lata 2017 – 2030” opracowanej przez
Główny Urząd Statystyczny – Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy, uzupełnić je można o
następującą prognozę demograficzną:
2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

17763

17620

17558

17490

17415

17337

17260

17180

17104

17020

16933

16844

Mężczyźni

8515

8500

8488

8470

8447

8418

8390

8359

8331

8298

8262

8226

Kobiety

9164

9120

9070

9020

8968

8919

8870

8821

8773

8722

8671

8618

Ogółem

Prognozowany wg GUS spadek liczby ludności wynosi zaledwie 919 osób, co stanowi ok. 5% liczby
ludności.
Przy dokonywaniu analiz i bilansów można uwzględnić niepewność procesów demograficznych i
inwestycyjnych o tolerancji 30%. W związku z powyższym możliwe jest również utrzymanie obecnej liczby
ludności jak również jej wzrost.

2.8.3. Możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruktury
technicznej, a także infrastruktury społecznej, służących realizacji zadań własnych gminy
Ze względu na położenie obszaru objętego zmianą w zwartej strukturze przestrzennej – granicach miasta
Olesno teren ten ma zapewnioną obsługę komunikacyjną oraz dostęp do pełnej infrastruktury technicznej.
Przyjęte w zmianie Studium kierunki zagospodarowania przestrzennego rozwiązania przestrzenne nie
pociągają za sobą konieczności realizacji nowych inwestycji w zakresie sieci komunikacyjnej, infrastruktury
technicznej, jak również infrastruktury społecznej.
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2.8.4. Bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę
Na terenie gminy Olesno działania powinny być ukierunkowane na tworzenie nowych miejsc pracy w gminie
m.in. poprzez udostępnienie terenów przeznaczonych pod działalność usługową oraz produkcyjną.
Ze względu na charakter funkcji wprowadzonej w niniejszej zmianie Studium [AG] bilansom poddano
wyłącznie funkcje produkcyjno – usługowe.
Sporządzając "Bilans.." wzięto pod uwagę jego cel - określenie, czy w granicach administracyjnych gminy
Olesno zachodzi potrzeba wyznaczenia w "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego" nowych terenów aktywności gospodarczej. Na potrzeby niniejszej analizy przyjęto, że
obszary zwartej zabudowy pokrywają się z granicami administracyjnymi miasta Olesno. Założenie to jest
prawidłowe ze względu na fakt, iż dotychczas gmina ostrożnie i w sposób bardzo przemyślany
gospodarowała przestrzenią i wprowadzała nową zabudowę w miarę potrzeb rozwojowych i w miejscach,
które miały już zapewniony dostęp do dróg i infrastruktury technicznej.
W odpowiedzi na spadek liczby mieszkańców, spowodowany między innymi niedostateczną liczbą miejsc
pracy, jednym z kierunków polityki przestrzennej gminy powinno być tworzenie warunków dla rozwoju
zakładów produkcyjnych, produkcyjno-usługowych oraz centr logistycznych. W Studium należy wskazać
obszary inwestycyjne zlokalizowane w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej oraz istniejącej już bazy produkcyjnej
gminy – w szczególności w sąsiedztwie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
W poniższym zestawieniu przedstawiono powierzchnie terenów przeznaczonych w obowiązujących planach
miejscowych na terenie miasta i gminy Olesno:
Tereny przeznaczone pod Tereny zainwestowane w Tereny nie zainwestowane
AG, PU w ha
ha
w ha
Miasto Olesno
130,66
41,36
89,30
Tereny wiejskie
45,67
1,40
44,27
Razem
176,33
42,76
133,57

W poprzedniej edycji studium wyznaczono tereny przeznaczone pod funkcje produkcyjno-usługowe o
następujących powierzchniach:
Tereny przeznaczone pod Tereny zainwestowane w Tereny nie zainwestowane
AG, PU w ha
ha
w ha
Miasto Olesno
173,07
67,97
105,10
Tereny wiejskie gminy
115,93
21,66
94,27
Razem
286,00
86,63
199,37
Przyjęto następujące założenia:
 wskaźnik zabudowy 0.85 (przyjmując 15% powierzchni terenu jako powierzchnię biologicznie
czynną)
 zapotrzebowanie na nowe tereny przeznaczone pod funkcje poprodukcyjne, produkcyjno-usługowe
pokrywa się z zapotrzebowaniem uwzględnionym w obowiązującym dokumencie (tereny nie
zainwestowane) na dzień dzisiejszy i wynosi 199,37 ha (1 993 700 m2)
Daje to następującą powierzchnię użytkową zabudowy:
1 993 700 [m2] x 0,85 = 1 694 645 m2
Zgodnie z założeniami bilansu z uwagi na niepewność procesów rozwojowych, można zwiększyć
prognozowany wynik o 30%, tak więc maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na zabudowę usługowo-
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produkcyjną i produkcyjną może w perspektywie 30-letniej wynieść: 2 203 038,5 m2, co daje powierzchnię
220,30 ha netto.
Ponadto, uwzględniając informacje zawarte w opracowaniach badawczych i studialnych, publikacjach oraz
doświadczenie warsztatu urbanistycznego można przyjąć, że dodatkowo wielkość zapotrzebowania na
tereny związane z innymi funkcjami niż usługowo-produkcyjna i produkcyjna – tereny komunikacji, dróg,
infrastruktury technicznej, zieleni może stanowić ok. 15% powierzchni terenów. Można więc przyjąć, że
maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na zabudowę usługowo-produkcyjną i produkcyjną może w
perspektywie 30-letniej wynieść 253,34 ha brutto (25 334 500 m2).
W związku z powyższym wprowadzana w niniejszej aktualizacji Studium zmiana obejmująca ok. 2.8ha ma
marginalne znaczenie i zawiera się w granicach rezerw, które gmina Olesno posiada.

2.8.5. Wnioski
Przeprowadzone analizy, prognozy i bilanse wykazują, że w Oleśnie występują znaczne rezerwy
terenów położonych w granicach obszaru o w pełni wykształconej, zwartej strukturze
funkcjonalnoprzestrzennej, na których możliwa jest lokalizacja nowej zabudowy.
Zmiana w Studium pozostaje bez istotnego wpływu na bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę na
obszarze miejskim gminy Olesno. Korekta kierunków zagospodarowania przestrzennego polegająca na
przywróceniu na wskazanym terenie możliwości lokalizacji terenów związanych z aktywnością gospodarczą
ma pełne uzasadnienie ekonomiczne w obliczu szybko zapełniającej się Katowickiej Strefie Aktywności
Gospodarczej oraz w postaci dostępności terenów do sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej.7

7

Zmiana wprowadzona uchwałą nr ……. Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia …….
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3.

Kierunki rozwoju przestrzennego gminy Olesno

3.1. Cele polityki przestrzennej gminy
Analiza systemowej oceny niewykorzystanych szans rozwoju gminy Olesno wskazuje
szereg

uwarunkowań

stanowiących

mocne

strony

gminy

będących

podstawą

wyznaczenia celów polityki przestrzennej.

Do mocnych stron gminy zalicza się w szczególności:
1. Wysoki potencjał środowiska przyrodniczego, dla rozwoju turystyki i rekreacji,
na który składają się: wysoki udział powierzchni zielonych i zalesienia gminy,
bogata sieć wód powierzchniowych, w tym zbiorników wodnych, dobre
położenie logistyczne i komunikacyjne, występowanie szeregu obiektów
dziedzictwa kulturowego połączonych siecią szlaków turystycznych pieszych i
rowerowych, sylwety

i układy urbanistyczne wsi opolskich malowniczo

wkomponowane w otaczający krajobraz, niewielki stopień zanieczyszczenia
powietrza.
2. Wysoki potencjał rozwoju gospodarczego rejonu, jako obszaru lokalizacji
terenów Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
3. Wysoki potencjał rozwoju osadniczego miasta Olesna, centralnego ośrodka
powiatu i gminy, stanowiącego atrakcyjne miejsce zamieszkania o bogatym
wachlarzu usług podstawowychi ponadpodstawowych.
4. Ukierunkowanie gospodarstw rolnych na jednorodność produkcji, znikoma
powierzchnia ugorów.
5. Dobre uzbrojenie w sieci elektroenergetyczną, telekomunikacyjną, wodociągową.
Przyjmuje się następujące cele polityki przestrzennej gminy:
1. Podniesienie

atrakcyjności

i

potencjału

gospodarczego

gminy

poprzez

utworzenie nowych terenów inwestycyjnych, pociągających za sobą wzrost
zatrudnienia.
2. Zwiększenie atrakcyjności obszarów Katowickiej Specjalnej Strefy
3. Ekonomicznej
zagranicznych

dla

rynków

poprzez

zewnętrznych

poprawę

–

inwestorów

funkcjonowania

krajowych

systemu

i

komunikacji

drogowej w zakresie połączenia terenów inwestycyjnych z siecią dróg
wojewódzkich i krajowych oraz autostradą A4 poprzez budowę obwodnicy
miasta Olesna.
4. Poprawa

funkcjonowania

systemu

komunikacji

drogowej

gminy.

5. Eliminacja uciążliwości związanych z ruchem tranzytowym w mieście Oleśnie.
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6. Wykorzystanie

potencjału

turystycznego

gminy

poprzez

racjonalne

wykorzystanie zasobów oraz wykreowanie atrakcyjnych miejsc rekreacji i
wypoczynku.
7. Podniesienie

jakości

życia

mieszkańców

gminy

oraz

zwiększenie

atrakcyjności terenów jako miejsca przyszłego inwestowania i zamieszkania
przez zwiększenie dostępu do infrastruktury, organizację zespołów zabudowy
jako

miejsc

przyjaznych

mieszkańcom,

zwiększenie

wachlarza

usług

podstawowych i ponadpodstawowych zarówno na terenie miasta, jak i na
obszarach jednostek wiejskich.
8. Uporządkowanie i poprawa struktury urbanistycznej gminy.
9. Zdefiniowanie zasad rozwoju zabudowy w celu utworzenia czytelnych układów
funkcjonalno - przestrzennych i podniesienia ładu przestrzennego.
10.Ochrona

dziedzictwa

kulturowego,

służąca

utrwalaniu

tożsamości

mieszkańców gminy.
11.Poprawa jakości środowiska, ochrona jego zasobów przyrodniczych i walorów
krajobrazowych.

Polityka

przestrzenna

gminy

winna

być

kreowana

w

oparciu

o

zasady

zrównoważonego rozwoju, a więc z poszanowaniem zasad ochrony środowiska oraz
racjonalnym wykorzystaniu jego zasobów.

3.2. Funkcje terenów i zasady ich zagospodarowania
3.2.1.

Ustalenia ogólne

Przestrzeń gminy można podzielić na dwie główne kategorie terenów:
 Tereny zainwestowane, które tworzą obszary zabudowy mieszkaniowej,
usługowej,

przemysłowej,

tereny

i

obiekty

infrastruktury

drogowej

i

technicznej oraz tereny eksploatacji górniczej.
 Tereny

niezabudowane,

które

tworzy

przestrzeń

rolnicza,

wody

powierzchniowe, tereny swobodnego wzrostu roślinności oraz obszary lasów.

Na rysunku Studium „Kierunki rozwoju przestrzennego” przedstawiono podział
struktury przestrzennej gminy na tereny, które zróżnicowano pod względem
graficznym, a także oznaczeń literowych. Pokazano także przebieg dróg oraz
rozmieszczenie obiektów infrastruktury technicznej.

Przedstawiony

na

rysunku

przebieg

granic

pomiędzy

terenami

o

różnym

przeznaczeniu ze względu na przyjętą skalę opracowania i stopień ogólności
podkładu mapowego, powinien zostać uszczegółowiony na etapie sporządzania
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Dopuszcza się korekty
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przebiegu lub lokalizacji sieci i obiektów infrastruktury technicznej oraz linii
rozgraniczających przeznaczenia terenów w dostosowaniu do granic własności lub
istniejącego zagospodarowania. Korekty te nie będą stanowić odstępstwa od ustaleń
Studium. Dokładny przebieg linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu i
różnych zasadach zagospodarowania powinny zostać ustalone na etapie opracowania
planów miejscowych.

Ustalenia

Studium

w

zakresie

przeznaczenia

terenów

dotyczą

przeznaczeń

podstawowych i uzupełniających, które im towarzyszą.

Jako przeznaczenie podstawowe należy rozumieć sposób zagospodarowania lub
użytkowania

terenu

w

obrębie

wyodrębnionego

na

rysunku

studium

terenu

oznaczonego symbolem, któremu towarzyszą inne sposoby użytkowania, określone
jako przeznaczenia uzupełniające.

Jako przeznaczenie uzupełniające należy rozumieć sposób zagospodarowania lub
użytkowania terenu, który może

być

ustalany w planach miejscowych pod

warunkiem, że wzbogaca lub uzupełnia przeznaczenie podstawowe i może z nim
harmonijnie

współistnieć

Przeznaczenie

na

uzupełniające

zasadach
może

być

określonych
ustalane

w

w

planie

miejscowym.

całości dla

pojedynczych

nieruchomości, przy czym nie może stanowić więcej niż 50% powierzchni całego
terenu wyodrębnionego na rysunku studium oznaczonego symbolem.

Przeznaczenie terenu ustalone w projekcie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego uznaje się za zgodne ze studium również w następujących
przypadkach:
 jeżeli projekt miejscowego planu, niezależnie od kierunków przeznaczenia
określonych dla terenów w ustaleniach szczegółowych studium, ustala dla tego
terenu albo jego części przeznaczenie rolnicze, leśne lub na cele terenów
zieleni,
 jeżeli

przeznaczenie

terenu

ustalone

w

projekcie

planu

miejscowego

wyodrębnia istniejące elementy zagospodarowania, w wypadku gdy określenie
innego

przeznaczenia

powodowałoby

dla

gminy

skutki

finansowe

nie

uzasadnione celem publicznym lub celami ładu przestrzennego; przy czym
przez istniejące zagospodarowanie rozumie się także zagospodarowanie, które
może być zrealizowane zgodnie z prawomocnymi decyzjami o pozwoleniu na
budowę

oraz

o

warunkach

zabudowy

lub

o

ustaleniu

lokalizacji

celu

publicznego, ważnymi w momencie sporządzania projektu miejscowego planu.
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Istniejący i planowany układ drogowo-uliczny, głównie węzły drogowe, został
określony w studium w sposób liniowy i symboliczny. Ustalenie linii rozgraniczających
dróg, ulic i węzłów drogowych, będzie miało miejsce w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego. Określony w Studium układ dróg, zawiera: drogi
ekspresowe, drogi główne ruchu przyśpieszonego, drogi główne, drogi zbiorcze,
część dróg lokalnych i dojazdowych. Pozostałe drogi zostaną ustalone w miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego.

3.2.2.

Tereny mieszkaniowe

Rozwój zabudowy mieszkaniowej na terenie gminy został określony w oparciu o
nowe tereny inwestycyjne. Bazuje na rozwoju zabudowy jednorodzinnej na terenie
miasta Olesna oraz zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej na obszarach wiejskich.

W

obrębie

miasta

zakłada

się

utrzymanie

istniejących

funkcji

terenów

mieszkaniowych i usługowych, w szczególności zachowanie historycznych założeń
urbanistycznych w części centralnej. Wskazuje się rozwój terenów inwestycyjnych, a
także zwiększanie w jego ogólnej powierzchni, udziału terenów przeznaczonych pod
zabudowę mieszkaniową.

Zakłada się wycofanie zagospodarowania rolniczego z obszaru zwartej zabudowy
miasta Olesna. Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w granicach
administracyjnych miast, przeznaczenie gruntów rolnych na cele nie związane z
gospodarką rolną nie wymagają uzyskania decyzji administracyjnych. Grunty rolne w
granicach Olesna przeznacza się pod zainwestowanie związane przede wszystkim z
zabudową mieszkaniową, aktywnością gospodarczą oraz terenami zieleni urządzonej.

Na terenach wiejskich zakłada się uzupełnianie istniejącej zabudowy w celu
tworzenia zwartych układów urbanistycznych. Nową zabudowę lokalizuje się w
sąsiedztwie istniejących dróg, co minimalizuje koszty rozbudowy sieci infrastruktury
technicznej i drogowej. Zaleca się lokalizowanie nowych budynków w liniach
zabudowy wyznaczonych przez istniejącą zabudowę. Wyznaczenie terenów

pod zabudowę powinno powstrzymać niekorzystny proces ekspansji zabudowy na
terenach

rekreacyjnych

i

rolnych.

Co

istotne,

poza

wskazanymi

terenami

mieszkaniowymi nie dopuszcza się tworzenia zabudowy mieszkaniowej (w tym
siedliskowej) na terenach rolnych.

Dla dalszego rozwoju zabudowy zagrodowej preferuje się obszary cechujące się
dominacją jej występowania, gdzie nadal podtrzymywana jest kultura prowadzenia
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gospodarki rolnej i upraw polowych. Należą do nich wsie Bodzanowice, Boroszowów,
Broniec, Borki Wielkie, Borki Małe, Kolonia Łomnicka, Łomnica, Wysoka, Wachów,
Leśna i Kucoby. W miejscowościach, w których postępuje zanikanie tradycji
zabudowy zagrodowej lub w obszarach, gdzie należy ona do mniejszości, preferuje
się rozwój zabudowy jednorodzinnej. W bezpośrednim otoczeniu miasta Olesna oraz
wzdłuż dróg krajowych, gdzie obserwuje się częściowe lub całkowite odchodzenie od
tradycji rolniczych popiera się tendencję adaptowania zabudowy zagrodowej do
funkcji

usługowych.

Do

tych

miejscowości

zaliczają

się

tereny

zabudowy

zlokalizowane w Łowoszowie, Starym Oleśnie, Wojciechowie, Grodzisku i Świerczu.
Ponad to na obszarach wiejskich wskazuje się na szerokie możliwości przekształcania
zabudowy zagrodowej w różne formy drobnej wytwórczości i przetwórstwa rolnospożywczego.

