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1 Kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy o raz 

w przeznaczeniu terenów 

Głównym celem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest 

określenie polityki przestrzennej gminy z uwzględnieniem elementów środowiska 

przyrodniczego, uwarunkowań społeczno – gospodarczych oraz potrzeb rozwojowych 

mieszkańców gminy. Analiza uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych gminy Głubczyce 

pozwoliła na określenie kierunków jej rozwoju. 

 

1.1 Cele i zadania polityki przestrzennej gminy 

Diagnoza stanu gminy obejmowała uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne, a na ich 

podstawie określone zostały kierunki rozwoju gminy. Istniejący stan zidentyfikowany został 

w oparciu o dokumenty strategiczne, które przedstawiają możliwości rozwoju gminy nie tylko 

w aspekcie lokalnym, lecz także w odniesieniu do możliwości rozwojowych gminy w aspekcie 

wojewódzkim i krajowym. 

Cele i kierunki rozwoju gminy Głubczyce uwzględniają uwarunkowania ponadlokalne 

określone w: 

− Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego; 

− Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego; 

− Opolskim Regionalnym Programie Operacyjnym; 

− Studium Zagospodarowania Przestrzennego Pogranicza Polsko - Czeskiego 

oraz uwarunkowania wewnętrzne określone w: 

− Strategii Rozwoju Gminy Głubczyce; 

− Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Głubczyce; 

 
Uwarunkowania ponadlokalne  

 

Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego określa misję województwa oraz cele 

strategiczne. Cele określone w strategii wynikają nie tylko z aktualnej oceny sytuacji społeczno-

gospodarczej w województwie, ale także z analizy strategicznej, w tym analizy SWOT. Strategia 

województwa w pierwszej kolejności określa: 

WIZJĘ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ∗∗∗∗: 

„Otwarty na świat, wielokulturowy region przyjaznego zamieszkania  

i konkurencyjnej gospodarki, uczestniczący we współpracy międzynarodowej,  

z dobrze wykształconym i aktywnym społeczeństwem.” 

                                                 
∗Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego 
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, a następnie 

MISJĘ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ∗∗∗∗: 

„Podejmowanie i wspieranie działań, które zapewnią dynamiczny  

i zrównoważony rozwój, konkurencyjność, spójność społeczno-gospodarczą  

i przestrzenną regionu przy zachowaniu tożsamości, specyfiki dziedzictwa kulturowego  

oraz walorów przyrodniczych 

Śląska Opolskiego.” 

 

Powyższa misja województwa, wypełniona będzie poprzez realizację szeregu celów 

strategicznych i zadań w nich zawartych: 

I. Innowacyjny region z dobrze wykształconymi i aktywnymi mieszkańcami: 

I.1. Efektywna edukacja dla przygotowania społeczeństwa do wymogów rynku pracy – 

dostosowanie systemu oświaty do potrzeb rynku pracy, co w praktyce przekłada się na 

ukierunkowanie edukacji na przedsiębiorczość, języki obce, technologie informacyjne 

i komunikacyjne. 

I.2. Wzrost powiązań nauki z rozwojem regionu – poprawa współpracy pomiędzy ośrodkami 

naukowo – badawczymi, a sektorem gospodarki (w tym sektorem publicznym), w celu 

poprawy jakości życia społeczno – gospodarczego. 

I.3. Budowanie społeczeństwa informacyjnego i rozwój bazy technicznej na jego potrzeby – 

upowszechnienie stosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych poprzez 

sukcesywne podnoszenie umiejętności ich wykorzystania przez mieszkańców oraz 

stworzenie nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej. 

I.4. Budowanie efektywnego regionalnego systemu innowacyjności – wykorzystanie przy 

budowaniu potencjału gospodarczego regionu technologii informacyjnych we wszystkich 

sferach rozwoju społeczno – gospodarczego. 

I.5. Wzmocnienie konkurencyjności firm – zwiększenie konkurencyjności firm regionu 

poprzez zwiększenie dostępu i wykorzystania innowacji. 

I.6. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego – wzrost potencjału społeczno – gospodarczego 

poprzez zapewnienie wzrostu aktywności społecznej mieszkańców i profesjonalizacji 

samorządu. 

II. Zapewnienie dogodnych warunków życia w regionie: 

II.1. Wzmocnienie potencjału ludnościowego – województwo opolskie jako region 

charakteryzujący się niekorzystnymi trendami demograficznymi, musi podjąć działania 

na rzecz wzmocnienia potencjału ludnościowego. 

                                                 
∗Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego 
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II.2. Tworzenie warunków dla zwiększenia zatrudnienia – wspieranie małych i średnich 

przedsiębiorstw w celu stworzenia nowych miejsc pracy, a także rozwój nowych form 

zatrudnienia takich jak: samozatrudnienie, praca czasowa, praca na czas określony, 

telepraca. 

II.3. Aktywizacja zawodowa osób znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na 

rynku pracy – realizacja programów aktywizujących osoby znajdujące się w szczególnie 

niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. 

II.4. Korzystne warunki zamieszkania i rozwoju – zwiększenie ilości mieszkań na obszarach 

miast (gdzie deficyt mieszkaniowy jest największy), a także poprawa jakości zasobu 

mieszkaniowego, szczególnie na obszarach o największym zużyciu substancji 

mieszkaniowej (zachodnia i południowa część województwa). 

II.5. Rewitalizacja miast i miasteczek. 

II.6. Województwo opolskie bezpiecznym regionem. 

II.7. Tworzenie warunków poprawy zdrowia mieszkańców i skutecznej pomocy społecznej. 

II.8. Tworzenie warunków do realizacji potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa. 

II.9. Zachowanie, popularyzacja i wykorzystanie walorów przyrodniczo – krajobrazowych 

Śląska Opolskiego. 

III. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury regionu: 

III.1. Podniesienie standardu infrastruktury komunikacyjnej – stworzenie sprawnie 

działającego połączenia województwa z autostradą A4 i aglomeracją opolską. 

III.2. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego. 

III.3. Wzrost poziomu produkcji i wykorzystania energii odnawialnej. 

III.4. Pełna dostępność mediów technicznych. 

III.5. Systemowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe. 

III.6. Ochrona zasobów i jakości wód podziemnych oraz powierzchniowych. 

III.7. Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem. 

III.8. Systemowa gospodarka odpadami i ściekami. 

IV. Aktywizacja gospodarcza regionu z zachowaniem zasady zrównoważonego rozwoju: 

IV.1. Rozwój sektora MŚP. 

IV.2. Rozwój sektora usług. 

IV.3. Wykorzystanie potencjału i pozycji znaczących przedsiębiorstw w gospodarce regionu 

z zastosowaniem proekologicznych technologii. 

IV.4. Autostrada A-4 jako oś rozwoju gospodarczego. 

IV.5. Rozwój centrów logistycznych. 

IV.6. Rozwój i wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu. 

IV.7. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej regionu. 

IV.8. Turystyka jako element rozwoju gospodarczego regionu. 



BDK

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GŁUBCZYCE 
 

KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  9

V. Rozwój Funkcji Metropolitalnych Aglomeracji Opolskiej: 

V.1. Rozwój węzłowych funkcji komunikacyjnych. 

V.2. Wzmocnienie opolskiego centrum edukacyjnego. 

V.3. Wzmocnienie kulturotwórczej i promocyjnej roli Opola w skali krajowej oraz 

międzynarodowej. 

V.4. Harmonijny rozwój przestrzenny i gospodarczy aglomeracji opolskiej. 

VI. Wielofunkcyjne, różnorodne oraz atrakcyjne dla inwestycji i zamieszkania obszary 

wiejskie: 

VI.1. Zachowanie i wykorzystanie zasobów kulturowych oraz przyrodniczych wsi, poprawa 

stanu środowiska. 

VI.2. Poprawa zagospodarowania obszarów wiejskich i kształtowanie warunków życia 

z udziałem społeczności lokalnych. 

VI.3. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej obszarów wiejskich i rozwój infrastruktury 

technicznej. 

VI.4. Rozwój turystyki wiejskiej. 

VI.5. Konkurencyjność i wzrost wielofunkcyjności gospodarstw rolnych. 

VI.6. Rozwój przedsiębiorczości oraz poprawa efektywności ekonomicznej i produkcyjnej 

przetwórstwa rolno-spożywczego. 

VI.7. Poprawa edukacji oraz rozwój kapitału ludzkiego i społecznego wsi. 

VI.8. Powszechność odnowy wsi i podejścia typu LEADER oraz usprawnienie instrumentów 

sterowania rozwojem - działania typu LEADER prowadzą do zawiązania współpracy 

w ramach wyodrębnionych mikroregionów, a następnie realizacji projektów publicznych 

i komercyjnych wypływających ze Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszaru Wiejskiego. 

VII. Rozwój wielokulturowej tożsamości oraz międzynarodowej i krajowej współpracy 

regionalnej: 

VII.1. Tworzenie warunków do rozwoju wielokulturowej tożsamości regionalnej. 

VII.2. Region jako obszar wielokulturowego społeczeństwa otwartego na świat. 

VII.3. Odwrócenie tendencji migracyjnych oraz stworzenie warunków do reemigracji. 

VII.4. Pobudzanie rozwoju gospodarki przez wykorzystanie migracyjnego transferu 

dochodów i wiedzy. 

VII.5. Tworzenie warunków do podtrzymywania i wzmacniania poczucia więzi z regionem. 

VII.6. Przygotowanie regionu do imigracji. 

VII.7. Zwiększenie atrakcyjności regionu i aktywny udział w polityce regionalnej Unii 

Europejskiej. 

VII.8. Rozwój współpracy transgranicznej i międzyregionalnej. 

VII.9. Wykorzystanie doświadczeń współpracy zagranicznej regionu i jego podmiotów 

gospodarczych do zwiększania atrakcyjności województwa. 
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 Wszystkie cele strategiczne i zadania w nich zawarte są podporządkowane realizacji 

misji województwa. Warunkiem kształtowania prawidłowej polityki przestrzennej i społeczno – 

gospodarczej gminy powinna być konieczność wpisania się w cele wyznaczone w Strategii 

Rozwoju Województwa. 

 

 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego za nadrzędną 

przyjmuje wizję rozwoju województwa z dokumentu Strategii Rozwoju Województwa 

Opolskiego. Przekłada się to na politykę przestrzenną województwa, która zgodnie z planem 

zagospodarowania przestrzennego województwa dążyć powinna do wykształcenia logicznej, 

skoordynowanej i skutecznej struktury przestrzennej, charakteryzującej się dobrą dostępnością 

komunikacyjną, wysoką jakością życia oraz potencjałem społeczno–gospodarczym 

przyciągającym inwestorów. Województwo opolskie powinno stać się regionem europejskim 

rozwijającym się zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. 

 Osiągnięcie założonej wizji rozwoju województwa wiąże się z realizacją polityki 

przestrzennej województwa w oparciu o zasady zgodne z Europejską Perspektywą Rozwoju 

Przestrzennego, a mianowicie: 

• policentrycznego rozwoju przestrzennego, przy wzroście znaczenia węzłowych elementów 

układu osadniczego i nowych relacjach miasto-wieś; 

• rosnącej roli pasm infrastruktury o znaczeniu europejskim; 

• zapewnienia równości w dostępie do infrastruktury i wiedzy; 

• zrównoważonego rozwoju, rozważnego zarządzania dziedzictwem naturalnym i kulturowym. 

Jako główny cel polityki przestrzennej, zgodny z powyższymi zasadami, plan 

województwa wskazuje: „…kształtowanie struktury przestrzennej, która będzie pobudzała 

rozwój województwa, zapewniała konkurencyjność w stosunku do otoczenia zewnętrznego 

i eliminowała niekorzystne różnice w warunkach życia wewnątrz regionu.” 

Jako kluczową zasadę zagospodarowania przestrzennego, która prowadzić ma do 

zrównoważonego rozwoju województwa, przyjęto „racjonalizację przestrzeni i równoważenie 

rozwoju uwzględniające niezbędną dynamizację rozwoju, tworzenie warunków wzrostu 

efektywności gospodarowania i znacznej poprawy warunków życia mieszkańców.” 

Rozwinięciem tej zasady są: 

• zasada doskonalenia struktury przestrzennej województwa, spójnej wewnętrznie i otwartej na 

świat, zapewniającej sprawne funkcjonowanie wszystkich elementów zagospodarowania 

przestrzennego na zasadach harmonii i ładu przestrzennego oraz w pełni zaspokajającej 

cywilizacyjne potrzeby społeczeństwa, 
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• zasada zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego poprzez minimalizowanie zagrożeń 

wynikających z urbanizacji, rozwoju sfery gospodarczej i występujących powodzi, racjonalne 

wykorzystywanie zasobów środowiska naturalnego i ograniczanie degradacji zasobów, 

• zasada ochrony obszarów i systemów o cennych walorach przyrodniczych i krajobrazowych, 

• zasada przestrzegania barier i ograniczeń rozwoju przestrzennego w obrębie stref uciążliwości 

i stref zagrożenia, 

• zasada racjonalnego gospodarowania i przekształcania obszarów rolnych i leśnych, 

• zasada racjonalnego kształtowania stref aktywizacji gospodarczej uwzględniająca prymat 

zrównoważonego rozwoju, 

• zasada humanizacji procesu restrukturyzacyjnego przemysłu uwzględniająca efektywność 

gospodarki przy równoczesnym eliminowaniu występujących konfliktów w środowisku, 

• zasada kształtowania sieci osadniczej zapewniająca dominację kryteriów jakościowych 

w zakresie warunków życia, ograniczania dysproporcji w tym zakresie między miastem i wsią, 

a także między różnymi strefami obszarowymi, zapewnienia równego dostępu do pracy, 

zamieszkania, usług i wypoczynku, zapewnienia symbiozy środowiska zurbanizowanego, 

przyrodniczego i kulturowego, 

• zasada kształtowania obszarów wiejskich według kryteriów rozwoju wielofunkcyjnego i ładu 

przestrzennego, 

• zasada doskonalenia struktury hierarchicznej sieci osadniczej poprzez rozwój ośrodków 

o znaczeniu biegunów wzrostu, w tym miasta wojewódzkiego, miast o predyspozycjach 

subregionalnych, miast powiatowych i siedzib gmin, 

• zasada bezkolizyjnego rozwoju systemu komunikacyjnego w zakresie powiązań zewnętrznych 

i wewnętrznych oparta na modernizacji i wyłączaniu uciążliwego ruchu tranzytowego 

z obszarów intensywnie zabudowanych, 

• zasada tworzenia korytarzy infrastruktury technicznej sprzyjająca ograniczaniu uciążliwości dla 

otoczenia, 

• zasada racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi w zlewniach, 

• zasada racjonalnego gospodarowania zasobami geologicznymi i racjonalnej eksploatacji 

surowców mineralnych i rekultywacji terenów zdegradowanych, 

• zasada ekologizacji gospodarki odpadami, 

• zasada rozwoju turystyki i rekreacji w dostosowaniu do pojemności środowiska 

przyrodniczego i utrzymania predyspozycji dla rozwoju innych funkcji użytkowych, 

• zasada bezpieczeństwa, w tym zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego 

i obronności w kształtowaniu struktur przestrzennych,  

• zasada upowszechniania i wykorzystania zasobów energii odnawialnej. 
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Punktem wyjścia do określenia polityki przestrzennej, uwzględniającej wypracowana 

wizję rozwoju, jest zdefiniowanie docelowej struktury funkcjonalno – przestrzennej. Analizując 

dominujący sposób użytkowania, w przestrzeni województwa wyróżnić można: 

• obszary otwarte - ekstensywnie użytkowane (rolnicze, leśne, rekreacyjno-wypoczynkowe) 

z lokalnymi ośrodkami rozwoju, 

• obszary skoncentrowanego zainwestowania (aglomeracja opolska, węzły, korytarze 

transportowo - osiedleńcze). 

 

Ogólnie zarysowana struktura funkcjonalna, uzupełniona jest o ośrodki osadnicze, które 

w znacznym stopniu determinują kierunki polityki przestrzennej na danym obszarze. 

W granicach objętych niniejszym studium miasto Głubczyce  jest takim ośrodkiem osadniczym 

(ponadlokalnym), elementem węzłowym charakteryzującym się potencjałem, mającym wpływ 

na kształtowanie polityki przestrzennej. 

Dodatkowo wyodrębnione zostały struktury pasmowe (wzdłuż głównych korytarzy 

transportowych), w oparciu o które następują procesy, intensyfikujące dynamikę przeobrażeń 

struktury przestrzennej województwa. 

Schemat struktury funkcjonalno - przestrzennej, przedstawiony został na obrazie 1 



BDK

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GŁUBCZYCE 
 

KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  13

Obraz 1 - Schemat struktury funkcjonalno – przestrzennej województwa opolskiego 
 

 
Źródło: Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego 

 

Gmina Głubczyce w strukturze funkcjonalno – przestrzennej województwa położona jest 

na obszarze ekstensywnego zagospodarowania. W większości swojego obszaru użytkowanie to 

oparte jest o rolnictwo, ale w południowo-zachodniej części gminy dominującym sposobem 

użytkowania są obszary rekreacyjno–wypoczynkowe. Obszary ekstensywnego rolnictwa, na 

obszarze, których zlokalizowana jest gmina Głubczyce, są obszarami występowania najbardziej 

żyznych gleb, o najkorzystniejszych uwarunkowaniach do prowadzenia gospodarki rolnej. 

Elementami, które stanowić mogą o realnych szansach na rozwój tych terenów, są korzystna 
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struktura osadnicza, dogodny dostęp do ośrodków miejskich, dobrze rozwinięta sieć drogowa, 

wysoki stopień zwodociągowania i telefonizacji. 

Obszary ekstensywnego zagospodarowania związane z rekreacją i wypoczynkiem, 

skoncentrowane w południowo-zachodniej części gminy Głubczyce, obejmują swoim zasięgiem 

powierzchniowe formy ochrony przyrody (OChK Mokre – Lewice, OChK Las Głubczycki), 

a także obszary o wysokich walorach kulturowych (obszary miejscowości wiejskich 

z zachowanymi, pierwotnymi układami przestrzennymi, charakteryzujące się dużym 

nagromadzeniem obiektów zabytkowych), z bardzo dobrym wyposażeniem w infrastrukturę, 

w tym infrastrukturę turystyczną (regionalne ścieżki rowerowe, dobra dostępność 

komunikacyjna). Są to obszary o stwierdzonej lub potencjalnej funkcji turystycznej. 

Struktury pasmowe zagospodarowania, mające swój przebieg na terenie gminy 

Głubczyce, związane są z koncentracją aktywności społeczno–gospodarczej wzdłuż korytarzy 

transportowych, które mają znaczenie regionalne (łączące ponadlokalne ośrodki osadnicze – 

Głubczyce z aglomeracją opolską oraz z ponadlokalnymi ośrodkami regionów sąsiednich). Na 

terenie gminy Głubczyce osie korytarzy transportowych tworzą droga krajowa nr 38 i droga 

wojewódzka nr 416. 

Docelowa struktura funkcjonalno–przestrzenna pozwoliła na wyodrębnienie obszarów 

poszczególnych typów polityki przestrzennej. Ich przestrzenne rozmieszczenie na obszarze 

województwa przedstawia obraz 2. 

Zakres głównych działań na obszarze ekstensywnego zagospodarowania (w tym 

również zlokalizowanej na tych obszarach gminy Głubczyce) w celu ich wzmocnienia 

i ustabilizowania to: 

• ochrona i rozbudowa systemu obszarów chronionych, 

• wielofunkcyjny rozwój obszarów otwartych. 

Ponadto na terenie gminy Głubczyce, zgodnie z polityką przestrzenną województwa, 

wspierać należy obszary problemowe (scharakteryzowane w części „Uwarunkowania 

zagospodarowania przestrzennego” w pkt. 9.2) 

W celu realizacji założonej polityki przestrzennej, określone zostały cele, kierunki 

i działania w ramach poszczególnych typów polityk przestrzennych. Na obszarze gminy 

Głubczyce Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa w ramach wypracowania 

spójnej polityki przestrzennej zakłada∗: 

Cel 2 – Wzmocnienie funkcji ośrodków węzłowych: 

Kierunek 2 – rozwój ośrodków ponadlokalnych: 

Działania:  

                                                 
∗ Cele, kierunki i działania na podstawie polityki przestrzennej województwa ustalonej w Planie Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa Opolskiego 
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1. Rozwój infrastruktury społecznej o zasięgu powiatowym 

w zakresie administracji, biznesu i finansów, kultury, lecznictwa, 

rozrywki, turystyki, rekreacji, sportu. 

2. Rewitalizacja terenów zdegradowanych i centrów zabytkowych 

miast. 

3. Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej. 

4. Tworzenie stref aktywności gospodarczej. 

Cel 3 – Rozwój systemów infrastruktury: 

Kierunek 1 - Rozwój infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu międzynarodowym, 

krajowym i regionalnym: 

Działania: 

1. Kształtowanie powiązań wewnątrzregionalnych (między 

głównymi ośrodkami osadniczymi). 

2. Wzmocnienie powiązań na kierunku północ-południe. 

3. Reaktywacja zawieszonych połączeń kolejowych wraz 

z wprowadzeniem nowego taboru szynowego (szynobusy). 

Kierunek 2 – Rozwój transportu zbiorowego: 

Działania: 

1. Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury transportu 

szynowego i autobusowego (pętli, bocznic, wydzielonych pasów 

ruchu oraz zatok przystankowych). 

2. Budowa, rozbudowa i przebudowa obiektów obsługi transportu 

zbiorowego, tj.: stacji kolejowych, integracyjnych węzłów 

przesiadkowych, systemów parkingowych typu „park&ride” oraz 

„bike&ride”. 

3. Opracowanie zintegrowanego rozkładu jazdy. 

4. Wprowadzenie systemu „jednego biletu” na różne rodzaje 

transportu. 

Kierunek 4 – Modernizacja i rozwój systemów elektroenergetycznych: 

Działania: 

1. Modernizacja i rozbudowa konwencjonalnych źródeł energii 

elektrycznej. 

2. Przebudowa i rozbudowa sieci wysokiego napięcia. 

3. Rozwój energetyki odnawialnej. 

Kierunek 5 – Modernizacja i rozwój systemów zaopatrzenia w paliwa gazowe: 

Działania: 

1. Przebudowa i rozbudowa sieci gazowej wysokiego ciśnienia. 
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2. Gazyfikacja obszarów pozbawionych sieci gazowej. 

Kierunek 7 – Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury komunikacyjnej: 

Działania: 

1. Budowa i rozbudowa sieci i urządzeń kanalizacyjnych w gminach 

m. in. Głubczyce . 

2. Budowa, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków 

w gminach m. in. Głubczyce . 

Kierunek 8 - Uporządkowanie systemu gospodarki odpadami: 

Działania: 

1. Organizacja regionalnego systemu gospodarki odpadami: 

• komunalnymi: 

− utworzenie lokalnych składowisk balastu, instalacji do 

produkcji paliw alternatywnych, gminnych punktów 

gromadzenia odpadów specjalnych oraz powiatowych 

kompostowni. 

• niebezpiecznymi: 

− utworzenie w gminach lokalnych punktów gromadzenia 

odpadów niebezpiecznych, medycznych i zużytych 

pojazdów, stacji demontażu pojazdów, zakładów 

przetwarzania odpadów niebezpiecznych, instalacji 

termicznego unieszkodliwiania odpadów, odzysku 

i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, 

• innymi niż niebezpieczne i komunalne: 

− adaptacja sieci składowisk odpadów przemysłowych, 

utworzenie instalacji do odzysku i unieszkodliwiania 

odpadów innych niż komunalne i niebezpieczne. 

Cel 4 – Ochrona i rozbudowa systemu obszarów chronionych: 

Kierunek 1 – Ochrona terenów o wysokich walorach przyrodniczych: 

Działania: 

1. Zachowanie trwałości przestrzennej form, obszarów i obiektów 

ochrony przyrody i krajobrazu: 

• obszarów chronionego krajobrazu, 

• obszarów Natura 2000. 

2. Ochrona kompleksów leśnych przed zmianą sposobu 

użytkowania. 

Kierunek 2 – Wzmocnienie, rozbudowa i kształtowanie systemu przyrodniczego: 
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Działania: 

1. Ochrona projektowanych i proponowanych do objęcia ochroną 

obszarów przyrodniczych i krajobrazowych: 

• obszarów chronionego krajobrazu, 

• rezerwatów przyrody. 

Kierunek 3 – Rozbudowa terenów biologicznie czynnych – zwiększenie potencjału 

biologicznego: 

Działania:  

1. Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych. 

2. Wzbogacanie terenów otwartych roślinnością śródpolną. 

3. Zwiększanie powierzchni leśnych na terenach marginalnych, 

o najniższych wartościach produkcyjnych. 

Kierunek 4 – utrzymanie powiązań przyrodniczych: 

Działania: 

1. Utrzymanie ciągłości funkcjonalno - przestrzennej z terenami 

zewnętrznymi poprzez korytarze ekologiczne: 

• międzynarodowe (obszary pogranicza polsko-czeskiego), 

• regionalne (doliny Osobłogi, Straduni, Troi, Psiny, Opawicy). 

Cel 5 – Wielofunkcyjny rozwój obszarów otwartych: 

Kierunek 1 – Rozwój infrastruktury technicznej w obszarach wiejskich: 

Działania: 

1. Organizacja lokalnych systemów gospodarowania odpadami 

oraz upowszechnianie segregacji, selekcji i odzysku odpadów. 

2. Przebudowa i budowa linii energetycznych ś/n i n/n w celu 

wzrostu efektywności Energetycznej i zasilenia nowych 

odbiorców. 

3. Sukcesywna gazyfikacja obszarów wiejskich. 

Kierunek 2 – Poprawa dostępności komunikacyjnej obszarów wiejskich: 

Działania: 

1. Przebudowa sieci dróg powiatowych i sprawne ich powiązanie 

z głównymi drogami regionu 

2. Poprawa lokalnej infrastruktury drogowej, tj.: budowa 

i przebudowa dróg gminnych i dróg wewnętrznych prowadzących 

do terenów zabudowanych i planowanych pod zabudowę, w tym 

inwestycyjnych. 

Kierunek 3 – Wzmocnienie funkcji usług bytowych: 
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Działania: 

1. Wspieranie aktywności gospodarczej mieszkańców obszarów 

wiejskich (nowe miejsca pracy w sektorze usług rynkowych). 

2. Tworzenie centrów usługowych miejscowości. 

3. Modernizacja i rozbudowa zaplecza edukacyjno-kulturalnego 

i rekreacyjno-sportowego (przedszkola, szkoły, świetlice, kluby, 

boiska sportowe). 

4. Zwiększenie poziomu jakości i dostępności usług medycznych 

dla mieszkańców wsi. 

Kierunek 4 – Rozwój infrastruktury turystycznej: 

Działania: 

1. Rozwój jakościowy i ilościowy bazy noclegowej 

i gastronomicznej. 

2. Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej 

rozwojowi aktywnych form wypoczynku (tras rowerowych, 

szlaków pieszych, szlaków kajakowych, plaż, kąpielisk, przystani 

kajakowych, jachtowych i żeglugi śródlądowej). 

3. Rozbudowa systemu informacji turystycznej. 

4. Rozwój agroturystyki oraz innych usług turystycznych na 

obszarach wiejskich. 

Kierunek 5 - Poprawa atrakcyjności, funkcjonalności i estetyki terenów zabudowanych na 

obszarach wiejskich: 

Działania: 

1. Ograniczenie nadmiernego rozpraszania zabudowy na 

obszarach wiejskich. 

2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych. 

3. Kształtowanie atrakcyjnych przestrzeni publicznych o wysokim 

standardzie urbanistyczno-architektonicznym. 

4. Kontynuacja programu „Odnowa Wsi”. 

5. Promowanie rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych 

z uwzględnieniem tożsamości kulturowej obszarów wiejskich. 

Cel 6 – Wsparcie i aktywizacja obszarów problemowych: 

Kierunek 1 – rozwój infrastruktury transportowej: 

Działania: 

1. Poprawa dostępności (modernizacja i przebudowa dróg oraz linii 

kolejowych) do korytarzy transportowych i ośrodków węzłowych. 

Kierunek 2 – Restrukturyzacja tradycyjnych funkcji (rolnictwa, leśnictwa, przemysłu): 
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Działania: 

1. Przebudowa struktury wielkościowej gospodarstw rolnych. 

2. Rozwój i modernizacja przetwórstwa rolno-spożywczego 

i przetwórstwa drewna. 

3. Rozwój funkcji pozarolniczych i pozaleśnych. 

Kierunek 3 - Rozwój infrastruktury technicznej: 

Działania: 

1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury poboru, uzdatniania 

i przesyłu wody. 

2. Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni 

ścieków. 

3. Wdrażanie regionalnego systemu gospodarowania odpadami – 

upowszechnianie segregacji, selekcji, odzysku 

i unieszkodliwiania odpadów. 

Kierunek 4 – Modernizacja i rozbudowa systemu ochrony przeciwpowodziowej: 

Działania: 

1. Budowa i modernizacja wałów przeciwpowodziowych. 

2. Remonty i regulacje cieków wodnych (m.in. rzeka Osobłoga, 

Psina, Troja, Głubczyce, Opawica). 

Kierunek 5 – Poprawa jakości środowiska: 

Działania: 

1. Rekultywacja terenów zdewastowanych i zdegradowanych: 

• zagrożonych erozją w gminach, m. in. Głubczyce 

 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego wskazuje również 

działania, które bezpośrednio dotyczą obszaru gminy Głubczyce, a związane są z utworzonym 

20 września 1998 r. Euroregionem Silesia. 

Euroregion jest dobrowolnym związkiem Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry 

w Rzeczpospolitej Polskiej oraz Regionalnego Stowarzyszenia Współpracy Czesko–Polskiej, 

Śląska Opawskiego w Republice Czeskiej. 

Celem działania Euroregionu Silesia jest podejmowanie wspólnych działań dla równomiernego 

i zrównoważonego rozwoju regionu: 

• podnoszenie poziomu życia obywateli mieszkających w Euroregionie, poprzez wspólne 

wspieranie inwestycji i programów gospodarczych, szkolenia zawodowe i programy 

zmierzające do likwidacji bezrobocia, 

• popieranie idei jedności europejskiej, 
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• współpracę i wymianę grup społecznych, naukowych, zawodowych, kulturalnych, środowisk 

młodzieżowych, w celu wzajemnego poznania społeczności zamieszkujących regiony 

graniczne, 

• utrzymanie oraz poprawienie stanu środowiska naturalnego, poprawę gospodarki rolnej 

i leśnej, 

• wzajemną pomoc na wypadek katastrof i klęsk żywiołowych, 

• rozwój współpracy gospodarczej, 

• rozwój skoordynowanego transgranicznego planowania przestrzennego, 

• budowę oraz dostosowanie infrastruktury dla potrzeb ruchu granicznego i regionalnego, 

• budowę kompleksowego systemu informacji w celu wymiany danych w Euroregionie, 

• działalność wydawniczą. 
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Obraz 2 - Typy polityk przestrzennych 

 
Źródło: Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego 

 

Poza wyżej wymienionymi celami, kierunkami i działaniami w zakresie kształtowania 

polityki przestrzennej województwa, obszar całej gminy Głubczyce wskazany jest jako obszar 

działań przeciwerozyjnych, ze względu na występowanie utworów lessowych. Z powodu 

pokrycia gminy tego typu utworami, zaliczona ona została również do strategicznych obszarów 

żywnościowych na obszarach, których występują gleby najwyższej jakości. Wskazanie gminy 

jako w/w obszaru strategicznego jednoznacznie odzwierciedla się w położeniu gminy w strefie 

intensywnie prowadzonej gospodarki rolnej. 
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Miasto Głubczyce jest ośrodkiem powiatowym, co przekłada się na lokalizację 

w centrum miasta węzła komunikacyjnego o znaczeniu ponadlokalnym (przecinają się tutaj 

droga krajowa nr 38 i droga wojewódzka 416). Ponadto szansą gminy związaną z układem 

komunikacyjnym jest jej położenie w paśmie rozwoju wzdłuż DK 38. 

Dość szczegółowo w planie województwa został poruszony aspekt przyrodniczo–

turystyczny na terenie gminy Głubczyce. Przede wszystkim wskazane jest bezwzględne 

zachowanie obszarów prawnie chronionych, a ich obszar ogólnie (obszar dwóch OChK na 

terenie gminy) wskazuje się jako obszar rozwoju turystyki i rekreacji. Na tym obszarze, 

z wyłączeniem gruntów leśnych, plan województwa postuluje wprowadzenie rolnictwa 

ekologicznego, a całościowy obszar chronionego krajobrazu preferowany jest do rozwoju 

agroturystyki. Obszary chronionego krajobrazu na terenie gminy Głubczyce wskazane są jako 

potencjalne obszaru turystyczne o umiarkowanej atrakcyjności. 

 

Niezależnie od założonej polityki przestrzennej, konieczne jest wsparcie 

i zdynamizowanie obszarów problemowych (scharakteryzowane w części „Uwarunkowania 

zagospodarowania przestrzennego” w pkt. 10.2). Plan województwa ukierunkowuje działania na 

terenie obszarów problemowych. 

Działania aktywizujące na obszarze obszarów problemowych (obszary o znaczeniu 

ponadregionalnym i regionalnym zlokalizowane w południowej części województwa) ∗: 

• w zakresie ochrony środowiska, gospodarki wodnej, gospodarki komunalnej i ochrony 

przeciwpowodziowej: 

− ochrona gleb o wysokich wartościach użytkowych (klasy I-III) przed wyłączeniem 

z dotychczasowej formy użytkowania, 

− pełne oczyszczanie ścieków i poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach ochrony 

wód powierzchniowych, wykorzystywanych dla celów pitnych oraz na obszarach rozwoju 

turystyki i rekreacji, 

− racjonalne użytkowanie zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych i powierzchniowych 

w obrębie wydzielonych zlewni i zbiorników wód, 

− rekultywacja i rekompensata strat środowiskowych w dostosowaniu do lokalnych 

predyspozycji i oczekiwań społecznych, 

− zwiększanie różnorodności biologicznej rolniczych krajobrazów otwartych, ograniczanie 

procesów erozji gleb, 

− spójność systemów przyrodniczych różnych szczebli oraz ochrony bioróżnorodności, 

walorów przyrodniczych i krajobrazowych PK Góry Opawskie oraz ostoi przyrody Natura 

2000, 

                                                 
∗ Na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego województwa, w zakresie dotyczącym gminy Głubczyce 
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− zmniejszenie presji komunikacji i gospodarki na terenach zamieszkanych, 

w szczególności w centralnych częściach miast, 

− dostosowanie funkcji rekreacyjnej zbiorników wodnych oraz parku krajobrazowego Góry 

Opawskie do chłonności środowiska przyrodniczego oraz wydolności infrastruktury 

komunalnej, 

− kanalizacja ruchu turystycznego na obszarach o wysokim potencjale przyrodniczym, 

w szczególności w pobliżu ośrodków miejskich (strefa rekreacji i wypoczynku 

codziennego), 

− rozwój komunikacji zbiorowej oraz intensyfikacja ruchu rowerowego, 

− wykorzystanie lokalnego potencjału dla potrzeb rozwoju odnawialnych źródeł energii, 

w szczególności energii wiatrowej i wodnej, 

− bierna i czynna ochrona przeciwpowodziowa terenów zainwestowanych i przeznaczonych 

do zainwestowania. 

• w zakresie turystyki i rekreacji: 

− rozwój preferowanych rodzajów turystyki na ukształtowanych i kształtujących się 

obszarach turystycznych, 

− minimalizowanie wpływu gospodarki rolnej na stan środowiska, 

− poprawa funkcjonalności wiejskich jednostek osadniczych poprzez rozwój infrastruktury 

technicznej i społecznej, 

− zwiększenie zasobów wód powierzchniowych dla celów rolniczych – budowa zbiorników 

małej retencji, 

− ochrona przestrzeni otwartych (niezurbanizowanych) i oszczędne ich wykorzystanie, 

− ochrona krajobrazów wiejskich. 

• w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego: 

− kompleksowa ochrona obszarów i obiektów zabytkowych, 

− wykorzystanie obiektów i obszarów zabytkowych do pełnienia określonych funkcji, 

zgodnych bądź niekolidujących z ich zabytkowym charakterem, 

− oszczędne kształtowanie krajobrazu kulturowego, a także przeciwdziałanie rozpraszaniu 

historycznie ukształtowanej zabudowy, 

− harmonizowanie zabytkowych układów urbanistycznych w powiązaniu z rozwojem 

osadnictwa i komunikacji, 

− zachowanie mieszkalno-usługowego charakteru centrów miast, 

− eksponowanie indywidualnych cech środowiska kulturowego województwa opolskiego, 

− inicjowanie nowych form ochrony dziedzictwa kulturowego poprzez tworzenie pomników 

historii i parków kulturowych w symbiozie z przyrodą i wymogami rozwoju społeczno-

gospodarczego. 
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• w zakresie infrastruktury społecznej: 

− rozwój materialny i naukowy istniejących wyższych uczelni w Nysie, 

− zapewnienie bazy dla imprez sportowych i kulturalnych rangi regionalnej, krajowej 

i międzynarodowej, 

− wszechstronny rozwój placówek szkolnictwa ponadgimnazjalnego, policealnego 

i zawodowego, 

− restrukturyzacja i rozwój ośrodków lecznictwa specjalistycznego i zamkniętego, 

− rozwój instytucji bankowych, doradztwa i informacji, 

− tworzenie warunków dla wykorzystania potencjału gospodarczego i instytucjonalnego 

umożliwiającego organizowanie parków technologicznych lub inkubatorów 

przedsiębiorczości, 

− rozwój bazy edukacji, zwłaszcza na poziomie szkolnictwa ponadgimnazjalnego, 

− rozwój instytucji bankowych, doradztwa i informacji, 

− rozwój placówek pomocy społecznej, 

− wzmocnienie ośrodków kultury i sportu, 

− tworzenie warunków dla wykorzystania potencjału gospodarczego i instytucjonalnego 

umożliwiającego organizowanie parków technologicznych lub inkubatorów 

przedsiębiorczości. 

• w zakresie gospodarki: 

− rozwój małej i średniej przedsiębiorczości, 

− restrukturyzacja technologiczna przemysłu - wprowadzenie nowych branż, 

− stworzenie sieci inkubatorów przedsiębiorczości obejmujących miasta powiatowe, 

− restrukturyzacja technologiczna przemysłu. 

• w zakresie osadnictwa: 

− wspieranie rozwoju wielofunkcyjnego ośrodków osadniczych, 

− zapewnienie wysokiego poziomu ładu przestrzennego rozumianego, jako dążenie do 

harmonii, 

− uporządkowanie, proporcjonalność i równoważenie środowiska przyrodniczego 

i kulturowego z potrzebami urbanizacji, 

− krystalizacja sieci osadniczej, 

− podniesienie efektywności wykorzystania istniejącego zainwestowania, 

− rewitalizacja obszarów zdegradowanych, w tym zaniedbanych dzielnic i osiedli 

fabrycznych, blokowisk, terenów poprzemysłowych, powojskowych i pogórniczych, 

− poprawa sprawności funkcjonowania struktur zurbanizowanych poprzez rozwój 

infrastruktury technicznej i społecznej. 
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• w zakresie komunikacji: 

− usprawnienie połączenia drogowego obszaru pogranicza z autostradą, 

− usprawnienie połączenia drogowego obszaru pogranicza ze stolicą regionu, 

− budowa obejść miejscowości w ciągu dróg najbardziej obciążonych ruchem, 

− usprawnienie powiązań z lotniskiem regionalnym w Kamieniu Śląskim, 

− usprawnienie powiązań wewnątrzregionalnych (między stolicą regionu i głównymi 

ośrodkami osadniczymi), 

− modernizacja sieci kolejowej, w tym w pierwszej kolejności linii o znaczeniu 

międzynarodowym, 

− rozwój połączeń kolejowych z Opolem oraz między pozostałymi ważnymi ośrodkami 

miejskimi regionu, 

− minimalizacja konfliktów planowanych inwestycji w infrastrukturze komunikacyjnej 

z obszarami chronionymi. 

 

Jednym z narzędzi realizacji kierunków wyznaczonych Strategii Rozwoju Województwa 

Opolskiego jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 

na lata 2007-2013. Jego głównym celem jest: 

„Zwiększenie konkurencyjności oraz zapewnienie spójności społecznej, 

gospodarczej i przestrzennej dla podniesienia atrakcyjności  

województwa opolskiego, jako miejsca do inwestowania, pracy i zamieszkania.” 

 

Przedmiotowe zwiększanie konkurencyjności i zapewnienie spójności, odbywać się 

będzie poprzez realizację siedmiu celów strategicznych: 

C.1 Wzmocnienie gospodarki regionu poprzez rozwój przedsiębiorczości, innowacyjności, 

sektora B+R oraz infrastruktury turystycznej i rekreacyjno-sportowej na rzecz rozwoju 

społeczno-gospodarczego. 

C.2 Tworzenie technicznych warunków do powszechnego wykorzystania narzędzi ICT oraz 

ich upowszechnianie na rzecz budowy społeczeństwa informacyjnego w województwie 

opolskim. 

C.3 Zwiększenie perspektyw rozwojowych regionu i mobilności jego mieszkańców poprzez 

rozwój infrastruktury transportowej. 

C.4 Poprawa stanu środowiska naturalnego i ochrona przyrody oraz zapewnienie 

bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. 

C.5 Wzmocnienie roli edukacji i oświaty, wzrost znaczenia kultury na rzecz zwiększenia 

atrakcyjności regionu oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego dla 

zapewnienia efektywności regionalnych zasobów pracy. 
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C.6 Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej wybranych 

obszarów zdegradowanych oraz przeznaczonych do rewitalizacji. 

C.7 Zapewnienie efektywnego i sprawnego systemu zarządzania, wdrażania, monitorowania 

oceny i kontroli RPO WO 2007-2013 oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków funduszy 

strukturalnych w latach 2007-2013. 

 

 Realizacja powyższych celów dotyczy przestrzeni całego województwa i tym samym 

wpisuje się również w zasady kształtowania polityki przestrzennej w gminie Głubczyce. 

 ORPO nie przewiduje na terenie gminy Głubczyce żadnych zadań indykatywnych. 

 

 Ze względu na położenie gminy Głubczyce przy granicy z Republiką Czeską, przy 

kreowaniu polityki przestrzennej gminy, powinny zostać uwzględnione cele i kierunki 

zagospodarowania określone w Studium Zagospodarowania Przestrzennego Pogranicza 

Polsko–Czeskiego. 

W celu określenia spójnej wizji zagospodarowania przestrzennego pogranicza polsko – 

czeskiego, studium definiuje cele i kierunki rozwoju przestrzennego, grupując je w cele długo- 

(określające wytyczne kierunkowe) i krótkofalowe (mogące wpłynąć na kształtowanie bieżącej 

polityki przestrzennej): 

 

Tabela 1 – Cele rozwoju przestrzennego pogranicza polsko - czeskiego 
PRIORYTET CELE DŁUGOFALOWE  CELE KRÓTKOTERMINOWE  

Ochrona i przywracanie 
wartości zasobom 
naturalnym 
i kulturowym 

Ochrona zasobów naturalnych Ochrona dziedzictwa przyrodniczego 
Przywracanie wartości zasobom 
naturalnym, zdegradowanym 
poprzez działania człowieka 

Rekultywacja obszarów, odnowa, 
utrwalanie i przywracanie bioróżnorodności 

Ochrona zasobów kulturowych, 
w tym wspieranie 
wielokulturowości obszaru 

Ochrona dziedzictwa kulturowego; 
wzmacnianie więzi społecznych 

Spójność wewnętrzna 
obszaru 

Struktura osadnicza – 
wzmacnianie policentryzmu 
i rozwój funkcjonalny ośrodków 

Rozwój inwestycji komunalnych, 
wspieranie sfery mieszkaniowej 
i infrastruktury społecznej 

Społeczne włączenie 
(zatrzymanie depopulacji 
i zjawisk wykluczenia 
społecznego) 

Rozwój kapitału społecznego, zatrudnienia 
i dobrobytu 

Rozwój powiązań pomiędzy 
ogniskami sieci osadniczej 

Rozwój infrastruktury komunikacyjnej 
o zasięgu regionalnym i lokalnym 

Spójność zewnętrzna 
innowacji i nowych 
technologii obszaru 

Rozwój ośrodków wzrostu 
o znaczeniu regionalnym 
i ponadregionalnym 

Rozwój inwestycji w kapitał rzeczowy 
przedsiębiorstw, ich infrastrukturę, rozwój 
Spójność zewnętrzna innowacji i nowych 
technologii 

Rozwój powiązań zewnętrznych 
obszaru 

Rozwój infrastruktury komunikacyjnej 
o zasięgu ponadregionalnym 

Źródło: Studium zagospodarowania przestrzennego pogranicza polsko - czeskiego 
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Uwarunkowania lokalne  
 

Strategia Rozwoju Gminy Głubczyce określa cele strategiczne i cele operacyjne, których 

realizacja przyczynia się do poprawy jakości stanu infrastruktury technicznej, środowiska 

naturalnego i sytuacji społeczno–gospodarczej. Początkiem do określenia celów rozwoju gminy, 

było wypracowanie wizji rozwoju gminy, która brzmi: 

 

„Samorządna Gmina Głubczyce ośrodkiem nowoczesnego rolnictwa, usług i turystyki” 

 

W świetle takiej wizji rozwoju, wyznaczone zostały cele strategiczne, a w nich zawarte 

zostały cele operacyjne: 

• Poprawa warunków życia mieszkańców w gminie 

− Opracowanie i wdrożenie systemu wszechstronnego kształcenia młodzieży; Niwelowanie 

różnic edukacyjnych i kulturowych między dziećmi i młodzieżą z różnych środowisk 

(miejskich, wiejskich, biedniejszych i bogatszych, etc.) 

− Działania na rzecz osób niepełnosprawnych – likwidacja barier architektonicznych. 

− Rozwój budownictwa mieszkaniowego. 

− Zapewnienie opieki zdrowotnej. 

− Zapewnienie wszechstronnej pomocy społecznej (zasiłki, środowiskowy dom 

samopomocy, dom dziennego pobytu). 

− Realizacja gminnych programów przeciwdziałających patologiom społecznym (alkoholizm, 

narkomania). 

− Rozwój rekreacji i wypoczynku mieszkańców gminy. 

− Pozyskiwanie inwestorów celem tworzenia nowych miejsc pracy. 

− Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. 

• Nowoczesne rolnictwo oraz wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich 

− Poprawa dochodowości gospodarstw rolnych. 

− Poprawa struktury agrarnej. 

− Rewitalizacja obszarów wiejskich. 

− Rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego. 

− Rozwój agroturystyki. 

− Kształtowanie modelu życia na wsi z poszanowaniem tradycji. 

• Rozwój infrastruktury technicznej, przemysłu i usług 

− Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz gazowej. 

− Dbałość o stan środowiska naturalnego-ochrona wód, gruntu, powietrza i ochrona przed 

zanieczyszczeniami i hałasem. 
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− Rozwój systemów telekomunikacyjnych i informatycznych. 

− Tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, nowoczesnej 

gospodarki. 

− Rozwój sektora usług. 

− Opracowanie i wdrożenie programu zabezpieczenia przeciwpowodziowego. 

− Podniesienie standardu infrastruktury komunikacyjnej - budowa obwodnicy miasta 

Głubczyce w celu połączenia państw południowych z portem w Kędzierzynie - Koźlu 

i autostradą A4. 

• Rozwój współpracy międzynarodowej 

− Dostosowanie gminy do funkcjonowania w Unii Europejskiej. 

− Aktywna współpraca w ramach Euroregionu „Silesia”. 

− Rozwój współpracy transgranicznej. 

− Pozyskiwanie nowych partnerów zagranicznych. 

− Stworzenie warunków do międzynarodowej wymiany doświadczeń. 

− Rozwijanie szerokiej współpracy międzyszkolnej (w tym: wymiana młodzieży i nauczycieli) 

z partnerami zagranicznymi. 

− Pozyskiwanie funduszy europejskich. 

 

Dokumentem o lokalnej skali odniesienia jest Plan Rozwoju Lokalnego uchwalony 

Uchwałą XVIII/219/04 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie 

zatwierdzenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Głubczyce na lata 2004-2006 z perspektywą 

realizacji do roku 2010. Dokument ten nie ma już bezpośredniego odniesienia do aktualnej 

sytuacji na terenie gminy Głubczyce, nie mniej jednak ogólnym Celem dokumentu jest 

poprawienie jakości życia mieszkańców w aspektach ekonomicznych, przestrzennych oraz 

społecznych poprzez konkretne inwestycje podjęte na terenie miasta, a mających zaspokoić 

potrzeby bytowe mieszkańców oraz zwiększyć atrakcyjność inwestycyjną regionu. 

Brak odniesienia w Planie Rozwoju Lokalnego do aktualnych i przyszłych ram czasowych, 

wymaga uaktualnienia tego dokumentu, w celu zawarcia w nim aktualnego, niezbędnego 

zakresu zadań na terenie gminy Głubczyce. 

 

Powyższe cele i zadania wynikające ze wspomnianych dokumentów, ukierunkowane są 

na poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej i jakości zagospodarowania przestrzeni 

w obszarach jednostek administracyjnych, których dotyczą. Polityka przestrzenna gminy 

w aspekcie tych dokumentów powinna uwzględniać przede wszystkim: 

• realizację poszczególnych zadań z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska 

i właściwym wykorzystaniem zasobów przyrody; 
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• konieczność budowy, jak i modernizacji sieci infrastruktury technicznej; 

• stworzenie i promocja sprawnie działającego systemu przyciągania inwestorów oraz 

wspieranie inicjatyw lokalnych przedsiębiorców; 

• planowaną modernizację drogi krajowej nr 38, która potencjalnie może się stać czynnikiem 

determinującym przyśpieszenie wzrostu potencjału społeczno–gospodarczego gminy 

i niwelującego różnice w poziomie jej rozwoju w porównaniu do innych obszarów 

województwa; 

• potrzebę rozwoju turystyki (ze szczególnym uwzględnieniem agroturystyki) na terenie gminy; 

• konieczność zmniejszenia deficytu wody występującego na obszarze gminy m. in przez 

wspieranie przez lokalne władze budowy zbiorników wodnych na lokalnych rzekach.  

 

1.2 Kierunki i zasady rozwoju przestrzennego gminy 

Obszar gminy Głubczyce charakteryzuje się bardzo czytelnym układem urbanistycznym. 

Wiele ze wsi ma zachowany historyczny układ zabudowy, a na terenie miasta zachowany został 

średniowieczny rynek z historycznym układem ulic oraz historyczna zabudowa. 

Główną zasadą kształtowania zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy 

będzie rozwój poszczególnych funkcji w oparciu o istniejące zainwestowanie. Ich rozwój będzie 

koncentrował się w obrębach poszczególnych miejscowości. Główne zasady kształtowania 

polityki przestrzennej gminy można sformułować następująco: 

− wyrównanie różnic w poziomie rozwoju społeczno – gospodarczego gminy w porównaniu 

do innych regionów województwa; 

− wspieranie lokalnych przedsięwzięć inwestycyjnych, a przy lokalizacji nowych inwestycji 

uwzględnianie lokalnych zasobów środowiska naturalnego; 

− promocja gminnych terenów inwestycyjnych; 

− tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy, co z jednej strony, stwarza korzystny klimat 

gospodarczy, a więc przyczynia się do dynamizacji rozwoju, z drugiej zaś, bezpośrednio 

prowadzi do pełniejszego zaspokojenia potrzeb mieszkańców; 

− wykreowanie wizerunku gminy jako terenu atrakcyjnego dla rozwoju osadnictwa; 

− ochrona najcenniejszych walorów dziedzictwa kulturowego i środowiska przyrodniczego; 

− bezwzględne zachowanie historycznego charakteru zabudowy w ścisłym centrum miasta 

Głubczyce; 

− ochrona na terenach wiejskich zachowanych historycznych układów zabudowy, ze 

względu na ich duże znaczenie w kształtowaniu wizerunku wsi opolskiej; 

− stworzenie najbardziej optymalnego zagospodarowania przestrzeni gminy, 

z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska, dziedzictwa kulturowego i wizji rozwoju 

gminy przedstawionej przez lokalne władze. 
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Przyjęta w studium polityka przestrzenna gminy Głubczyce koncentruje się, w związku 

z planowanym rozmieszczeniem inwestycji celu publicznego (w rozumieniu przepisów 

art. 2 pkt. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), na kształtowaniu 

następujących elementów struktury zagospodarowania przestrzennego gminy: 

− obszarów zabudowanych do kontynuacji i uzupełnie ń – kształtowanie zabudowy na 

tych terenach powinno opierać się na uzupełnieniach zabudowy zgodnie 

z dotychczasowym przeznaczeniem terenu oraz na kontynuacji zabudowy 

z zachowaniem rodzaju zabudowy na danym terenie. Rozwój perspektywiczny gminy 

polegający na rozwoju jakościowym będzie miał miejsce na już zainwestowanych 

terenach, poprzez modernizację, rozbudowę, a także wprowadzanie niekolizyjnego 

uzupełniającego zainwestowania nawiązującego do otoczenia oraz powiązań 

komunikacyjnych: 

• zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN; 

• zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej MNR; 

• zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej MW; 

• zabudowy wielofunkcyjnej; mieszkaniowo – usługowej MU; 

• zabudowy usługowej, w tym obiekty sakralne i użyteczności publicznej U 

• zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów, w tym zabudowy produkcyjno–

usługowej PU; 

• terenów zabudowy produkcyjno – usługowej związanej z obsługą gospodarstw 

rolnych RU; 

• terenów sportu i rekreacji US; 

• zabudowy usług turystycznych i rekreacji indywidualnej UT; 

• terenów ogródków działkowych ZD 

• terenów zieleni urządzonej (publicznej) ZP; 

• terenów zieleni nieurządzonej ZN; 

• terenów cmentarza ZC; 

• terenów infrastruktury technicznej IT. 