Wyznaczanie nowych terenów przeznaczonych pod zabudowę na terenie miasta oraz
na terenach wiejskich daje możliwość w miarę swobodnego wyboru miejsca
zamieszkania oraz zachowanie dotychczasowego charakteru zabudowy bez potrzeby
nadmiernego jej zagęszczania.

Zakłada się sukcesywne podnoszenie estetyki i ładu przestrzennego jednostek
osadniczych poprzez ochronę krajobrazów kulturowych, utrzymanie regionalnohistorycznej

skali

i

struktury

jednostek

osadniczych

oraz

przeciwdziałanie

rozpraszaniu nowej zabudowy wiejskiej.
Zakłada

się

zachowanie,

rewitalizację

i

modernizację

istniejącej

zabudowy

zagrodowej w oparciu o historyczny wizerunek obiektów. Na terenach wiejskich
umożliwia się realizację nowej zabudowy zagrodowej zgodnie z zachowaniem
regionalnego charakteru zabudowy dla wsi opolskiej, z zachowaniem wymogu
zharmonizowania nowej zabudowy z historyczną kompozycją przestrzenna w
zakresie skali, bryły, formy architektonicznej, materiału oraz nawiązania formami i
materiałami do lokalnej tradycji architektonicznej. Zakłada się izolowanie zielenią
obiektów dysharmonijnych.

Zakłada się łączenie ochrony środowiska kulturowego z ochroną środowiska
przyrodniczego poprzez ochronę krajobrazu naturalnego związanego przestrzennie z
historycznym założeniem ruralistycznym oraz utrzymanie ograniczenia lokalizacji
zabudowy mieszkaniowej w obszarach miejscowości Leśna i Kucoby. Miejscowości te
wskazuje się jako obszary predysponowane do rozwoju turystyki i zabudowy
rekreacji indywidualnej.

S t r o n a | 143

Na

terenach

wiejskich

umożliwia

się

realizację

towarzyszących

zabudowie

mieszkaniowej obiektów usługowych oraz niezbędnych urządzeń infrastruktury
technicznej, dróg dojazdowych, a także zieleni urządzonej. Zaleca się, aby na terenie
każdej wsi zlokalizowane były usługi handlu detalicznego, usługi oświaty oraz tereny
rekreacyjno-sportowe.

Ogranicza się wprowadzanie nowej zabudowy wzdłuż linii kolejowej, drogi krajowej
nr

11,

terenów

zarezerwowanych

pod

perspektywiczny

rozwój

układu

komunikacyjnego, które stanowią obecnie lub będą stanowiły w przyszłości źródło
uciążliwości i hałasu.

3.2.3.

Tereny inwestycyjne

Zapewnia się wyposażenie w szeroki wachlarz usług z zakresu usług podstawowych i
ponadpodstawowych poprzez dopuszczenie ich jako towarzyszących dla większości
typów zabudowy.

Tereny komercyjne tworzy się na terenie miasta oraz na terenach wiejskich, w
miejscach o dobrze wykształconych połączeniach drogowych, a także w oddaleniu od
zabudowy mieszkaniowej.

Zakłada się wykorzystanie potencjału gospodarczego ośrodka miejskiego Olesna, a
co za tym idzie rozwoju potencjału gospodarczego całej gminy poprzez zwiększenie
atrakcyjności

terenów

aktywności

gospodarczej

włączonych

do

Katowickiej

Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Pozyskanie rynków zewnętrznych - inwestorów
krajowych i zagranicznych oraz firm poszukujących nowych obszarów działalności
uwarunkowane jest rozbudową sieci komunikacyjnej zapewniający prawidłowe
połączenia drogi krajowej nr 11 z drogami wojewódzkimi nr 494 i 901, a w dalszej
relacji z autostradą A4.

Wskazuje się do wykorzystania tereny rolne o niższych klasach bonitacyjnych, co
pozwoli na obniżenie kosztów inwestycyjnych związanych z koniecznością uiszczenia
opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

3.2.4.

Turystyka

Wykorzystanie i wzmocnienie potencjału kulturalnego, rekreacyjnego i sportowego
należy do celów strategicznych rozwoju gminy. Za cele operacyjne przyjmuje się:
renowację obiektów i obszarów dziedzictwa kulturowego oraz ich promocja poprzez
stałą dbałość o należyty stan istniejących zabytków, oznakowanie zabytków i tras
dojazdowych, popularyzację zabytków poprzez wydawanie folderów i przewodników,
komputeryzacja ośrodków kultury; remonty i modernizację obiektów, w których
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realizowane są zadania z zakresu kultury; promocję oferty kulturalnej gminy;
organizację imprez kulturalnych integrujących społeczność lokalną; wzbogacanie
oferty kulturalnej poprzez współpracę z miastami partnerskimi; rozwój infrastruktury
turystycznej w mieście i na wsi wykorzystującej walory przyrodnicze i kulturowe
gminy; rozwój infrastruktury sportowej; poprawę zaplecza socjalnego działających
Ludowych Zespołów Sportowych, stworzenie warunków do powstania nowych ogniw
LZS; rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę ścieżek
rowerowych i nowych obiektów rekreacyjnych.

Zakłada się zwiększenie potencjału turystycznego gminy poprzez turystyczne
wykorzystanie terenów cechujących się:


nagromadzeniem zasobów przyrodniczych i kulturowych,



peryferyjnym położeniem poza zasięgiem obszarowej degradacji środowiska,



dostępnością komunikacyjną, zwłaszcza w zakresie nagromadzenia szlaków
turystycznych (pieszych, rowerowych i konnych),

które stanowić mogą atrakcyjne miejsce rekreacji i wypoczynku.
Zakłada się rozwój jakościowy i ilościowy bazy noclegowej i gastronomicznej. Popiera
się rozwój gospodarstw agroturystycznych, które mogą być podstawową formą bazy
noclegowej

gminy.

Agroturystyka,

dzięki

specyfice

towarzyszenia

działalności

rolniczej, a tym samym bazowania na rozproszonej strukturze osadniczej na całym
obszarze gminy, wykorzystuje jej potencjał w postaci urozmaiconego krajobrazu
rolniczego i dobrej jakości środowiska, w szczególności powietrza atmosferycznego i
klimatu akustycznego. Zakłada się rozwój bazy turystycznowypoczynkowej na obszarach wiejskich o charakterze rolniczym, opartej o bazę
noclegową i aktywność rekreacyjną związaną z gospodarstwem rolnym i jego
otoczeniem. W zakresie rozwoju agroturystyki wskazuje się w szczególności
miejscowości Kucoby, Leśna, Boroszów, Bodzanowice, Borki Wielkie oraz Kolonia
Łomnicka.

Zakłada

się

sąsiedztwie

rozwój

bazy

zbiorników

turystyczno-wypoczynkowej

wodnych.

Wyznacza

się

terenów

obszary

położonych

w

zlokalizowane

w

miejscowościach Boroszów, Borki Wielkie, Kucoby, Leśna, Łomnica, Wojciechów oraz
Stare Olesno. Tereny te położone są w granicach proponowanego poszerzenia
Obszaru

Chronionego

Krajobrazu

Lasy

Stobrawsko

-

Turawskie,

dlatego

funkcjonowanie bazy turystycznej nie może stać w sprzeczności z celem utworzenia
obszaru, a więc ochronie walorów przyrodniczych, korytarzy ekologicznych oraz
krajobrazu.

Funkcja

turystyczna

nie

może

krajobrazową funkcją terenów objętych ochroną.

przeważać

nad

przyrodniczą

i
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Przyjmuje się rozwój form turystyki i infrastruktury turystycznej dostosowany do
cech naturalnych obszarów. Jako dominujące i preferowane formy turystyki
wyznacza się agroturystykę, turystykę kwalifikowaną konną, rowerową i pieszą oraz
turystykę wypoczynkową i krajoznawczą. Zakłada się wykorzystanie istniejących
szlaków

PTTK,

tematycznych.

istniejących
Zakłada

pałacowo-parkowych.

się

regionalnych
wykorzystanie

Wskazuje

się

tras

rowerowych

potencjału

obiekty

oraz

szlaków

turystycznego

zespołów

zlokalizowane

w

miejscowościach

Świercze, Sowczyce, Boroszów, Bodzanowicach i w Starym Oleśnie do podjęcia
działań rewaloryzacyjnych mającym na celu przywrócenie wartości użytkowych i
ekspozycję zachowanego dziedzictwa kulturowego. Popiera się adaptację całych
zespołów w kierunku obiektów rekreacyjnych oraz szkoleniowo-rekreacyjnych z
funkcjami gastronomicznymi, usług leczniczych oraz usług sportu może stanowić
znaczące obiekty oferty turystycznej regionu.

3.2.5.

Rolnictwo i leśnictwo

Przewiduje się sukcesywne zmniejszanie udziału upraw rolniczych w ogólnej
powierzchni miasta Olesna oraz strefach koncentracji zabudowy jednostek wiejskich.
Jest to związane z koniecznym dla rozwoju gminy wyznaczaniem nowych obszarów
inwestycyjnych terenów przeznaczanych pod zabudowę mieszkaniową, usługową,
aktywności gospodarczej oraz zieleń uporządkowaną.

Poza obszarami koncentracji zabudowy należy zapewnić rozwój rolnictwa na terenach
dotychczas zagospodarowanych rolniczo.

Należy zachować gleby wysokich klas bonitacyjnych (gleby klas II-III wskazane na
rysunku studium) i chronić przed przeznaczaniem na inne cele, za wyjątkiem
obszarów wskazanych pod zabudowę. Gospodarkę rolną należy prowadzić zgodnie z
zachowaniem równowagi przyrodniczej.

Należy dążyć do utrzymania walorów przyrodniczych i krajobrazowych gminy. Zaleca
się zachowanie w krajobrazie rolniczym form zieleni, a w szczególności zadrzewień i
zakrzewień śródpolnych, roślinności buforowej obudowy naturalnych cieków i
zbiorników z wodą, łąk, terenów podmokłych itp.

Zaleca się ograniczenie przeznaczania gruntów leśnych na inne cele. Proponuje się
powiększenie powierzchni terenów leśnych zgodnie z rysunkiem Studium, niemniej
dopuszcza się również zalesienia na terenach rolnych o klasach bonitacyjnych IV-VI,
nie wyznaczonych na rysunku, pod warunkiem spełnienia wymogów przepisów
szczególnych. Tereny zalesień powinny tworzyć spójny system przyrodniczy łącząc ze
sobą istniejące tereny leśne. Powstałe w ten sposób ciągi
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ekologiczne wzbogacą system przyrodniczy gminy i zapewnią powiązania z terenami
położonymi poza jej obrębem.

3.2.6.

Przestrzenie publiczne

Zgodnie z ustawą o planowaniu przestrzennym obszar przestrzeni publicznej to teren
o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich
życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jego
położenie oraz cechy funkcjonalno – przestrzenne, określony w studium.

Na terenie gminy za przestrzenie publiczne uznaje się historyczne centrum miasta
Olesna, rynek miasta Olesna oznaczony na rysunku Studium symbolem KS (tereny
placów), a także tereny zieleni urządzonej – parki: parki miejskie w centrum Olesna,
tereny zespołów pałacowo-parkowych w Sowczycach, Świerczu i Boroszowie, skwery
oraz tereny sportowe: Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji, kompleks boisk „Orlik
2012”, Oleska Laguna, boiska w miejscowościach, boiska przyszkolne oraz place
zabaw.

Wskazuje

się

konieczność

przestrzennych

przestrzeni

dążenia

do

publicznych.

sukcesywnego
W

szczególności

podnoszenia
dotyczy

to

walorów
układu

staromiejskiego miasta Olesna, z wyłączeniem obszaru rynku, którego rewitalizację
zakończono w 2013 r.

3.2.7.

Cmentarze

Wskazuje się lokalizację nowego cmentarza w północno - zachodniej części Olesna.
Zachowuje się cmentarze istniejące na terenie gminy. Wokół cmentarzy obowiązują
strefy ochrony sanitarnej zgodnie z przepisami o lokalizacji cmentarzy.

3.2.8.

Realizacja studium

Realizacja polityki przestrzennej nakreślonej w Studium odbywać się będzie poprzez
opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Powierzchnia pokrycia gminy aktualnie obowiązującymi planami miejscowymi wynosi
431,1 ha. Aktualnie obowiązujące plany miejscowe obejmują:
1. fragment miasta Olesna w rejonie ulic Ligenzów i Dobrodzieńskiej, tereny
położone we wsi Kucoby,
2. fragment miasta Olesna i miejscowości Wachowice (projektowany zbiornik
retencyjny Walce)
3. tereny położone we wsiach: Grodzisko, Borki Wielkie, Wojciechów, Stare
Olesno,
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4. fragment

miasta

Olesna

w

rejonie

ulic

Pieloka,

Mickiewicza,

Piastów,

Kopernika,
5. tereny położone w miejscowości Olesno, wsiach Kucoby, Stare Olesno,
Boroszów, Leśna,
6. fragment

miasta

Olesna

w

rejonie

ulicy

Matejki,

tereny

we

wsiach

Kucoby, Leśna (przysiółek Nowy Wachów), wsi Leśna, wsi Kucoby,
7. fragment miasta Olesna w rejonie ulic: Kluczborskiej, Lipowej, Powstańców
Śląskich i Akacjowej,
8. fragment miasta Olesna w rejonie ulic: Małe Przedmieście, Karola Miarki i
Mostową,
9. fragment miasta Olesna w rejonie ulic: Gorzowskiej, Leśnej i Sienkiewicza,
10.fragment miasta Olesna w rejonie ulic: Krasickiego, Słowackiego, Małe
Przedmieście i Pieloka,
11.fragment miasta Olesna w rejonie ulicy Wronczyńskiej,
12.fragment miasta Olesna w rejonie ulic: Gorzowskiej, Sosnowej i Siedmiu
Źródeł,
13.fragment miasta Olesna w rejonie ulic Matejki i Kossaka,
14.fragment miasta Olesna w rejonie ulic: Budowlanych, Kluczborskiej, Opolskiej i
Stobrówki,
15.fragment miejscowości Stare Olesno w rejonie ulicy Kluczborskiej,
16.fragment wsi Świercze w rejonie ulicy Leśnej.

Wskazuje się konieczność systematycznego sporządzanie planów miejscowych
zgodnie z przyjętym Wieloletnim programem sporządzania planów miejscowych.
Obszary wskazane do opracowania planów miejscowych przedstawiono w rozdziale
3.8 i 3.9.

Przy sporządzaniu

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla

terenów przeznaczonych pod zabudowę, należy przewidzieć zieleń publiczną,
podstawowe usługi dla ludności oraz tereny przewidziane do obsługi komunikacyjnej.
Nowa zabudowa powinna odpowiadać funkcjom i wskaźnikom określonym w
niniejszym opracowaniu.

3.2.9.

Ustalenia dla terenów

Ustala się, że podstawowe przeznaczenie terenu oznacza sposób zagospodarowania,
który powinien zajmować więcej niż połowę wyznaczonego w Studium terenu, z
zastrzeżeniem, że regulacja ta nie ogranicza powierzchni, która może być pokryta
zielenią.
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Przez przeznaczenie uzupełniające należy rozumieć część przeznaczenia terenu,
które dopełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe i zajmuje mniej niż połowę
terenu.
Wszystkie obiekty budowlane o wysokości równej i większej niż 50 m n.p.t. należy
zgłaszać do organu nadzoru nad lotnictwem wojskowym, zgodnie z przepisami
odrębnymi.

Wszystkie obiekty budowlane o wysokości równej i większej 100,0 m n.p.t., jako
przeszkody lotnicze, ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa ruchu lotniczego
podlegają zgłoszeniu do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
M – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej
Tereny istniejącej i planowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zagrodowej.
1.
2.

3.
4.

Podstawowym przeznaczeniem na terenach oznaczonych symbolem M jest
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa.
Jako przeznaczenie uzupełniające dopuszcza się:
1) zabudowę usługową, w tym usługi podstawowe z zakresu:
a) ochrony zdrowia, np. ośrodki zdrowia, itp.,
b) oświaty, np. przedszkola, żłobki itp.,
c) kultury, np. biblioteki, ośrodki kultury, kościoły, itp.,
d) administracji publicznej,
e) usług komercyjnych dotyczących zaspokajania potrzeb ludności
poprzez obsługę, pośrednictwo, wytwarzanie lub serwis dóbr
materialnych np. usługi finansowe,
gastronomiczne, hotelarskie, handlowe, obsługa komunikacji
1
samochodowej itp., które nie powinny powodować uciążliwości na
terenach zabudowy mieszkaniowej,
f) usług turystycznych w formie gospodarstw agroturystycznych wraz
z towarzyszącymi im usługami (np. gastronomia, wypożyczalnie
rowerów
itp.).
Preferowane
tereny rozwoju
gospodarstw
agroturystycznych wskazuje się w szczególności miejscowości:
Kucoby, Leśna, Boroszów, Bodzanowice, Borki Wielkie oraz Kolonia
Łomnicka,
g) usług turystycznych w formie zabudowy rekreacji indywidualnej w
miejscowościach Kucoby, Leśna i Borki Wielkie - przysiółku Flaki.
2) drobną działalność produkcyjną i inne przedsięwzięcia mogące
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko nie powodujące
uciążliwości poza granicami działki inwestora;
3) obiekty sportowo-rekreacyjne takie jak boiska, place zabaw itp.
Dopuszcza się wyposażenie terenów w drogi publiczne i wewnętrzne, ciągi
piesze, parkingi oraz zieleń urządzoną.
Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów:
1) zaleca się minimalną powierzchnię działki budowlanej nie mniejszą niż:
2
a) 1000 m dla zabudowy jednorodzinnej wolno stojącej (na
jeden budynek),
2
b) 800 m dla zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej (na jeden
segment) i innej nie wymienionej;
2) udział powierzchni biologicznie czynnej:
a) dla planowanych terenów mieszkaniowych zaleca się nie
mniej niż 30% działki budowlanej,
b) dla pozostałych funkcji zaleca się nie mniej niż 15%.
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5.