− obszarów wskazanych pod rozwój  – obszary te wyznaczone zostały na podstawie 

analizy aktualnych uwarunkowań, analizy wniosków osób prywatnych złożonych do 

studium oraz na podstawie intencji i zapotrzebowania władz gminy na tereny wskazane 

pod zabudowę: 

• zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN; 

• zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej MNR; 

• zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej MW; 

• zabudowy usługowej, w tym obiekty sakralne i użyteczności publicznej U; 



BDK

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GŁUBCZYCE 
 

KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  31

• zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów, w tym zabudowy produkcyjno–

usługowej PU; 

• terenów zabudowy produkcyjno – usługowej związanej z obsługą gospodarstw 

rolnych RU; 

• terenów sportu i rekreacji US; 

• zabudowy usług turystycznych i rekreacji indywidualnej UT; 

• powierzchniowej eksploatacji kopalin PG; 

• terenów zieleni urządzonej ZP; 

• terenów cmentarza ZC; 

• obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 

2000 m2 UC; 

• terenów możliwych do zagospodarowania na cele budowy farm wiatrowych; 

• obszarów rolniczej przestrzeni produkcyjnej. 

 

2 Kierunki i wska źniki dotycz ące zagospodarowania oraz 

użytkowania terenów 

2.1 Struktura zagospodarowania przestrzennego gminy, w tym kierunkowa 

struktura urbanistyczna miasta Głubczyce 

Działania kierunkowe mające na celu wypracowanie spójnej, perspektywicznej wizji 

rozwoju gminy koncentrować się będą w głównej mierze na rozwoju zabudowy na terenach 

wskazanych w studium pod rozwój nowej zabudowy, a także na jej uzupełnieniach na 

obszarach już zainwestowanych. 

Na obszarze wiejskim gminy zdecydowana większość terenów pozostaje w rolniczym 

wykorzystaniu. Kształtowanie się nowej zabudowy odbywać się będzie poprzez uzupełnienia 

istniejących struktur osadniczych i rozwoju zabudowy na nowych terenach, które koncentrują 

się w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących jednostek osadniczych. Wskazanie nowych 

terenów pod zabudowę, a tym samym jej perspektywiczny rozwój na obszarze wiejskim gminy 

podyktowany był przede wszystkim zamierzeniami inwestycyjnymi samorządu gminy oraz 

ekonomiczną zasadnością (związaną z wyposażeniem nowych terenów w niezbędną 

infrastrukturę) wskazania nowych terenów pod inwestycje. Tereny rozwojowe na obszarze 

wiejskim związane są głównie z zabudową mieszkaniową, lecz w znacznej mierze dotyczą 

również zabudowy produkcyjnej. Największe powierzchnie terenów wskazanych pod rozwój 

nowej zabudowy mieszkaniowej znajdują się w miejscowościach Gadzowice i Gołuszowice, na 

co wpływ miało bliskie sąsiedztwo miasta Głubczyce. Tereny produkcyjne koncentrują się 

w poszczególnych miejscowościach, a jednym ze strategicznych obszarów rozwoju funkcji 

przemysłowej (zabudowa produkcyjna, składów i magazynów, w tym zabudowa produkcyjno–
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usługowa PU) jest obszar na północ od miasta Głubczyce, bezpośrednio przy jego granicy, 

stanowiący teren z perspektywicznym wskazaniem go na Specjalną Strefę Ekonomiczną (SSE). 

Ponadto jednym z kluczowych działań kierunkowych na obszarze wiejskim jest wskazanie 

terenów możliwych do zagospodarowania na cele budowy farm wiatrowych, które z jednej 

strony są wynikiem uwzględnionych w projekcie wniosków do studium, a z drugiej strony 

wskazanie takich terenów doskonale wpisuje się w politykę przestrzenną województwa 

opolskiego, która wskazuje na duże powierzchnie terenów w gminie Głubczyce 

predysponowanych do lokalizacji elektrowni wiatrowych. Polityka przestrzenna na obszarze 

wiejskim, którą określa niniejsze studium, związana jest przede wszystkim z kształtowaniem 

zabudowy mieszkaniowej w poszczególnych wsiach z zachowaniem ograniczeń związanych 

z ochroną środowiska i dziedzictwa kulturowego. Na tle pozostałej części obszaru wiejskiego, 

zdecydowanie wyróżniają się tereny wsi położonych przy granicy z Czechami (wsie: Krasne 

Pole, Lenarcice, Opawica), które w kierunkowej strukturze urbanistycznej przeznaczone zostały 

wzdłuż dróg na cele usług turystycznych i rekreacji indywidualnej. Ten rodzaj przeznaczenia 

terenu jest charakterystyczny dla przyszłego zagospodarowania terenów położonych przy 

granicy. 

W granicach administracyjnych miasta, ze względu na intensyfikację procesów 

urbanizacyjnych, w celu określenia kierunków zagospodarowania przestrzennego i zasad 

rozwoju, wydzielono obszary polityki przestrzennej miasta Głubczyce (z uwzględnieniem 

struktury funkcjonalnej miasta), dla których wskazany został podstawowy rodzaj działań 

planistycznych, zgodnie z podstawowymi kryteriami ich wydzielania, którymi były: 

– obecny stan zainwestowania i charakter zagospodarowania; 

– jakość środowiska przyrodniczego; 

– stan środowiska kulturowego i charakter krajobrazu miasta; 

– stopień urbanizacji; 

– możliwości rozwojowe. 

Na tej podstawie wyróżniono następujące kategorie obszarów, funkcjonalnie przeznaczone na 

cele (delimitacja poszczególnych obszarów funkcjonalnych uwzględnia dominujący sposób 

aktualnego i kierunkowego użytkowania terenów): 

– zabudowy wielofunkcyjnej o charakterze śródmiejskim, w tym usług publicznych 

(z wyodrębnieniem zabudowy historycznego śródmieścia miasta); 

– zabudowy mieszkaniowej; 

– mieszkaniowo - usługowej (w tym terenów sportowo - rekreacyjnych); 

– przemysłowej (w tym zabudowy przemysłowo – usługowej); 

– miejskiego systemu zieleni: 

– teren parku miejskiego, 

– ogrody działkowe,  
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– cmentarz komunalny; 

– tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej. 

 

Na podstawie analizy uwarunkowań oraz kryteriów opisanych wyżej, w związku 

z rozmieszczeniem elementów struktury przestrzennej miasta, jako sposób umożliwiający jego 

zrównoważony rozwój przyjmuje się podział miasta na jednostki strukturalne polityki 

przestrzennej przedstawione w podziale na obszary polityki przestrzennej 

(Rysunek nr 1K Kierunki kształtowania struktury urbanistycznej miasta Głubczyce) tworzące 

kierunkową ogólną strukturę zagospodarowania i użytkowania terenu. Stanowi ona punkt 

wyjścia do sporządzenia szczegółowych kierunków zagospodarowania miasta. 

W strukturze miasta, dla jak najpełniejszego zobrazowania polityki przestrzennej realizowanej 

na terenie miasta wyróżniono 7 obszarów: 

Obszar śródmiejski (pow. ok. 64,91 ha), w skład którego wchodzą: 

A1: Obszar przekształceń zabudowy o charakterze śródmiejskim – historyczne śródmieście 

miasta. Delimitacja obszaru nastąpiła w oparciu o wyznaczone granice strefy ochrony 

konserwatorskiej A (strefa pełnej ochrony konserwatorskiej, obejmująca obszary szczególnie 

wartościowe o bardzo dobrze zachowanej historycznej strukturze . Strefa ta wyznacza zespoły 

zabudowy o wybitnych wartościach przestrzennych). Jest to obszar wskazany do przekształceń 

zabudowy, w tym rehabilitacji tkanki budynkowej i przestrzeni publicznych w kierunku funkcji 

usługowych o charakterze ogólnomiejskim i ponadlokalnym, a także mieszkaniowych. 

W obrębie obszaru powinny również następować procesy ukierunkowane na kontynuację 

i uzupełnienia zabudowy z zachowaniem ograniczeń związanych z ochroną dziedzictwa 

kulturowego (szczególnie ukierunkowanej na bezwzględne zachowanie układu urbanistycznego 

wpisanego do rejestru zabytków i wymagań związanych ze strefą A ochrony konserwatorskiej). 

Zdelimitowane historyczne śródmieście miasta posiada powierzchnię ok. 22 ha. 

A2: Obszar kontynuacji i uzupełnień zabudowy mieszkaniowo-usługowej (w tym usług 

publicznych i sportowo - rekreacyjnych) o charakterze ogólnomiejskim, związanej funkcjonalnie 

z historycznym śródmieściem – obszar, którego przewodnim kierunkiem działań planistycznych 

jest kontynuacja i uzupełnienie istniejących struktur zabudowy. Obszar bezpośrednio sąsiaduje 

z obszarem A1 i funkcjonalnie stanowi jego uzupełnienie, co powoduje, że wspólnie tworzą 

spójne śródmieście miasta. 

 Dla usprawnienia obsługi komunikacyjnej całego obszaru śródmiejskiego miasta ustala 

się, że powinien odbywać się on w oparciu o projektowany odcinek drogowy w klasie 

technicznej Z, prowadzący od ul. Wrocławskiej do drogi krajowej nr 38 (skrzyżowanie ul. 

Kopernika, Kozielskiej i Sosnowieckiej), dalej ul. Sosnowiecką do ul. 1 Armii Wojska Polskiego, 

a następnie ulicami Pocztową, Placem Wiosennym, częścią ul. Parkowej do ul. Żeromskiego 
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poprzez ul. Powstańców Śląskich, prowadzącą do ul. Wrocławskiej stanowiącej część drogi 

wojewódzkiej 416, będącej drogą wylotową z miasta. 

 
B1: Obszar kontynuacji i uzupełnień zabudowy z dominacją funkcji mieszkaniowych-

przeznaczony głównie na cele budownictwa mieszkaniowego z dominacją funkcji 

mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej uzupełnionej funkcją usługową. Stanowią jeden 

z podstawowych kierunków rozwoju przestrzennego miasta, który wymagają działań 

inwestycyjnych w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji, w tym powiązań z innymi 

fragmentami miasta oraz wyposażenia w urządzenia infrastruktury społecznej, 

z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z uwarunkowań fizjograficznych. Tereny zabudowy 

mieszkaniowej są jednym z podstawowych kierunków rozwoju całego miasta. Łączna 

powierzchnia - 122,33 ha. 

 

B2: Obszar rozwoju zabudowy z dominacją funkcji mieszkaniowych – obszar, który związany 

jest ze wskazaniem nowych terenów pod zabudowę, głównie zabudowę mieszkaniową. Obszar 

ten w granicach miasta koncentruje się w dwóch enklawach. Pierwsza z nich położona jest 

w północno–zachodniej części miasta, przy Al. Lipowej, druga zlokalizowana została na terenie 

położonym pomiędzy projektowanymi: drogą gminną prowadząca od ul. Wrocławskiej do drogi 

krajowej nr 38, a obwodnicą w ciągu drogi wojewódzkiej 416. Łączna powierzchnia obszaru 

wynosi 106,91 ha. 

 

C: Obszar kontynuacji i uzupełnień zabudowy mieszkaniowo-usługowej (w tym terenów 

sportowo -rekreacyjnych) o łącznej powierzchni w skali miasta 16,79 ha. W obrębie obszaru 

głównymi działaniami będą uzupełnienia i kontynuacja istniejącej zabudowy. Na obszarze 

koncentruje się zarówno zabudowa mieszkaniowa, jak i usługowa (szkoła). Do obszaru 

włączony został również teren basenu miejskiego. Obszar reprezentowany jest w mieście przez 

dwie enklawy, z których jedna tworzona jest przez tereny basenu miejskiego położonego 

w zachodniej części miasta, a druga przez tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej 

zlokalizowane na południe od parku miejskiego. 

 

D1: Obszar kontynuacji i uzupełnień zabudowy z dominacją funkcji przemysłowych (w tym 

funkcji przemysłowo–usługowych). Obszar o łącznej powierzchni 157,61 ha. Wyodrębniony 

został w oparciu o istniejące tereny zabudowy przemysłowej, uzupełnionej zabudową usługową, 

w mieście, w przypadku którego zasadniczym kierunkiem zmian będzie kontynuacja 

i uzupełnienie istniejących struktur. 
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D2: Obszar rozwoju zabudowy z dominacją funkcji przemysłowych (w tym funkcji przemysłowo–

usługowych). Obszar o łącznej powierzchni ok. 240 ha. Obszar obejmuje tereny wskazane pod 

rozwój zabudowy związanej z przemysłem, lokalizacją składów i magazynów, a także 

perspektywiczną realizacją obiektów usługowych. W głównej mierze są to obszary 

zlokalizowane na południu miasta, bezpośrednio sąsiadujące z terenami zabudowy 

przemysłowej już istniejącej, których lokalizacja w tym miejscu zdeterminowana jest 

przebiegiem planowanej obwodnicy miasta. Oddzielną enklawę obszaru stanowi obszar 

położony na północy miasta, dla którego również główną oś komunikacyjną stanowić będzie 

planowana obwodnica. Ten fragment obszaru D2 stanowić będzie nawiązanie do 

nowoprojektowanych terenów zabudowy przemysłowej, zlokalizowanych poza północnymi 

granicami miasta. 

 

E1: Obszar kontynuacji funkcji głównego pasma zieleni publicznej (park miejski). Obszar 

o łącznej powierzchni w skali miasta 35,8ha. Obszar w całości zajmowany jest przez tereny 

zieleni, z których zdecydowaną większość stanowi teren parku miejskiego. Polityka 

przestrzenna w odniesieniu do tego obszaru związana jest przede wszystkim z utrzymaniem 

i kontynuacją istniejącej funkcji terenu, z uwzględnieniem konieczności rewitalizacji obszaru 

parku. Obszar ten odgrywa kluczową rolę w kreowaniu przestrzeni publicznych w mieście 

i w perspektywie znacznie będzie wpływał na jakość przestrzeni miejskiej.  

 

E2: Obszar cmentarza komunalnego. Obszar o powierzchni ok. 12ha. W ramach polityki 

przestrzennej dla obszaru ustalono kontynuację i uzupełnienia istniejącego zainwestowania, 

a także rozwój w obrębie obszaru nowych terenów związanych z funkcją cmentarza. 

 

E3: Obszar pracowniczych ogrodów działkowych. Obszar o powierzchni ok. 4,5ha. Na obszarze 

tym w ramach głównych działań w aspekcie polityki przestrzennej, przewiduje się kontynuację 

wykorzystania obszaru pod funkcje 

 

2.2 Kierunki zagospodarowania przestrzennego 

Kierunki zagospodarowania dla gminy Głubczyce wyznaczone zostały z uwzględnieniem 

poszczególnych, perspektywicznych sposobów zagospodarowania terenu (ustalonych 

w niniejszym studium) ze zwróceniem uwagi na położenie poszczególnych terenów na 

obszarach zabudowanych wskazanych do kontynuacji i uzupełnień zabudowy czy na obszarach 

wskazanych pod rozwój zabudowy. 
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Tabela 2 – Kierunki zagospodarowania przestrzennego 

Sposób 

zagospodarowania 

terenu 

Kierunki zagospodarowania 

MU 

Tereny zabudowy 

wielofunkcyjnej; 

mieszkaniowo - 

usługowej 

Zagospodarowanie podstawowe : zabudowa mieszkaniowo – 

usługowa; 

Zagospodarowanie uzupełniaj ące:  zabudowa mieszkaniowa 

wielorodzinna - możliwość lokalizacji usług w parterze budynków 

mieszkaniowych, nieuciążliwa zabudowa usługowa (w tym usługi 

publiczne) w formie wolnostojących obiektów lub wbudowanych w bryłę 

obiektów mieszkaniowych; 

Zagospodarowanie dopuszczalne:  usługi sakralne, tereny sportu 

i rekreacji (np. place zabaw, boiska sportowe), tereny zieleni urządzonej 

(w ramach uatrakcyjnienia terenów zabudowy i zapewnienia wymaganej 

powierzchni biologicznie czynnej) i zieleni izolacyjnej (w przypadku 

zaistnienia konieczności wprowadzenia tego typu zieleni). 

Dla terenów MU w obr ębie obszarów zabudowanych wskazanych do 

kontynuacji i uzupełnie ń ustala si ę: 

• kontynuację dotychczasowego zagospodarowania terenów, 

• uzupełnienie istniejących struktur zabudowy na terenach jeszcze nie 

zabudowanych zgodnie z wyznaczonym w studium kierunkiem, 

• rewitalizację struktury zabudowy oraz modernizację i poprawę estetyki 

ciągów jezdnych, pieszych i placów, 

• zwiększenie efektywności wykorzystania rezerw terenowych poprzez 

intensyfikację zabudowy, 

• eliminację obiektów kolizyjnych funkcjonalnie z zagospodarowaniem 

podstawowym, 

• bilansowanie ilości miejsc parkingowych w zależności od potrzeb 

i dostępności terenu, 

• zachowanie zasad ochrony konserwatorskiej, w tym wymagań 

związanych z występowaniem stanowisk archeologicznych. 

MN 

Tereny zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

Zagospodarowanie podstawowe : zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna (wolnostojąca, bliźniacza i szeregowa). 

Zagospodarowanie uzupełniaj ące:  nieuciążliwa zabudowa usługowa 

(zarówno w formie wolnostojących obiektów jak i funkcji usługowych 

wprowadzanych do obiektów mieszkaniowych), nieuciążliwa działalność 
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rzemieślnicza. 

Zagospodarowanie dopuszczalne:  tereny sportu i rekreacji, tereny 

zieleni urządzonej (w ramach uatrakcyjnienia terenów zabudowy 

i zapewnienia wymaganej powierzchni biologicznie czynnej) i zieleni 

izolacyjnej (w przypadku zaistnienia konieczności wprowadzenia tego 

typu zieleni). 

Dla terenów MN w obr ębie obszarów zabudowanych wskazanych do 

kontynuacji i uzupełnie ń ustala si ę: 

• kontynuację dotychczasowego sposobu zagospodarowania terenu 

terenów, 

• uzupełnienie istniejących struktur zabudowy na terenach jeszcze nie 

zabudowanych zgodnie z przeznaczeniem, 

• ograniczenie w granicach administracyjnych miasta lokalizowania 

zabudowy zagrodowej, 

• możliwość wprowadzenia usług nieuciążliwych, służących zaspokajaniu 

podstawowych potrzeb mieszkańców, 

• w miarę dostępności terenu wprowadzenie zieleni urządzonej 

ogólnodostępnej, 

• eliminację obiektów kolizyjnych funkcjonalnie z przeznaczeniem 

podstawowym, 

• bilansowanie ilości miejsc parkingowych w zależności od potrzeb 

i dostępności terenu, 

• zachowanie zasad ochrony konserwatorskiej, w tym wymagań 

związanych z występowaniem stanowisk archeologicznych, 

• zachowanie ograniczeń wynikających z położenia struktur zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej na obszarach prawnie chronionych form 

ochrony przyrody, 

• kontynuację dotychczasowego sposobu użytkowania terenu 

związanego z zabudową zagrodową na terenie miasta Głubczyce 

i możliwość wprowadzenia uzupełnień zabudowy na tych terenach 

(zgodnej z dotychczasowym zagospodarowaniem terenu) 

Dla terenów MN w obr ębie obszarów wskazanych pod rozwój ustala 

się: 

• lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na obszarach 

wyznaczonych na rysunku studium, 

• możliwość wprowadzenia nieuciążliwych usług i nieuciążliwych 
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działalności gospodarczych, 

• ograniczenie w granicach administracyjnych miasta, lokalizowania 

zabudowy zagrodowej, 

• wprowadzenie terenów zieleni urządzonej i w razie zaistnienia takiej 

potrzeby również terenów zieleni izolacyjnej, 

• zapewnienie dostępności komunikacyjnej i niezbędnego wyposażenia 

terenów w infrastrukturę techniczną, 

• bilansowanie ilości miejsc parkingowych w zależności od potrzeb 

i dostępności terenu, 

• zachowanie zasad ochrony konserwatorskiej, w tym wymagań 

związanych z występowaniem stanowisk archeologicznych, 

• zachowanie ograniczeń wynikających z położenia struktur zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej (i zagrodowej) na obszarach prawnie 

chronionych form ochrony przyrody. 

MNR 

Tereny zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

i zagrodowej 

Zagospodarowanie podstawowe:  zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna (wolnostojąca, bliźniacza i szeregowa), zabudowa 

zagrodowa i zabudowa gospodarcza związana z prowadzeniem 

gospodarstwa rolnego. 

Zagospodarowanie uzupełniaj ące:  nieuciążliwa zabudowa usługowa 

(w tym zabudowa usług publicznych), nieuciążliwa działalność 

gospodarcza; 

na terenach przygranicznych (tereny, na których, w ramach 

zagospodarowania uzupełniającego, zezwala się na lokalizację 

zabudowy rekreacji indywidualnej, zaznaczone zostały za pomocą 

dodatkowego oznaczenia graficznego na rysunku studium). 

Zagospodarowanie dopuszczalne:  tereny sportu i rekreacji, tereny 

zieleni urządzonej (w ramach uatrakcyjnienia terenów zabudowy 

i zapewnienia wymaganej powierzchni biologicznie czynnej) i zieleni 

izolacyjnej (w przypadku zaistnienia konieczności wprowadzenia tego 

typu zieleni). 

Dla terenów MNR w obr ębie obszarów zabudowanych wskazanych 

do kontynuacji i uzupełnie ń ustala si ę: 

• kontynuację dotychczasowego przeznaczenia terenów, 

• uzupełnienie istniejących struktur zabudowy na terenach jeszcze nie 

zabudowanych zgodnie z przeznaczeniem, 

• możliwość wprowadzenia usług nieuciążliwych i nieuciążliwej 
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działalności gospodarczej, służącej zaspokajaniu podstawowych 

potrzeb mieszkańców, 

• w miarę dostępności terenu wprowadzenie zieleni urządzonej 

ogólnodostępnej, 

• eliminację obiektów kolizyjnych funkcjonalnie z zagospodarowaniem 

podstawowym, 

• bilansowanie ilości miejsc parkingowych w zależności od potrzeb 

i dostępności terenu, 

• zachowanie zasad ochrony konserwatorskiej, w tym wymagań 

związanych z występowaniem stanowisk archeologicznych, 

• zachowanie ograniczeń wynikających z położenia struktur zabudowy 

mieszkaniowej zagrodowej) na obszarach prawnie chronionych form 

ochrony przyrody. 

Dla terenów MNR w obr ębie obszarów wskazanych pod rozwój 

ustala si ę: 

• lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy 

zagrodowej na obszarach wyznaczonych na rysunku studium, 

• możliwość wprowadzenia nieuciążliwych usług i nieuciążliwych 

działalności gospodarczych, 

• wprowadzenie terenów zieleni urządzonej i w razie zaistnienia takiej 

potrzeby również terenów zieleni izolacyjnej, 

• zapewnienie dostępności komunikacyjnej i niezbędnego wyposażenia 

terenów w infrastrukturę techniczną, 

• bilansowanie ilości miejsc parkingowych w zależności od potrzeb 

i dostępności terenu, 

• zachowanie zasad ochrony konserwatorskiej, w tym wymagań 

związanych z występowaniem stanowisk archeologicznych, 

• zachowanie ograniczeń wynikających z położenia nowoprojektowanych 

struktur zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy 

zagrodowej na obszarach prawnie chronionych form ochrony przyrody. 

MW 

Tereny zabudowy 

mieszkaniowej 

wielorodzinnej 

Zagospodarowanie podstawowe : zabudowa mieszkaniowa 

wielorodzinna. 

Zagospodarowanie uzupełniaj ące:  nieuciążliwa zabudowa usługowa 

(zarówno w formie wolnostojących obiektów, jak i usług wprowadzanych 

do parterów budynków mieszkalnych), nieuciążliwa działalność 

gospodarcza, garaże i parkingi (w tym również garaże i parkingi 
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lokalizowane w obiektach kubaturowych podziemnych i naziemnych). 

Zagospodarowanie dopuszczalne:  usługi sakralne, tereny sportu 

i rekreacji (np. place zabaw, boiska sportowe), tereny zieleni urządzonej 

(w ramach uatrakcyjnienia terenów zabudowy i zapewnienia wymaganej 

powierzchni biologicznie czynnej) i zieleni izolacyjnej (w przypadku 

zaistnienia konieczności wprowadzenia tego typu zieleni). 

Dla terenów MW w obr ębie obszarów zabudowanych wskazanych 

do kontynuacji i uzupełnie ń ustala si ę: 

• kontynuację dotychczasowego zagospodarowania terenów, 

• uzupełnienie istniejących struktur zabudowy na terenach jeszcze nie 

zabudowanych zgodnie z przeznaczeniem, 

• możliwość wprowadzenia usług nieuciążliwych i nieuciążliwych 

działalności gospodarczych, 

• w miarę dostępności terenu wprowadzenie zieleni urządzonej 

ogólnodostępnej, 

• eliminację obiektów kolizyjnych funkcjonalnie z przeznaczeniem 

podstawowym, 

• bilansowanie ilości miejsc parkingowych w zależności od potrzeb 

i dostępności terenu, 

• zachowanie zasad ochrony konserwatorskiej, w tym wymagań 

związanych z występowaniem stanowisk archeologicznych. 

Dla terenów MW w obr ębie obszarów wskazanych pod rozwój ustala 

się: 

• lokalizację zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej na obszarach 

wyznaczonych na rysunku studium, 

• możliwość wprowadzenia nieuciążliwych usług i nieuciążliwych 

działalności gospodarczych, 

• możliwość lokalizacji obiektów sportowo – rekreacyjnych (np. place 

zabaw, boiska sportowe), 

• wprowadzenie terenów zieleni urządzonej i w razie zaistnienia takiej 

potrzeby również terenów zieleni izolacyjnej, 

• zapewnienie dostępności komunikacyjnej i niezbędnego wyposażenia 

terenów w infrastrukturę techniczną, 

• bilansowanie ilości miejsc parkingowych w zależności od potrzeb 

i dostępności terenu, 

• zachowanie zasad ochrony konserwatorskiej, w tym wymagań 



BDK

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GŁUBCZYCE 
 

KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  41

związanych z występowaniem stanowisk archeologicznych. 

U 

Tereny zabudowy 

usługowej 

Zagospodarowanie podstawowe : zabudowa usługowa, w tym 

zabudowa usług publicznych, zabudowa związana przede wszystkim 

z handlem, administracją, bezpieczeństwem publicznym, kulturą, 

oświatą, nauką i zdrowiem. 

Zagospodarowanie uzupełniaj ące:  obszary wiejskie - zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna (wyłącznie jako towarzysząca zabudowie 

usługowej), miasto - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 

(z zachowaniem usługowego charakteru parteru budynku), nieuciążliwa 

działalność gospodarcza. 

Zagospodarowanie dopuszczalne:  usługi sakralne, tereny zieleni 

urządzonej (w ramach uatrakcyjnienia terenów zabudowy i zapewnienia 

wymaganej powierzchni biologicznie czynnej) i zieleni izolacyjnej 

(w przypadku zaistnienia konieczności wprowadzenia tego typu zieleni). 

Dla terenów U w obr ębie obszarów zabudowanych wskazanych do 

kontynuacji i uzupełnie ń ustala si ę: 

• kontynuację dotychczasowego przeznaczenia terenów, 

• uzupełnienie istniejących struktur zgodnie z dotychczasowym 

zagospodarowaniem, 

• wprowadzenie terenów zieleni urządzonej i w razie zaistnienia takiej 

potrzeby również terenów zieleni izolacyjnej, 

• zapewnienie dostępności komunikacyjnej i niezbędnego wyposażenia 

terenów w infrastrukturę techniczną, 

• bilansowanie ilości miejsc parkingowych w zależności od potrzeb 

i dostępności terenu, 

• zachowanie zasad ochrony konserwatorskiej, w tym wymagań 

związanych z występowaniem stanowisk archeologicznych, 

• przy zagospodarowaniu uwzględnienie wymagań związanych z ochroną 

środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem położenia konkretnych 

terenów na obszarze powierzchniowych form ochrony przyrody. 

Dla terenów U w obr ębie obszarów wskazanych pod rozwój ustala 

się: 

• lokalizację zabudowy usługowej na obszarach wyznaczonych na 

rysunku studium, 

• możliwość wprowadzenia zabudowy mieszkaniowej, z w/w 

zastrzeżeniem dotyczącym lokalizacji tego typu zabudowy jako funkcji 
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uzupełniającej, 

• wprowadzenie terenów zieleni urządzonej ogólnodostępnej i w razie 

zaistnienia takiej potrzeby również terenów zieleni izolacyjnej, 

• zapewnienie dostępności komunikacyjnej i niezbędnego wyposażenia 

terenów w infrastrukturę techniczną, 

• bilansowanie ilości miejsc parkingowych w zależności od potrzeb 

i dostępności terenu, 

• zachowanie zasad ochrony konserwatorskiej, w tym wymagań 

związanych z występowaniem stanowisk archeologicznych, 

• przy zagospodarowaniu uwzględnienie wymagań związanych z ochroną 

środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem położenia konkretnych 

terenów na obszarze powierzchniowych form ochrony przyrody. 

PU 

Tereny zabudowy 

produkcyjnej, 

składów 

i magazynów, w tym 

zabudowy 

produkcyjno - 

usługowej 

Zagospodarowanie podstawowe:  zabudowa produkcyjna (m. in. 

budynki i hale produkcyjne), składy, magazyny, hurtownie, zakłady 

przetwórcze i remontowe, zabudowa produkcyjna uzupełniona funkcjami 

usługowymi (z wyłączeniem usług publicznych). 

Funkcja uzupełniaj ąca: zabudowa usługowa, stacje paliw. 

Zagospodarowanie dopuszczalne:  tereny zieleni urządzonej (w 

ramach uatrakcyjnienia terenów zabudowy i zapewnienia wymaganej 

powierzchni biologicznie czynnej) i zieleni izolacyjnej (w przypadku 

zaistnienia konieczności wprowadzenia tego typu zieleni). 

Dla terenów PU w obr ębie obszarów zabudowanych wskazanych do 

kontynuacji i uzupełnie ń ustala si ę: 

• kontynuację dotychczasowego przeznaczenia terenów, 

• uzupełnienie istniejących struktur zabudowy na terenach jeszcze nie 

zabudowanych zgodnie z przeznaczeniem, 

• możliwość wprowadzenia funkcji uzupełniających zarówno jako 

towarzyszących funkcji podstawowej, jak również jako samodzielnych 

funkcji danego terenu (sytuację tę regulować będą miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem tradycji miejsca 

i zamierzeń inwestycyjnych właściciela terenu), 

• wprowadzenie terenów zieleni urządzonej i terenów zieleni izolacyjnej 

w przypadku terenów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie terenów 

o funkcji kolizyjnej z przeznaczeniem PU, 

• zapewnienie dostępności komunikacyjnej i niezbędnego wyposażenia 

terenów w infrastrukturę techniczną, ze szczególnym uwzględnieniem 
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gospodarki odpadowej i odprowadzania ścieków, 

• bilansowanie ilości miejsc parkingowych w zależności od potrzeb 

i dostępności terenu, 

• zachowanie zasad ochrony konserwatorskiej, w tym wymagań 

związanych z występowaniem stanowisk archeologicznych, 

• przy zagospodarowaniu uwzględnienie wymagań związanych z ochroną 

środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem położenia konkretnych 

terenów na obszarze powierzchniowych form ochrony przyrody. 

Dla terenów PU w obr ębie obszarów wskazanych pod rozwój ustala 

się: 

• lokalizację zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów, w tym 

zabudowy produkcyjno–usługowej, na obszarach wyznaczonych na 

rysunku studium, 

• możliwość wprowadzenia zabudowy usługowej jako funkcji 

uzupełniającej, 

• wprowadzenie terenów zieleni urządzonej w ramach zapewnienia 

wymaganej powierzchni biologicznie czynnej i terenów zieleni 

izolacyjnej jako izolacji na styku przeznaczenia PU z funkcjami 

kolizyjnymi, 

• zapewnienie dostępności komunikacyjnej i niezbędnego wyposażenia 

terenów w infrastrukturę techniczną, ze szczególnym uwzględnieniem 

gospodarki odpadowej i odprowadzania ścieków, 

• bilansowanie ilości miejsc parkingowych w zależności od potrzeb 

i dostępności terenu, 

• zachowanie zasad ochrony konserwatorskiej, w tym wymagań 

związanych z występowaniem stanowisk archeologicznych, 

• przy zagospodarowaniu uwzględnienie wymagań związanych z ochroną 

środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem położenia konkretnych 

terenów na obszarze powierzchniowych form ochrony przyrody. 

RU 

tereny zabudowy 

produkcyjno – 

usługowej 

związanej z obsługą 

gospodarstw 

rolnych 

Zagospodarowanie podstawowe:  baza sprzętowo-magazynowa 

produkcji roślinnej i zwierzęcej, hodowla drobiu i zwierząt, przetwórstwo 

rolne, w tym suszarnie, biogazownie. 

Funkcja uzupełniaj ąca: obiekty usługowe – sprzedaż produkowanego 

asortymentu. 

Zagospodarowanie dopuszczalne:  tereny zieleni izolacyjnej 

(w przypadku zaistnienia konieczności wprowadzenia tego typu zieleni). 



BDK

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GŁUBCZYCE 
 

KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  44

Dla teren ów  RU w obr ębie obszarów zabudowanych wskazanych do 

kontynuacji i uzupełnie ń ustala si ę: 

• kontynuację dotychczasowego przeznaczenia terenów, 

• uzupełnienie istniejących struktur zabudowy na terenach jeszcze nie 

zabudowanych zgodnie z przeznaczeniem, 

• możliwość wprowadzenia funkcji uzupełniających zarówno jako 

towarzyszących funkcji podstawowej, jak również jako samodzielnych 

funkcji danego terenu (sytuację tę regulować będą zapisy miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem tradycji 

miejsca i zamierzeń inwestycyjnych właściciela terenu), 

• wprowadzenie terenów zieleni izolacyjnej w przypadku terenów 

położonych w bezpośrednim sąsiedztwie terenów o funkcji kolizyjnej 

z przeznaczeniem RU, 

• zapewnienie dostępności komunikacyjnej i niezbędnego wyposażenia 

terenów w infrastrukturę techniczną, ze szczególnym uwzględnieniem 

gospodarki odpadowej i odprowadzania ścieków, 

• bilansowanie ilości miejsc parkingowych w zależności od potrzeb 

i dostępności terenu, 

• zachowanie zasad ochrony konserwatorskiej, w tym wymagań 

związanych z występowaniem stanowisk archeologicznych, 

• przy zagospodarowaniu uwzględnienie wymagań związanych z ochroną 

środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem położenia konkretnych 

terenów na obszarze powierzchniowych form ochrony przyrody. 

Dla terenów RU w obr ębie obszarów wskazanych pod rozwój ustala 

się: 

• lokalizację zabudowy produkcyjno – usługowej związanej z obsługą 

gospodarstw rolnych, na obszarach wyznaczonych na rysunku studium, 

• możliwość wprowadzenia zabudowy usługowej jako funkcji 

uzupełniającej, 

• wprowadzenie terenów zieleni izolacyjnej jako izolacji na styku 

przeznaczenia RU z funkcjami kolizyjnymi, 

• zapewnienie dostępności komunikacyjnej i niezbędnego wyposażenia 

terenów w infrastrukturę techniczną, ze szczególnym uwzględnieniem 

gospodarki odpadowej i odprowadzania ścieków, 

• bilansowanie ilości miejsc parkingowych w zależności od potrzeb 

i dostępności terenu, 
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• zachowanie zasad ochrony konserwatorskiej, w tym wymagań 

związanych z występowaniem stanowisk archeologicznych, 

• przy zagospodarowaniu uwzględnienie wymagań związanych z ochroną 

środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem położenia konkretnych 

terenów na obszarze powierzchniowych form ochrony przyrody. 

UT 

Tereny zabudowy 

usług turystycznych 

i rekreacji 

indywidualnej 

Zagospodarowanie podstawowe:  zabudowa usługowa dla obsługi 

ruchu turystycznego, w szczególności: motele, pensjonaty, campingi, 

hotele, schroniska młodzieżowe, ośrodki szkoleniowe, ośrodki 

wypoczynkowe z niezbędną infrastrukturą i zapleczem służącym tym 

obiektom, zabudowa rekreacji indywidualnej w postaci domów 

letniskowych i obiektów związanych bezpośrednio z ich 

funkcjonowaniem. 

Zagospodarowanie uzupełniaj ące:  zabudowa usługowa w postaci 

obiektów gastronomicznych, tereny sportowe i rekreacyjne stanowiące 

uatrakcyjnienie dla funkcji podstawowej (m.in. boiska sportowe, baseny, 

urządzenia sportowo – rekreacyjne). 

Zagospodarowanie uzupełniaj ące:  tereny zieleni urządzonej 

(w ramach uatrakcyjnienia terenów i zapewnienia wymaganej 

powierzchni biologicznie czynnej) i zieleni izolacyjnej (w przypadku 

zaistnienia konieczności wprowadzenia tego typu zieleni). 

Dla terenów UT w obr ębie obszarów zabudowanych wskazanych do 

kontynuacji i uzupełnie ń ustala si ę: 

• kontynuację dotychczasowego zagospodarowania terenu, 

• uzupełnienie istniejących struktur zabudowy na terenach jeszcze nie 

zabudowanych zgodnie z przeznaczeniem, 

• przeprowadzenie kompleksowej modernizacji zabudowy, a także 

urządzeń sportowo – rekreacyjnych na terenie istniejącego campingu 

w Pietrowicach, w celu dostosowania go do obowiązujących 

standardów, 

• możliwość wprowadzenia funkcji uzupełniających jako towarzyszących 

funkcji podstawowej, 

• wprowadzenie terenów zieleni urządzonej w miarę dostępności terenu, 

a także terenów zieleni izolacyjnej, w przypadku zaistnienia 

konieczności wprowadzenia tego typu zieleni’ 

• zapewnienie dostępności komunikacyjnej i niezbędnego wyposażenia 

terenów w infrastrukturę techniczną, 



BDK

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GŁUBCZYCE 
 

KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  46

• bilansowanie ilości miejsc parkingowych w zależności od potrzeb 

i dostępności terenu, 

• zachowanie zasad ochrony konserwatorskiej, w tym wymagań 

związanych z występowaniem stanowisk archeologicznych, 

• przy zagospodarowaniu uwzględnienie wymagań związanych z ochroną 

środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem położenia konkretnych 

terenów na obszarze powierzchniowych form ochrony przyrody. 

Dla terenów UT w obr ębie obszarów wskazanych pod rozwój ustala 

się: 

• rozwój terenów usług turystycznych i rekreacji indywidualnej 

wyznaczonych na rysunku studium, 

• możliwość wprowadzenia funkcji uzupełniającej dla uatrakcyjnienia 

funkcji podstawowej (w szczególności dot. zabudowy usługowej dla 

obsługi ruchu turystycznego), 

• wprowadzenie terenów zieleni urządzonej w ramach uatrakcyjnienia 

obszaru przeznaczonego pod rozwój i terenów zieleni izolacyjnej 

w przypadku zaistnienia konieczności wprowadzenia tego typu zieleni, 

na styku kolidujących ze sobą funkcji, 

• zapewnienie dostępności komunikacyjnej i niezbędnego wyposażenia 

terenów w infrastrukturę techniczną, 

• bilansowanie ilości miejsc parkingowych w zależności od potrzeb 

i dostępności terenu, 

• zachowanie zasad ochrony konserwatorskiej, w tym wymagań 

związanych z występowaniem stanowisk archeologicznych, 

• przy zagospodarowaniu uwzględnienie wymagań związanych z ochroną 

środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem położenia konkretnych 

terenów na obszarze powierzchniowych form ochrony przyrody. 

US 

Tereny sportu 

i rekreacji 

Zagospodarowanie podstawowe:  boiska sportowe, baseny 

(rekreacyjne i pływackie), kompleksy sportowe, stadiony sportowe, hale 

widowiskowe, inne urządzenia sportowo – rekreacyjne. 

Zagospodarowanie uzupełniaj ące:  obiekty gastronomi, obiekty 

usługowe, zaplecza higieniczno-sanitarne, obiekty usług turystycznych 

(hotele, schroniska, pensjonaty) oraz obiekty małej architektury. 

Zagospodarowanie dopuszczalne:  tereny zieleni urządzonej 

(w ramach uatrakcyjnienia terenów i zapewnienia wymaganej 

powierzchni biologicznie czynnej) i zieleni izolacyjnej (w przypadku 
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zaistnienia konieczności wprowadzenia tego typu zieleni), ciągi piesze 

i rowerowe, niewielkie zbiorniki wodne. 

Dla terenów US w obr ębie obszarów zabudowanych wskazanych do 

kontynuacji i uzupełnie ń ustala si ę: 

• kontynuację dotychczasowego przeznaczenia terenów, 

• uzupełnienie istniejących struktur zabudowy na terenach jeszcze nie 

zabudowanych zgodnie z przeznaczeniem, 

• wprowadzenie terenów zieleni urządzonej, a także terenów zieleni 

izolacyjnej, w przypadku zaistnienia konieczności wprowadzenia tego 

typu zieleni, 

• zapewnienie dostępności komunikacyjnej i niezbędnego wyposażenia 

terenów w infrastrukturę techniczną, 

• bilansowanie ilości miejsc parkingowych w zależności od potrzeb 

i dostępności terenu, 

• zachowanie zasad ochrony konserwatorskiej, w tym wymagań 

związanych z występowaniem stanowisk archeologicznych, 

• przy zagospodarowaniu uwzględnienie wymagań związanych z ochroną 

środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem położenia konkretnych 

terenów na obszarze powierzchniowych form ochrony przyrody. 

Dla terenów US w obr ębie obszarów wskazanych pod rozwój ustala 

się: 

• rozwój terenów sportu i rekreacji wyznaczonych na rysunku studium, 

• wprowadzenie terenów zieleni urządzonej w ramach zapewnienia 

wymaganej powierzchni biologicznie czynnej i terenów zieleni 

izolacyjnej w przypadku zaistnienia konieczności wprowadzenia tego 

typu zieleni, 

• zapewnienie dostępności komunikacyjnej i niezbędnego wyposażenia 

terenów w infrastrukturę techniczną, 

• bilansowanie ilości miejsc parkingowych w zależności od potrzeb 

i dostępności terenu, 

• zachowanie zasad ochrony konserwatorskiej, w tym wymagań 

związanych z występowaniem stanowisk archeologicznych, 

• przy zagospodarowaniu uwzględnienie wymagań związanych z ochroną 

środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem położenia konkretnych 

terenów na obszarze powierzchniowych form ochrony przyrody. 

PG Funkcja podstawowa : 
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Powierzchniowej 

eksploatacji kopalin 

przewidziana w czasie eksploatacji złoża - powierzchniowa eksploatacja 

kopalin, obiekty budowlane służące do bezpośredniego wydobywania 

kopaliny ze złoża, infrastruktura związana bezpośrednio z eksploatacją 

złoża. 

przewidziana po zakończeniu eksploatacji złoża, po przeprowadzeniu 

rekultywacji terenu - funkcje zgodne z określonym kierunkiem 

rekultywacji. 

Zagospodarowanie dopuszczalne:  funkcje niekolidujące z funkcją 

przewidzianą do realizacji po zakończeniu eksploatacji złoża. W czasie 

eksploatowania złoża nie zezwala się na lokalizację innych funkcji niż 

funkcja podstawowa. 

ZD 

Tereny ogrodów 

działkowych 

Zagospodarowanie podstawowe:  ogrody działkowe. 

Zagospodarowanie uzupełniaj ące:  obiekty administracji i obsługi 

gospodarczej ogrodów działkowych, urządzenia sanitarne, obiekty małej 

architektury, altany, obiekty gospodarcze 

Zagospodarowanie dopuszczalne:  parkingi służące obsłudze terenów 

ogrodów działkowych. 

Dla terenów ZD w obr ębie obszarów zabudowanych wskazanych do 

kontynuacji i uzupełnie ń ustala si ę: 

• kontynuację dotychczasowego przeznaczenia terenów , 

• możliwość wprowadzenia funkcji uzupełniających wyłącznie jako 

towarzyszących funkcji podstawowej, 

• zapewnienie dostępności komunikacyjnej i ograniczenie lokalizacji 

infrastruktury technicznej wyłącznie do niezbędnych, związanych 

z funkcją podstawową, elementów, 

• bilansowanie ilości miejsc parkingowych w zależności od potrzeb 

i dostępności terenu, 

• zachowanie zasad ochrony konserwatorskiej, w tym wymagań 

związanych z występowaniem stanowisk archeologicznych, 

• przy zagospodarowaniu uwzględnienie wymagań związanych z ochroną 

środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem położenia konkretnych 

terenów na obszarze powierzchniowych form ochrony przyrody. 

ZP 

Tereny zieleni 

urządzonej 

Zagospodarowanie podstawowe:  tereny zieleni urządzonej, 

ogólnodostępnej, w szczególności: parki, skwery i zieleńce o charakterze 

publicznym, tereny zieleni izolacyjnej. 

Zagospodarowanie uzupełniaj ące:  tereny urządzeń sportowych, 
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ścieżki rowerowe, niewielkie zbiorniki wodne, obiekty małej architektury 

(np. place zabaw), obiekty związane z funkcją terenu przeznaczona na 

funkcje gospodarczą (np. oranżerie, cieplarnie), dekoracyjną (np. altany, 

pergole) oraz komunikacyjną (np. schody, ścieżki, mostki), urządzenia 

wodne (np. fontanny, stawy), urządzenia związane z placami zabaw dla 

dzieci, urządzenia sportowe i rekreacyjne (np. boiska). 

Zagospodarowanie dopuszczalne:  obiekty kubaturowe przeznaczone 

na funkcje usługowe (np. kawiarnie, cukiernie) niekolidujące 

z zagospodarowaniem podstawowym. 

Dla terenów ZP w obr ębie obszarów zabudowanych wskazanych do 

kontynuacji i uzupełnie ń ustala si ę: 

• kontynuację dotychczasowego przeznaczenia terenów 

z uwzględnieniem potrzeby przeprowadzenia niezbędnych prac 

pielęgnacyjnych i porządkowych, 

• możliwość wprowadzenia funkcji uzupełniających jako towarzyszących 

funkcji podstawowej w celu podniesienia atrakcyjności obszarów, 

• wprowadzenie funkcji dopuszczalnych tylko i wyłącznie jako 

towarzyszących funkcji podstawowej, 

• szczególne uwzględnienie znaczenia jakie pełnią tereny ZP w gminie, 

jako obszary przestrzeni publicznych, co przekładać się musi na 

wysoką jakość zagospodarowania tych terenów, 

• zapewnienie dostępności komunikacyjnej w celu wzmocnienia 

znaczenia obszarów w strukturze gminy i uaktywnienia obszarów 

przestrzeni publicznych, 

• zakaz usuwania drzew z wyjątkiem cięć sanitarnych,  

• zaleca się wprowadzenie zróżnicowanych rodzajów zieleni, w tym 

gatunków trwale zielonych i wprowadzenia gatunków ozdobnych 

o zróżnicowanych porach kwitnienia, 

• dopuszcza się lokalizację czasowych – sezonowych, nie związanych 

trwale z gruntem obiektów gastronomicznych, 

• ograniczenie lokalizacji infrastruktury technicznej wyłącznie do 

niezbędnych, związanych z funkcją podstawową elementów, 

• bilansowanie ilości miejsc parkingowych w zależności od potrzeb – 

możliwość lokalizacji miejsc parkingowych poza terenami ZP, 

• zachowanie zasad ochrony konserwatorskiej, w tym wymagań 

związanych z występowaniem stanowisk archeologicznych, 
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• przy zagospodarowaniu uwzględnienie wymagań związanych z ochroną 

środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem położenia konkretnych 

terenów na obszarze powierzchniowych form ochrony przyrody. 

Dla terenów ZP w obr ębie obszarów wskazanych pod rozwój ustala 

się: 

• rozwój terenów zieleni urządzonej wyznaczonych na rysunku studium 

z uwzględnieniem zagospodarowania tych terenów, jako 

perspektywicznych obszarów przestrzeni publicznych, 

• możliwość wprowadzenia funkcji uzupełniającej dla uatrakcyjnienia 

funkcji podstawowej, 

• funkcje dopuszczalne wprowadzać wyłącznie na zasadzie ich 

towarzyszenia funkcji podstawowej, 

• zapewnienie dostępności komunikacyjnej w celu wzmocnienia 

znaczenia obszarów w strukturze gminy i uaktywnienia obszarów 

przestrzeni publicznych, 

• ograniczenie lokalizacji infrastruktury technicznej wyłącznie do 

niezbędnych, związanych z funkcją podstawową, elementów, 

• bilansowanie ilości miejsc parkingowych w zależności od potrzeb – 

w miarę dostępności terenu lokalizacja miejsc parkingowych odbywać 

się powinna poza terenami ZP, 

• zachowanie zasad ochrony konserwatorskiej, w tym wymagań 

związanych z występowaniem stanowisk archeologicznych, 

• przy zagospodarowaniu uwzględnienie wymagań związanych z ochroną 

środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem położenia konkretnych 

terenów na obszarze powierzchniowych form ochrony przyrody. 

ZC 

Tereny cmentarzy 

Zagospodarowanie podstawowe: cmentarze. 

Zagospodarowanie uzupełniaj ące: tereny zieleni, obiekty małej 

architektury, obiekty kultu religijnego. 

Zagospodarowanie dopuszczalne : obiekty usługowe związane 

z obsługą podstawowego przeznaczenia terenu. 

Dla terenów ZC w obr ębie obszarów zabudowanych wskazanych do 

kontynuacji i uzupełnie ń ustala si ę: 

• kontynuację dotychczasowego przeznaczenia terenów 

z uwzględnieniem potrzeby przeprowadzenia niezbędnych prac 

pielęgnacyjnych i porządkowych, 

• zagospodarowanie uzupełniające i dopuszczalne wprowadzać 
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wyłącznie jako towarzyszące przeznaczeniu podstawowemu, 

• zapewnienie dostępności komunikacyjnej i niezbędnego wyposażenia 

w infrastrukturę techniczną, 

• bilansowanie ilości miejsc parkingowych w zależności od potrzeb 

i dostępności terenu, 

• zachowanie zasad ochrony konserwatorskiej, w tym wymagań 

związanych z występowaniem stanowisk archeologicznych, 

• przy zagospodarowaniu uwzględnienie wymagań związanych z ochroną 

środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem położenia konkretnych 

terenów na obszarze powierzchniowych form ochrony przyrody. 

• uwzględnienie, ustalonej na podstawie przepisów odrębnych, strefy 

sanitarnej od cmentarzy. 

Dla terenów ZC w obr ębie obszarów wskazanych pod rozwój ustala 

się: 

• lokalizacja cmentarza (bądź rozszerzenie istniejącego) na terenach 

wyznaczonych na rysunku studium, 

• zagospodarowanie uzupełniające i dopuszczalne wprowadzać 

wyłącznie jako towarzyszących funkcji podstawowej, 

• zapewnienie dostępności komunikacyjnej i niezbędnego wyposażenia 

w infrastrukturę techniczną, 

• bilansowanie ilości miejsc parkingowych w zależności od potrzeb 

i dostępności terenu, 

• zachowanie zasad ochrony konserwatorskiej, w tym wymagań 

związanych z występowaniem stanowisk archeologicznych, 

• przy zagospodarowaniu uwzględnienie wymagań związanych z ochroną 

środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem położenia konkretnych 

terenów na obszarze powierzchniowych form ochrony przyrody, 

• uwzględnienie, ustalonej na podstawie przepisów odrębnych, strefy 

sanitarnej od cmentarzy. 
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UC 

Obszary 

rozmieszczenia 

obiektów 

handlowych 

o powierzchni 

sprzedaży powyżej 

2000m2 

Zagospodarowanie podstawowe : obiekty handlowe o powierzchni 

sprzedaży powyżej 2000m2 wraz z niezbędnym zapleczem technicznym. 