Zaleca się dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej obiekty
wolno stojące, o wysokości nie przekraczającej 10 m i ilości kondygnacji nie
większej niż 3.
6. Zaleca się przy kształtowaniu nowej zabudowy zachowanie istniejących linii
zabudowy wyznaczonych przez budynki usytuowane wzdłuż danej drogi.
7. Dopuszcza się adaptację istniejącej zabudowy zagrodowej na funkcje
mieszkaniowe i usługowe.
8. Dopuszcza
się
tworzenie
gospodarstw
agroturystycznych
wraz z
towarzyszącymi im usługami uzupełniającymi (np. gastronomia,
wypożyczalnie rowerów itp.).
9. Dopuszcza się obiekty o funkcjach usługowych jako obiekty wolno stojące lub
jako wydzielone w formie lokali użytkowych.
10. Należy dążyć do zachowania istniejących terenów zieleni, w tym zadrzewień i
zakrzewień, trwałych użytków zielonych, a także cieków
oczek wodnych.
11. Zaleca się wprowadzenie zieleni izolacyjnej w pasie o szerokości min. 10m od
strony dróg krajowych i wojewódzkich.
12. Dla terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie terenów kolejowych obowiązują
przepisy o transporcie kolejowym.
1 Poprzez określenie „uciążliwości” należy rozumieć zjawiska negatywnie wpływające na stan środowiska i jakość
życia ludzi, takie jak emisja hałasu, drgań, zanieczyszczenie powietrza, wód powierzchniowych i podziemnych itp.
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MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
Tereny istniejącej i planowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
1.

Podstawowym przeznaczeniem na terenach oznaczonych symbolem MN jest
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
2.
Jako przeznaczenie uzupełniające dopuszcza się:
1) zabudowę mieszkaniową zagrodową na działkach obecnie przez nią
zajmowanych;
2) zabudowę usługową, w tym usługi podstawowe z zakresu:
a) ochrony zdrowia, np. ośrodki zdrowia, itp.,
b) oświaty, np. przedszkola, żłobki itp.,
c) kultury, np. biblioteki, ośrodki kultury, kościoły, itp.,
d) administracji publicznej,
e) usług komercyjnych dotyczących zaspokajania potrzeb ludności
poprzez obsługę, pośrednictwo, wytwarzanie lub serwis dóbr
materialnych np. usługi finansowe,
gastronomiczne, hotelarskie, handlowe, obsługa komunikacji
samochodowej itp., które nie powinny
powodować uciążliwości na terenach zabudowy mieszkaniowej.
3. Dopuszcza się wyposażenie terenów w drogi publiczne i wewnętrzne, ciągi
piesze, parkingi oraz zieleń urządzoną.
4. Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów:
1) zaleca się minimalną powierzchnię działki budowlanej nie mniejszą niż:
2
a) 800 m dla zabudowy jednorodzinnej wolno stojącej (na jeden
budynek),
2
b) 600 m
dla zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej (na jeden
segment),
2
c) 400 m dla zabudowy jednorodzinnej szeregowej (na jeden
segment);
2) udział powierzchni biologicznie czynnej:
a) dla planowanych terenów mieszkaniowych zaleca się nie mniej niż
40% działki budowlanej,
b) dla pozostałych funkcji zaleca się nie mniej niż 15%.
5. Zaleca się dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej obiekty wolno stojące, o
wysokości nie przekraczającej 12 m i ilości kondygnacji nie większej niż 3.
6. Zaleca się przy kształtowaniu nowej zabudowy zachowanie istniejących linii
zabudowy wyznaczonych przez budynki usytuowane wzdłuż danej ulicy.
7. Dopuszcza się obiekty o funkcjach usługowych jako wydzielone w formie lokali
użytkowych w budynkach mieszkalnych.
8. Należy dążyć do zachowania istniejących terenów zieleni, w tym zadrzewień i
zakrzewień, a także cieków i oczek wodnych.
9. Zaleca się wprowadzenie zieleni izolacyjnej w pasie o szerokości min. 10 m od
strony dróg krajowych i wojewódzkich.
10. Dla terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie terenów kolejowych obowiązują
przepisy o transporcie kolejowym.
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MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
Tereny istniejącej i planowanej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, które
występują w obrębie miasta Olesna, a także zabudowa istniejącą w miejscowościach:
Bodzanowice, Borki Małe, Borki Wielkie, Boroszów, Kucoby, Sowczyce, Stare Olesno,
Świercze i Wojciechów.
1.
2.

3.
4.

5.
6.

Podstawowym przeznaczeniem na terenach oznaczonych symbolem MW jest
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.
Jako przeznaczenie uzupełniające dopuszcza się:
1) zabudowę mieszkaniową inną niż wielorodzinna na działkach obecnie
przez nią zajmowanych;
2) zabudowę usługową, w tym usługi podstawowe z zakresu:
a) ochrony zdrowia, np. ośrodki zdrowia, itp.,
b) oświaty, np. przedszkola, żłobki itp.,
c) kultury, np. biblioteki, ośrodki kultury, kościoły, itp.,
d) administracji publicznej,
e) usług komercyjnych dotyczących zaspokajania potrzeb ludności
poprzez obsługę, pośrednictwo, wytwarzanie lub serwis dóbr
materialnych np. usługi finansowe, gastronomiczne, hotelarskie,
handlowe, obsługa komunikacji samochodowej itp., które nie powinny
powodować uciążliwości na terenach zabudowy mieszkaniowej.
Dopuszcza się wyposażenie terenów w drogi publiczne i wewnętrzne, ciągi
piesze, parkingi oraz zieleń urządzoną.
Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów udział powierzchni biologicznie czynnej:
1) dla planowanych terenów mieszkaniowych zaleca się nie mniej niż 20%
działki budowlanej,
2) dla pozostałych funkcji zaleca się nie mniej niż 15%.
Zaleca się dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej obiekty o wysokości nie
przekraczającej 15 m i ilości kondygnacji nie większej niż 4.
Dopuszcza się obiekty o funkcjach usługowych jako obiekty wolno stojące lub
jako wydzielone w formie lokali użytkowych.

MU – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług
Tereny istniejącej i planowanej zabudowy mieszkaniowej i usługowej, które znajdują
się w obrębie miasta Olesna. Jest to zabudowa obejmująca głównie historyczne
centrum miasta wraz z terenami zabudowy usługowej o charakterze centrotwórczym.
1.
2.
3.

4.

Podstawowym przeznaczeniem na terenach oznaczonych symbolem MU jest
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i zabudowa usługowa.
Jako przeznaczenie uzupełniające dopuszcza się zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną na działkach obecnie przez nią zajmowanych.
W ramach zabudowy usługowej dopuszcza się usługi podstawowe z zakresu:
1) ochrony zdrowia, np. ośrodki zdrowia, itp.,
2) oświaty, np. przedszkola, żłobki itp.,
3) kultury, np. biblioteki, ośrodki kultury, kościoły, itp.;
4) administracji publicznej,
5) usług komercyjnych dotyczących zaspokajania potrzeb ludności poprzez
obsługę, pośrednictwo, wytwarzanie lub serwis dóbr materialnych np.
usługi finansowe, gastronomiczne, hotelarskie, handlowe, obsługa
komunikacji samochodowej itp., które nie powinny powodować
uciążliwości na terenach zabudowy mieszkaniowej.
Dopuszcza się wyposażenie terenów w drogi publiczne i wewnętrzne, ciągi
piesze, parkingi oraz zieleń urządzoną.
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5.

Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów:
1) zaleca się minimalną powierzchnię działki budowlanej nie mniejszą niż 800
2
m dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej
(na jeden budynek);
2) zaleca się, aby udział powierzchni biologicznie czynnej dla
planowanych terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej
stanowił nie mniej niż 5% działki budowlanej;
3) zaleca się dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wysokość budynków
nie przekraczającą 15 m i ilość kondygnacji nie większą niż 3.
6.
Zaleca się ustalanie obowiązkowych i nieprzekraczalnych linii zabudowy przy
zachowaniu historycznych układów urbanistycznych poszczególnych kwartałów
zabudowy.
7.
Nowa zabudowa powinna nawiązywać do charakteru historycznej zabudowy
miasta.
8.
Obowiązuje zabudowa o wysokich walorach architektonicznych i urbanistycznych.
9.
Obowiązuje wysoki standard zagospodarowania przestrzeni publicznych.
10. Obowiązuje reprezentacyjne zagospodarowanie terenów niezabudowanych z
wykorzystaniem zieleni ozdobnej oraz obiektów małej architektury.
11. Dopuszcza się obiekty o funkcjach usługowych jako obiekty wolno stojące lub
jako wydzielone w formie lokali użytkowych.
12. Zaleca się lokalizowanie usług w parterach budynków wielorodzinnych
w
szczególności w obszarze przestrzeni publicznych.
U – tereny zabudowy usługowej
Tereny istniejącej i planowanej zabudowy usługowej.
1.

Podstawowym przeznaczeniem na terenach oznaczonych symbolem U jest
zabudowa usługowa.
2. Jako przeznaczenie uzupełniające dopuszcza się:
1) funkcję mieszkaniową wyłącznie jako towarzyszącą obiektom usługowym
(np. mieszkanie funkcyjne);
2) drobną działalność produkcyjną i inne przedsięwzięcia mogące potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko nie powodujące uciążliwości poza
granicami działki inwestora, w szczególności na tereny sąsiadującej
zabudowy mieszkaniowej.
3. Dopuszcza się wyposażenie terenów w drogi publiczne i wewnętrzne, ciągi
piesze, parkingi oraz zieleń urządzoną.
4. Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów:
1) zaleca się minimalną powierzchnię działki budowlanej nie mniejszą niż 2
500 m ;
2) zaleca się, aby udział powierzchni biologicznie czynnej dla planowanych
terenów stanowił nie mniej niż 20% działki budowlanej.
5. Zaleca się dla nowej zabudowy usługowej dostosowanie wysokości budynków
do maksymalnej wysokości zabudowy sąsiedniej;
6. Należy dążyć do zachowania istniejących terenów zieleni, w tym zadrzewień i
zakrzewień.
UO – tereny usług oświaty
Tereny obejmujące obiekty o funkcji oświaty – szkoły, przedszkola itp.
1. Podstawowym przeznaczeniem na terenach oznaczonych symbolem UO jest
zabudowa usługowa z zakresu oświaty i szkolnictwa.
2. Jako przeznaczenie uzupełniające dopuszcza się:
1) funkcję mieszkaniową wyłącznie jako towarzyszącą obiektom usługowym;
2) zabudowę usługową z zakresu:
a) usług kultury, np. biblioteki, ośrodki kultury, itp.,
b) usług komercyjnych dotyczących zaspokajania potrzeb ludności poprzez
obsługę, pośrednictwo, wytwarzanie lub serwis dóbr materialnych np.
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3.

4.
5.

6.

usługi gastronomiczne, handlowe z wyłączeniem usług związanych z
obsługą komunikacji samochodowej.
W przypadku trwałej likwidacji funkcji oświatowej na terenie UO dopuszcza się
rozszerzenie przeznaczenia uzupełniającego na cały teren, z rozszerzeniem
funkcji mieszkaniowej na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i funkcji
usługowej na zabudowę pensjonatową itp.
Dopuszcza się wyposażenie terenów w drogi publiczne i wewnętrzne, ciągi
piesze, parkingi oraz zieleń urządzoną.
Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów:
1) minimalna powierzchnia działki budowlanej winna być uzależniona od
szczegółowego przeznaczenia terenu i określona w planie miejscowym;
2) zaleca się, aby udział powierzchni biologicznie czynnej dla planowanych
terenów stanowił nie mniej niż 20% działki budowlanej;
3) zaleca się dla zabudowy usługowej obiekty o wysokości nie
przekraczającej 12 m i ilości kondygnacji nie większej niż 3;
Należy dążyć do zachowania istniejących terenów zieleni, w tym zadrzewień i
zakrzewień.

US – tereny usług sportu
Tereny usług sportu obejmują istniejące i planowane obiekty sportowe i rekreacyjne
służące zaspokajaniu potrzeb ludności z zakresu aktywnego wypoczynku, a także
obiekty widowiskowe przeznaczone do organizacji imprez masowych (hale sportowe,
stadiony).
1.
2.

3.
4.

5.

Podstawowym przeznaczeniem na terenach oznaczonych symbolem US jest
sport i rekreacja.
Jako przeznaczenie uzupełniające dopuszcza się zabudowę usługową z zakresu:
1) usług kultury, np. biblioteki, ośrodki kultury, itp.;
2) administracji publicznej;
3) usług komercyjnych dotyczących zaspokajania potrzeb ludności poprzez
obsługę, pośrednictwo, wytwarzanie lub serwis dóbr materialnych np. usługi
gastronomiczne, handlowe z wyłączeniem usług związanych z obsługą
komunikacji samochodowej.
Dopuszcza się wyposażenie terenów w drogi publiczne i wewnętrzne, ciągi
piesze, parkingi oraz zieleń urządzoną.
Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów:
1) minimalna powierzchnia działki budowlanej winna być uzależniona od
szczegółowego przeznaczenia terenu i określona w planie miejscowym;
2) zaleca się, aby udział powierzchni biologicznie czynnej dla planowanych
terenów stanowił nie mniej niż 20% działki budowlanej.
Należy dążyć do zachowania istniejących terenów zieleni, w tym zadrzewień i
zakrzewień, trwałych użytków zielonych, a także cieków i oczek wodnych.

UK – tereny zabudowy sakralnej
Tereny obejmujące obiekty sakralne – obiekty kultu religijnego, kościoły, domy
modlitwy, klasztory wraz z obiektami administracyjnymi i usługami związanymi
z działalnością związków religijnych.
1. Podstawowym przeznaczeniem na terenach oznaczonych symbolem UK są
usługi kultu religijnego.
2. Jako przeznaczenie uzupełniające dopuszcza się:
1) funkcję mieszkaniową wyłącznie jako towarzyszącą obiektom usług
sakralnych (np. mieszkanie funkcyjne - plebania);
2) zabudowę usługową z zakresu:
a) usług kultury, np. biblioteki, ośrodki kultury, itp.,
b) administracji publicznej.
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3.
4.

5.

6.
7.
8.

Dopuszcza się wyposażenie terenów w drogi publiczne i wewnętrzne, ciągi
piesze, parkingi oraz zieleń urządzoną.
Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów zaleca się, aby udział powierzchni biologicznie czynnej dla planowanych terenów
stanowił nie mniej niż 10% działki budowlanej.
Obowiązuje zachowanie istniejących obiektów sakralnych wpisanych do rejestru
zabytków w dotychczasowej formie; w przypadku likwidacji usług kultu
religijnego należy zachować budynek kościoła jako element dziedzictwa
kulturowego.
Obiekty sakralne powinny stanowić dominanty architektoniczne odznaczające
się wysoką jakością architektury i estetyką.
Zachowuje się istniejące cmentarze przykościelne, wokół których obowiązują
strefy sanitarne zgodnie z przepisami prawa.
Należy dążyć do zachowania istniejących terenów zieleni, w tym zadrzewień i
zakrzewień, trwałych użytków zielonych, a także cieków i oczek wodnych.

UT – tereny usług turystyki
Tereny zabudowy usług rekreacyjno-wypoczynkowych, które znajdują się w
miejscowościach: Borki Małe, Borki Wielkie, Kucoby, Leśna, Łomnica, Olesno, Stare
Olesno, Wachowice i Wojciechów. Obejmują tereny usług świadczonych turystom lub
odwiedzającym,
w
szczególności
usługi
hotelarskie,
zabudowę
rekreacji
indywidualnej, ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty, campingi, pola biwakowe itp.
Większość tych terenów znajduje się w obszarze projektowanego poszerzenia
Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko - Turawskie.
1.
2.

3.

4.

Podstawowym przeznaczeniem na terenach oznaczonych symbolem UT są
usługi turystyczne.
Jako przeznaczenie uzupełniające dopuszcza się:
1) zabudowę mieszkaniową wyłącznie na działkach obecnie przez nią
zajmowanych lub jako funkcję towarzyszącą obiektom usług turystycznych
(np.
mieszkanie
funkcyjne
w
pensjonatach,
gospodarstwach
agroturystycznych);
2) zabudowę usługową z zakresu:
a) kultury, np. biblioteki, ośrodki kultury, kościoły, itp.,
b) usług komercyjnych dotyczących zaspokajania potrzeb ludności
poprzez obsługę, pośrednictwo, wytwarzanie lub serwis dóbr
materialnych np. usługi finansowe, gastronomiczne, hotelarskie,
handlowe z wyłączeniem usług związanych z obsługą komunikacji
samochodowej, itp.,
3) obiekty sportowo-rekreacyjne, takie jak boiska, place zabaw itp.,
4) zbiorniki wodne.
Dopuszcza się usługi turystyczne w formie gospodarstw agroturystycznych wraz
z towarzyszącymi im usługami (np. gastronomia, wypożyczalnie rowerów itp.).
Dopuszcza się wyposażenie terenów w drogi publiczne i wewnętrzne, ciągi
piesze, parkingi oraz zieleń urządzoną.
Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów:
1) zaleca się minimalną powierzchnię działki budowlanej nie mniejszą niż:
2
a) 2000 m dla zabudowy usług turystycznych w formie pensjonatów (na
jeden budynek),
2
b) 500 m dla zabudowy rekreacji indywidualnej (na jeden domek
letniskowy),
2
c) 1500 m dla innej, nie wymienionej;
2) udział powierzchni biologicznie czynnej:
a) dla zabudowy usług turystycznych zaleca się nie mniej niż 30% działki
budowlanej,
b) dla zabudowy rekreacji indywidualnej zaleca się nie mniej niż 60%
działki budowlanej;
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3)
5.
6.
7.

zaleca się dla zabudowy rekreacji indywidualnej obiekty wolno stojące, o
wysokości nie przekraczającej 8 m i ilości kondygnacji nie większej niż 2.
Należy dążyć do zachowania istniejących terenów zieleni, w tym zadrzewień i
zakrzewień, trwałych użytków zielonych, a także cieków i oczek wodnych.
Dla planowanej zabudowy obowiązuje zachowanie minimalnej odległości 10 m
od brzegów zbiornika Kucoby.
Proponuje się, by zagospodarowanie brzegów zbiornika retencyjnego Kucoby
nie zajmowało więcej niż 50% długości linii brzegowej.

KS – tereny placów
Teren placu obejmujący Rynek w Oleśnie.
1.
2.

3.
4.

Teren stanowi przestrzeń publiczną służącą zaspokajaniu potrzeb mieszkańców,
poprawy jakości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych.
Obowiązuje
wysoki
standard
zagospodarowania
terenu.
Zaleca
się
reprezentacyjne zagospodarowanie placu poprzez zieleń urządzoną, elementy
małej architektury i oświetlenie.
Dopuszcza się wyposażenie terenów w drogi publiczne i wewnętrzne, ciągi
piesze, parkingi oraz zieleń urządzoną.
Dopuszcza się funkcje i obiekty tymczasowe wynikające z organizacji imprez
masowych i innych wydarzeń publicznych.

AG – tereny aktywności gospodarczej
Tereny istniejącej i planowanej aktywności gospodarczej rozumianej jako tereny
działalności związanej z produkcją, tereny magazynów i składów oraz tereny parków
technologicznych, a także inkubatorów przedsiębiorczości itp.
1.
2.

3.

4.
5.

6.

Podstawowym przeznaczeniem na terenach oznaczonych symbolem AG jest
produkcja, składy i magazyny.
Jako przeznaczenie uzupełniające dopuszcza się:
1) zabudowę usługową;
2) funkcję mieszkaniową wyłącznie na działkach obecnie przez nią
zajmowanych oraz jako towarzyszącą obiektom przemysłowym lub
usługowym (mieszkanie funkcyjne itp.);
3) obiekty sportowo-rekreacyjne (np. boiska, korty tenisowe, pływalnie)
usytuowane w budynkach;
4)
obiekty
produkcji
rolnej,przetwórstwa,
fermy hodowlane
itp.z wyłączeniem terenów miasta Olesna.
Dla zabudowy przemysłowej i usługowej z kategorii przedsięwzięć mogących
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, zaleca się podłączenie do sieci
kanalizacji oraz sieci wodociągowej.
Dopuszcza się wyposażenie terenów w drogi publiczne i wewnętrzne, ciągi
piesze, parkingi oraz zieleń urządzoną.
Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów:
1) zaleca się minimalną powierzchnię działki budowlanej nie mniejszą niż 1000
2
m ;
2) zaleca się, aby udział powierzchni biologicznie czynnej dla planowanych
terenów stanowił nie mniej niż 15% działki budowlanej;
3) zaleca się dla nowej zabudowy dostosowanie wysokości budynków do
maksymalnej wysokości zabudowy sąsiedniej.
Dopuszcza się prowadzenie działalności przemysłowej i innych przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko, która nie powinny powodować
przekroczenia standardów jakości środowiska zgodnie z przepisami
określających zasady ochrony środowiska oraz warunki korzystania z jego
zasobów.
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7.

8.

Dopuszcza się lokalizowanie urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych
źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW - urządzeń pozyskujących
energię z biomasy, biogazu i biopaliw, urządzeń produkcji energii ze słońca
(systemy fotowoltaiczne) oraz ze źródeł geotermalnych. Granice stref
ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i
użytkowaniu terenu dla tych urządzeń są tożsame z granicami terenów
oznaczonych symbolem AG.
Zaleca się odizolowanie terenów aktywności gospodarczej mogącej powodować
uciążliwości od bezpośrednio graniczących funkcji mieszkaniowych i innej
zabudowy chronionej (szkolnictwo, ochrona zdrowia, turystyka). Postuluje się
tworzenie nasadzeń zieleni izolacyjnej opartych o zieleń wysoką (w tym gatunki
zimozielone),
stosowanie
technicznych
środków
ograniczających
lub
eliminujących uciążliwości lub strefowanie zabudowy (np. oddzielanie zabudowy
przemysłowej od mieszkaniowej zabudową usługową itp.).

ZPP – tereny zespołów pałacowo-parkowych
Zespoły pałacowo-parkowe obejmują tereny zabytkowych dworków i pałaców.
Tworzą kompleksy złożone z historycznej zabudowy wraz z otaczającymi je
założeniami parkowymi (w tym grunty leśne), wodami powierzchniowymi i innymi
elementami zagospodarowania.
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

Podstawowym przeznaczeniem na terenach oznaczonych symbolem ZPP jest
funkcja zgodna z aktualnym wykorzystaniem historycznej zabudowy zespołów
pałacowo-parkowych.
Jako przeznaczenie podstawowe i/lub uzupełniające zaleca się funkcje:
1) mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną;
2) usługi komercyjne i niekomercyjne dotyczące zaspokajania potrzeb
ludności poprzez obsługę, pośrednictwo, wytwarzanie lub serwis dóbr
materialnych np. usługi finansowe, gastronomiczne, hotelarskie (i inne
turystyczne), handlowe, usługi sportu, kultury, opieki zdrowotnej, oświaty
oraz usługi administracji publicznej z wyłączeniem usług związanych z
obsługą komunikacji samochodowej.
Zespoły pałacowo-parkowe powinny stanowić integralną całość obejmującą
historyczną zabudowę i zieleń parkową.
Dopuszcza się wyposażenie terenów w drogi publiczne i wewnętrzne, ciągi
piesze, parkingi oraz zieleń urządzoną, pod warunkiem, że zagospodarowanie
takie nie będzie ingerować w historyczny układ urbanistyczny zespołów.
Adaptację terenów na nowe funkcje należy prowadzić pod nadzorem
konserwatorskim.
Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów
określi miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Zaleca się zachowanie i ochronę wartościowego drzewostanu. Uzupełnianie
nasadzeń zieleni powinno być dostosowane do charakteru założeń parkowych i
powinno być uzgodnione z konserwatorem zabytków.

R - tereny rolnicze
Tereny rolnicze obejmują tereny, które są wykorzystywane jako uprawy polowe,
uprawy ogrodnicze, sadownicze, łąki i pastwiska. Dopełnieniem krajobrazu terenów
rolnych są śródpolne grupy zadrzewień i zakrzewień, a także wody powierzchniowe.
1.

2.

Podstawowym przeznaczeniem na terenach oznaczonych symbolem R jest teren
rolniczy (uprawy polowe, uprawy ogrodnicze, sadownicze, łąki i pastwiska,
zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne, a także wody powierzchniowe).
Dopuszcza się eksploatację złóż surowców mineralnych na terenach
udokumentowanych złóż.
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3.

4.

5.

6.
7.

Dopuszcza się przeprowadzenie przez tereny, a także w razie konieczności ich
wyposażenie w infrastrukturę techniczną, drogi publiczne lub wewnętrzne, w
sposób nie kolidujący z podstawową
funkcją.
Dopuszcza się lokalizowanie urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych
źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW tj. elektrowni fotowoltaicznych, a
także instalacji wykorzystujących energię z biomasy, biogazu i biopaliw, wraz ze
strefami ochronnymi związanym z ograniczeniami w zabudowie oraz
zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu dla tych urządzeń, zgodnie z rysunkiem
studium.
Kierunki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów dopuszcza się sytuowanie zabudowań inwentarskich, gospodarczych i innych
obiektów związanych z produkcją rolną, za wyjątkiem budynków mieszkalnych.
1) dopuszcza się sytuowanie zabudowań inwentarskich, gospodarczych i innych
obiektów związanych z produkcją rolną;
2) dopuszcza się utrzymanie istniejących budynków mieszkalnych.
Należy dążyć do zachowania zadrzewień i zakrzewień oraz wód
powierzchniowych – naturalnych cieków i oczek wodnych.
zielonych,
Należy
dążyć
do
utrzymania
trwałych
użytków
w szczególności w dolinach cieków.

RU – tereny obiektów produkcji rolnej i obsługi gospodarki rolnej i leśnej
Tereny istniejących obiektów aktywności gospodarczej związanej z produkcją rolniczą
(np. zakłady przetwórstwa rolnego, sprzedaż pasz, intensywne rolnictwo, fermy
hodowlane), a także obsługa produkcji rolniczej i leśnej.
1.

2.

3.
4.

5.

6.

Podstawowym przeznaczeniem na terenach oznaczonych symbolem RU jest
obsługa produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz
gospodarstwach leśnych i rybackich.
Jako przeznaczenie uzupełniające dopuszcza się:
1) zabudowę usługową z zakresu usług komercyjnych;
2) funkcję
mieszkaniową
wyłącznie
jako
towarzyszącą
obiektom
przeznaczenia podstawowego (np. mieszkanie funkcyjne).
Dopuszcza się wyposażenie terenów w drogi publiczne i wewnętrzne, ciągi
piesze, parkingi oraz zieleń urządzoną.
Kierunki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów:
1) preferuje się minimalną powierzchnię działki budowlanej nie mniejszą niż
2
1000 m ;
2) zaleca się, aby udział powierzchni biologicznie czynnej dla planowanych
terenów obiektów produkcji rolnej i obsługi gospodarki rolnej i leśnej nie
powinien stanowić mniej niż 15% działki budowlanej;
3) zaleca się dla nowej zabudowy dostosowanie wysokości budynków
do maksymalnej wysokości zabudowy sąsiedniej.
Dopuszcza się prowadzenie działalności obiektów produkcji rolnej i leśnej i
innych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko nie powodujących uciążliwości poza granicami działki inwestora,
w szczególności na terenach sąsiadującej zabudowy mieszkaniowej.
Zaleca się odizolowanie terenów produkcji rolnej i leśnej mogącej powodować
uciążliwości od bezpośrednio graniczących funkcji mieszkaniowych i innej
zabudowy chronionej (szkolnictwo, ochrona zdrowia, turystyka). Postuluje się
tworzenie nasadzeń zieleni izolacyjnej opartych o zieleń wysoką (w tym gatunki
zimozielone), stosowanie
technicznych środków ograniczających lub eliminujących uciążliwości lub
strefowanie
zabudowy
(np.
oddzielanie
zabudowy
produkcyjnej
od
mieszkaniowej zabudową usługową itp.).

WS – tereny wód powierzchniowych
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Tereny śródlądowych wód powierzchniowych obejmujące cieki powierzchniowe oraz
zbiorniki wód stojących.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Podstawowym przeznaczeniem na terenach oznaczonych symbolem WS są
wody powierzchniowe śródlądowe.
Jako przeznaczenie uzupełniające dopuszcza się zieleń urządzoną.
Dopuszcza się obiekty związane z ochroną przeciwpowodziową oraz inne
niezbędne urządzenia hydrotechniczne.
Dopuszcza się przeprowadzenie przez tereny, a także w razie konieczności ich
wyposażenie w infrastrukturę techniczną, drogi publiczne lub wewnętrzne w
formie przepraw mostowych, w sposób nie kolidujący z podstawową funkcją.
Dopuszcza się sportowe i rekreacyjne wykorzystanie zbiorników. Użytkowanie
zbiorników nie powinno naruszać równowagi ekosystemów wodnych.
Dla terenów przylegających do wód powierzchniowych ustala się zachowanie po
obu stronach brzegów pasów o szerokości co najmniej 3 m umożliwiających
prowadzenie prac konserwacyjnych.

WR – tereny zbiorników retencyjnych
Tereny śródlądowych wód powierzchniowych obejmujące istniejące
retencyjne wód stojących oraz projektowany zbiornik retencyjny Walce.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

zbiorniki

Podstawowym przeznaczeniem na terenach oznaczonych symbolem WR są
wody powierzchniowe śródlądowe.
Jako przeznaczenie uzupełniające dopuszcza się zieleń urządzoną.
Dopuszcza się urządzenia i obiekty związane z ochroną przeciwpowodziową oraz
inne niezbędne urządzenia hydrotechniczne.
Dopuszcza się przeprowadzenie przez tereny, a także w razie konieczności ich
wyposażenie w infrastrukturę techniczną, drogi publiczne lub wewnętrzne w
formie przepraw mostowych, w sposób nie kolidujący z podstawową funkcją.
Dopuszcza się sportowe i rekreacyjne wykorzystanie zbiorników. Użytkowanie
zbiorników nie powinno naruszać równowagi ekosystemów wodnych.
W obszarze projektowanego zbiornika retencyjnego Walce zakazuje się
wznoszenia siedlisk oraz innych obiektów związanych z gospodarką rolną.
Zaleca się ograniczenie turystycznego zagospodarowania brzegu zbiornika
wodnych wodnego w Kucobach. Proponuje się, żeby zagospodarowanie
zajmowało nie więcej niż 10% długości linii brzegowej zbiornika.
Dla terenów przylegających do wód powierzchniowych ustala się zachowanie po
obu stronach brzegów pasów o szerokości co najmniej 3 m umożliwiających
prowadzenie prac konserwacyjnych.

ZP – tereny zieleni urządzonej
Tereny zieleni urządzonej w postaci parków, przyulicznych skwerów i wydzielonych
ciągów pieszo-rowerowych, nadrzecznych promenad i ogrodów działkowych, które
tworzą tereny publiczne o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej.
1.
2.
3.
4.

Podstawowym przeznaczeniem na terenach oznaczonych symbolem ZP jest
zieleń urządzona.
Jako przeznaczenie uzupełniające dopuszcza się zieleń nieurządzoną.
Należy zadbać o zachowanie i pielęgnację zieleni, a także wysoki standard
zagospodarowania.
Zaleca się wydzielanie ścieżek pieszo-rowerowych uzupełniających system
powiązań komunikacyjnych na terenie gminy.
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5.
6.

Dopuszcza się wyposażenie w obiekty małej architektury (np. ławki, rzeźby,
fontanny).
Dopuszcza się przeprowadzanie sieci infrastruktury technicznej i lokalizację
urządzeń towarzyszących tym sieciom, w sposób nie kolidujący z podstawową
funkcją terenu i pozostałymi zasadami zagospodarowania terenu oraz nie
degradujący walorów estetycznych i krajobrazowych terenu.

ZL – tereny lasów
Istniejące tereny stanowiące grunty leśne, tereny dotychczasowo zalesione.
1.
2.
3.
4.

5.

Podstawowym przeznaczeniem na terenach oznaczonych symbolem ZL są lasy.
Dopuszcza się zabudowę mieszkaniową w miejscach istniejących.
Obowiązuje prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie z planem urządzenia lasu.
Dopuszcza się prowadzenie dróg, sieci infrastruktury technicznej, lokalizację
obiektów i urządzeń towarzyszących tym sieciom w sposób
nie kolidujący z podstawową funkcją terenu.
Dopuszcza się eksploatację surowców skalnych i okruchowych na terenach
udokumentowanych złóż.

ZLZ – tereny proponowane do zalesienia
Tereny proponowane do zalesień, pod warunkiem spełnienia wymogów przepisów
odrębnych.
1.
2.
3.

4.
5.

Podstawowym przeznaczeniem na terenach oznaczonych symbolem ZLZ są
lasy.
Obowiązuje prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie z planem urządzenia lasu.
Dopuszcza się prowadzenie dróg, sieci infrastruktury technicznej, lokalizację
obiektów i urządzeń towarzyszących tym sieciom w sposób nie kolidujący z
podstawową funkcją terenu.
Dopuszcza się eksploatację surowców skalnych i okruchowych na terenach
udokumentowanych złóż.
Planowane zalesienia zaleca się realizować dostosowując dobór gatunkowy do
naturalnie występujących w regionie siedlisk przyrodniczych.

ZC – tereny cmentarzy
Tereny istniejących i planowanych cmentarzy wraz z niezbędnymi obiektami (np.
kaplice) i urządzeniami infrastruktury technicznej.
1.
2.
3.

Podstawowym przeznaczeniem na terenach oznaczonych symbolem ZC są
cmentarze.
Utrzymuje się istniejące cmentarze czynne i zabytkowe nieczynne.
Wokół cmentarzy obowiązują strefy sanitarne, zgodnie z przepisami prawa.
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4.
5.

6.

Dla cmentarzy zabytkowych obowiązują ustalenia dotyczące ochrony
zabytków.
Dopuszcza się przeprowadzanie dróg oraz sieci infrastruktury
technicznej i lokalizację urządzeń towarzyszących tym sieciom,
w sposób nie kolidujący z podstawową funkcją terenu i pozostałymi
zasadami zagospodarowania terenu oraz nie degradujący walorów
estetycznych terenu.
Dopuszcza się lokalizowanie parkingów w sposób
nie kolidujący
z funkcją cmentarzy i ochroną konserwatorską.

E – tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetycznej
Tereny przeznaczone pod infrastrukturę techniczną – elektroenergetyka.
1.
2.
3.

4.

Podstawowym przeznaczeniem na terenach oznaczonych symbolem E jest
elektroenergetyka wraz zabudową administracyjno - techniczną.
Jako przeznaczenie uzupełniające dopuszcza się zieleń urządzoną, parkingi,
drogi wewnętrzne.
Tereny
infrastruktury
elektroenergetycznej
nie
powinny
powodować
uciążliwości, w szczególności z zakresu promieniowania elektromagnetycznego,
na sąsiednich terenach mieszkaniowych.
Dopuszcza
się
przeprowadzanie
dróg
oraz
sieci
infrastruktury
technicznej i lokalizację urządzeń towarzyszących tym sieciom, w sposób nie
kolidujący
z
podstawową
funkcją
terenu
i
pozostałymi
zasadami
zagospodarowania terenu.