Zagospodarowanie uzupełniaj ące: tereny zieleni urządzonej oraz 

tereny zieleni izolacyjnej, jeśli istnieje potrzeba wprowadzenia tego typu 

zieleni, niezbędne zaplecze parkingowe. 

Dla terenów UC w obr ębie obszarów wskazanych pod rozwój ustala 

się: 

• lokalizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 

2000m2, 

• wprowadzenie terenów zieleni urządzonej ogólnodostępnej i w razie 

zaistnienia takiej potrzeby również terenów zieleni izolacyjnej, 

• zapewnienie dostępności komunikacyjnej i niezbędnego wyposażenia 

terenów w infrastrukturę techniczną, 

• bilansowanie ilości miejsc parkingowych w zależności od potrzeb 

i dostępności terenu, 

• zachowanie zasad ochrony konserwatorskiej, w tym wymagań 

związanych z występowaniem stanowisk archeologicznych. 

IT 

Tereny 

infrastruktury 

technicznej 

Zagospodarowanie podstawowe: obiekty związane z infrastrukturą 

techniczną takie jak: ujęcia wody, główne punkty zasilania. 

Zagospodarowanie uzupełniaj ące: obiekty związane bezpośrednio 

z zagospodarowaniem podstawowym. 

Zagospodarowanie dopuszczalne : tereny zieleni, w tym tereny zieleni 

izolacyjnej. 

Dla terenów IT w obr ębie obszarów zabudowanych wskazanych do 

kontynuacji i uzupełnie ń ustala si ę: 

• kontynuację dotychczasowego zagospodarowania; 

• modernizację obiektów i ich bieżącą konserwację; 

• zapewnienie obsługi komunikacyjnej; 

• zachowanie zasad ochrony konserwatorskiej, w tym wymagań 

związanych z występowaniem stanowisk archeologicznych. 

Tereny mo żliwe do 

zagospodarowania 

na cele budowy 

farm wiatrowych 

Potencjalne tereny przeznaczone pod lokalizację elektrowni wiatrowych 

w ramach rolniczej przestrzeni produkcyjnej (tereny wnioskowane pod 

obszary lokalizacji elektrowni wiatrowych, a także obszar objęty 

obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 

– park wiatrowy „Zopowy”, oraz tworzonym miejscowym planem 
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zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod elektrownie 

wiatrowe w Zawiszycach). Wyznaczone w studium miejsca lokalizacji 

elektrowni wiatrowych wyznaczone zostały na podstawie uwarunkowań 

środowiskowych i fizjograficznych, w tym granic obszarów chronionych 

na podstawie przepisów o ochronie przyrody. Zadaniem inwestora jest 

wybranie konkretnego terenu w oparciu o badania siły i kierunku wiatrów. 

Lokalizacja farm wiatrowych wymaga szczegółowych badań wpływu 

inwestycji na środowisko i zgodnie z przepisami odrębnymi może być 

koniecznym sporządzenie raportów oddziaływania na środowisko. 

W studium proponuje się zachować bezpieczne odległości od 

projektowanych elektrowni wiatrowych do najbliższej zabudowy 

w oparciu o specjalistyczne opracowania wykonane na potrzeby 

konkretnej inwestycji. Na potrzeby wyznaczenia obszarów wskazanych 

pod lokalizację elektrowni wiatrowych, zachowane zostały odległości: 

• 500 m od istniejącej i projektowanej zabudowy, z tym, że 

usytuowanie elektrowni wiatrowych nie może powodować 

przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu ustalonych 

w przepisach odrębnych dla zabudowy mieszkaniowej 

i zagrodowej przeznaczonej na pobyt ludzi; (lokalizacja elektrowni 

wiatrowych powinna odbywać się w odległości od istniejącej 

i projektowanej zabudowy o min. 500 – 700 m, o ile raport 

oddziaływania na środowisko nie wykaże inaczej); 

• 200 od istniejących i projektowanych prawnych form ochrony 

przyrody; 

• 200 m od istniejących kompleksów leśnych. 

W przypadku uzasadnionej analizy na przedmiotowych terenach, ustala 

się ponadto możliwość lokalizowania urządzeń wytwarzających energię z 

odnawialnych źródeł energii. W przypadku lokalizowania w/w urządzeń 

należy wziąć pod uwagę fakt, iż jej elementami składowymi są również: 

drogi wewnętrzne, sieci, przyłącza elektroenergetyczne, stacje 

transformatorowe oraz inne niezbędne elementy infrastruktury związane 

z ich budową i eksploatacją. Zatem lokalizacja i budowa powinna być 

rozpatrywana jako całość techniczno-użytkowa wraz z instalacjami i 

urządzeniami, koniecznymi do zapewnienia bezpieczeństwa dla ludzi i 

mienia, użytkowania zgodnego z przeznaczeniem oraz z wymaganiami 

ochrony środowiska. 
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W przypadku rozbieżności pomiędzy przeznaczeniem w obowiązującym miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego, a kierunkowym zagospodarowaniem terenu 

wskazanym w niniejszym studium, zezwala się na utrzymanie przeznaczenia konkretnego 

terenu wg ustaleń planu. 

 
2.3 Wskaźniki dotyczące zagospodarowania terenu 

Wskaźniki dotyczące zagospodarowania terenu określone w studium są wytycznymi do 

sporządzanych na terenie gminy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

W zagospodarowaniu terenów przeznaczonych pod zabudowę przyjmuje się następujące 

wskaźniki zabudowy: 



BDK

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GŁUBCZYCE 
 

KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  55

Zabudowa wielofunkcyjna; mieszkaniowo – usługowa (M U): 
• zezwala się wprowadzanie zabudowy mieszkaniowo – usługowej, mieszkaniowej 

wielorodzinnej i usługowej; 

• ograniczenie zabudowy gospodarczej; 

• wysokość zabudowy do 20 m powyżej poziomu terenu, dla zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej i mieszkaniowo-usługowej – do 5 kondygnacji, dla zabudowy usługowej – do 

5 kondygnacji nadziemnych; 

• minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – nie ustala się; zezwala się 

lokalizację zabudowy na działkach o historycznie ukształtowanym podziale katastralnym, 

zlokalizowanych w centrum miasta, gdzie wskazuje na to sąsiedztwo i tradycja miejsca, 

a zabudowa odbywa się na zasadzie uzupełnienia i kontynuacji istniejących struktur; 

• wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej: nie mniej niż 25% dla 

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i dla zabudowy mieszkaniowo – usługowej i nie 

mniej niż 15% dla zabudowy usługowej; 

• wskaźnik powierzchni zabudowy działki budowlanej: nie więcej niż 30% w zabudowie 

wielorodzinnej i w zabudowie mieszkaniowo – usługowej i nie więcej niż 75% w zabudowie 

usługowej; 

• dla zabudowy usługowej dopuszcza się dla działek o historycznie ukształtowanym podziale 

katastralnym, zlokalizowanych w ścisłym centrum miasta, gdzie wskazuje na to sąsiedztwo 

i tradycja miejsca: udział powierzchni zabudowy do 100% oraz mniejszy niż 15% udział 

powierzchni biologicznie czynnej; 

• dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy mieszkaniowo – usługowej 

dopuszcza się zmiany wskaźników powierzchni zabudowy i powierzchni biologicznie czynnej 

na terenach o historycznie ukształtowanym podziale katastralnym, zlokalizowanych 

w centrum miasta, gdzie wskazuje na to sąsiedztwo i tradycja miejsca; 

• zapewnienie miejsc do parkowania: 1,5 miejsca na lokal mieszkalny (dla zabudowy 

wielorodzinnej) 1,5 miejsca parkingowego na lokal mieszkalny i 3 miejsca na każde 100 m2 

powierzchni obiektu usługowego (dla zabudowy mieszkaniowo – usługowej) i 3 miejsca na 

każde 100 m2 powierzchni obiektu usługowego (dla zabudowy usługowej). 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (MN):  
• na terenach zabudowy mieszkaniowej zezwala się na zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną uzupełnioną zabudową usługową oraz nieuciążliwą działalnością 

gospodarczą; 

• zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna może być realizowana jako zabudowa szeregowa, 

bliźniacza lub wolnostojąca; 
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• dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wyznacza się wysokość zabudowy  

- do 3 kondygnacji nadziemnych; 

• minimalna powierzchnia nowoprojektowanej działki budowlanej: 250 – 300 m2 dla zabudowy 

szeregowej, 400 – 500 m2 dla zabudowy bliźniaczej, 700 – 1500 m2 dla zabudowy 

jednorodzinnej wolnostojącej; zezwala się lokalizację zabudowy na działkach mniejszych niż 

ww. (na terenach o historycznie ukształtowanym podziale katastralnym, zlokalizowanych 

w centrum miasta, gdzie wskazuje na to sąsiedztwo i tradycja miejsca); 

• wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej: nie mniej niż 20%; 

• wskaźnik powierzchni zabudowy działki budowlanej: nie więcej niż 50%; 

• dopuszcza się zmiany wskaźników powierzchni zabudowy i powierzchni biologicznie czynnej 

na terenach w tym o historycznie ukształtowanym podziale katastralnym, zlokalizowanych 

w centrum miasta, gdzie wskazuje na to sąsiedztwo i tradycja miejsca; 

• zakaz lokalizacji inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko; 

• zapewnienie miejsc do parkowania: 1,5 miejsca parkingowego dla działki budowlanej (dla 

zabudowy jednorodzinnej), 3 miejsca na każde 100 m2 powierzchni obiektu usługowego; 

• możliwość lokalizacji miejsc parkingowych w obiektach kubaturowych podziemnych 

i naziemnych; 

• zapewnienie miejsc do parkowania może odbywać się poza granicami działki budowlanej, 

z zachowaniem izochrony dojścia wynoszącej maksymalnie 500m. 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa (MN R): 
• na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej zezwala się na zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną i zagrodową uzupełnioną zabudową usługową oraz 

nieuciążliwą działalnością gospodarczą; 

• zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna może być realizowana jako zabudowa szeregowa, 

bliźniacza lub wolnostojąca; 

• dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wyznacza się wysokość zabudowy  

- do 3 kondygnacji nadziemnych; 

• dla zabudowy zagrodowej wyznacza się wysokość zabudowy – do 3 kondygnacji dla 

obiektów mieszkaniowych (w przypadku zabudowań gospodarczych wysokości zabudowy 

nie ustala się); 

• minimalna powierzchnia nowoprojektowanej działki budowlanej: 250 – 300 m2 dla zabudowy 

szeregowej, 400 – 500 m2 dla zabudowy bliźniaczej, 700 – 1500 m2 dla zabudowy 

jednorodzinnej wolnostojącej; zezwala się lokalizację zabudowy na działkach mniejszych niż 

ww. (na terenach o historycznie ukształtowanym podziale katastralnym, zlokalizowanych 

w centrum miasta, gdzie wskazuje na to sąsiedztwo i tradycja miejsca); 

• wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej: nie mniej niż 20%; 
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• wskaźnik powierzchni zabudowy działki budowlanej: nie więcej niż 50%; 

• ograniczenie lokalizacji inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko; 

• zapewnienie miejsc do parkowania: 1,5 miejsca postojowego dla działki budowlanej, 

3 miejsca na każde 100 m2 powierzchni obiektu usługowego; 

• zapewnienie miejsc do parkowania może odbywać się poza granicami działki budowlanej, 

z zachowaniem izochrony dojścia wynoszącej maksymalnie 500m. 

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna (MW):  
• na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej zezwala się na zabudowę 

mieszkaniową wielorodzinną uzupełnioną zabudową usługową oraz nieuciążliwą 

działalnością gospodarczą; 

• dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wyznacza się wysokość zabudowy  

- do 5 kondygnacji nadziemnych; 

• wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej: nie mniej niż 25%; 

• wskaźnik powierzchni zabudowy działki budowlanej: nie więcej niż 30%; 

• dopuszcza się zmiany wskaźników powierzchni zabudowy i powierzchni biologicznie czynnej 

na terenach w tym o historycznie ukształtowanym podziale katastralnym, zlokalizowanych 

w centrum miasta, gdzie wskazuje na to sąsiedztwo i tradycja miejsca; 

• ograniczenie lokalizacji inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko; 

• zapewnienie miejsc do parkowania: 1,5 miejsca postojowego na 1 lokal mieszkalny, 

3 miejsca na każde 100 m2 powierzchni obiektu usługowego; 

• możliwość lokalizacji miejsc parkingowych w obiektach kubaturowych podziemnych 

i naziemnych; 

• zapewnienie miejsc do parkowania może odbywać się poza granicami działki budowlanej, 

z zachowaniem izochrony dojścia wynoszącej maksymalnie 500m. 

Zabudowa usługowa (U):  
• zezwala się na zabudowę usługową, w tym usług publicznych uzupełnioną innymi funkcjami, 

w tym zabudową nieuciążliwych działalności gospodarczych; 

• wysokość zabudowy – do 5 kondygnacji nadziemnych; 

• minimalna powierzchnia nowoprojektowanej działki budowlanej: 500 m2; dopuszcza się 

lokalizację zabudowy (w ramach uzupełnienia istniejących struktur) na działkach mniejszych 

niż 500 m2 (na terenach o historycznie ukształtowanym podziale katastralnym, 

zlokalizowanych w centrum miasta, gdzie wskazuje na to sąsiedztwo i tradycja miejsca); 

• udział powierzchni biologicznie czynnej - nie mniej niż 15%; 

• udział powierzchni zabudowy działki – nie więcej niż 75%; 

• dopuszcza się dla działek o historycznie ukształtowanym podziale katastralnym, 

zlokalizowanych w ścisłym centrum miasta, gdzie wskazuje na to sąsiedztwo i tradycja 
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miejsca: udział powierzchni zabudowy do 100% oraz mniejszy niż 15% udział powierzchni 

biologicznie czynnej; 

• zapewnienie dostatecznej ilości miejsc parkingowych (również w granicach działek) dla 

klientów i pracowników, uzależnionej od powierzchni sprzedaży (wskazuje się na 3 miejsca 

postojowe na każde 100 m2 powierzchni obiektu usługowego); 

• wprowadzanie zieleni izolacyjnej i uzupełniającej. 

Zabudowa produkcyjna, składów i magazynów, w tym za budowa produkcyjno –  
usługowa (PU):  
• zezwala się na lokalizację zabudowy produkcyjnej, baz, składów, magazynów, w tym 

obiektów terenochłonnych i wielkokubaturowych oraz zabudowę usługową uzupełnioną 

funkcją zieleni; 

• wysokość zabudowy do 15 m (z wyjątkiem obiektów i budowli związanych z procesem 

produkcyjnym, dla których ograniczenie wysokości nie jest wiążące);  

• nie wskazuje się minimalnej powierzchni działki budowlanej; 

• udział powierzchni zabudowy działki budowlanej: nie więcej niż 65%; 

• udział powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej: nie mniej niż 10%; 

• zapewnienie dostatecznej ilości miejsc parkingowych w granicach działek dla pracowników 

i klientów (wskazane 2-3 miejsca na każde 100 m2 powierzchni obiektu usługowego); 

• wprowadzenie zieleni izolacyjnej i uzupełniającej. 

Zabudowa produkcyjno – usługowa zwi ązana z obsług ą gospodarstw rolnych (RU):  
• zezwala się na lokalizację zabudowy produkcyjno – usługowej związanej z obsługą 

gospodarstw rolnych, w szczególności: baza sprzętowo-magazynowa produkcji roślinnej, 

hodowla drobiu i zwierząt, przetwórstwo rolne, suszarnie, biogazownie, obiekty usługowe – 

sprzedaż produkowanego asortymentu. 

• nie ustala się minimalnej powierzchni działki budowlanej, ze względu na specyfikę 

zabudowy; 

• udział powierzchni zabudowy działki budowlanej: nie więcej niż 65%; 

• udział powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej: nie mniej niż 10%; 

• wysokość zabudowy do 15 m (z wyjątkiem obiektów i budowli związanych z procesem 

produkcyjnym, dla których ograniczenie wysokości nie jest wiążące); 

• zapewnienie dostatecznej ilości miejsc parkingowych w granicach działki w ilości 

dostosowanej do programu produkcji i usług, z tym, że dla potencjalnie lokalizowanych 

obiektów usługowych wskazuje się 3 miejsca postojowe na każde 100 m2 powierzchni 

obiektu usługowego. 

Tereny sportu i rekreacji (US):  
• proponuje ustalać się indywidualne wskaźniki zabudowy, ze względu na różnorodny 

charakter zabudowy; 
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• ograniczenie lokalizacji obiektów handlowych niezwiązanych z funkcją obszaru 

z wyłączeniem obiektów gastronomi i obiektów handlu detalicznego (związanych pośrednio 

z funkcją wiodącą) i obiektów związanych bezpośrednio z funkcją wiodącą (np. zapleczy, 

obsługi urządzeń higieniczno-sanitarnych, boisk do gier, towarzyszących parkingów); 

• zapewnienie dostatecznej ilości miejsc parkingowych w granicach terenu przeznaczonego na 

cele sportu i rekreacji; 

• wprowadzanie zieleni izolacyjnej i towarzyszącej zabudowie. 

Tereny zieleni urz ądzonej (ZP):  
• kształtowanie terenów zieleni miejskiej w ujęciu miejskim, czyli w sposób gwarantujący 

stworzenie lokalnego systemu zieleni powiązanego ze sobą funkcjonalnie i przestrzennie; 

• ograniczenie na terenach zieleni zabudowy kubaturowej, która nie jest związana z wiodącym 

przeznaczeniem terenu;  

• wysokość zabudowy – maksymalnie do 1 kondygnacji; 

• powierzchnia biologicznie czynna terenu– nie mniej niż 80%, powierzchnia zabudowy – nie 

więcej niż 10%; 

• wskazane zwiększanie powierzchni terenów zieleni urządzonej, szczególnie na terenach 

zainwestowanych i przeznaczonych pod rozwój; 

• zakaz lokalizacji inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. 

Zabudowa usług turystycznych i rekreacji indywidual nej (UT):  
• jako funkcję podstawową ustala się zabudowę obiektami rekreacji indywidualnej; 

• powierzchnia działki budowlanej: 1000 - 1500 m2; 

• wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej: nie mniej niż 60%; 

• wskaźnik powierzchni zabudowy działki budowlanej: nie więcej niż 40%; 

• zakaz lokalizacji inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. 

Tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej:  
• wykluczenie nierolniczych sposobów użytkowania terenu, w tym zakaz zabudowy 

mieszkaniowej niezwiązanej z obsługą terenów rolnych, z wyjątkiem: inwestycji służących 

realizacji celu publicznego oraz urządzeń infrastruktury technicznej, a także elektrowni 

wiatrowych w granicach obszarów wskazanych na rysunku studium pod ich lokalizację; 

• kształtowania terenów zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale dotyczącym zasad 

kształtowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej; 

 

2.4 Tereny proponowane do objęcia ograniczeniem zabudowy i zakazem 

zabudowy 

− Należy zachować normatywne odległości z tytułu norm określających lokalizację obiektów 

kubaturowych względem linii elektroenergetycznych (tj. dla linii elektroenergetycznych 
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wysokiego napięcia 110 kV - 15 m od skrajnego najbliższego przewodu, dla linii 

elektroenergetycznej 15 kV - 5 m od skrajnego przewodu); 

− Nie należy sadzić pojedynczych drzew w odległości mniejszej niż 5 m od rurociągów 

naftowych i kabla światłowodowego;  

− Na obszarach, które studium wskazuje jako tereny możliwe do zagospodarowania na cele 

farm wiatrowych, dopuszcza się w trybie zmiany lub tworzenia MPZP wprowadzenie 

zakazu zabudowy, dla konkretnej realizacji farmy wiatrowej; 

− Dla terenów znajdujących się pomiędzy istniejącą zabudową a granicą obowiązującego 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla farm wiatrowych wprowadza 

się odpowiednio zakaz zabudowy zagrodowej w związku z przepisami o dopuszczalnych 

poziomach hałasu w środowisku;  

− Grunty stanowiące użytki klas I – III oraz grunty rolne wytworzone z gleb pochodzenia 

organicznego i torfowisk w związku z przepisami o ochronie gruntów rolnych i leśnych, 

nieprzeznaczone w studium pod zabudowę, z wyjątkiem lokalizacji zabudowy 

zagrodowej; 

− Grunty leśne, w związku z przepisami o lasach; 

− Z tytułu przepisów określających warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać sieci 

gazowe, należy zachować normatywne odległości projektowanych urządzeń i obiektów 

od istniejących gazociągów wysokiego ciśnienia;  

− Z tytułu przepisów kolejowych, obowiązuje zakaz zabudowy budynkami w stosownej 

odległości od terenów kolejowych określonej w tych przepisach; 

− Z tytułu przepisów drogowych, obowiązuje zakaz zabudowy budynkami mieszkalnymi 

w odległości określonej w tych przepisach; 

− Z tytułu przepisów geologicznych i górniczych na terenach górniczych występuje zakaz 

zabudowy, z wyjątkiem obiektów kubaturowych, urządzeń komunikacyjnych oraz 

urządzeń pomocniczych bezpośrednio związanych z eksploatacją kopalin; 

− Z tytułu przepisów określających wymagania, jakim powinny odpowiadać cmentarze: 

wokół terenów cmentarzy powinien być wyznaczony obszar ochronny o stosownej 

szerokości, jak również ograniczenie lokalizacji ujęć wody oraz obiektów związanych 

z produkcją, przechowywaniem żywności; 

− Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25.06.2003 r. w sprawie 

sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych: obowiązek zgłoszenia 

lokalizacji wszystkich stałych i tymczasowych obiektów budowanych o wysokości  

50 m n.p.t. i większej, właściwemu organowi nadzoru nad lotnictwem wojskowym. 

Ponadto proponuje się wprowadzenie ograniczenia zabudowy dla terenów dolin 

rzecznych i strumieni, korytarzy ekologicznych, o ile rysunek studium nie wskazuje inaczej. 
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Na obszarach tych możliwa jest lokalizacja systemów infrastruktury technicznej 

i komunikacyjnej. Na terenach proponowanych do ograniczenia zabudowy i wyłączonych spod 

zabudowy zezwala się na lokalizację (w uzasadnionych przypadkach) inwestycji celu 

publicznego. 

3 Obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony 

przyrody, krajobrazu kulturowego i uzdrowisk 

Podstawowym kierunkiem działań planistycznych mających na celu ochronę i kształtowanie 

środowiska przyrodniczego miasta powinno być zachowanie i ochrona zasobów przyrodniczych 

i kulturowych. Dzięki temu rozwój gminy i jakość życia jej mieszkańców ulegać będą poprawie. 

Kierunki ochrony środowiska wyznaczają w dużej mierze odrębne przepisy prawne, 

dotyczące poszczególnych form ochrony przyrody, jak również ocena stanu i zasobów 

przyrodniczych, które należy objąć ochroną. 

Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego gminy Głubczyce powinno odbywać się 

poprzez: 

− racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi bez naruszenia równowagi 

środowiska; 

− zachowanie i ochronę w krajobrazie tych elementów, które są jego największymi 

walorami; 

− wskazanie możliwości uniknięcia kolizji między zagospodarowaniem przestrzennym 

a warunkami przyrodniczymi i ochroną środowiska; 

− zapewnienie ciągłości ekologicznego systemu obszarów chronionych 

 W sposób syntetyczny, cele ochrony środowiska, zawarte zostały w Programie Ochrony 

Środowiska dla gminy Głubczyce na lata 2009 – 2012 z perspektywą na lata 2013 – 2016: 

− środowisko dla zdrowia – dalsza poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa 

ekologicznego, 

− wzmocnienie systemu zarządzania środowiskiem oraz podniesienie świadomości 

ekologicznej społeczeństwa, 

− ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody, 

zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii. 

 

3.1 Obiekty i obszary środowiska przyrodniczego objęte ochroną z tytułu 

przepisów o ochronie przyrody 

Obszary Natura 2000 
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Na terenie gminy zlokalizowana jest (w południowej części gminy, w głównej mierze 

w obrębie istniejących tam kompleksów leśnych) część obszaru Natura 2000 – obszar 

specjalnej ochrony siedlisk „Góry Opawskie”. 

 

Zasady ochrony na tym terenie regulowane są przepisami ustawy o ochronie przyrody, 

a w szczególności ukierunkowane powinny być na działania mające na celu zapobieganie: 

• pogorszeniu stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin 

i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000; 

• negatywnemu oddziaływaniu na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony 

obszar Natura 2000; 

• pogorszeniu integralności obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi 

obszarami. 

Obszary chronionego krajobrazu 

W granicach gminy położone są fragmenty dwóch obszarów chronionego krajobrazu: 

− Obszar chronionego krajobrazu „Las Głubczycki”, zlokalizowany w bliskim sąsiedztwie 

miasta Głubczyce; 

− Obszar chronionego krajobrazu Mokre – Lewice, obejmujący całą południową część 

gminy (granica przebiega na linii miejscowości Dobieszów – Zopowy – Zubrzyce). 

Na obszarach tych obowiązują przepisy ustawy o ochronie przyrody wraz 

z rozporządzeniami wykonawczymi. W związku z zakazem lokalizowania obiektów 

budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior itd., wynikającym 

z rozporządzeń w sprawie obszarów chronionego krajobrazu „Mokre Lewice” i ”Las Głubczycki”, 

na rysunku studium wyznaczono teren zwartej zabudowy. 

Pomniki przyrody 

Na terenie gminy Głubczyce znajduje się obecnie pięć pomników przyrody, w tym dwie aleje 

drzew. Użytkowanie ich określają przepisy o ochronie przyrody. W ramach ochrony pomników 

przyrody powinno wyznaczać się strefy ochrony wokół nich, a także chronić je, aż do ich 

samoistnego, całkowitego rozpadu, jeżeli nie stanowią zagrożenia dla ludzi lub mienia. 

Szczegółowe zasady ochrony pomników przyrody określone zostaną w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego. Pomniki przyrody zostały oznaczone na rysunku studium. 

3.2 Projektowane formy ochrony przyrody 

Rezerwaty przyrody 

Zapisy planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego, w ramach 

wzmocnienia systemu przyrodniczego regionu, w zadaniach publicznych o znaczeniu 

ponadlokalnym umieszczają powołanie dwóch rezerwatów przyrody: 
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− Rezerwat przyrody „Pielgrzymów” – projektowany do utworzenia w rejonie miejscowości 

Pielgrzymów, w granicach aktualnie obowiązującego obszaru chronionego krajobrazu 

„Mokre – Lewice”; 

− Rezerwat przyrody „Wilczy Staw” – projekt przewiduje jego utworzenie w kompleksie 

leśnym, na obszarze chronionego krajobrazu „Las Głubczycki”. 

W ramach perspektywicznego zagospodarowania terenów zlokalizowanych w obrębie w/w 

rezerwatów, obowiązują przepisy ustawy o ochronie przyrody. 

Park krajobrazowy 

W ramach zadań o znaczeniu ponadlokalnym, plan zagospodarowania przestrzennego 

województwa, proponuje rozszerzenie Parku Krajobrazowego „Gór Opawskich’ o obszar 

chronionego krajobrazu „Mokre – Lewice”. Zasady gospodarowania na obszarze parku 

krajobrazowego podlegać będą przepisom ustawy o ochronie przyrody. 

 

Obszary chronionego krajobrazu 

Plan województwa zakłada również powołanie trzech obszarów chronionego krajobrazu: 

− Obszar chronionego krajobrazu „Dolina Straduni”, 

− Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Osobłogi”, 

− Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Psiny”. 

Na obszarze w/w form obowiązywać będą przepisy o ochronie przyrody. 

 

3.3 Lokalne wartości środowiska 

3.3.1 Krajobraz 

Ze względu na funkcje krajobrazu jako lokalnej wartości środowiska, bardzo ważna jest 

jego ochrona i zapobieganie jego przekształceniom. W celu ochrony krajobrazu w aspekcie 

lokalizacji nowych elementów infrastruktury technicznej należy przyjąć zasady: 

− negatywne oddziaływanie linii elektroenergetycznych, elektrowni wiatrowych, stacji 

nadawczych radiowo – telewizyjnych, stacji bazowych telefonii komórkowej oraz innych 

obiektów radiokomunikacyjnych ograniczać poprzez lokalizowanie ich poza miejscami 

o wyróżniających się wartościach środowiska przyrodniczego (z uwzględnieniem przepisów 

prawa miejscowego), w taki sposób aby ich wpływ na krajobraz był jak najmniejszy; 

− lokalizowanie w bliskim sąsiedztwie kilku elementów infrastrukturalnych (przede wszystkim 

stacji bazowych telefonii komórkowej), powinno odbywać się na budowie ich na jednej 

konstrukcji wspornej. 

W ramach ochrony krajobrazu, zapobieganiu jego przekształceniom, a także w ramach 

urozmaicenia i wzbogacenia krajobrazu na terenie gminy należy: 



BDK

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GŁUBCZYCE 
 

KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  64

− dążyć do rekompozycji nowej zabudowy, wprowadzanej na tereny dawnych siedlisk 

zagrodowych, w celu minimalizacji dysonansu między zabudową współczesną, a tradycyjną 

zabudową regionu, z zachowaniem ustalonych w niniejszym studium wskaźników dla 

nowoprojektowanej zabudowy i doprecyzowanych na etapie sporządzania miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego; 

− przeprowadzić prace rewaloryzacyjne zespołów zabytkowych, z uwzględnieniem wytycznych 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; 

− kontrolować charakter remontów istniejących obiektów, a także sprecyzować ścisłe wytyczne 

dla obiektów nowych, na obszarach wsi o charakterze kolonijnym i terenach położonych przy 

majątkach ziemskich, aby zachować charakter zabudowy zgodny z typem wsi; 

− chronić cmentarze z dominującymi w krajobrazie zadrzewieniami; 

− nie dopuścić do przesłonięcia, dominujących w krajobrazie zespołów kościelnych, zarówno 

z oddalonych miejsc i punktów widokowych, jak również z miejsc znajdujących się 

w bezpośrednim otoczeniu zespołu kościelnego; 

− wprowadzić programy rewitalizacji dla istniejących parków oraz uaktualnić plany odnowy 

poszczególnych miejscowości; 

− chronić istniejące układy zieleni; 

− dążyć do przekształcenia monotonnego krajobrazu płaskowyżu użytkowanego rolniczo przez 

wprowadzenie pasmowych i kępowych zadrzewień i zakrzewień wzdłuż cieków wodnych, 

rowów melioracyjnych, wododziałów, dróg miedz i skarp; 

− ważnym elementem krajobrazu gminy są pierwotnie wykształcone dominanty wysokościowe 

wsi (m. in. wieże kościołów, czy ogólnie zarysowane sylwety wsi na obszarach przewyższeń 

terenu), które nie powinny być przesłaniane przez silosy, maszty telekomunikacyjne czy 

wieże elektrowni wiatrowych, co skutkować będzie zachowaniem walorów widokowo – 

krajobrazowych ukształtowanych sylwet wsi gminy Głubczyce. Przesłanianie w krajobrazie 

konkretnych obiektów tymi elementami zaleca się jednak uszczegółowić w MPZP 

 
3.3.2 Rzeźba terenu i zasoby geologiczne 

Gmina Głubczyce w większości swojego zasięgu terytorialnego położona jest na 

obszarze Płaskowyżu Głubczyckiego. Cały obszar płaskowyżu porozcinany jest siecią różnej 

wielkości dolin rzecznych i w większości pokryty jest utworami lessowymi. Ogólnie obszar 

płaskowyżu charakteryzuje się płaskim ukształtowaniem powierzchni terenu, co w aspekcie 

typowo rolniczego charakteru gminy jest korzystnym uwarunkowaniem. Generalną zasadą jest 

pozostawienie rzeźby terenu w stanie niezmienionym. Czynnikiem mogącym negatywnie 

wpływać na rzeźbę terenu może stać się m.in. nieprawidłowo prowadzona powierzchniowa 

eksploatacja kopalin. Na terenie gminy Głubczyce istnieją udokumentowane złoża kopalin 
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(szczegółowo opisane w części „Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego”, w pkt. 

2.1) dlatego działania mające na celu ochronę rzeźby terenu (terenów powierzchniowej 

eksploatacji złóż), ukierunkowane powinny być na: 

− efektywne wykorzystanie eksploatowanych złóż; 

− ochronę niezagospodarowanych złóż; 

− prowadzenie kompleksowej rekultywacji terenów poeksploatacyjnych; 

− bieżąca kontrola, minimalizująca rabunkową gospodarkę prowadzoną na terenach 

eksploatacyjnych oraz prowadzenie bieżącej rekultywacji wyrobisk. 

 

3.3.3 Wody powierzchniowe 

System wód powierzchniowych w gminie Głubczyce opiera się w głównej mierze na 

systemie rzecznym. Gmina odznacza się niewielką ilością dużych zbiorników wodnych 

i znaczną liczbą małych stawów. Stawy te występują najliczniej w okolicach Głubczyc 

(Głubczyce - Sady), Leśniczówki, doliny Straduni, przy drodze Lisięcice–Królowe i przy 

Leśniczówce Ściborzyce Małe. Dodatkowo można tu spotkać poeksploatacyjne zbiorniki wodne 

znajdujące się w licznych kamieniołomach, wyrobiskach kruszywa naturalnego oraz 

w wyrobiskach surowców ilastych w Głubczycach. 

W celu zwiększenia zdolności retencyjnych, poprawie jakości stanu wód oraz 

umocnieniu i uregulowaniu systemu wód powierzchniowych na terenie gminy należy kierować 

się zasadami: 

− obszary występowania terenów zabagnionych i oczek wodnych należy zachować w stanie 

niezmienionym; 

− na obszarze węzłów hydrograficznych, zmniejszenie nieregularności odpływu wód 

realizowane powinno być przez zwiększenie zalesień i poprawę małej retencji; 

− na obszarach kompleksów łąkowych należy dążyć do podniesienia retencji wód; 

− wskazane jest zmniejszenie ładunku substancji biogennych wprowadzanych do cieków 

wodnych z terenów rolniczych m.in. poprzez: 

− zachowanie istniejących i wprowadzanie nowych pasów trwałej szaty roślinnej (zadrzewień, 

zakrzewień, łąk); 

− stosowanie nawożenia mineralnego w mniejszych dawkach, wielokrotnie – w okresach, gdy 

zapotrzebowanie roślin na substancje nawozowe jest największe; 

− dążenie do zwiększenia zawartości substancji organicznej w glebie co zwiększa pojemność 

wodną i retencję wody w glebie (m. in. przez stosowanie nawożenia organicznego); 

− należy ograniczać przekształcenia sieci hydrograficznej szczególnie takie jak przykrywanie 

cieków, ujmowanie ich w przewody zamknięte; 
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− zagłębienia bezodpływowe, ze względu na gromadzenie się zanieczyszczeń - zarówno 

suche i wypełnione wodą - oraz obszary źródliskowe cieków, a także główne linie spływu 

powierzchniowego winny być chronione i wskazane jako tereny pod zadrzewienia 

i zakrzewienia; 

− strefy wododziałowe jako miejsca rozdziału i spływu wód powierzchniowych winny być 

wykluczone z terenów przeznaczonych pod jakiekolwiek formy zainwestowania. Wskazane 

jest liniowe zadrzewienie i zakrzewienie tych stref w celu stworzenia ciągów, korytarzy 

i węzłów ekologicznych, jak i ochrony przeciwerozyjnej, gatunkami odpornymi na suszę 

i niski poziom wód gruntowych oraz mało wymagającymi w stosunku do warunków 

glebowych, np. jesion wyniosły, topola biała, topola osika, czeremcha amerykańska, 

świdośliwa jajowata, głóg jednoszyjkowy, rokitnik pospolity, jarząb pospolity, brzoza 

brodawkowata; 

− należy utrzymać systematyczną konserwację cieków i rowów melioracyjnych polegającą 

głównie na odmulaniu dna, udrażnianiu świateł przepustów, usuwaniu porastających skarpy 

krzewów (jednostronnie), umacnianiu dna i skarp cieków i rowów, by nie dopuścić do 

zmniejszenia zdolności właściwego i szybkiego odprowadzania wód opadowych; 

− dla poprawy jakości wody w sieci hydrograficznej należy ograniczyć ilość ścieków 

zrzucanych do cieków bez oczyszczenia. Konieczne jest dotrzymanie warunków jakim 

powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód śródlądowych. Niedotrzymywanie tych 

parametrów spowoduje pogorszenie stanu jakości wód, która prowadzi wody pozaklasowe; 

− ze względu na małe przepływy, niegwarantujące dostatecznego stopnia rozcieńczania 

zanieczyszczeń i brak zdolności wód do samooczyszczania, cieki występujące na tym 

obszarze wykluczyć jako odbiornik ścieków; 

− pozostawienie nieuregulowanych rzek i odcinków rzek, których funkcje przyrodnicze nie 

uległy przeobrażeniom, z uwzględnieniem wymogów racjonalnej gospodarki wodnej 

i ochrony przeciwpowodziowej. 

 

W ramach poprawy zdolności retencyjnych, Program budowy zbiorników małej retencji 

w województwie opolskim, zakłada budowę zbiorników retencyjnych na terenie gminy. Według 

programu na terenie gminy ma zostać wybudowany zbiornik retencyjny Biernatów (według 

kolejności realizacji zaliczony on został do zadań pilnych; w drugiej kolejności do realizacji). 

Ponadto, na terenie gmin sąsiadujących z gminą Głubczyce: 

− w sąsiadującej z gminą Głubczyce, gminie Głogówek, planowana jest (zgodnie ze 

wspomnianym programem) budowa zbiornika retencyjnego Racławice Śląskie w obrębie 

udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego Racławice Śląskie (według kolejności 

realizacji zaliczony on został do zadań najpilniejszych); 
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− na terenie gminy Baborów planowana jest budowa zbiorników retencyjnych Babice 

i Boguchwałów. Zbiornik Babice jest przewidziany do realizacji w drugiej kolejności (zadanie 

pilne), natomiast zbiornik Boguchwałów traktowany jest jako zadanie najpilniejsze (do 

realizacji w pierwszej kolejności); 

− Na terenie gminy Głubczyce planowana jest budowa zbiornika retencyjnego Biernatów, 

którego priorytet realizacji określony jest jako pilny (do realizacji w drugiej kolejności). 

 

Planowane zbiorniki na terenie gmin sąsiednich swoim zasięgiem znajdą się również 

w granicach administracyjnych gminy Głubczyce. 

Przy realizacji zbiorników retencyjnych w granicach gminy Głubczyce budowle piętrzące 

przegradzające rzekę wyposażyć należy w urządzenia zapewniające swobodne 

przedostawanie się ryb przez przeszkodę, o ile będzie uzasadnione to warunkami lokalnymi, 

a zbiorniki wodne kształtowane będą w taki sposób, aby pozostawić ostoje i tarliska ryb, 

co wynika z przepisów odrębnych. 

 

3.3.4 Wody podziemne 

Północno-zachodni skraj powiatu głubczyckiego położony jest w zasięgu GZWP 332 

zbiornik Subniecka Kędzierzyńsko-Głubczycka tzw. Basen Sarmacki. Zbiornik ten znajduje się 

również na terenie gminy Głubczyce. Jest to zbiornik wód podziemnych o ośrodku porowym, 

obejmujący swym zasięgiem połączone hydraulicznie struktury wodonośne trzeciorzędowe 

sarmatu i tzw. głębokiego czwartorzędu o szacunkowych zasobach dyspozycyjnych 13 0000 

m3/24h i średniej głębokości ujęć 80 m – 120 m. Ze względu na dużą podatność wód 

podziemnych na zanieczyszczenia, w obrębie GZWP, należy zapewnić ochronę poprzez: 

− zakaz lokalizacji na zbiornikach wodnych inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

i zdrowia ludzi oraz mogących pogorszyć stan środowiska, a w szczególności składowisk 

odpadów, wylewisk, przeprowadzania rurociągów transportujących substancje 

niebezpieczne dla środowiska, przeładunku i dystrybucji ropopochodnych; 

− kontrolę i ograniczanie intensywnej produkcji rolnej oraz bezściółkowej hodowli zwierząt; 

− uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej; 

− likwidację dzikich wysypisk odpadów; 

− likwidację punktów bezpośredniego zrzutu ścieków do wód podziemnych; 

− ochronę ujęć wód podziemnych poprzez wprowadzanie stref ochrony bezpośredniej 

i pośredniej; 

− stosowanie środków ochrony roślin o okresie połowicznego rozpadu w glebie zdecydowanie 

krótszym niż 6 miesięcy; 
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− prowadzenie bieżącej kontroli i aktualnej informacji poprzez krajowy, regionalny i lokalny 

system monitoringu. 

 
3.3.5 System zieleni publicznej 

Trzon systemu zieleni publicznej w mieście stanowi park miejski usytuowany wzdłuż biegu rzeki 

Psiny. Ponadto na system zieleni publicznej składają się zieleń urządzona w postaci zieleni 

przyulicznej, ogrodów, zieleńców, zieleni towarzyszącej zabudowie, zieleni izolacyjnej oraz 

tereny cmentarzy i ogrodów działkowych. Zachowanie ciągłości systemów zielonych w mieście 

uznaje się za jedno głównych zadań kształtowania systemów zieleni. Największe znaczenie 

w całym systemie ma park miejski zlokalizowany wzdłuż Psiny, którego obszar w większości 

chroniony jest poprzez objęcie strefą ekspozycji (szczegółowa charakterystyka strefy ekspozycji 

opisana w części „Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego”, w pkt. 7.5 oraz 

w części „Kierunki zagospodarowania przestrzennego” w pkt. 4.4.). Ogólną zasadą 

kształtowania miejskiego sytemu zieleni jest chęć wykreowania funkcjonalnego, zachowującego 

ciągłość przyrodniczą systemu opartego na dolnie rzeki Psiny. Dążenie do osiągnięcia 

założonego celu powinno odbywać się poprzez: 

− opracowanie (a następnie wprowadzenie) kompleksowego programu rewitalizacji dla parku 

miejskiego, ze szczególnym uwzględnieniem kreacji przestrzeni publicznych; 

− realizacja terenów zieleni urządzonej na terenach przeznaczonych pod zabudowę 

(szczególnie zabudowę mieszkaniową) lub zagospodarowanie; 

− uzupełnienie lub wyznaczenie nowych pasów zieleni wzdłuż zbiorników i cieków wodnych; 

− wprowadzenie zieleni izolacyjnej wzdłuż ulic, sieci infrastruktury technicznej oraz na styku 

obszarów o różnych, kolidujących ze sobą kierunkach zagospodarowania; 

− na terenach zieleni urządzonej, w miarę możliwości, realizacja małej architektury i urządzeń 

służących rekreacji mieszkańców; 

− sukcesywne zwiększanie atrakcyjności terenów zieleni urządzonej poprzez prowadzenie 

regularnych zabiegów pielęgnacyjnych i zwiększanie bioróżnorodności biologicznej na 

zagospodarowanych już terenach. 

 
3.3.6 Fauna i flora 

Rolniczy charakter gminy powoduje, iż naturalna fauna i flora ogranicza się praktycznie 

do kompleksów leśnych. W celu utrzymania w stanie niepogorszonym fauny i flory na terenie 

gminy działania w tym zakresie ukierunkowane muszą być na: 

− odtworzenie przestrzennych powiązań struktur przyrodniczych gminy z otoczeniem oraz 

tworzenie korytarzy ekologicznych utworzonych przez kształtowane pasy zadrzewieniowe; 

− zachowanie w dotychczasowym użytkowaniu cennych typów biotopów, wraz z otoczeniem 

oraz obniżeń bezodpływowych. Nie należy ich ani osuszać ani zasypywać; 
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− scalanie przestrzeni rozerwanych ciągów ekologicznych przez dolesienia (obecnie zieleń 

w postaci kęp). Szczególne znaczenia mają tu ciągi wsparte na ciekach i obejmujące 

obszary łąkowe i pastwiskowe. Wprowadzić zapisy dotyczące obszarów do zadrzewienia na 

etapie zmiany lub tworzenia MPZP; 

− pozostawienie trwałych użytków zielonych w naturalnym stanie (funkcje retencyjne 

i biocenotyczne); 

− wprowadzenie powierzchni o pokryciu naturalnym (ogrody, łąki, lasy, parki) i ograniczyć do 

bezwzględnego minimum udział gruntów pokrytych asfaltem, betonem czy innym materiałem 

nieprzepuszczalnym na obszarach nowej zabudowy; 

− uzupełnienie zielenią istniejącej zabudowy mieszkaniowej; 

− zachowanie bioróżnorodności ekosystemów w celu ochrony cennych zbiorowisk roślinnych 

i obszarów występowania chronionych gatunków zwierząt; 

− ograniczanie liczebności gatunków inwazyjnych w lokalnej florze i faunie; 

− zwiększenie udziału lasów na terenie gminy; 

− stosowanie się do zaleceń ochronnych dla poszczególnych gatunków cennych przyrodniczo, 

w tym objętych ochroną. 

 
3.3.7 Gleby 

 Według zapisów Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego 

gmina Głubczyce położona jest w strefie intensywnej gospodarki rolnej. Intensywnie 

prowadzone gospodarka rolna stwarza potencjalne ryzyko pogorszenia się stanu gleb, 

związanego ze źle prowadzoną gospodarka rolną. Działania mające na celu ochronę 

i prawidłowe gospodarowanie zasobami glebowymi na terenie gminy powinno skupiać się na: 

− zalesianiu i zadarnianiu obszarów narażonych na erozję; 

− ograniczeniu gleb najwyższych klas bonitacyjnych oraz pochodzenia organicznego 

z zainwestowania (z wyłączeniem terenów wskazanych pod zainwestowanie, zgodnie 

z rysunkiem studium); 

− ograniczeniu przemieszczanie się poziomów glebowych podczas prac budowlanych; 

− rekultywacji gleb zdegradowanych; 

− całkowitym zakazie rolniczego wykorzystania ścieków; 

− minimalizowaniu odpływu ścieków do gleb. 

 
3.3.8 Korytarze ekologiczne 

Szczególnie ważną rolę w kształtowaniu zewnętrznych zależności przyrodniczych 

i spełnianiu funkcji korytarzy ekologicznych pełni w gminie sieć dolin rzecznych. Zapewniają one 
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powiązania zewnętrzne wilgotnych ekosystemów dolinnych, głównie łąkowych, łęgowych 

i wodnych. Posiadają znaczny potencjał bioróżnorodności i zbliżony do naturalnego charakter.  

Priorytetowym kierunkiem działań w aspekcie korytarzy ekologicznych powinno stać się 

utrzymanie i zapewnienie ich ciągłości oraz dążenie do integracji rozproszonych fragmentów 

zieleni miejskiej oraz obszarów chronionych różnymi formami ochrony prawnej przyrody. 

Korytarze ekologiczne powinny stanowić element systemu zieleni w mieście. Na obszarach 

korytarzy ekologicznych proponuje się lokalizowanie zabudowy w taki sposób, który nie 

wprowadza znaczących barier (zabudowa, sieć infrastruktury liniowej) uniemożliwiających 

naturalną migrację zwierząt i roślin.  

 
3.3.9 Ochrona powietrza atmosferycznego 

Wszelkie działania inwestycyjne podejmowane na terenie gminy powinny uwzględniać 

stan powietrza. Koniecznym jest, aby w ramach poprawy jakości powietrza, działania 

ukierunkować przede wszystkim na: 

− bieżącą modernizację dróg; 

− uwzględnianie przy planowaniu przestrzennym jakości powietrza; 

− promowanie odnawialnych źródeł energii i gazyfikacji, w tym źródeł geotermalnych, co 

wpisuje się w realizację polityki przestrzennej województwa, która wskazuje gminę 

Głubczyce jako obszar predysponowany do produkcji energii z biomasy; 

− zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych; 

− zwiększenie wykorzystania transportu publicznego; 

− centralizowanie źródeł ciepła; 

− ograniczenie lokalizacji działalności gospodarczych, które mogą pogorszyć stan powietrza; 

− zwiększenie przepustowości ulic, w celu zmniejszenia emisji spalin. 

 
3.3.10 Klimat akustyczny, ochrona przed hałasem i promieniowaniem 

elektromagnetycznym 

Polepszenie stanu klimatu akustycznego miasta będzie polegało m.in. na realizacji 

następujących zadań: 

− budowa ekranów akustycznych wzdłuż ulic i tras tranzytowych przebiegających przez 

miasto, w tym przez tereny zabudowy mieszkaniowej, w szczególności dla dróg i ulic klasy 

GP, G oraz w określonych przypadkach Z, dla których przekroczone są normy hałasu, 

w szczególności dla ulic miejskich; 

− wprowadzenie i wzmocnienie zieleni izolacyjnej wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych 

oraz wokół stref przemysłowych i generujących hałas; 

− modernizacja dróg oraz zwiększenie przepustowości istniejących i projektowanych ulic; 
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− opracowywanie analiz i ocen oddziaływania na środowiska w zakresie wymaganym 

odpowiednimi przepisami, przed wydaniem decyzji lokalizacyjnych dotyczących stacji 

bazowych telefonii komórkowych; 

− stosowanie określonych przez zarządców linii elektroenergetycznych i przepisy dotyczące 

ochrony środowiska zasad wyznaczania stref ochronnych w planach miejscowych (dotyczy 

obszaru wiejskiego gminy) wokół tych linii. Przyjmuje się następujące strefy ochronne sieci 

elektroenergetycznych wysokiego napięcia: 

− 30 m (po 15 m z każdej strony osi trasy linii) wzdłuż linii elektroenergetycznej o napięciu 

110 kV. 

Przez teren gminy przebiega linia elektroenergetyczna 110 kV. Promieniowanie 

elektromagnetyczne ogranicza się wyłącznie do obszarów w bezpośrednim otoczeniu tej linii. 

Ochrona przed polami elektromagnetycznymi polega na zapewnieniu jak najlepszego 

stanu środowiska poprzez utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej 

dopuszczalnych lub co najmniej na tych poziomach oraz na zmniejszaniu poziomów pól 

elektromagnetycznych co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane. 

 
4 Obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej 

4.1 Obiekty i obszary wpisane do rejestru zabytków województwa opolskiego 

Szczegółowy wykaz obiektów ujętych w wojewódzkim rejestrze zabytków zamieszczony 

został w części „Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego”, w pkt. 7.2. Wszystkie 

obiekty z tego wykazu objęte są ochroną konserwatorką na podstawie przepisów ustawy 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. W przypadku obiektów ujętych w wojewódzkim 

rejestrze zabytków wskazane jest trwałe zachowanie historycznej formy architektonicznej 

i substancji budowlanej, utrzymanie (lub rewaloryzacja) otoczenia obiektu zabytkowego, 

zgodnie z historycznym zagospodarowaniem, opracowanie rozwiązań inwestycyjnych na 

podstawie zaleceń konserwatorskich zgodnie z odpowiednimi przepisami odrębnymi. Podczas 

inwestycji podejmowanych przy obiektach zabytkowych lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie, 

a wymagającym prac ziemnych, wskazane jest prowadzenie badań archeologicznych, na które 

należy uzyskać pozwolenie konserwatorskie przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Wszelkie prace prowadzone przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków wymagają 

pozwolenia konserwatorskiego w przypadku: 

− prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku 

wpisanym do rejestru; 

− wykonywania robót budowlanych w otoczeniu zabytku; 

− prowadzenia badań konserwatorskich zabytku wpisanego do rejestru; 
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− prowadzenia badań architektonicznych zabytku wpisanego do rejestru; 

− prowadzenia badań archeologicznych; 

− przemieszczania zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru; 

− trwałego przeniesienia zabytku ruchomego wpisanego do rejestru, z naruszeniem 

ustalonego tradycją wystroju wnętrza, w którym zabytek ten się znajduje; 

− dokonywania podziału zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru; 

− zmiany przeznaczenia zabytku wpisanego do rejestru lub sposobu korzystania z tego 

zabytku; 

− umieszczania na zabytku wpisanym do rejestru urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz 

napisów, z wyłączeniem znaków informujących o tym, że zabytek podlega ochronie po 

uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków; 

− podejmowania innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany 

wyglądu zabytku wpisanego do rejestru. 