C – tereny infrastruktury technicznej – ciepłowniczej
Teren obejmujący obszar ciepłowni miejskiej w Oleśnie.
1.
2.
3.
4.

Podstawowym przeznaczeniem na terenach oznaczonych symbolem C jest
ciepłownictwo wraz zabudową administracyjno - techniczną.
Jako przeznaczenie uzupełniające dopuszcza się w szczególności zieleń
urządzoną, parkingi, drogi wewnętrzne.
Ustala się zachowanie istniejących obiektów z możliwością ich modernizacji i
rozbudowy.
Dopuszcza
się
przeprowadzanie
dróg
oraz
sieci
infrastruktury
technicznej i lokalizację urządzeń towarzyszących tym sieciom, w sposób nie
kolidujący
z
podstawową
funkcją
terenu
i
pozostałymi
zasadami
zagospodarowania terenu.

G – tereny infrastruktury technicznej – gazowniczej
Teren przeznaczone pod infrastrukturę techniczną – gazownictwo.
1.
2.
3.
4.

Podstawowym przeznaczeniem na terenach oznaczonych symbolem G jest
gazownictwo wraz zabudową administracyjno - techniczną.
Jako przeznaczenie uzupełniające dopuszcza się w szczególności zieleń
urządzoną, parkingi, drogi wewnętrzne.
Ustala się zachowanie istniejących obiektów z możliwością ich modernizacji i
rozbudowy.
Dopuszcza się przeprowadzanie dróg oraz sieci infrastruktury
technicznej i lokalizację urządzeń towarzyszących tym sieciom, w sposób nie
kolidujący
z
podstawową
funkcją
terenu
i
pozostałymi
zasadami
zagospodarowania terenu.
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NO – tereny infrastruktury wodociągowej – oczyszczalnie ścieków, ujęcia
wody, przepompownie
Teren obejmującą istniejące oczyszczalnie ścieków, większe ujęcia wody, a także
przepompownie ścieków.
1.
2.
3.
4.

5.

Podstawowym przeznaczeniem na terenach oznaczonych symbolem NO
są wodociągi i kanalizacja wraz zabudową administracyjno - techniczną.
Jako przeznaczenie uzupełniające dopuszcza się w szczególności zieleń
urządzoną parkingi, drogi wewnętrzne.
Obowiązuje zachowanie istniejących obiektów z możliwością ich
modernizacji i rozbudowy.
Dopuszcza się przeprowadzanie dróg oraz sieci infrastruktury
technicznej i lokalizację urządzeń towarzyszących tym sieciom, w
sposób nie kolidujący z podstawową funkcją terenu i pozostałymi
zasadami zagospodarowania terenu.
Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania
terenów - udział powierzchni biologicznie czynnej nie powinien stanowić
mniej niż 5% działki budowlanej.

NU – tereny utylizacji odpadów – składowisko odpadów
Tereny obejmujące istniejące miejsko – gminne składowisko odpadów komunalnych
zlokalizowane na gruntach miejscowości Świercze.
1.
2.
3.

4.

5.

Podstawowym przeznaczeniem na terenach oznaczonych symbolem NU
jest gospodarowanie odpadami.
Jako przeznaczenie uzupełniające dopuszcza się w szczególności zieleń
urządzoną parkingi, drogi wewnętrzne.
Dopuszcza się przeprowadzanie dróg oraz sieci infrastruktury
technicznej i lokalizację urządzeń towarzyszących tym sieciom,
w sposób nie kolidujący z podstawową funkcją terenu i pozostałymi
zasadami zagospodarowania terenu.
Dopuszcza się lokalizowanie urządzeń wytwarzających energię
z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW urządzeń pozyskujących energię z biomasy, biogazu i biopaliw, urządzeń
produkcji energii ze słońca (systemy fotowoltaiczne) oraz ze źródeł
geotermalnych. Granice stref ochronnych związanych z ograniczeniami
w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu dla tych
urządzeń są tożsame z granicami terenów oznaczonych symbolem NU.
Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania
terenów - udział powierzchni biologicznie czynnej nie powinien stanowić
mniej niż 5% działki budowlanej.

KK – tereny kolejowe (tereny zamknięte)
Tereny obejmujące przebiegającą przez gminę linię wraz z infrastrukturą techniczną i
stacją kolejową w Oleśnie oraz przystankami kolejowymi w Sowczycach i Starym
Oleśnie.
1. Podstawowym przeznaczeniem na terenach oznaczonych symbolem KK
jest komunikacja kolejowa.
2. Jako przeznaczenie uzupełniające dopuszcza się zieleń urządzoną.
3. Dopuszcza się przeprowadzanie dróg oraz sieci infrastruktury
technicznej i lokalizację urządzeń towarzyszących tym sieciom,
w sposób nie kolidujący z podstawową funkcją terenu i pozostałymi
zasadami zagospodarowania terenu.
4. Obowiązują zasady zagospodarowania zgodnie z funkcją kolejową
i wymaganiami zarządcy kolei.
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KSP - tereny parkingów
Tereny obejmujące istniejące i projektowane parkingi, nie stanowiące części
funkcjonalnej innego przeznaczenia, sytuowane w miejscu o ponadlokalnym
charakterze (np. skrzyżowanie dróg, kościół).
1.
2.

3.
4.

5.
6.

Podstawowym przeznaczeniem na terenach oznaczonych symbolem KSP
są parkingi.
Jako przeznaczenie uzupełniające dopuszcza się:
1) zieleń urządzoną;
2) zabudowę usługową w zakresie usług komercyjnych dotyczących
zaspokajania potrzeb ludności poprzez obsługę, pośrednictwo,
wytwarzanie
lub
serwis
dóbr
materialnych
np.
usługi
gastronomiczne, handlowe i inne.
Obowiązują parkingi w formie terenowej o utwardzonej powierzchni.
Dopuszcza się:
1) przeprowadzanie dróg oraz sieci infrastruktury technicznej i
lokalizację urządzeń towarzyszących tym sieciom, w sposób nie
kolidujący z podstawową funkcją terenu i pozostałymi zasadami
zagospodarowania terenu;
2) przeznaczenie części terenu pod realizację węzłów drogowych.
Należy dążyć do zachowania istniejącego drzewostanu, zadrzewień i
zieleni niskiej.
Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania
terenów - udział powierzchni biologicznie czynnej nie powinien stanowić
mniej niż 5% działki budowlanej.

PG – tereny powierzchniowej eksploatacji złóż kruszyw naturalnych – piasków
Tereny powierzchniowej eksploatacji złóż kruszyw naturalnych - piasków wraz z niezbędną infrastrukturą
oraz obiektami i urządzeniami towarzyszącymi. Po zaprzestaniu eksploatacji wskazuje się następujące
kierunki rekultywacji: leśny, wodny, rolny, sportowo-rekreacyjny.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 71), wydobywanie kopalin ze złoża metodą odkrywkową
na terenie gruntów leśnych zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko. W przypadku podjęcia eksploatacji inwestycja będzie poddana procedurze oceny oddziaływania
na środowisko przedsięwzięcia, której jednym z elementów powinien być raport oddziaływania na
środowisko. W raporcie tym zostanie określony szczegółowy wpływ na poszczególne elementy środowiska,
w oparciu o szczegóły techniczne wydobycia złóż.
Przed przystąpieniem do eksploatacji złoża w obrębie Wojciechów i Stare Olesno niezbędne może okazać
się wykonanie ekspertyzy hydrogeologicznej mającej na celu ocenić wpływ na zmianę stosunków wodnych w
otoczeniu inwestycji, w szczególności na śródleśne stawy położone w dolinie rz. Stobrawy na północnyzachód od planowanej kopalni. W zależności od wyników tej ekspertyzy - w przypadku stwierdzenia
wystąpienia negatywnego wpływu konieczne będzie podjęcie działań minimalizujących ten wpływ (np.
zmniejszenie zasięgu inwestycji).
Planowany teren wydobywczy w obrębie Stare Olesno i Wojciechów położony jest w lesie, w sąsiedztwie
strefy ochronnej podlegającego ochronie bielika. Przed rozpoczęciem eksploatacji złoża konieczne może być
przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej przez specjalistę ornitologa, która potwierdzi zasięg
występowania gatunku. Znając szczegóły techniczne wydobycia złoża i faktyczny zasięg inwestycji, należy
ocenić wpływ prac wydobywczych na bielika pod kątem emisji hałasu mogącego płoszyć patki. W przypadku
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stwierdzenia negatywnego oddziaływania na ww. gatunek, należy podjęć środki minimalizujące
(ograniczenie zasięgu inwestycji, dostosowanie godzin i terminów pracy kopalni, właściwy wybór sprzętu
wydobywającego piasek).
Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów:
- maksymalna wysokość budynków: 6m,
- maksymalna wysokość pozostałej zabudowy: w dostosowaniu do potrzeb technologicznych – do określenia
na etapie sporządzania planu miejscowego.8

3.3. Obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów,
ochrona przyrody i krajobrazu kulturowego

W rozwoju przestrzennym gminy przyjmuje się zasadę zrównoważonego
rozwoju. Należy zadbać o ochronę najcenniejszych zasobów środowiska i ich
racjonalne wykorzystanie. Ochrona poszczególnych elementów środowiska przełoży
się na podniesienie warunków życia mieszkańców.
Narzędziem realizacji ochrony środowiska przyrodniczego są miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego, w których szczegółowo zostaną opisane zasady
ochrony środowiska w zależności od miejscowych uwarunkowań na poszczególnych
terenach.

3.3.1.

Obszary i obiekty

chronione na

podstawie ustawy

o

ochronie przyrody
Na terenie gminy znajduje się 5 pomników przyrody, 7 użytków ekologicznych
oraz 1 zespół przyrodniczo - krajobrazowy.
W odniesieniu występujących na terenie gminy Olesno form ochrony przyrody
stosuje się odpowiednie przepisy ustawy o ochronie przyrody. Ochronie podlegają
również inne, dotąd nie rozpoznane elementy prawnie chronione, np. stanowiska
chronionych roślin i zwierząt.
Wyznacza się następujące formy ochrony przyrody:
1. Projektowane poszerzenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko –
Turawskie. Wskazuje się ochronę obszarów lasów położonych w gminie,
należących do wielkopowierzchniowego
kompleksu lasów Stobrawsko – Turawskich, ciągnących się od województwa
dolnośląskiego po Częstochowę. Pokrywająca się
z zachodnią granicą gminy, granica obszaru chronionego krajobrazu stanowi
nienaturalne rozgraniczenie dużego kompleksu leśnego. Istniejąca granica rodzi
konflikty w prawidłowym zarządzaniu i użytkowaniu terenów leśnych. Objęcie
ochroną proponowanego
obszaru stanowi skuteczne narzędzie polityki przestrzennej dotyczącej terenów
lasów na obszarze całej gminy, której za cel wskazuje się prowadzenie
racjonalnej gospodarki drzewostanem oraz utrzymanie równowagi przyrodniczej
pomiędzy zaspokajaniem potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem, a
funkcjonowaniem zbiorowisk leśnych.

8

Zmiana wprowadzona uchwałą nr XVIII/142/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 26.11.2019 r.
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2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

Projektowany Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Łomnicy i Liswarty”.
Wskazuje się ochronę korytarza ekologicznego rzeki Łomnicy i Liswarty o
znaczeniu regionalnym, który stanowi o połączeniu zewnętrznym gminy i
województwa opolskiego z doliną Warty.
Projektowany rezerwat przyrody „Stare Olesno”. Wskazuje się ochronę
fragmentu doliny rzeki Stobrawy, zlokalizowanego w północnej części
miejscowości Stare Olesno. Celem ustanowienia ochrony jest zachowanie
naturalnego charakteru siedlisk przyrodniczych doliny rzecznej.
Projektowany zespół przyrodniczo – krajobrazowy „Stawy w Dolinie Wilczej
Wody i Bzinicy”. Wskazuje się ochronę obszaru obejmującego cześć doliny
Wilczej Wody i Bzinicy wraz z zespołem stawów rybnych i otaczającymi
terenami leśnymi. Celem ustanowienia ochrony jest zachowanie różnorodności
biologicznej obszaru ze względu na występowanie chronionych zespołów
roślinnych, zachowanie siedlisk wilgotnych, bagiennych i namuliskowych jako
miejsca bytowania i żerowania ptaków wodno-błotnych oraz na pełnioną funkcję
krajobrazową.
Projektowany użytek ekologiczny „Źródła Budkowiczanki”. Wskazuje się do
objęcia ochroną obszaru źródliskowego rzeki Budkowiczanki wraz z fragmentem
doliny w początkowym biegu rzeki.
Projektowany użytek ekologiczny „Poczwarówka”.
Projektowany użytek ekologiczny na terenie leśnictwa Boroszów.
Wskazuje się do objęcia ochroną pozostałości naturalnych ekosystemów
bagiennych.

3.3.2.

Ochrona różnorodności biologicznej

Zagospodarowanie terenu gminy nie powinno naruszać stabilności naturalnych
ekosystemów oraz funkcjonowania podstawowych procesów przyrodniczych.

W

celu

ochrony

ekosystemów,

wartości

przyrodniczych

oraz

zróżnicowanego

krajobrazu rolniczego, zaleca się zachowanie istniejących terenów zieleni, w tym
zadrzewień i zakrzewień, przydrożnych szpalerów, łąk i pastwisk oraz innych form
naturalnie występującej roślinności, a także zieleni urządzonej, takiej jak założenia
parkowe i skwery. Zachowanie tych terenów istotne jest ze względu na utrzymanie
zróżnicowania biologicznego gminy oraz występowanie zwierząt. W tym zakresie
ważne jest także zabezpieczenie przed antropopresją wód powierzchniowych wraz z
ich obudową biologiczną. Doliny rzeczne szczególnie rzeki Stobrawy, Budkowiczanki,
Liswarty, Łomnicy i Prądu tworzą regionalne korytarze ekologiczne umożliwiające
migrację roślin, grzybów i zwierząt. Istotną rolę dla podniesienia zróżnicowania
biologicznego

gminy

stanowi

ochrona

przed

zmianą

zagospodarowania

dolin

rzecznych oraz planowane wprowadzanie zalesień.

Postuluje się zwiększanie powierzchni terenów zieleni w formie wprowadzania
zadrzewień śródpolnych i przydrożnych, wzbogacanie obudowy biologicznej cieków
oraz tworzenie założeń zieleni urządzonej w obrębie terenów zabudowanych.

S t r o n a | 165

3.3.3.

Ochrona wód

Należy zapewnić prawidłowe funkcjonowanie przepływających przez obszar gminy
cieków, a także zbiorników wód stojących i obszarów podmokłych. Zachowanie
zbiorników wodnych zapewnia odpowiednie warunki dla systemu małej retencji, co
pomaga przeciwdziałać skutkom suszy oraz potencjalnych powodzi.

Należy

chronić

wody

powierzchniowe

i

podziemne

przed

wprowadzaniem

zanieczyszczeń. Dla ochrony wód istotny będzie sukcesywny rozwój kanalizacji
sanitarnej i deszczowej terenów zurbanizowanych oraz ochrona biologicznej obudowy
cieków zapewniająca ograniczenie infiltracji związków azotu z pól uprawnych do wód
powierzchniowych.

Na terenach rolnych, w bezpośrednim sąsiedztwie cieków i wód stojących, zaleca się
pozostawienie pasów zieleni ochronnej stanowiącej naturalny bufor zapobiegający
infiltracji nawozów do wód powierzchniowych. Zieleń ochronną tworzą tereny łąk i
pastwisk, tereny zieleni krajobrazowej, naturalne zadrzewienia i zakrzaczenia. Zaleca
się tworzenie stref buforowych w postaci pasów wzdłuż cieków i zbiorników, których
nie powinno się nawozić.

Należy zapewnić właściwe zabezpieczenie techniczne obiektów, które stanowią
potencjalne ogniska zanieczyszczeń.

Należy zapewnić dostępność do wód otwartych. W tym celu wprowadza się zakaz
grodzenia działek do linii wody.

3.3.4.

Powietrze atmosferyczne

W celu ochrony atmosfery zaleca się wykorzystywanie do ogrzewania budynków
proekologicznych paliw charakteryzujących się niskimi wskaźnikami emisyjnymi,
takich jak: gaz, olej opałowy, drewno, biomasa lub urządzeń do

niskoemisyjnych technologii spalania, a także modernizowanie i wymianę starych
urządzeń o niskiej sprawności. Korzystne jest wykorzystywanie odnawialnych źródeł
energii.

3.3.5.

Ochrona gleb i powierzchni ziemi
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Należy dążyć do ograniczenia przeznaczenia terenów rolnych pokrytych glebami o
najwyższych klasach bonitacyjnych na inne cele z wyjątkiem terenów wskazanych na
rysunku Studium do zainwestowania, jak również wyłączonych z użytkowania
rolnego na podstawie obowiązujących planów miejscowych.

Zaleca

się

zachowanie

kompleksów

gleb

pochodzenia

organicznego,

które

użytkowane są jako trwałe użytki zielone. W ich obrębie nie należy pogarszać
stosunków wodnych poprzez nadmierne odwadnianie.

Obowiązuje

prowadzenie

racjonalnej

gospodarki

surowcami

mineralnymi.

Ich

eksploatacja powinna odbywać się z uwzględnieniem wymogów obowiązującego
prawa. Działalność górnicza nie powinna powodować przekształceń naruszających
równowagę w środowisku oraz powodować uciążliwości na terenach mieszkaniowych.