 
4.2 Obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków 

Szczegółowy wykaz obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków zamieszczony 

został w części „Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego”, w pkt. 7.3. W przypadku 

obiektów ujętych w ewidencji ochronie podlega bryła i wygląd zewnętrzny budynku. Dla ochrony 

obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków, studium wskazuje poniższe wytyczne do 

uwzględnienia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego: 

− w przypadku remontu polegającego na wymianie stolarki okiennej zaleca się zachowanie tej 

samej wielkości, kształtu i podziałów jak oryginalna; 

− zaleca się dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej 

w zakresie skali i formy bryły zabudowy, przy założeniu harmonijnego współistnienia 

elementów kompozycji historycznej i współczesnej; 

− zaleca się stosowanie tradycyjnych technik i materiałów przy remontach obiektów 

zabytkowych, zachowania jednolitej bryły, formy i elewacji budynków;  

− zaleca się rezygnację z dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy oraz 

dachów o asymetrycznym nachyleniu połaci; 

− utrzymanie i wyeksponowanie obiektów ewidencyjnych, w tym pomników, kapliczek i krzyży 

oraz zabytkowych urządzeń. 

 
Obiekty z gminnej ewidencji zabytków, niniejsze studium wskazuje do objęcia ochroną 

konserwatorską w zapisach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
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4.3 Stanowiska archeologiczne 

Teren gminy Głubczyce został dość szczegółowo rozpoznany archeologicznie. 

Szczegółowy wykaz stanowisk archeologicznych (z wyodrębnieniem stanowisk wpisanych do 

rejestru zabytków województwa opolskiego) przedstawiony został w części „Uwarunkowania 

zagospodarowania przestrzennego”, w pkt. 7.4. 

Na terenie stanowisk wpisanych do rejestru zabytków inwestycyjne prace ziemne mogą 

być podjęte po wykonaniu archeologicznych badań ratowniczych. 

Dla ochrony pozostałych (zewidencjonowanych) stanowisk archeologicznych dokument 

niniejszego studium wskazuje na poniższe wytyczne, które winny być uwzględniane w zapisach 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 

− wymóg przeprowadzenia na obszarach stanowisk archeologicznych badań interwencyjnych 

o charakterze nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi realizowanego w trakcie 

procesu inwestycyjnego. Zakres niezbędnych do wykonania badań archeologicznych określa 

inwestorowi Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w wydanym na jego wniosek 

pozwoleniu (na zasadach określonych przepisami szczególnymi dot. ochrony zabytków), 

− każda inwestycja zlokalizowana w obrębie stanowiska archeologicznego lub w jego pobliżu 

wymaga nadzoru archeologicznego i ewentualnie badan ratowniczych, 

− wymóg uzgodnienia wszystkich planów i projektów dotyczących terenów wyznaczonych stref 

ochrony archeologicznej (w razie stwierdzenia przez wojewódzkiego konserwatora zabytków 

konieczności wyznaczenia takich stref) z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, 

− adaptacja i włączenie w strukturę funkcjonalną gminy wartościowych elementów dziedzictwa 

archeologicznego. 

 
4.4 Strefy ochrony konserwatorskiej 

Strefy ochrony konserwatorskiej ustanowione zostały na terenie miasta, na podstawie 

uchwalonego 17 października 2006 r. uchwałą Nr XXXVI/443/2006 Rady Miejskiej 

w Głubczycach, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głubczyce. 

Plan ten na terenie miasta ustanowił: 

• strefy ochrony konserwatorskiej (A i B); 

• strefę ochrony krajobrazu kulturowego (K); 

• strefę ekspozycji dla walorów widokowych pasmowego układu zieleni w dolinie rzeki (E); 

• strefę ochrony archeologicznej (W); 

• strefę obserwacji archeologicznej (OW). 

 

Zasięg w/w stref zaznaczony został na rysunku studium, a przedmiot ochrony w obrębie 

każdej z nich scharakteryzowany został w części „Uwarunkowania zagospodarowania 
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przestrzennego”, w pkt. 7.5. W granicach poszczególnych stref wprowadzone zostały 

następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

Dla strefy ochrony konserwatorskiej „A” ustalone zo stały: 

• bezwzględny priorytet wymagań konserwatorskich; 

• rewaloryzacja i pielęgnacja historycznej przestrzeni centrum miasta; 

• rehabilitacja kompleksów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 

• nawiązanie do historycznego układu urbanistycznego z historyczną siecią ulic i bloków 

zabudowy. 

 

Dla strefy ochrony konserwatorskiej B, wskazuje si ę: 

• zachowanie, utrzymanie i ochronę wartościowych obiektów i zespołów zabudowy objętych 

zasięgiem strefy (w tym wartościowych obiektów chronionych zapisami planu, obiektów 

ruchomych – krzyży i kaplic, figur świętych); 

 

Ponadto dokument studium wskazuje na poniższe wytyczne, które powinny zostać 

uwzględnione na etapie zmiany miejscowego planu zagospodarowania miasta Głubczyce: 

• nawiązywanie gabarytami nowej zabudowy i sposobem kształtowania bryły do miejscowej 

tradycji architektonicznej; 

• zaleca się dostosowywanie wysokości nowych budynków do wysokości budynków 

sąsiadujących; 

• utrzymanie zasadniczego układu ulic i placów; 

• utrzymanie historycznej kompozycji wybranych obiektów z dostosowaniem elementów 

nowych do kompozycji istniejącej;  

• uporządkowanie. układów przestrzennych poprzez wyburzenie, bądź przekształcenie 

bezwartościowych obiektów współczesnych o niedostosowanych formach i skali, 

dostosowując je. do historycznej zabudowy;  

• architektura nowej zabudowy powinna harmonizować z zabytkowym otoczeniem, nie będąc 

jednocześnie ślepym naśladownictwem form historycznych; 

• utrzymanie historycznej kompozycji wybranych obiektów z dostosowaniem elementów 

nowych do kompozycji istniejącej; 

• uzgodnienie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków działań inwestycyjnych przy 

obiektach ujętych w rejestrze zabytków województwa opolskiego; 

Dla strefy ochrony krajobrazu kulturowego K, ustalo ne zostały: 

• konieczność utrzymania istniejących powiązań przyrodniczych; 

• odtworzenie założeń zieleni zgodnie z jej pierwotnym kształtem oraz uzupełnienie 

i pielęgnację. 
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Dla strefy konserwatorskiej ochrony ekspozycji dla ochrony walorów widokowych 

pasmowego układu zieleni wzdłu ż rzeki Psiny E, ustala si ę: 

• zakaz zmniejszania powierzchni zieleni za wyjątkami dopuszczonym w w/w planie; 

• uzupełnienie zieleni wysokiej wyłącznie w formie układów pasmowych wzdłuż doliny rzeki; 

• przywrócenie korytarzowi rzeki jej pierwotnego, naturalnego charakteru i typowej roślinności. 

 

Dla ochrony dziedzictwa archeologicznego miasta, ustanowione zostały strefa ochrony 

archeologicznej W  (pokrywająca się z naniesionymi obszarowo stanowiskami 

archeologicznymi) oraz strefa obserwacji archeologicznej OW .  

W obrębie w/w stref, dla wszystkich zamierzeń inwestycyjnych, wymagane jest 

pozwolenie konserwatorskie oraz wcześniejsze uzgodnienie projektów inwestycyjnych. 

Na obszarze wiejskim gminy strefa ochrony archeologicznej „W” pokrywa się 

z naniesionymi stanowiskami archeologicznymi wraz z ich bezpośrednim sąsiedztwem. 

Ponadto studium wprowadza (zaznaczone na rysunku studium) utrzymanie otwarć 

widokowych, na zasadach: 

• zakaz przesłaniania dominanty wysokościowej; 

• zachowanie wartościowych elementów krajobrazowo – kompozycyjnych. 

Utrzymanie i ochronę otwarć widokowych wprowadza się również (zgodnie z rysunkiem 

studium) dla obszaru wiejskiego gminy Głubczyce. 

 

W studium wyznaczone zostały strefy ochrony konserwatorskiej układów ruralistycznych 

wsi: Bogdanowice, Ciermięcice, Debrzyca, Gołuszowice, Grobniki (jeden z najwierniej 

zachowanych układów ruralistycznych, ujęty w planie zagospodarowania przestrzennego 

województwa opolskiego), Klisino, Lisięcice, Mokre, Nowa Wieś Głubczycka, Opawica, 

Radynia, Równe, Ściborzyce Małe, Zawiszyce, Zopowy, Zubrzyce.  

Studium wskazuje objąć ochroną konserwatorską w granicach wyznaczonych stref 

ochrony konserwatorskiej układów ruralistycznych wsi: 

• układy dróg wraz z ich granicami i liniami zabudowy; 

· zabudowa wsi i obiekty infrastruktury technicznej, w odniesieniu do: 

· historycznie ukształtowanych parametrów, w szczególności gabarytów, ukształtowania 

brył, konstrukcyjnych i stylistycznych podziałów elewacji oraz wysokości kondygnacji; 

· kondycji technicznej; 

· substancji zabytkowej, a w szczególności stylistyki bryły, wystroju elewacji w tym 

kolorystyki i faktury, pokryć dachów i stolarki z okuciami; 
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• „mała architektura” – ochronie podlegają zachowane na terenie wsi zabytkowe 

pomniki, krzyże i kapliczki, zabytkowe ogrodzenia murowane i żelazne wraz 

z bramami; 

• średniowieczne i nowożytne nawarstwienia kulturowe. 

 

Strefy ochrony konserwatorskiej układów ruralistycznych wsi wyznaczone zostały na rysunku 

studium. W/w układy ruralistyczne wsi, studium wskazuje do wpisania do gminnej ewidencji 

zabytków, na etapie jej najbliższej aktualizacji. 

 

4.5 Pozostałe zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr 

kultury współczesnej 

Ponadto w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej 

ustalono następujące zasady (zgodnie z obowiązującymi miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego): 

− chronić i utrzymać w dotychczasowej formie i gabarytach liczne figurki, kapliczki, krzyże 

przydrożne i inne obiekty małej architektury sakralnej – obiekty o cechach zabytkowych; 

− zachować dbałość o utrzymanie form regionalnych, w tym charakterystycznych podziałów, 

tradycyjnych układów przestrzennych zagród i cech stylowych budownictwa. 

 

5 Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastru ktury 

technicznej 

5.1 Układ drogowy 

Szkielet układu drogowego na terenie gminy Głubczyce tworzą droga krajowa nr 38 oraz 

droga wojewódzka nr 416. W aspekcie tak ukształtowanego podziału układy drogowe 

przedstawiają się następująco: 

Układ nadrzędny: 

• Droga krajowa nr 38 relacji Kędzierzyn Koźle – Głubczyce – granica państwa 

(Pietrowice); klasa techniczna G; 

• Droga wojewódzka nr 416 relacji Krapkowice – Głogówek – Głubczyce – Kietrz – 

Racibórz; klasa techniczna G. 

Układ podstawowy: 

• Droga wojewódzka nr 417 relacji Laskowice – Klisino – Szonów – Szczyty – Lisięcice; 

klasa techniczna Z; 

• Układ dróg powiatowych, zapewniających dogodny dojazd do wszystkich miejscowości 

na terenie gminy. 
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Pozostałe drogi (drogi gminne) tworzą układ uzupełniający. 

 

W ramach działa ń kierunkowych dotycz ących układu drogowego planuje si ę: 

• Budowę obwodnicy miasta Głubczyce w ciągu drogi krajowej nr 38. 

Dla projektowanej obwodnicy w ciągu drogi krajowej należy uwzględnić: 

Projektowane parametry techniczne odpowiadające drodze klasy GP, zgodnie z przepisami 

odrębnymi; 

Zachowanie minimalnych odległości między skrzyżowaniami, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

 

• Budowę obwodnicy miasta Głubczyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416 – dla 

obwodnicy w ciągu drogi wojewódzkiej opracowany jest już projekt techniczny, który 

wskazuje na lokalizację skrzyżowań w ciągu planowanej drogi (lokalizacja wskazana 

została na rysunku studium): 

Dla projektowanej obwodnicy w ciągu drogi wojewódzkiej należy uwzględnić: 

Parametry techniczne odpowiadające drodze klasy G, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

Zachowanie minimalnych odległości między skrzyżowaniami, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

• Budowę obejścia miejscowości Grobniki w ciągu drogi krajowej nr 38 w klasie 

technicznej GP (poglądowy przebieg obejścia wniesiony został na rysunku studium); 

• Budowę obejść miejscowości Klisino i Kietlice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416 

(obejścia zaznaczone na rysunku studium); 

• Budowę obejścia miejscowości Zubrzyce, która budowa planowana jest w trzech 

etapach; właścicielem drogi będzie gmina; 

• Modernizację drogi krajowej nr 38 do pełnych parametrów klasy G; 

• Modernizację drogi wojewódzkiej nr 416 do parametrów klasy G; 

• Modernizację drogi wojewódzkiej nr 417 do parametrów klasy Z; 

• Przebudowę ulic w ścisłym centrum miasta Głubczyce. 

Dla istniejącej drogi krajowej należy projektować parametry techniczne odpowiadające 

drodze klasy G.  

 

Dążyć do zapewnienia obsługi komunikacyjnej terenów (dla dróg klasy GP i G) poprzez 

układ dróg zbiorczych (lub niższej kategorii) dowiązanych do istniejących lub uzgodnionych 

z zarządcą drogi zjazdów i skrzyżowań. W przypadku nowoprojektowanych dróg klasy GP 

(projektowana obwodnica miasta Głubczyce i obejście miejscowości Grobniki w ciągu drogi 

krajowej nr 38) dostępność ogranicza się wyłącznie do lokalizacji skrzyżowań w odległościach 

zgodnych z właściwymi przepisami odrębnymi, a ewentualne odstępstwa regulowane będą 
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przepisami o drogach i właściwymi aktami wykonawczymi i uzgadniane z właściwymi zarządcą 

drogi. 

Dla drogi klasy G (istniejąca droga krajowa nr 38) należy ograniczyć do niezbędnego 

minimum częstość i ilość zjazdów, a obsługę komunikacyjną zapewniać poprzez system dróg 

niższych klas, szczególnie dla terenów nowoprojektowanej zabudowy. 

W przypadku wprowadzenia nowej zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi w strefie 

uciążliwości drogi krajowej (istniejącej i projektowanej), należy mieć na względzie uciążliwości 

akustyczne (hałas) oraz konieczność wprowadzenia odpowiedniej ochrony akustycznej 

budynków.  

Nie dopuszcza się lokalizowania w pasie drogowym drogi krajowej (istniejącej 

i projektowanej) obiektów budowlanych, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej 

z funkcjonowaniem drogi, z wyjątkiem urządzeń i obiektów telekomunikacyjnych, które 

realizowane będą na mocy przepisów odrębnych. Dopuszcza się lokalizację przyłączy do 

istniejących mediów zlokalizowanych w pasie drogowym dróg krajowych jedynie prostopadle do 

jezdni. 

W pasie drogowym drogi krajowej (istniejącej i projektowanej) zabrania się umieszczania 

reklam poza obszarami zabudowanymi (za wyjątkiem parkingów), zgodnie z przepisami 

odrębnymi. 

 

W przypadku istniejących i projektowanych dróg wojewódzkich, sieci infrastruktury 

technicznej, niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 

należy wykonywać poza pasem drogowym (odstępstwo jest możliwe w ściśle uzasadnionych 

przypadkach, na warunkach uzgodnionych z zarządcą drogi). 

Obsługa komunikacyjna terenów wzdłuż projektowanej obwodnicy miasta Głubczyce 

w ciągu drogi wojewódzkiej 416 przewidziana jest bez możliwości lokalizacji nowych 

bezpośrednich włączeń do przedmiotowej drogi. Możliwość lokalizacji ewentualnych, 

bezpośrednich zjazdów dopuszczona jest w uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu 

z Zarządcą drogi. 

Należy dążyć do minimalizowania ilości włączeń do dróg wojewódzkich, a włączenia 

powinny odbywać się poprzez system dróg zbiorczych (po uzgodnieniu z zarządcą drogi), 

z zachowaniem przepisów odrębnych. 

Przy lokalizowaniu nowej zabudowy wzdłuż dróg wojewódzkich należy uwzględnić 

poziom hałasu i wibracji powodowanych istniejącym bądź prognozowanym ruchem pojazdów. 

Podział działek przyległych (sąsiadujących) do dróg wojewódzkich, na etapie projektu 

wymaga opinii zarządcy drogi. Jeżeli działka posiada włączenie do drogi wojewódzkiej, to po 

dokonanym podziale wszystkie nowo powstałe działki powinny zostać włączone do drogi 

wojewódzkiej poprzez drogę zbiorczą 
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Pozostałe wskazania studium w kwestii rozwoju układu drogowego: 

− tereny przeznaczone pod budynki mieszkalne, zamieszkania zbiorowego oraz 

użyteczności publicznej powinny być usytuowane w odległości zapewniającej 

zachowanie, w zależności od przeznaczenia budynku, dopuszczalnego poziomu hałasu, 

określonego w przepisach o ochronie środowiska; 

− normatywne odległości pomiędzy węzłami i skrzyżowaniami (w tym ilość i usytuowanie 

zjazdów) należy projektować z zachowaniem warunków technicznych określonych we 

właściwym Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie. 

 

5.2 Transport kolejowy 

W ramach rozwoju systemu transportu kolejowego postuluje się wznowienie ruchu 

osobowego na liniach kolejowych nr 177 i nr 294, co poprzedzone musi zostać modernizacją 

istniejących linii kolejowych i dostosowaniem ich do odpowiednich parametrów. 

Przy lokalizowani inwestycji wzdłuż terenów kolejowych należy uwzględnić przepisy 

o transporcie kolejowym. 

 

5.3 Szlaki rowerowe 

Na terenie gminy Głubczyce zaleca się zachowanie i bieżące modernizacje istniejących 

ścieżek rowerowych (międzyregionalnej i lokalnej). Postuluje się również rozbudowę gminnego 

systemu ścieżek rowerowych, szczególnie w rejonie najbardziej atrakcyjnym krajobrazowo. 

Istotnym jest stworzenie spójnego systemu ścieżek rowerowych z Republiką Czeską (rejonem 

Krnova). 

W ramach rozwoju systemu ścieżek rowerowych studium wprowadza (w miejsce 

nieistniejącej już linii kolejowej) ścieżkę rowerową prowadzącą od miasta Głubczyce do Krnova. 

Przebieg projektowanej ścieżki rowerowej zaznaczony został na rysunku studium. 

 
5.4 Zaopatrzenie w wodę 

Na terenie gminy z gminnego systemu zaopatrzenia w wodę korzysta 90,9% 

mieszkańców gminy. Miasto zaopatrywane jest w wodę z ujęcia Głubczyce, a obszar wiejski 

z ujęć zlokalizowanych na terenie gminy (ujęcia wody zostały szczegółowo opisane w części 

„Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego”, w rozdziale 8.2.1). Średnie roczne 

zużycie (dane za rok 2009) wody na 1 mieszkańca wynosi około 30 m3/rok (0,082 m3/d). 

Zakłada się, wskazanie nowych terenów pod zabudowę nie spowoduje deficytu wody na terenie 

gminy. 
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W ramach działań kierunkowych w aspekcie rozwoju systemu wodociągowego gminy, 

przewiduje się: 

• wybudowanie tranzytowej sieci wodociągowej, za pośrednictwem której woda do 

Nowych Sadów będzie dostarczana z Milic (gmina Pawłowiczki); w związku z tym 

nastąpi likwidacja ujęcia wody w Nowych Sadach 

• bieżące naprawy wodociągów; 

• modernizacja istniejących ujęć wody stacji uzdatniania wody; 

• rozbudowa sieci wodociągowej na tereny wyznaczone w studium pod rozwój; 

• zwodociągowanie wszystkich miejscowości w granicach gminy. 

 

5.5 System kanalizacji sanitarnej 

Na terenie gminy Głubczyce nie istnieje w pełni zorganizowany system odprowadzania 

i utylizacji ścieków komunalnych. Ścieki z terenów nieobjętych zintegrowanym systemem 

gromadzone są w zbiornikach na nieczystości płynne. W głównej mierze system kanalizacji 

oparty jest na gminnej oczyszczalni ścieków w Głubczycach. Brak w pełni działającego systemu 

kanalizacji sanitarnej determinuje potrzebę jak najszybszego rozwoju sieci kanalizacji sanitarnej 

w gminie. 

W ramach sieci kanalizacji sanitarnej głównymi kierunkami rozwoju są: 

• skanalizowanie terenów położonych w aglomeracji Lisięcice; w perspektywie z budową  

oddzielnych oczyszczalni dla każdej wsi; 

• dokończenie kanalizowania terenów pogranicza przy rzece Opawica; 

• sanitacja rzeki Troi; 

• bieżące współudział gminy w finansowaniu przydomowych oczyszczalni ścieków 

i szczelnych zbiorników bezodpływowych; 

• budowa (na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków) zbiornika uśredniającego dopływ 

ścieków; 

• sukcesywna budowa kanalizacji w: Debrzycy, Dobieszowie, Lwowianach, 

Bernacicach, Nowej Wsi Głubczyckiej, Krzyżowicach, Nowym Rożnowie, Równym, 

Zopowy, Zopowy Osiedle, Sławoszowie, Starej Wsi i Pielgrzymowie, w pierwszej 

kolejności na obszarach zlokalizowanych w granicach aglomeracji ściekowych, 

a następnie na pozostałych terenach; 

• modernizacja i dostosowanie do wymaganych parametrów systemów kanalizacji 

sanitarnej w Bernacicach Górnych, Kwiatoniowie, Widok, Głubczycach Sady, 

Chróstnie, Nowych Gołuszowicach, Nowych Sadach, i Pomorzowicach. 
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W traktacie akcesyjnym do Unii Europejskiej, Polska zobowiązała się, iż przepisy prawne 

UE w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych określone w dyrektywie 

Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych 

będą w Polsce w pełni obowiązywały od 31 grudnia 2015 r.  

Podstawowym instrumentem wdrożenia tych przepisów jest Krajowy Program 

Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Nie jest on programem zapewniającym uregulowanie 

gospodarki ściekowej w poszczególnych jednostkach osadniczych, a jedynie określa zadania 

konieczne do realizacji zapisu Traktatu Akcesyjnego. 

Obowiązek uregulowania gospodarki ściekowej spoczywa na samorządzie lokalnym. 

Wojewoda Opolski rozporządzeniami: 

• Wojewody Opolskiego Nr 0151/P/13/2007 z dnia 18 maja 2007 w sprawie 

wyznaczenia aglomeracji Lisięcice; 

• Wojewody Opolskiego Nr 0151/P/14/2007 z dnia 18 maja 2007 w sprawie 

wyznaczenia aglomeracji Zlewni Rzeki Troi; 

• Wojewody Opolskiego Nr 0151/P14/06 z dnia 27 kwietnia 2006 w sprawie 

wyznaczenia aglomeracji Pietrowice, 

nałożył na lokalny samorząd obowiązek wyposażenia w system kanalizacji sanitarnej 

miejscowości położonych na terenie gminy Głubczyce. 

Aglomeracje z terenu gminy Głubczyce (Lisięcice i Zlewnia Rzeki Troi) są aglomeracjami 

priorytetowymi dla wypełnienia wymogów Traktatu Akcesyjnego, dlatego też środki z KPOŚK 

finansowe, powinny być w pierwszej kolejności przeznaczane są na ich wybudowanie. 

Aglomeracja Pietrowice nie stanowi priorytetu dla wypełnienia Traktatu Akcesyjnego, ale objęcie 

tych terenów granica aglomeracji, wskazuje na konieczność doprowadzenia do pełnego 

skanalizowania tych obszarów. 

Celem aglomeracji jest stworzenie sprawnie działającego systemu kanalizacji sanitarnej 

i ograniczenie zanieczyszczeń środowiska pochodzących ze ścieków komunalnych. W gminie 

Głubczyce działania w ramach utworzenia aglomeracji ukierunkowane będą na: 

• budowę oczyszczalni ścieków w Biernatówku, 

• sukcesywna budowę systemów kanalizacyjnych na terenach objętych zasięgiem 

aglomeracji. 

 

Ponadto, w ramach systemu kanalizacji sanitarnej studium wskazuje na rozszerzenie 

zasięgu aglomeracji ściekowej Pietrowice o tereny nowoprojektowanej zabudowy na terenach 

przygranicznych. Działanie to podyktowane jest chęcią uregulowania stanu systemu kanalizacji 

sanitarnej na terenach o najintensywniej rozwijającej się zabudowie. 
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5.6 System zaopatrzenia w ciepło 

Na terenie gminy nie istnieje jeden spójny system zaopatrzenia w ciepło. Rozwój systemu 

zaopatrzenia w ciepło dla miasta powinien uwzględniać: 

• modernizację sieci cieplnych przesyłowych i węzłów cieplnych; 

• stałą modernizacja źródeł wytwarzania energii cieplnej; 

• zwiększenie udziału biomasy do celów grzewczych; 

• wymianę istniejącej sieci ciepłowniczej kanałowej na preizolowaną; 

• bieżące naprawy i modernizacje sieci ciepłowniczej; 

• stworzenie systemu zaopatrzenia w ciepło (dot. miasta Głubczyce) opartego na 

jednym, sprawnie działającym źródle zaopatrzenia w ciepło. 

Na terenie wiejskim, system ciepłowniczy w głównej mierze oparty jest na indywidualnych 

źródłach ciepła, które do ogrzewania wykorzystują węgiel. Jednym z priorytetowych działań 

w zakresie zaopatrzenia w ciepło na terenie wiejskim jest sukcesywne odejście od ogrzewania 

paliwami stałymi na korzyść paliw płynnych. 