Należy

realizować

obowiązek

rekultywacji wyrobisk

powstałych

po

powierzchniowej eksploatacji kruszyw. Preferowanym kierunkiem jest utworzenie
terenów wodnych z możliwością ich rekreacyjnego zagospodarowania.

3.3.6.

Ochrona ludzi i środowiska kulturowego

Prowadzenie działalności gospodarczej nie powinno powodować uciążliwości poza
obrębem działki inwestora. W celu ograniczenia uciążliwości ze strony terenów
uciążliwego przemysłu na tereny mieszkaniowe postuluje się tworzenie na styku tych
terenów pasów zieleni izolacyjnej lub strefowanie zabudowy (np. wprowadzanie
zabudowy

nie

powodującej

uciążliwości

pomiędzy

terenami przemysłowymi

i

mieszkaniowymi). W planach miejscowych należy zapewnić ochronę przed hałasem
terenów mieszkaniowych, szkół i przedszkoli, zgodnie z przepisami określającymi
zasady ochrony środowiska oraz warunki korzystania z jego zasobów. Ochronę
klimatu akustycznego terenów mieszkaniowych w otoczeniu dróg o wysokim
natężeniu ruchu i linii kolejowej umożliwi odsunięcie zabudowy od emitorów lub jej
strefowanie.

3.3.7.

Ochrona przed powodzią

W zakresie prewencyjnej ochrony przeciwpowodziowej wskazuje się ograniczenie w
zmianach zagospodarowania ingerujących w ukształtowanie dolin rzecznych oraz
zmniejszenie ich chłonności retencyjnej. Wskazuje się zachowanie i ochronę
zlokalizowanej bezpośrednio wzdłuż cieków wodnych naturalnej zieleni zalewowej,
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którą budują tereny łąk i pastwisk, tereny zieleni krajobrazowej oraz tereny lasów, w
celu zwiększenia chłonności retencyjnej terenu. Należy zapewnić swobodny przepływ
wód w dolinach rzecznych poprzez odpowiednie kształtowanie brzegów rzek.

Na podstawie map zagrożenia i ryzyka powodziowego sporządzonych dla rzeki
Liswarty na rysunku Studium wskazuje się obszary szczególnego zagrożenia
powodzią, dla których obowiązują ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych.
Na

rysunku

Studium

informacyjnie

oznaczono

obszary,

na

których

prawdopodobieństwo powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat. Zasięg wód
powodziowych obejmuje tereny zlokalizowane we wschodniej części gminy, w dolinie
rzeki Liswarty.
Wskazuje się tereny zwiększenia sztucznej retencji wód poprzez budowę zbiornika
retencyjnego Walce oraz zachowanie zbiorników istniejących.

Zapobieganie

skutkom

powodzi

obejmuje

działania

prowadzone

na

całych

powierzchniach zlewni poszczególnych rzek w gminie, nie tylko w ich dolinach.
Wszelkie zamierzenia służące ochronie przeciwpowodziowej powinny mieć charakter
kompleksowy i integrować działania jednostek samorządowych objętych zasięgiem
zlewni na zasadach przewidzianych w planach zarządzania ryzykiem powodziowym
oraz planie przeciwdziałania skutkom suszy.

Sezonowe wezbrania wód na rzekach Liswarta, Łomica i Stobrawa mogą stanowić o
potencjalnym zagrożeniu powodziowym na terenie gminy.

3.4. Obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej

W celu ochrony dziedzictwa kulturowego gminy wprowadza się następujące strefy:

1. strefę

ochrony

konserwatorskiej

zachowanych

elementów

i

zespołów

zabytkowych,
2. strefę ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego,
3. strefę ochrony ekspozycji.

Strefa

ochrony

zabytkowych
obejmujący

konserwatorskiej

stanowi

czytelne,

teren

zachowanych

objęty

historyczne

ścisłą

elementów

ochroną

zagospodarowanie,

i

zespołów

konserwatorską.
wypełniony

Obszar

oryginalną

historyczną zabudową, cechującą się wysokim stopniem zachowania historycznie
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ukształtowanej struktury oraz elementów zabytkowych wraz z historycznymi formami
zagospodarowania terenu, w szczególności zielenią historycznych założeń parkowych.

W strefie ochrony konserwatorskiej zachowanych elementów i zespołów zabytkowych
obowiązuje:
-

zachowanie historycznych proporcji wysokościowych kształtujących sylwetę
zespołu wraz z dominantami,

-

utrzymanie zasadniczego układu ulic i placów wraz z zachowaniem ich
przebiegu,

-

zachowanie i odtworzenie linii zabudowy,

-

utrzymanie istniejącej zabudowy o wartości historycznej,

-

zachowanie kompozycji układów zieleni wraz z koniecznością uzupełniania
ubytków i kontrolą dosadzeń,

-

nawiązanie w nowej zabudowie do zasad historycznej kompozycji zespołu i
typu zabudowy sąsiadującej, w szczególności w zakresie podstawowych
elementów obiektów takich jak: skala i wielkość budynku, proporcje i bryła
budynku, kształt i geometria dachu, rozmiar i rozmieszczenie otworów
okiennych

i

drzwiowych,

wymóg

stosowania

kolorystyki

i

materiałów

powtarzających tradycyjne lokalne rozwiązania,
-

bezwzględny wymóg zachowania i odtworzenia obiektów zabytkowych oraz
zabytkowych elementów elewacji budynków.

Strefę ochrony konserwatorskiej zachowanych elementów i zespołów zabytkowych
wyznacza się w obszarze ścisłego centrum miasta Olesna, na terenach
dawnych zespołów pałacowo-parkowych w miejscowościach: Świercze,
Sowczyce, Boroszów oraz w otoczeniu zabytkowych kościołów drewnianych
zlokalizowanych

w

miejscowościach:

Olesno,

Boroszów,

Grodzisko,

Wachów, Stare Olesno, Borki Wielkie i Sowczyce.
Strefa ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego stanowi teren objęty
pośrednią ochroną konserwatorską. Obszar obejmujący historyczny, czytelny układ
przestrzenny,

wyróżniający

się

wysokim

stopniem

zachowania

historycznie

ukształtowanej struktury.

W strefie ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego obowiązuje:
-

zachowanie

i odtworzenie

historycznego

zachowaniem ich przebiegu,
-

zachowanie i odtworzenie linii zabudowy,

układu

ulic

i placów

wraz

z
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-

utrzymanie istniejącej zabudowy o wartości historycznej oraz zachowanych
elementów zagospodarowania terenu we właściwym stanie technicznym i
funkcjonalnym,

-

nawiązanie w nowej zabudowie do zasad historycznej kompozycji zespołu i
charakteru zabudowy sąsiadującej.

Strefę ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego wyznacza się dla zespołów
zabudowy

zlokalizowanych

w

miejscowościach

Łowoszów

i

Wojciechów

(przysiółek Osiedle).

Strefa ochrony ekspozycji stanowi obszar widoczności układów zabudowy i
dominant oraz elementów naturalnych. Teren objęty ochroną konserwatorską,
zapewnia ekspozycję obszarów z określonych kierunków widokowych. Celem ochrony
jest utrzymanie

i ochrona ekspozycji wskazanych wartościowych zespołów i

obiektów. W strefie ochrony ekspozycji obowiązuje zakaz wprowadzania budynków i
innych

obiektów,

w

tym

inżynierskich

mogących

przesłonić

widoczność

eksponowanego elementu lub konkurować z nim wysokością.

Strefę ochrony ekspozycji wyznacza się dla kościoła św. Anny od strony ul.
Gorzowskiej, sylwet wsi Stare Olesno, Grodzisko, Wysoka, Łomnica, Borki
Wielkie, Bodzanowice, przysiółka Pustkowie Bodzanowskie oraz we wsi
Sowczyce.
W celu ochrony dziedzictwa kulturowego w odniesieniu do obiektów zabytkowych
wpisanych do rejestru i ewidencji zabytków (Tab. 11-15) obowiązuje priorytet
wymagań i ustaleń konserwatorskich w kierunkach ich zagospodarowania. Działania
podejmowane w odniesieniu do tych zabytków wymagają postępowania zgodnie z
przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Należy dążyć do rewitalizacji obiektów zabytkowych. Ich zagospodarowanie nie
powinno zmieniać ich historycznego charakteru, w tym kompozycji przestrzennej,
kształtu obiektów, detali architektonicznych itp. Oprócz tego należy utrzymać
historyczne granice nieruchomości, zachować historyczne linie zabudowy, a także
otoczenie historycznych zespołów zabudowy (w szczególności założeń zieleni).

W celu ochrony

historycznych założeń

zieleni

do objęcia ewidencją

zabytków przydrożne

aleje i szpalery drzew

na rysunku studium.

przydrożnej wyznacza się
wskazane
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Do dóbr kultury należy zaliczyć obiekty wymienione w

rozdziale 2.4.3. –

kapliczki, miejsca pamięci, pomniki itp., których nie kwalifikuje się do ochrony
w myśl obowiązujących przepisów prawnych. Zaleca się ich zachowanie i objęcie
ochroną w planach miejscowych.
Szczegółowe ustalenia dotyczące stref ochrony konserwatorskiej należy wprowadzić
w planach miejscowych określając przedmiot i zasady ochrony zgodnie z wytycznymi
zapisów Studium, ze szczególnym uwzględnieniem parametrów nowej zabudowy
takich jak wysokość, gabaryty budynków oraz forma i geometria dachów.

Na

etapie

sporządzania

planów

miejscowych

należy

przeanalizować

konieczność ewentualnego wprowadzenia stref konserwatorskich na innych
obszarach.

W obszarach stanowisk archeologicznych należy wprowadzić w planach miejscowych
obowiązek postępowania zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i opiece nad
nimi.

3.5. Kierunki rozwoju systemów komunikacji
3.5.1.

Transport drogowy

Układ drogowy powinien realizować podstawowe zadania związane z prawidłowym
funkcjonowaniem ośrodka gminnego, w tym obsługę ruchu

tranzytowego i ruchu związanego z powiązaniem miasta Olesna z rejonem, transport
wewnętrzny oraz zbiorowy. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania układu
komunikacyjnego warunkuje zarówno bieżące rozwiązanie problemów związanych z
uciążliwościami

ruchu

samochodowego,

ale

również

daleko

idący

potencjał

rozwojowy zarówno miasta Olesna jak i obszaru całej gminy. W związku z
powyższym wyznacza się utworzenie nowych połączeń komunikacyjnych oraz
modernizację sieci dróg istniejących.

Przeznacza się tereny pod budowę południowej obwodnicy Olesna, na wniosek
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zgodnie z przebiegiem określonym
w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

polegającego na budowie drogi ekspresowej S-11 na odcinku obwodnicy Olesna
"wariant południowy", mającej na celu wyłączenie ruchu tranzytowego z centrum
miasta. Dla zapewnienia optymalnego funkcjonowania planowanej południowej
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obwodnicy Olesna, w ciągu drogi nr 11, przyjmuje się parametry techniczne drogi
klasy S oraz szerokość w liniach rozgraniczających, w miarę możliwości 100 m. Nowo
projektowane obiekty budowlane i urządzenia infrastruktury technicznej, niezwiązane
z gospodarką drogową, lokalizowane przy projektowanej południowej obwodnicy
Olesna, powinny być sytuowane z zachowaniem minimalnych odległości od krawędzi
jezdni zgodnie z przepisami odrębnymi.

Jednocześnie, pomimo wnioskowanego "wariantu południowego", wyznacza się
dodatkowo obszary rezerwy terenowej przeznaczone pod potencjalne inwestycje
drogowe, w szczególności pod budowę obwodnicy miasta Olesna "wariant północny"
przebiegu drogi krajowej nr 11 po całkiem nowym śladzie, dostosowanej do
parametrów drogi dwujezdniowej klasy S, dającym możliwość lepszej obsługi

i wykorzystania terenów aktywności gospodarczej (AG) w północnej części Olesna.
Przeznacza się tereny pod budowę północno - zachodniej obwodnicy miasta,

łączącej drogę wojewódzką nr 487 i nr 494. Dla planowanego połączenia przyjmuje
się parametry techniczne drogi klasy Z.
Wskazuje

się

do parametrów

konieczność modernizacji istniejącej

drogi krajowej

drogi GP

liniach rozgraniczających w

oraz

szerokość

w

nr

11

miarę możliwości, 50 m.
Wskazuje się konieczność modernizacji drogi wojewódzkiej nr 901 do paramentów
drogi klasy G.

Przemieszczanie się w pozostałej części gminy w głównej mierze odbywać się będzie
w oparciu o dotychczasowy układ drogowy. Sieć drogowa na terenie miasta zostaje
uzupełniona o nowe drogi, które obsługiwać będą tereny aktywności gospodarczej
wyznaczone w północnej części miasta oraz tereny mieszkaniowe wyznaczone w
północno – zachodniej części miasta.

Zachowuje się przebieg istniejących dróg gminnych, powiatowych oraz drogi
wojewódzkiej. Zakłada się przebudowę i modernizację systemu drogowego w celu
dostosowania go dla zapewnienia właściwej przepustowości i bezpieczeństwa ruchu,
odpowiadających potrzebom i zakładanych klasach dróg.

Na rysunku Studium przedstawiono przebieg dróg krajowych, dróg wojewódzkich,
powiatowych, gminnych oraz wewnętrznych. Należy dążyć do osiągnięcia klas
poszczególnych dróg zgodnie z Tabelą nr 32. Dla pozostałych przedstawionych na
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rysunku Studium dróg, nie uwzględnionych w Tabeli nr 32, dopuszcza się klasę Z, L,
D lub droga wewnętrzna, w zależności od lokalnych uwarunkowań, na etapie planu
miejscowego.

Dopuszcza się zmiany klas i kategorii dróg.
W obrębie nowych terenów zabudowanych dopuszcza się budowę nowych dróg klasy
lokalnej, dojazdowej i dróg wewnętrznych. Dopuszcza się również przeprowadzenie
dróg przez tereny rolne.

Szerokości w liniach rozgraniczających dróg przyjmowane będą w zależności od
lokalnych uwarunkowań i ustalone na etapie planu miejscowego.

Układ szlaków rowerowych powinien zapewniać bezpieczne powiązania pomiędzy
miejscowościami i terenami rekreacyjnymi. Zaleca się, żeby ścieżki wzdłuż dróg klasy
głównej i głównej ruchu przyspieszonego prowadzone były poza pasami jezdni
przeznaczonymi dla ruchu samochodów.

Nowe obiekty przy drogach należy lokalizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
W odniesieniu do drogi krajowej i wojewódzkiej:
1. dopuszcza się obsługę komunikacyjną terenów z istniejących węzłów i
skrzyżowań oraz poprzez istniejące zjazdy do działek budowlanych;
2. zaleca się unikanie tworzenia nowych bezpośrednich zjazdów;
3. dopuszcza się regulacje granic pasa drogowego zgodnie z potrzebami
rozbudowy dróg;
4. ustala się rezerwy terenu pod potencjalne inwestycje drogowe oznaczone
na rysunku studium;
5. zakazuje się tworzenia miejsc postojowych w pasie drogowym.
Dla dróg o znaczeniu lokalnym – dróg powiatowych i gminnych – dopuszcza
się realizację indywidualnych zjazdów na działki budowlane.
Tab. 32. Kategorie i klasy dróg na terenie Gminy Olesno
Kategoria drogi

Klasa drogi

Numer drogi

ekspresowa S
Droga krajowa

główna ruchu
przyspieszonego GP

11

główna G

901,

zbiorcza Z

487, 494,

Droga wojewódzka
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Drogi powiatowe

zbiorcza Z

zbiorcza Z

Drogi gminne

3.5.2.

lokalne L
i
dojazdowe D

Polityka parkingowa

1309 O, 1312 O, 1313 O, 1314 O, 1316 O,
1326 O, 1355 O, 1705 O, 1733 O, 1734 O,
1735 O, 1736 O, 1738 O, 1758 O, 1902 O,
1903 O, 1905 O, 1907 O, 1908 O, 1919 O,
1910 O, 1911 O, 1912 O, 1913 O, 1916 O,
1917 O, 1918 O, 1919 O, 1920 O, 1921 O,
1922 O, 1923 O, 1924 O, 1925 O, 1926 O,
1927 O, 1928 O, 1929 O, 1930 O, 1932 O,
1933 O, 1934 O, 1936 O, 1937 O, 1938 O,
1939 O, 1940 O, 1941 O, 1942 O, 1943 O,
1939 O, 1940 O, 1941 O, 1942 O, 1943 O,
1939 O, 1940 O, 1941 O, 1942 O, 1943 O,
1945 O, 1946 O, 1947 O, 1948 O, 1949 O,
1952 O, 1954 O, 1955 O, 1957 O, 1958 O,
1959 O, 1960 O, 1974 O, 1975 O, 1976 O,
2191 O, 2203 O, 2192 O, 2193 O, 2194 O,
2195 O, 2196 O, 2197 O, 2198 O, 2199 O,
2200 O, 2201 O, 2202 O, 2204 O
101231 O, 101265 O, 101263 O, 101262 O,
101354 O, 101249 O, 101247 O, 101275 O,
101240 O, 101258 O, 101256 O,
101201 O, 101202 O, 101203 O, 101204 O,
101205 O, 101206 O, 101207 O, 101208 O,
101209 O, 101210 O, 101211 O, 101212 O,
101213 O, 101214 O, 101215 O, 101216 O,
101217 O, 101218 O, 101219 O, 101220 O,
101221 O, 101222 O, 101223 O, 101224 O,
101225 O, 101226 O, 101227 O, 101228 O,
101229 O, 101230 O, 101232 O,
101233 O, 101234 O, 101235 O, 101236 O,
101237 O, 101238 O, 101239 O,
101241 O, 101242 O, 101243 O, 101244 O,
101245 O, 101246 O, 101248 O,
101250 O, 101251 O, 101252 O,
101253 O, 101254 O, 101255 O,
101257 O, 101259 O, 101260 O,
101261 O, 101264 O,
101266 O, 101267 O, 101268 O,
101269 O, 101270 O, 101271 O, 101272 O,
101273 O, 101274 O, 101276 O,
101277 O, 101278 O, 101279 O, 101280 O,
101281 O, 101282 O, 101283 O, 101284 O,
101285 O, 101286 O, 101287 O, 101288 O,
101289 O, 101290 O, 101291 O, 101292 O,
101293 O, 101294 O, 101295 O, 101296 O,
101297 O, 101298 O, 101299 O, 101300 O,
101301 O, 101302 O, 101303 O, 101304 O,
101305 O, 101306 O, 101307 O, 101308 O,
101309 O, 101310 O, 101311 O, 101312 O,
101313 O, 101314 O, 101315 O, 101316 O,
101317 O, 101318 O, 101319 O, 101320 O,
101321 O, 101322 O, 101323 O, 101324 O,
101325 O, 101326 O, 101327 O, 101328 O,
101329 O, 101330 O, 101331 O, 101332 O,
101333 O, 101334 O, 101335 O, 101336 O,
101337 O, 101338 O, 101339 O, 101340 O,
101341 O, 101342 O, 101343 O, 101344 O,
101345 O, 101346 O, 101347 O, 101348 O,
101349 O, 101350 O, 101351 O, 101352 O,
101353 O, 101355 O, 101356 O,
101357 O, 101358 O,
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W centrum miasta Olesna, a także w miejscach koncentracji obiektów użyteczności
publicznej zaleca się realizację parkingów ogólnodostępnych. Ze względu na deficyt
wolnych

terenów

w

obrębie

zabudowy

śródmiejskiej

dopuszcza

się

budowę

parkingów wielopoziomowych, w tym parkingów podziemnych. Wysokość obiektów
nie powinna przekraczać wysokości sąsiadujących budynków, natomiast architektura
parkingów powinna być proporcjonalnie i harmonijnie wkomponowana w otaczającą
zabudowę historyczną miasta.

Na obszarze całej gminy obsługa w zakresie miejsc parkingowych powinna odbywać
się w zakresie terenu inwestycji, którą ma obsługiwać. Ilość miejsc parkingowych
powinna

uwzględniać

uwarunkowania

na

poszczególnych

terenach,

a

także

odpowiadać zapotrzebowaniu na miejsca postojowe. Dla poszczególnych funkcji
terenów ilość miejsc parkingowych będzie szczegółowo określona w miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego. Należy dążyć do ilości nie mniejszej niż
wyliczona na podstawie poniższych wskaźników:

– dla terenów M i MN- 1 miejsce postojowe na 1 lokal mieszkalny,
– dla terenów MW - 1,2 miejsca postojowego na 1 lokal mieszkalny,
– dla terenów MU – 1,2 miejsca postojowego na 1 lokal mieszkalny lub 3 miejsca
postojowe na 100 m² powierzchni użytkowej,

– dla terenów U – dla usług administracyjnych - 1 miejsce postojowe na 45 m²
powierzchni użytkowej, dla usług pozostałych - 3 miejsca postojowe na 100 m²
powierzchni użytkowej,

– dla terenów UO i UK –3 miejsca postojowe na 100 m² powierzchni użytkowej,
– dla terenów US - 15 miejsc postojowych na 100 miejsc dla widzów,
– dla terenów UT - 4 miejsca postojowe na 10 miejsc noclegowych,
2
– dla terenów ZC – 15 miejsc postojowych na 10000m ,

– dla AG – 1 miejsce postojowe na 3 stanowiska pracy.
Wskazuje się tworzenie miejsc parkingowych dla rowerów w obrębie centrum miasta
oraz na terenach zabudowy usługowej, w szczególności na terenach koncentracji
usług publicznych.

3.5.3.

Transport kolejowy

Utrzymuje się przebiegającą przez teren gminy linię kolejową nr 143 relacji Kalety –
Wrocław wraz z infrastrukturą techniczną oraz zachowaniem stacji kolejowej w
Oleśnie oraz przystankami kolejowymi w Sowczycach i Starym Oleśnie.
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W trakcie realizacji jest przebudowa linii do parametrów technicznych pozwalających
na uzyskanie wyższych prędkości. W ramach rozpoczętej inwestycji realizowane
będą także roboty w zakresie remontów przejazdów, wiaduktów, mostów, peronów
na stacji Sowczyce i na przystanku osobowym Stare Olesno. Należy zapewnić
możliwość przyszłościowych modernizacji linii. Dopuszcza się budowę skrzyżowań
dwupoziomowych w miejscach przecięcia linii kolejowej z drogami publicznymi.

Nie wprowadza się szczegółowych ustaleń dla istniejących terenów kolejowych.

3.6. Kierunki rozwoju systemów infrastruktury technicznej
3.6.1.

Zaopatrzenie w wodę

Utrzymuje się dotychczasowy system zaopatrzenia sieci wodociągowej z ujęć wody w
mieście Oleśnie, wsi: Świercze i Grodzisko oraz poprzez istniejące stacje uzdatniania
wody.

W

zakresie

zaopatrzenia

w

wodę

obszaru

gminy

kierunki

rozwoju

dotyczą

planowanej przebudowy istniejących urządzeń poboru wody i urządzeń uzdatniania
wody, a także systematyczną rozbudowę sieci wodociągowej na terenach przyszłego
zainwestowania. Planowana sieć wodociągowa włączona będzie w istniejący układ
sieci i dostosowana do układu komunikacyjnego oraz istniejącej i planowanej
zabudowy. Zaleca się sytuowanie sieci wodociągowej w liniach rozgraniczających
dróg i ulic.

Należy zapewnić modernizację i wymianę wyeksploatowanych sieci wodociągowych.

Ujęcia

wody

obejmuje

się

ochroną

na

podstawie

przepisów

regulujących

gospodarowanie wodami. W strefach obowiązuje zagospodarowanie związane z
wykorzystaniem terenu do celów związanych z poborem wody i funkcjonowaniem
stacji uzdatniania wody. Wody opadowe powinny być odprowadzane w sposób
uniemożliwiający przedostanie się ich do ujęć wody.

Podczas sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego należy
uwzględniać

wymagania

obowiązujących

przepisów

z

zakresu

ochrony

przeciwpożarowej dotyczące przede wszystkim przeciwpożarowego zaopatrzenia w
wodę i dróg pożarowych.
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3.6.2.

Odprowadzanie ścieków

Utrzymuje się istniejącą oczyszczalnię ścieków w mieście Oleśnie. Zakłada się
wyposażenie w sieci i urządzenia kanalizacji sanitarnej na terenach zainwestowania
całej gminy Olesno oraz dalszą rozbudowę oczyszczalni ścieków. Zaleca się

sytuowanie sieci kanalizacyjnej w liniach rozgraniczających dróg i ulic.
Nie wskazuje się miejsc sytuowania oczyszczalni, niemniej jednak najbardziej
preferowane są tereny, przez które przepływają większe cieki mogące być
odbiornikiem oczyszczonych wód.
Do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej, ścieki komunalne powinny być gromadzone
na dotychczasowych zasadach, a więc do szczelnych zbiornikach bezodpływowych.
Takie rozwiązanie powinno traktować się jako tymczasowe.

Dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów posesji do
istniejących kanalizacji deszczowych w obrębie posesji.

Na

terenach,

które

z

uzasadnionych

ekonomicznie

względów

nie

zostaną

przewidziane do skanalizowania dopuszcza się możliwość gromadzenia ścieków w
szczelnych zbiornikach bezodpływowych. Możliwe jest także realizowanie

przydomowych oczyszczalni ścieków, jednak poza miejscami o płytko zalegającym
zwierciadle wód podziemnych, w bezpiecznym oddaleniu od wód powierzchniowych.
W tym celu konieczne będzie przeprowadzenie badań gruntowych.

Wody

opadowe

i

roztopowe

z

powierzchni

dachów

i

innych

powierzchni

niezanieczyszczonych powinny być odprowadzane w obrębie własnej działki terenu.
Dopuszcza się retencjonowanie wód w studniach chłonnych. Wody opadowe i
roztopowe spływające z powierzchni dróg, parkingów, większych placów zbierają
zanieczyszczenia

zgromadzone

na

tych

terenach.

Zanieczyszczenia

te

przed

odprowadzeniem do odbiornika (sieci kanalizacji deszczowej, rowów, cieków itp.)
powinny być usunięte przy zastosowaniu urządzeń podczyszczających, zgodnie z
przepisami ustawy Prawo Wodne.
Przewiduje się rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej na obszarze
zainwestowania całej gminy, w pierwszej kolejności dla terenów miasta Olesna.

3.6.3.

Urządzenia melioracji wodnych

Na terenach rolnych należy zabezpieczyć i zapewnić prawidłowe funkcjonowanie
urządzeń melioracyjnych – sieć drenarską i rowy melioracyjne.

W

przypadku

zmiany

użytkowania

terenów

zmeliorowanych

konieczne

jest

wcześniejsze uzgodnienie z właściwymi służbami kwestii przebudowy urządzeń
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melioracyjnych umożliwiających funkcjonowanie sieci na terenach sąsiednich oraz
wystąpić o wykreślenie z ewidencji urządzeń melioracji szczegółowej.

Nie należy ograniczać dostępu do systemu melioracji wodnych. Na terenach rolnych,
przez które biegną rowy melioracyjne, należy pozostawić nie mniejszy niż 3 m pas
od górnej krawędzi rowów melioracyjnych wolny od nasadzeń drzew i krzewów.

3.6.4.

Zaopatrzenie w ciepło i gazyfikacja

Na terenie miasta Olesna utrzymuje się dotychczasowy system zaopatrzenia w ciepło
oparty

na

funkcjonowaniu

kotłowni

miejskiej.

Kierunki

rozwoju

w

zakresie

zaopatrzenia w ciepło dotyczą możliwości zasilania nowych odbiorców zarówno na
terenach istniejącego jak i przyszłego zainwestowania.

Na terenach nie przyłączonych do centralnej kotłowni miejskiej zaopatrzenie w ciepło
odbywać się winno na bazie kotłowni indywidualnych oraz kotłowni lokalnych, z
wykorzystaniem

do

celów

grzewczych

paliw

niskoemisyjnych.

Dopuszcza

się

wykorzystanie gazu, oleju opałowego, drewna, energii elektrycznej, paliw stałych o
niskim

zasiarczeniu,

a

także

odnawialnych

źródeł

energii

(np.

kolektorów

słonecznych). Konieczne jest stosowanie wysokosprawnych urządzeń grzewczych, a
także modernizowanie istniejących.

Na terenie gminy jedynie miasto Olesna podłączone jest do systemu gazu
przewodowego. Lokalizacja i przepustowość stacji redukcyjno – pomiarowych
zapewnia pełne pokrycie potrzeb w zakresie gazownictwa odbiorców z terenu miasta
Olesna. Stacje redukcyjno – pomiarowe zlokalizowane w Oleśnie posiadają rezerwy,
które stwarzają realną możliwość wykorzystania gazu jako czynnika grzewczego dla
odbiorców miejskich oraz zaopatrzenia w gaz pobliskich miejscowości. Odbiorcy
obszarów wiejskich częściowo korzystają z usług gazyfikacji bezprzewodowej –
dostawy gazu płynnego w butlach. W zakresie gazyfikacji kierunki rozwoju
przewidują przyszłościową rozbudowę systemu zaopatrzenia w gaz z sieci gazociągu
obszaru całej gminy.

Na rysunku Studium przedstawiono przebieg istniejącego gazociągu wysokiego
ciśnienia. W związku z powyższym w zakresie sieci ustala się:
1.

Dla prawidłowej eksploatacji gazociągów obowiązują pasy eksploatacyjne o
szerokościach:
1) 8 m (po 4 m licząc od osi gazociągu) dla gazociągu 2 x DN 500,
2) 4 m (po 2 m licząc od osi gazociągu) dla gazociągów DN 100 i DN 80.
2. Ustala się zaopatrzenie w gaz ziemny z sieci gazociągowej.
3. Zgodnie z przepisami o zaopatrzeniu i użytkowaniu paliw i energii rozbudowa
sieci gazowej zależeć będzie zależało do szczegółowych warunków technicznych
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4.

5.

6.

7.

8.

i ekonomicznych uzasadniających rozbudowę sieci, po każdorazowym
uzgodnieniu z operatorem systemu dystrybucyjnego sieci gazowej.
Należy zachować strefy kontrolowane dla gazociągów i przyłączy gazowych
układanych w ziemi lub nad ziemią zgodnie z odpowiednim Rozporządzeniem w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenach należących do tzw. strefy
kontrolowanej gazociągu i wybudowanych po 12 grudnia 2001 r. ustanowiony
jest zakaz wznoszenia budynków, urządzenia stałych składów i magazynów,
zakaz sadzenia drzew oraz zakaz podejmowania działalności mogącej zagrozić
trwałości gazociągu podczas jego eksploatacji. Zbliżone zakazy ustanowione są
również dla gazociągów wybudowanych przed tą datą na mocy wcześniej
obowiązujących przepisów prawa.
Należy zachować odległości podstawowe projektowanych obiektów terenowych
od istniejących gazociągów zgodnie z odpowiednim Rozporządzeniem w sprawie
warunków
technicznych,
jakim
powinny
odpowiadać
sieci
gazowe,
obowiązującym w dniu wydania pozwolenia na budowę sieci gazowej zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego, na których to występują ograniczenia w
zabudowie i zagospodarowaniu.
Należy zachować ograniczenia praw własności właścicieli gruntów nad
gazociągami tj. w pasie nad gazociągiem (w strefie kontrolowanej) - związane z
zagwarantowaniem dostępności do gazociągu dla służb eksploatacyjnych
Operatora sieci gazowych.
Dla gazociągów znajdujących się w obszarach, na których opracowywane są
miejscowe
plany
zagospodarowania
przestrzennego
realizacja
zagospodarowania terenu w bezpośrednim sąsiedztwie tych gazociągów
wymaga opinii zarządzającego siecią gazową.

3.6.5.

Zaopatrzenie w energię elektryczną

Zachowuje się przebieg linii wysokiego, średniego i niskiego napięcia wraz z
towarzyszącymi jej obiektami infrastruktury technicznej oraz istniejącymi Głównymi
Punktami Zasilania Olesno i Sowczyce.

W zakresie modernizacji układu sieci elektrycznych uwzględnia się przebudowę stacji
GPZ Olesno. Modernizacja ma za zadanie poprawę bezpieczeństwa energetycznego
regionu, które w dużej mierze zależy od stanu i jakości dystrybucyjnej sieci
przesyłowej.

Zakłada się zaopatrzenie terenu gminy w energię elektryczną z istniejących sieci.
Kierunki zagospodarowania gminy muszą uwzględniać dostęp terenu do sieci
elektroenergetycznej i możliwości zasilania nowych odbiorców. Zgodnie z przyrostem
terenów zainwestowanych zakłada się rozbudowę istniejącej sieci.

Dla napowietrznych linii wydziela się strefy ochronne, w których ustala się zakaz
lokalizacji wszelkich budynków, budowli takich jak maszty oraz zieleni wysokiej.
Szerokości pasów terenu, liczone od rzutu poziomego skrajnego przewodu wynoszą:
1.
2.
3.

dla linii napowietrznych 110 kV - 15 m,
dla linii napowietrznych 15 kV - 5 m,
dla linii napowietrznych 0,4 kV - 3 m.
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Wszelkie

istniejące

wkomponować

w

na

obszarze

projektowane

urządzenia

elektroenergetyczne

zagospodarowanie

przedmiotowego

należy
terenu,

zachowując bezpieczne odległości zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami
odrębnymi.

3.6.6.
Odnawialne źródła energii
Zakłada się rozwój urządzeń pozyskujących energię ze źródeł odnawialnych, takich
jak energia słońca (np. elektrownie fotowoltaiczne), energia geotermalna,

energia z biomasy (np. biogazownie), biogazu i biopaliw.

Na

terenach

zabudowanych

wykorzystujących energię
jak

dopuszcza

odnawialną na

się

lokalizację

użytek

urządzeń

własny,

takie

kotłownie

na biomasę, kolektory słoneczne na dachach budynków itp.

Na rysunku Studium wyznaczono granice obszarów rozmieszczenia urządzeń
wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100
kW, lokalizowanych na terenach rolnych. W obszarach tych przewiduje się
lokalizowanie elektrowni fotowoltaicznych, a także instalacji wykorzystujących
energię z biomasy, biogazu i biopaliw na cele rolnicze, wraz z urządzeniami
towarzyszącymi niezbędnymi dla funkcjonowania tych instalacji, w tym sieciami
elektroenergetycznymi i drogami dojazdowymi. Granice stref ochronnych związanych
z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu dla
obszarów rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł
energii o mocy przekraczającej 100 kW lokalizowanych na terenach rolniczych,
zawierają się w granicach obszarów rozmieszczenia tych urządzeń.

Na rysunku Studium, w miejscowościach: Stare Olesno, Wachowice i Kolonia
Łomnicka wyznaczono granice obszarów rozmieszczenia urządzeń wytwarzających
energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW – elektrownie
fotowoltaiczne, lokalizowanych na terenach rolnych, ustalonych na podstawie
wydanych decyzji o warunkach zabudowy. Granice stref ochronnych związanych z
ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu dla
obszarów rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł
energii o mocy przekraczającej 100 kW, zawierają się w granicach obszarów
rozmieszczenia tych urządzeń.

Ponad to w miejscowości Świercze, na terenie gminnego składowiska odpadów
komunalnych, wyznacza się obszary rozmieszczenia urządzeń wytwarzających
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energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW. Granice
obszarów, o których mowa są tożsame z granicami terenu oznaczonego symbolem
NU. W obszarach tych przewiduje się lokalizowanie elektrowni fotowoltaicznych wraz
z urządzeniami towarzyszącymi niezbędnymi dla funkcjonowania
w tym sieciami elektroenergetycznymi i

tych instalacji,

drogami dojazdowymi. Granice stref

ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu
i użytkowaniu terenu dla obszarów rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię
z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, zawierają się w
granicach

obszarów

rozmieszczenia

tych

urządzeń.

Lokalizację

obszarów

rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o
mocy przekraczającej 100 kW - elektrowni fotowoltaicznych na terenie gminnego
składowiska odpadów komunalnych zlokalizowanego w miejscowości Świercze,
oznaczonego symbolem NU, dopuszcza się po zaprzestaniu jego działalności i po
przeprowadzeniu rekultywacji.
Na terenach przeznaczonych pod aktywność gospodarczą, oznaczonych symbolem
AG, dopuszcza się lokalizowanie urządzeń pozyskujących energię z biomasy, biogazu
i biopaliw, urządzeń produkcji energii ze słońca (systemy fotowoltaiczne) oraz ze
źródeł geotermalnych. Granice stref ochronnych związanych z ograniczeniami w
zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu dla tych urządzeń są
tożsame z granicami terenów oznaczonych symbolem AG.

Uciążliwości związane z pracą urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii
nie powinny wykraczać poza granice ustalonych stref ochronnych.

3.6.7.

Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami prowadzona będzie zgodnie z powszechnie i miejscowo
obowiązującymi przepisami m.in. zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki
Odpadami.

3.6.8.

Telekomunikacja

Przyszłościowy

wzrost

mieszkańców

oraz

poziomu
zwiększanie

życia i
chłonności

wykształcenia
terenu

stwarza

potrzebę

modernizacji i rozwoju systemu sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych.

Na terenie gminy dopuszcza się lokalizowanie inwestycji celu publicznego z zakresu
łączności publicznej, pod warunkiem, że są one zgodne z przepisami prawa. Dotyczy
to w szczególności lokalizacji sieci telekomunikacyjnej, w tym budowę, rozbudowę i
modernizację infrastruktury światłowodowej.
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Należy

zapewnić

realizację

zintegrowanego

systemu

telekomunikacyjnego,

połączonego z wojewódzkim i krajowym systemem sieci internetowych. Dopuszcza
się rozwój systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych (przewodowych
i

bezprzewodowych)

stosownie

do

wzrostu

zapotrzebowania

na

usługi

telekomunikacyjne i teleinformatyczne w gminie i w regionie.
Szczegółowe zasady lokalizacji obiektów infrastruktury sieciowej dla

przyszłych

terenów inwestycyjnych powinny zostać określone na etapie planów miejscowych.

3.7. Zadania służące realizacji ponadlokalnych oraz lokalnych celów
publicznych
Plan województwa opolskiego klasyfikuje miasto Olesno jako ośrodek powiatowy o
znaczeniu ponadlokalnym, gdzie występują obszary odznaczające się znaczącym
potencjałem koncentracji usług i mieszkalnictwa oraz generujące największy popyt
na

zaspokojenie

wymagań

i

potrzeb

mieszkańców.

Miasto

Olesno

stanowi

wykształcony ośrodek, wywierający oddziaływanie na zespoły gmin powiatu i mający
za zadanie zapewniać im niezbędną obsługę w wymiarze usług ponadlokalnych i
lokalnych, a w szczególności w zakresie: edukacji, zdrowia, pomocy społecznej,
kultury, administracji, bezpieczeństwa publicznego, wymiaru sprawiedliwości, sportu
i handlu.

Do zadań ponadlokalnych uwzględnionych w planie województwa opolskiego,
wymagających

współdziałania

władz

województwa

z

samorządami

regionów

ościennych w zakresie planowania, lobowania, koordynowania i wdrażania zadań,
zaliczają się:
1.

2.

w zakresie komunikacji:
1) modernizacja drogi wojewódzkiej nr 901 do pełnych parametrów klasy G,
2) modernizacja drogi wojewódzkiej nr 487 do pełnych parametrów klasy Z,
3) modernizacja drogi wojewódzkiej nr 494 do pełnych parametrów klasy Z,
4) rozwój układu komunikacji przewidujący budowę, rozbudowę i
modernizację infrastruktury drogowej, w tym przebudowę drogi krajowej
nr 11 do parametrów drogi klasy S, przy czym dostosowanie parametrów
drogi wymaga, na znacznym odcinku, budowy drogi dwujezdniowej po
nowym śladzie, poza terenami zabudowanymi,
5) budowa obwodnicy miejscowości Olesno,
6) modernizacja linii kolejowej nr 143 relacji Kalety – Wrocław
Mikołajów do parametrów technicznych pozwalających na uzyskanie
wyższej prędkości (min. 120 km/h.);
w zakresie infrastruktury technicznej:
1) przebudowa urządzeń poboru wody, budowa sieci wodociągowej oraz
przebudowa urządzeń uzdatnienia wody na terenie całej gminy,
2) budowę sieci i urządzeń kanalizacyjnych oraz rozbudowa oczyszczalni
ścieków w całej gminie,
3) przebieg jednotorowej linii energetycznej wysokiego napięcia 110 kV
relacji Kluczbork – Olesno,
4) przebieg jednotorowej linii energetycznej wysokiego napięcia 110 kV
relacji Sowczyce – Kluczbork,
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5)

3.

4.

5.

przebieg jednotorowej linii energetycznej wysokiego napięcia 110 kV
relacji Sowczyce – Dobrodzień,
6) przebudowa stacji GPZ w Oleśnie,
7) działania, celem których jest uzyskanie jednakowych standardów
zaopatrzenia w gaz na całym obszarze województwa opolskiego-budowa
trzeciej nitki gazociągu wysokiego ciśnienia relacji
Odolanów – Tworóg do DN 700 PN 8,4 MPa,
8) przedsięwzięcia związane z zagospodarowaniem wytwarzanych odpadów
(gmina Olesno znajduje się w północnym regionie gospodarki odpadami);
w zakresie ochrony i wykorzystania zasobów środowiska przyrodniczego:
1) ochrona obszarów występowania złóż kruszywa naturalnego oraz
złóż surowców ilastych ceramiki budowlanej,
2) projektowany Obszar Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko –
Turawskie (północna i południowa część gminy),
3) projektowany Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Łomnicy i
Liswarty” (północna i wschodnia część gminy),
4) ochrony zasobów wód podziemnych w obszarze głównego zbiornika
wód podziemnych: GZWP 325 „Zbiornik Częstochowa”,
5) zapobieganie
konfliktom
przestrzennym
w województwie,
do których
należą obszary obejmujące
główne korytarze
infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, wymagające izolacji
przestrzennej przed funkcjami chronionymi lub przedsięwzięcia
stanowiące źródło zagrożeń dla środowiska i zdrowia człowieka, do
których zalicza się tereny drogi krajowej nr 11;
w zakresie ochrony przeciwpowodziowej:
1) działania z zakresu ochrony przeciwpowodziowej polegające
na zwiększeniu retencji wód poprzez retencję sztuczną - budowa
zbiornika małej retencji „Olesno Walce” na rzece Stobrawa,
zbiorniki małej retencji: „Kucoby” i „Borki Wielkie na rzece
Łomnica”,
2) objęcie ochroną zlewni wód powierzchniowych rzeki Prosny,
3) uwzględnienie obszarów szczególnego zagrożenia powodzią;
w zakresie ochrony i wykorzystania dziedzictwa kulturowego:
1) objęcie ochroną niewpisanego do rejestru zabytków historycznego
układu przestrzennego miasta Olesna.

Do pozostałych zadań służących realizacji celów lokalnych należą:
1) proponowany zespół przyrodniczo-krajobrazowy Stawy w dolinie Wilczej
Wody i Bzinicy,
2) proponowany pomnik przyrody nieożywionej Źródła Budkowiczanki,
3) proponowany użytek ekologiczny na terenie leśnictwa Boroszów,
4) rewitalizacja historycznej zabudowy śródmiejskiej,
5) rewitalizacja zespołów pałacowo-parkowych.
6) sukcesywna modernizacja układu komunikacyjnego,
7) budowa i rozbudowę elementów infrastruktury technicznej,
8) rozszerzenie zakresu usług podstawowych i ponadpodstawowych na
obszarach jednostek wiejskich.
Lista zadań służących realizacji celów ponadlokalnych i lokalnych ma charakter
otwarty. Przyjmuje się możliwość wprowadzania nowych zadań służących realizacji
celom publicznym.
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3.8. Obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie planu
zagospodarowania przestrzennego
Wskazuje się obszary przestrzeni publicznych jako obszary wymagające objęciem
planami miejscowymi.

Na terenie gminy brak jest obszarów, które należy objąć planem miejscowym ze
względu na przewidywaną realizację programów wojewódzkich lub programów
zawierających

zadania

rządowe,

służących

realizacji

ponadlokalnych

celów

publicznych.

Nie ustala się obszarów wymienionych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów. Nie ustala się
obszarów rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej
2

2000 m .

3.9. Obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego
Stwierdza

się

potrzebę

sukcesywnego

opracowywania

miejscowych

planów

zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z przyjętym Wieloletnim programem
sporządzania planów miejscowych. Wskazuje się następujące obszary, dla których
gmina zamierza sporządzić miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:
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Tab. 33. Etapy sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Olesno
L.p.
1.

Etapy
sporządzania
mpzp
ETAP I

Obszar objęty
mpzp
obręb Olesno

2.

obręb Wojciechów

3.

obręb Świercze

4.

obręb Kucoby

5.

obręb Leśna

6.

ETAP II

obręb
Bodzanowice

Proponowane główne kierunki rozwoju
zabudowa mieszkaniowa jedno i wielorodzinna, usługi i
tereny aktywności gospodarczej oraz sportu i rekreacji,
tereny zieleni urządzonej;
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa,
zabudowa usługowa, tereny aktywności gospodarczej
oraz tereny rolne i leśne;
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa,
zabudowa usługowa, tereny aktywności gospodarczej,
tereny zieleni urządzonej, tereny zespołów pałacowoparkowych oraz tereny rolne i leśne;
usługi turystyki oraz tereny leśne, zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa w ramach
uzupełnienia istniejącej zabudowy, zabudowa usługowa
w niezbędnym zakresie;
usługi turystyki oraz tereny leśne, zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa w ramach
uzupełnienia istniejącej zabudowy, zabudowa usługowa
w niezbędnym zakresie;
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa
wraz z usługami towarzyszącymi, tereny rolne i leśne;

7.

obręb Borki
Wielkie

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa
wraz z usługami towarzyszącymi, w tym usługi turystyki,
tereny rolne i leśne;

8.

obręb Stare Olesno

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa,
zabudowa usługowa, tereny zespołów pałacowoparkowych, tereny aktywności gospodarczej oraz tereny
rolne i leśne;
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa
wraz z usługami towarzyszącymi oraz tereny rolne;

9.

ETAP III

obręb Borki Małe

10.

obręb Boroszów

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa
wraz z usługami towarzyszącymi, tereny zespołów
pałacowo-parkowych oraz tereny rolne i leśne;

11.

obręb Łomnica

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa
wraz z usługami towarzyszącymi, tereny rolne;

12.

obręb Grodzisko

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa
wraz z usługami towarzyszącymi oraz tereny rolne;

13.

obręb Sowczyce

14.

obręb Wachów

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa,
wraz z usługami towarzyszącymi, tereny aktywności
gospodarczej, tereny zespołów pałacowo-parkowych oraz
tereny rolne i leśne;
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa,
wraz z usługami towarzyszącymi oraz tereny rolne i
leśne;

15.

obręb Wysoka

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa
wraz z usługami towarzyszącymi, tereny rolne;

16.

obręb Łowoszów

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa,
wraz z usługami towarzyszącymi, tereny rolne;

S t r o n a | 185

17.

zabudowa mieszkaniowa jedno i wielorodzinna, usługi i
tereny aktywności gospodarczej;

19. ETAP IV

Olesno – zmiana
mpzp w rejonie
ulic: Kluczborskiej,
Lipowej,
Powstańców
Śląskich i
Akacjowej lub
całościowo w
I etapie dla całej
miejscowości
Olesno – zmiana
mpzp w rejonie
ulic: Gorzowskiej,
Leśnej i
Sienkiewicza lub
całościowo w
I etapie dla całej
miejscowości
obręb Broniec

20.

obręb Wachowice

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa
wraz z usługami towarzyszącymi, tereny rolne;

21.

obręb Kolonia
Łomnicka

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa
wraz z usługami towarzyszącymi, tereny rolne i leśne;

18.

zabudowa mieszkaniowa jedno, usługi i tereny
aktywności gospodarczej;

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa,
wraz z usługami towarzyszącymi oraz tereny rolne;
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3.10.Obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji i rekultywacji
Do

obszarów

wymagających

rehabilitacji

zaliczyć

należy

zespoły

zabudowy

charakterystyczne dla architektury wsi opolskiej, zlokalizowane w miejscowości
Wojciechów (przysiołek Osiedle) objętych strefą ochrony konserwatorskiej układu
urbanistycznego. Obiekty te wymagają w pierwszej kolejności poprawy stanu
technicznego budynków.

Do

obszarów

wymagających

zespoły pałacowo-dworskie

konserwatorskiej

rehabilitacji zalicza
w

granicach

się

również

stref ochrony

zachowanych

elementów i zespołów zabytkowych we wsiach Świercze, Sowczyce, Boroszów.
Większość z tych obiektów nie posiada wyraźnie przypisanych funkcji i pozostaje
niezagospodarowana. Obiekty te wymagają poprawy stanu technicznego budynków,
a także rewitalizacji części parkowych.

Ponadto obszarem wymagającym rehabilitacji jest zabudowa centrum miasta Olesna
z zachowanym historycznym układem urbanistycznym i wartościowymi obiektami
architektonicznymi, objęta strefą ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego.
Na terenie tym zaleca się dążyć do poprawy jakości tkanki urbanistycznej przez
przywrócenie dawnych kwartałów zabudowy i rekonstrukcję

historycznych pierzei. Należy dążyć do eliminowania współczesnych obiektów i
terenów nie komponujących się z historycznym charakterem krajobrazu

miejskiego. Dla wzmocnienia prestiżu duże znaczenie będzie mieć kształtowanie
wysokiej jakości przestrzeni publicznych.

Do rekultywacji wskazuje się obszar po eksploatacji surowców ilastych ceramiki
budowlanej, w granicach terenu górniczego Olesno – Wachów. Rekultywację należy
prowadzić zgodnie z przepisami odrębnymi i według wskazań zawartych w projekcie
zagospodarowania

złoża.

Rekultywacja

terenów

poeksploatacyjnych

musi

rekompensować straty, jakie poniosło środowisko naturalne, a rodzaj rekultywacji
powinien być wykonywany zgodnie z miejscowymi potrzebami, w dostosowaniu do
warunków lokalnych środowiska, jak i spełniających zapotrzebowanie miejscowej
społeczności.

Ponadto do rekultywacji wskazuje się obszar wysypiska śmieci w Świerczu.
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3.11. Granice terenów zamkniętych

Na obszarze gminy znajdują się tereny zamknięte, do których należą tereny
obejmujące grunty kolejowe. Oznaczone są na rysunku Studium symbolem KK –
tereny kolejowe.

3.12. Obszary, które nie zostały w Studium określone

W Studium ze względu na brak występowania nie określa się:
1. obszarów narażonych na niebezpieczeństwo osuwania
ziemnych;
2. obszarów pomników zagłady i ich stref ochronnych;
3. stref uzdrowiskowych;
4. obszarów
wymagających
przeprowadzenia
scaleń
i
nieruchomości.

3.13. Bilans zagospodarowania terenu

Tab. 34. Bilans zagospodarowania terenu gminy Olesno
L.p.

Przeznaczenie terenu

Powierzchnia
[ha]

[%]

Tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej
1.

Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i zagrodowej

983,22

4,08

2.

Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej

256,73

1,07

3.

Tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej

36,84

0,15

4.

Tereny zabudowy wielorodzinnej i
usług

14,98

0,06

5.

Tereny zabudowy usługowej

124,58

0,52

6.

Tereny usług sportu

21,75

0,09

7.

Tereny usług oświaty

14,06

0,06

8.

Tereny usług turystyki

111,34

0,46

9.

Tereny zespołów
pałacowo-parkowych

22,4

0,09

10.

Tereny zabudowy sakralnej

7,27

0,03

11.

Tereny placów

0,21

0,001

268,14
270,949

1,11

Tereny
zabudowy
eksploatacja złóż
12.

9

techniczno-produkcyjnej,

Tereny aktywności gospodarczej
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Tereny zieleni i wód
13.

Tereny zieleni urządzonej

119,25

0,50

14.

Tereny lasów

10369
10268,564

43,04
42,625

15.

Tereny proponowane do zalesienia

518,2

2,15

16.

Tereny wód powierzchniowych

89,9

0,37

17.

Tereny zbiorników retencyjnych

12,26

0,05

18.

Obszar projektowanego zbiornika
retencyjnego Walce

19,06

0,08

19.

Tereny cmentarzy

15,94

0,07

11011
11 008,210

45,71

25,07

0,10

Tereny użytkowane rolniczo
19.
20.

Tereny rolnicze
Tereny obiektów produkcji rolnej i
obsługi
gospodarki rolnej i leśnej

Tereny komunikacji oraz urządzenia i sieci infrastruktury
technicznej
20.

Tereny kolejowe

65,26

0,27

21.

Tereny parkingów

2,74

0,01

22.

Tereny infrastruktury technicznej

11,46

0,05

3,89

0,02

23.

24

4, 5,6,7

10

Tereny
utylizacji
składowisko
odpadów

odpadów

-

Tereny powierzchniowej eksploatacji
kruszyw naturalnych - piasków

100,446
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