 
5.7 Gospodarka odpadami 

Mieszkańcy gminy Głubczyce korzystają ze składowiska odpadów zlokalizowanego 

w Głubczycach, które posiada pozwolenie zintegrowane ważne do 2016 r. Zgodnie 

z przepisami prawa (m.in. z ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach i rozporządzeń wykonawczych). Do kierunkowych działań1 w ramach umocnienia 

gminnego systemu gospodarki odpadami przewiduje się: 

• rekultywacja byłego składowiska odpadów w Głubczycach przy Alei Lipowej; 

• rekultywacja nieczynnych niecek na składowisku odpadów w Głubczycach przy 

ul. Rożnowskiej; 

• objęcie całej gminy system selektywnej zbiórki odpadów i rozmieszczenie kontenerów 

do segregacji odpadów w sąsiedztwie zwartej zabudowy (na terenach 

charakteryzujących się rozproszona zabudową segregacja odpadów w systemie 

workowym); 

• zmiana pozwolenia na składowanie odpadów dla obecnie działającego składowiska 

odpadów w Głubczycach; 

• perspektywiczne wstąpienie gminy Głubczyce do Związku Międzygminnego „Czysty 

Region”, którego celem statutowym jest wykonywanie zadań publicznych z zakresu 

gospodarki odpadami; 

W ramach głównych zadań długookresowych: 

                                                 
1 Opracowano na podstawie „Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami Dla Gminy Głubczyce na Lata 2009-2012 z 
Uwzględnieniem Perspektywy na lata 2013-2016”; ALBEKO, 2009r. 
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• Realizacja przedsięwzięć związanych ze zbiórką, unieszkodliwianiem odpadów 

niebezpiecznych, w tym dofinansowanie do usuwania odpadów zawierających azbest 

dla osób fizycznych; 

• Intensyfikacja selektywnej zbiórki surowców wtórnych na terenie całej gminy; 

• Działania zmierzające do zagospodarowania odpadów biodegradowalnych, m.in. 

edukacja ekologiczna mająca na celu upowszechnienie wśród mieszkańców 

wykorzystanie kompostowników przydomowych oraz zbiórka odpadów 

biodegradowalnych; 

• Rozbudowa infrastruktury do segregacji odpadów i pozyskiwania surowców wtórnych; 

• Usuwanie i rekultywacja dzikich wysypisk odpadów. 

 

Zadania i kwestie niewymienione w dokumencie niniejszego studium, a związane 

z gospodarką odpadami na terenie gminy regulowane są zapisami aktualnie obowiązującego 

Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Głubczyce.  

 
5.8 System zaopatrzenia w gaz 

System gazowy gminy opiera się na gazociągach przesyłowych wysokiego ciśnienia: 

• gazociąg relacji Obrowiec – Racibórz: DN 250; 

• odgałęzienie od gazociągu do SRP I° Głubczyce, parametry gazociągu: DN 150;  

• odgałęzienie od gazociągu do Głuchołaz, parametry gazociągu: DN 150. 

Na terenie miasta z gazu sieciowego korzysta około 85% mieszkańców, na terenie wiejskim 

jedynie 3 % ludności ma dostęp do gazu sieciowego. 

W zakresie rozwoju systemów gazowych na terenie gminy, działania kierunkowe powinny 

odbywać się z zachowaniem następujących zasad: 

• zaopatrzenie w gaz ziemny ustala się z sieci gazociągów zgodnie z obowiązującym Prawem 

Energetycznym po każdorazowym uzgodnieniu z operatorem systemu dystrybucyjnego 

i będzie zależało od szczegółowych warunków technicznych i ekonomicznych 

uzasadniających rozbudowę sieci gazowej; 

• prowadzenie nowo projektowanych gazociągów w miarę możliwości w pasach drogowych; 

• dopuszcza się możliwość stawiania stacji gazowych i wydzielania terenu dla potrzeb ich 

budowy bez konieczności wprowadzania zmian w dokumencie studium; 

• zachować strefy kontrolowane dla gazociągów i przyłączy układanych w ziemi lub nad ziemią 

zgodnie z odpowiednim Rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać sieci gazowe; 

• zachować odległości podstawowe projektowanych obiektów terenowych od istniejących 

gazociągów zgodnie z odpowiednim Rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, 
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jakim powinny odpowiadać sieci, obowiązującym w dniu wydania pozwolenia na budowę 

sieci gazowej zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, na których to występują 

ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu; 

• zachować ograniczenia praw własności właścicieli gruntów nad gazociągami tj. w pasie nad 

gazociągiem– związane z zagwarantowaniem dostępności do gazociągu dla służb 

eksploatacyjnych operatora sieci gazowych; 

• perspektywiczna gazyfikacja gminy powinna wynikać z opracowanej koncepcji gazyfikacji; 

• projekt koncepcji gazyfikacji powinien zostać poprzedzony sporządzeniem analizy, która 

potwierdzać będzie zasadność realizacji inwestycji. 

Ponadto w ramach zadań związanych z eksploatacją i rozwojem sieci gazowej przewiduje się: 

• rozbudowę gminnej sieci gazowej i przyłączanie do niej nowych mieszkańców; 

• propagowanie gazu ekologicznego jako paliwa energetycznego, głównie w zabudowie 

jednorodzinnej; 

• w planach miejscowych powinno uwzględniać się rezerwy terenowe dla budowy gazociągów, 

w przypadku budowy nowych sieci, należy zachować odpowiednie odległości od sieci 

i urządzeń gazowych wynikających z właściwych przepisów oraz przewidzieć możliwość 

podłączenia działek budowlanych do sieci gazowych; 

• zwiększenie wyposażenia na terenie wiejskim mieszkańców w dostęp do gazu sieciowego. 

 

W przypadku planowania szczegółowych zadań inwestycyjnych w stosunku do istniejących 

gazociągów przesyłowych, tj.: 

• Dla gazociągu w/c DN 250 relacji Obrowiec – Racibórz i odgałęzienie DN 150 do SRP I° 

Głubczyce należy uwzględnić przepisy (zachowanie minimalnych odległości) wynikające 

z Rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe. 

• Dla gazociągu DN 150 odgałęzienie do Głuchołaz, obowiązuje strefa kontrolowana, której 

odległość regulują przepisy Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe. 

• Dla obiektu gazowego – stacji redukcyjno – pomiarowej I° odległo ści od obiektów 

terenowych powinny być równe odległościom ustalonym dla gazociągu zasilającego stację, 

lecz nie mniejsze od poziomego zasięgu zewnętrznej strefy zagrożenia wybuchem ustalonej 

dla tej stacji – na mocy przepisów Rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 

listopada 1995 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci 

gazowe. 
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 Ponadto plany realizacyjne budowy: budynków mieszkalnych, budynków użyteczności 

publicznej, obiektów małej architektury, obiektów sportu i rekreacji, parkingów, garaży, 

infrastruktury technicznej jak również plany dotyczące podziału nieruchomości wymagają 

uzgodnienia z operatorem gazociągów przesyłowych. Natomiast inwestycje związane 

z modernizacją, remontem istniejących odcinków dróg, chodników i rowów melioracyjnych oraz 

budową nowych dróg wymagają ustalenia szczegółowych warunków budowy z operatorem 

gazociągów przesyłowych. 

 

5.9 Elektroenergetyka 

System elektroenergetyczny gminy zasilany jest z Głównego Punktu Zasilania 

zlokalizowanego w Głubczycach. Głównymi elementami całego systemu są dwie, jednotorowe 

linie wysokiego napięcia 110 kV. Ponadto na terenie gminy istnieją linie elektroenergetyczne 15 

i 0,4 kV oraz stacje transformatorowe 15/0,4 kV. Operatorem systemu jest Grupa Tauron SA 

W ramach działań kierunkowych związanych z systemem elektroenergetycznym, przewiduje 

się: 

• modernizację i rozbudowę linii 110 kV relacji Prudnik-Głubczyce oraz Głubczyce-Kietrz, 

• rozbudowę GPZ Głubczyce w celu przyłączenia przyszłych farm wiatrowych; 

• budowę elektrowni wiatrowych wraz z GPZ na potrzeby przyłączenia do sieci 

• budowę nowych linii kablowych 15 kV: 

• powiązanie st. tr. Głubczyce Żeromskiego – Głubczyce Szpital, 

• skablowanie istniejących linii napowietrznych 15 kV zasilających st. tr.: Głubczyce Aleje 

Śląskie, Oświęcimska, PZDL, Sudecka, STW, Stelmacha, 

• powiązanie st. tr. Głubczyce Piast ze st. tr. Stelmacha, POM, 

• powiązanie st. tr. Głubczyce Wrocławska ze st. tr. Głubczyce Niepodległości, 

• remont linii napowietrznych 15 kV ( GPZ Głubczyce - Głogówek odc. GPZ Głubczyce-

Bernatów z odg.: Królowa, Kietlice, GPZ Głubczyce Włodzienin z odgałęzieniami: do st. tr. 

Nowa Wieś Głubczycka i Boguchwałów, do st. tr. Bogdanowice oraz GPZ Głubczyce – 

Klisino z odg.: Tarnkowa, Pomorzowiczki, Sławoszów, Ściborzyce Małe, GPZ Głubczyce -

Gołuszowice odg. Zubrzyce. 

• wymianę awaryjnych kabli 15 kV relacji: 

• st. tr. Głubczyce Kozielska – st. tr. Głubczyce Centrum, 

• GPZ Głubczyce – sł. nr 643/00/02 kier. Głogówek, 

• st. tr. Głubczyce Chrobrego – st. tr. Głubczyce Niepodległości, 

• st. tr. Głubczyce Cmentarz - st. tr. Głubczyce Niepodległości, 

• st. tr. Głubczyce Cmentarz – Głubczyce Sobieskiego, 

• st. tr. Głubczyce Unia A - st. tr. Głubczyce Unia B, 



BDK

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GŁUBCZYCE 
 

KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  86

• st. tr. Głubczyce Browar Nowy - st. tr. Głubczyce Technikum Mechaniczne, 

• st. tr. Głubczyce Browar Nowy - st. tr. Głubczyce Ratusz – Głubczyce Kozielska. 

• remont kapitalny (wymiana) stacji transformatorowych słupowych: Pomorzowiczki Kolonia, 

Mokre POM, Lisięcice PGR, Lisięcice POM, Pietrowice RSP, Pietrowice Zalew, Opawice 

RSP, Głubczyce Sady Warsztat, Zubrzyce Słupowa, Zawiszyce Skrzyżowanie, Zawiszyce 

Kolonia, 

• zastąpienie istn. st. tr. słupowych stacjami typu miejskiego: Głubczyce PZDL, Głubczyce 

Oświęcimska, Głubczyce Żeromskiego, Głubczyce Stelmacha, Głubczyce Sudecka, 

• remont kapitalny stacji transformatorowych murowanych: Bernacice Wieś, Chomiąża, 

Dobieszów Murowana, Kietlice, Królowa, Lisięcice Kościelna, Pielgrzymów, Nowa Wieś 

Głubczycka, Opawice, Zubrzyce Murowana, Zopowa, Grobniki PGR Rozgałęźna, 

Pomorzowice PGR, Sławoszów, Tarnkowa, Ściborzyce Małe, Pomorzowiczki Wieś, 

• modernizację sieci niskiego napięcia: 

• Bernacice, obw. ze st. tr. Bernacice Wieś, 

• Bernatów obw. ze st. tr. Bernatów Wieś, 

• Zopowa, obw. ze st. tr. Zopowa Wieś, 

• Pomorzowiczki, obw. ze st. tr. Pomorzowiczki Wieś, 

• Pomorzowiczki Kolonia ze st. tr. Pomorzowiczki Kolonia, 

• Ściborzyce Małe, obw. ze st. tr. Ściborzyce Małe Słupowa, 

• Ściborzyce Małe, obw. ze st. tr. Ściborzyce Małe Wieś, 

• Lwowiany, obw. ze st. tr. Lwowiany Wieś, 

• Pomorzowice, obw. ze st. tr. Pomorzowice Wieś, 

• Pomorzowice, obw. ze st. tr. Pomorzowice WOP, 

• Radynia, obw. ze st. tr. Radynia Wieś, 

• Zubrzyce, obw. ze st. tr. Zubrzyce Wieżowa, 

• Dobieszów, obw. ze st. tr. Dobieszów Wieś, 

• Tarnkowa, obw. ze st. tr. Tarnkowa Wieś, 

• Gadzowice ze st. tr. Gadzowice Wieś, 

• Kwiatoniów ze st. tr. Kwiatoniów PGR, 

• Głubczyce obw. ze st. tr. PBR I Rzeźnia, 

• Głubczyce obw. ze st. tr. Rzeźnia kier miasto, 

• Głubczyce obw. ze st. tr. Rzeźnia kier Ogrodowa, 

• Głubczyce obw. ze st. tr. Żeromskiego, 

• Głubczyce obw. ze st. tr. Niepodległości, 

• Głubczyce obw. ze st. tr. Koniewa, 

• Sławoszów obw. ze st. tr. Sławoszów Wieś, 

• Królowe obw. ze st. tr. Królowa, 
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• Królowe obw. ze st. tr. Królowa Stawy, 

• Braciszków obw. ze st. tr. Braciszków Wieś, 

• Grobniki obw. ze st. tr. Grobniki PGR Osiedle, PGR Rozgałęźna, Wieś, Wieś Dolna, 

Zamek. 

 

W sytuacji pojawienia się kolizji projektowanych obiektów z elementami systemu 

elektroenergetycznego, elementy te mogą zostać przebudowane przez operatora systemu, na 

koszt inicjatora zmian (po ustaleniu warunków przyłączenia do sieci i podpisaniu odpowiedniego 

porozumienia). Dla istniejących oraz projektowanych urządzeń elektroenergetycznych (w tym 

stanowisk słupowych) należy zapewnić możliwość nieograniczonego dojazdu oraz swobodnego 

dostępu dla operatora sieci w celu nadzoru technicznego, remontu czy przebudowy. 

Wzdłuż napowietrznych linii elektroenergetycznych wprowadza się obszar ograniczonego 

użytkowania: 

• dla jednotorowej linii wysokiego napięcia 110 kV – obszar obejmuje tereny bezpośrednio pod 

linią oraz pasy terenu o szerokości 15 m od rzutu skrajnego przewodu linii po obu jej 

stronach; 

• dla linii 15 kV – obszar stanowi pas o szerokości 8 m wzdłuż osi linii; 

• dla linii 0,4 kV – obszar stanowi pas o szerokości 3 m wzdłuż osi linii. 

 

Ponadto należy przewidzieć rezerwy terenu dla nowych elementów systemu 

elektroenergetycznego, których budowa może okazać się konieczna w wyniku zwiększenia 

zapotrzebowania na moc spowodowanego pojawieniem się nowych odbiorców. 

 

5.10 Telekomunikacja 

W zakresie telekomunikacji przewiduje się dalszą rozbudowę sieci telekomunikacyjnych 

zarówno w formie tradycyjnej jak i wykorzystującej nowe technologie. Postuluje się rozbudowę 

i modernizację infrastruktury światłowodowej i objęcie całej gminy zintegrowanym systemem 

telekomunikacyjnym połączonym z systemami sieci wojewódzkiej i krajowej z zachowaniem 

w lokalizacji wymogów ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. 

Wskazuje się rozwój systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych przewodowych 

i bezprzewodowych stosownie do wzrostu zapotrzebowania na usługi telekomunikacyjne 

i teleinformatyczne w gminie i regionie. 

W zakresie telekomunikacji zakłada się pełną dostępność do łączy telekomunikacyjnych, rozwój 

sieci teleinformatycznych. Dla zwiększenia dostępności sieci internetowej i rozwoju 

społeczeństwa informacyjnego, wskazuje się rozwój szerokopasmowego dostępu do Internetu, 
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urządzenie ogólnodostępnych kawiarenek internetowych, rozwój sieci bezprzewodowych – 

budowę nieodpłatnego dostępu do Internetu – np. za pomocą sieci Hotspotów. 

 

6 Obszary, na których rozmieszczone b ędą inwestycje celu 

publicznego o znaczeniu lokalnym 

Inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym należą do zadań własnych gminy 

i finansowane są z jej budżetu (z możliwością współfinansowania z innych źródeł). Zadania 

publiczne o znaczeniu lokalnym ustalone zostały na podstawie Strategii Rozwoju Gminy 

Głubczyce, Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Głubczyce oraz na podstawie zgłoszonych przez 

władze gminy i mieszkańców w zgłoszonych we wnioskach zadań. Do głównych inwestycji celu 

publicznego o znaczeniu lokalnym zaliczyć można: 

• budowę obwodnicy Zubrzyc; 

• budowę zbiornika uśredniającego dopływ ścieków (na terenie istniejącej oczyszczalni 

ścieków); 

• budowę kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią w Pomorzowicach; 

• sanitację dorzecza rzeki Troi – budowa kanalizacji sanitarnej w Zubrzycach, Bogdanowicach, 

Zopowy, Zopowy Osiedle; 

• utylizację zwłok zwierzęcych oraz budowę schroniska dla bezpańskich psów; 

• urządzenie skwerów zieleni na terenie gminy; 

• modernizację budynku Urzędu Gminy Głubczyce; 

• termomodernizację szkoły podstawowej nr 2 w Głubczycach; 

• termomodernizację i modernizacja kotłowni przedszkola nr 1 w Głubczycach; 

• termomodernizację Miejskiego Ośrodka Kultury; 

• przebudowę ulic śródmieścia. 

 
7 Obszary, na których rozmieszczone b ędą inwestycje celu 

publicznego o znaczeniu ponadlokalnym 

Do działań w zakresie zagospodarowania przestrzennego pogranicza polsko-czeskiego 

na obszarze gminy Głubczyce wymagających wsparcia na poziomie rządowym 

i samorządowym województwa w planie zagospodarowania przestrzennego województwa 

opolskiego uchwalonego Uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego nr XLVIII/505/2010 z dnia 

28 września 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Opolskiego zaliczono: 

• modernizację drogi krajowej relacji Kędzierzyn-Koźle – granica państwa do pełnych 

parametrów klasy G wraz z planowaną budową obwodnicy miejscowości Głubczyce; 
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• modernizację drogi wojewódzkiej nr 416 relacji Krapkowice – Racibórz do parametrów 

klasy G wraz z planowanymi budowami obejść miejscowości Klisino i Kietlice oraz 

obwodnicy miejscowości Głubczyce; 

• modernizację drogi krajowej nr 417 relacji Laskowice – Racibórz do parametrów klasy 

Z wraz planowaną budową obejścia miejscowości Klisino; 

• modernizację przebiegu drugorzędnych linii kolejowych nr 177 relacji Racibórz – Baborów – 

Głubczyce oraz linii nr 294 relacji Głubczyce – Racławice Śląskie;  

• modernizację przebiegu jednotorowej linii energetycznej 110 kV relacji Prudnik - Głubczyce 

– Kietrz – Studzienna; 

• budowę zbiornika małej retencji Biernatów na rzece Stradunia; 

• budowę zbiornika małej retencji Boguchwałów; 

• budowę zbiornika małej retencji Racławice Śląskie; 

• budowę zbiornika małej retencji Babice; 

• poszerzenie parku krajobrazowego „Góry Opawskie” o Obszar Chronionego Krajobrazu 

„Rejon Mokre – Lewice”; 

• utworzenie rezerwatu przyrody „Wilczy Staw”; 

• utworzenie rezerwatu przyrody „Pielgrzymów”; 

• objęcie ochroną korytarzy ekologicznych rzek Psiny, Straduni i Osobłogi, w formie 

Obszarów Chronionego Krajobrazu „Dolina Psiny”, „Dolina Straduni” i „Dolina Osobłogi”; 

• budowę i rozbudowę sieci i urządzeń kanalizacyjnych w gminie Głubczyce; 

• budowę, rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w gminie Głubczyce; 

• utrzymanie ciągłości funkcjonalno - przestrzennej z terenami zewnętrznymi poprzez 

korytarze ekologiczne: - regionalne (dolina Opawicy); 

• modernizację i rozbudowę systemu ochrony przeciwpowodziowej: remonty i regulacje 

cieków wodnych (m.in. Opawica, Opawa). 

 

Na terenie gminy Głubczyce nie występują zadania rządowe stanowiące inwestycje 

ponadlokalnych celów publicznych, znajdujące się w rejestrze programów rządowych, o których 

mowa w przepisach ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 

2003 r. 

8 Obszary, dla których obowi ązkowe jest sporz ądzenie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów 

odr ębnych, w tym obszary wymagaj ące przeprowadzenia scale ń 

i podziału nieruchomo ści, a tak że obszary rozmieszczenia 
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obiektów handlowych o powierzchni sprzeda ży powy żej 2000 m 2 

oraz obszary przestrzeni publicznej 

8.1 Obszary objęte obowiązkiem sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego na mocy przepisów odrębnych 

Na terenie gminy obowiązkiem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych objęty jest teren  górniczy Braciszów  

(Rada Miejska może odstąpić od sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w przypadku stwierdzenia niewielkiego stopnia oddziaływania obszaru 

górniczego na środowisko). 

 

8.2 Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości 

Na terenie gminy nie występują obszary wymagające scalenia i podziału nieruchomości. 

Ewentualne scalenie i podział nieruchomości odbyć się może na podstawie przepisów 

odrębnych (ustawa o gospodarce nieruchomościami, art. 102, ust. 2). Uzależnione jest to od 

szczegółowego określenia przeznaczenia terenu oraz powierzchni i kształtu działki 

inwestycyjnej. Propozycje scaleń i podziałów poprzez wyznaczenie granic działek odbywać się 

będzie w planach miejscowych lub odpowiednich decyzjach administracyjnych. 

 
8.3 Obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży 

powyżej 2000 m2 

Obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 

2000 m2 wskazane zostały w granicach administracyjnych miasta. Ustala się 6 obszarów 

o łącznej powierzchni 16,92 ha, które wymienione zostały poniżej: 

 
Tabela 3 – Obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 

L.p
. 

Oznaczenie 
terenu 

Lokalizacja 
Powierzchnia 

[ha] 

1. 1UC ul. Oświęcimska 1,06 
2. 2UC ul. Raciborska 4,35 
3. 3UC ul. Raciborska 1,23 
4. 4UC ul. Raciborska 1,24 
5. 5UC skrzyżowanie ulic Kozielskiej i Kopernika 0,75 

6. 6UC 
na nieczynnym składowisku odpadów, pomiędzy ulicami Al. Lipowa 
i Żeromskiego 

6,62 

7. 7UC ul. Kopernika (teren zlokalizowany w sąsiedztwie oczyszczalni ścieków) 1,67 
 

Na rysunku studium wskazane zostały obszary rozmieszczenia obiektów, 

wymienionych w tabeli 3. Dla obszarów tych ustala się (i wskazuje za pomocą oznaczenia 

graficznego) obowiązek sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego. 
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8.4 Przestrzenie publiczne 

Obszary przestrzeni publicznych mają na celu podniesienie prestiżu i walorów przestrzennych 

i funkcjonalnych poszczególnych terenów między innymi poprzez: 

• wprowadzenie wysokiej jakości form zabudowy; 

• generowanie funkcji centrotwórczych; 

• lokalizację usług ogólnomiejskich; 

• prowadzenie rewitalizacji zabudowy, poprawy estetyki zabudowy i ciągów pieszych wraz 

z małą architekturą. 

Na terenie miasta Głubczyce ustala się poniższe obszary, jako obszary pełniące funkcje 

przestrzeni publicznych: 

• rynek starego miasta w Głubczycach wraz z bezpośrednim otoczeniem, stanowiący 

najbardziej reprezentacyjny obszar w mieście, 

• plac Józefa (położony w kwartale zabudowy między ulicami Ratuszową a Kościelną, 

w sąsiedztwie kościoła parafialnego NNMP, 

• tereny pasmowego układu zieleni urządzonej (park miejski wzdłuż rzeki Psiny), 

• teren basenu miejskiego położonego przy ulicy Dworcowej, 

• ciąg pieszy wzdłuż zabudowy mieszkaniowo – usługowej zlokalizowanej wzdłuż ulicy 

Kochanowskiego (od skrzyżowania ul. Kochanowskiego z ul. Lwowską do ul. Kozielskiej 

wraz z terenem, na którym zlokalizowany jest Urząd Miasta i Gminy ze skwerami zieleni 

zlokalizowanymi przy UMiG, 

• plac 1 Maja, dalej wzdłuż ul. Gdańskiej do ul. Niepodległości, 

• teren targowiska miejskiego na ul. Krakowskiej, 

• plac Zwycięstwa i jego otoczenie, 

• park przy ul. Sobieskiego w sąsiedztwie kościoła p.w. św. Anny, 

• teren stadionu miejskiego i jego najbliższe otoczenie, 

• „Świątynia Dumania” i jej najbliższe otoczenie, 

• obiekty użyteczności publicznej wraz z bezpośrednim otoczeniem. 

 

Na terenie obszaru wiejskiego wskazuje się obszar przestrzeni publicznej w obrębie Rynku 

w Opawicy. Ponadto studium wskazuje potrzebę wyznaczanie kolejnych, lokalnych przestrzeni 

publicznych (place, ciągi uliczne i handlowe o znaczeniu ogólnomiejskim, skwery itp.) 

w poszczególnych jednostkach osadniczych, na etapie sporządzania miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. 

Na etapie sporządzania planów miejscowych dla terenów rozwojowych proponuje się 

również określanie przestrzeni stanowiących lokalne centra osiedlowe, w skład których będą 
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wchodziły punkty handlowe, kulturalno – oświatowe, miejsca spotkań, zieleni urządzonej. Będą 

one tworzyły przestrzenie publiczne dla tych obszarów. 

 

Na rysunku studium wskazane zostały obszary przestrzeni publicznych. Dla obszarów 

tych ustala się (i wskazuje za pomocą oznaczenia graficznego) obowiązek sporządzenia 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

 

9 Obszary, dla których zamierza si ę sporz ądzić miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego, w tym obszary wyma gające 

zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i le śnych na cele 

nierolnicze i niele śne 

 Samorząd lokalny zamierza sporządzić miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego dla: 

• Gadzowic; 

• Gołuszowic; 

• Głubczyce–Sady. 

 

Ze względu na to, iż powyższe obszary sołectw (miejscowości) (podobnie jak cały obszar 

wiejski gminy) charakteryzują się przewagą terenów rolniczej przestrzeni produkcyjnej, 

zamierzenia władz gminy w zakresie sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego ograniczają się tylko do terenów zurbanizowanych (terenów już aktualnie 

zainwestowanych oraz terenów wskazanych w niniejszym studium pod rozwój zabudowy). 

 

Ponadto gmina rozpoczęła procedurę sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 

na terenach wsi Zawiszyce, podejmując 21 grudnia 2011r. uchwałę Ne XIX/148/11 zmianiającą 

uchwałę w sprawie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Głubczyce w części obejmującego grunty wsi Zawiszyce. 

 

Na rysunku studium wskazuje się obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów 

rolnych na cele nierolnicze. Obszary te koncentrują się w poszczególnych jednostkach 

osadniczych, w miejscach przecięcia się nowoprojektowanych obszarów zabudowy z obszarami 

gruntów rolnych prawnie chronionych (klasa I – III).  

W związku z tym, iż przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych nie stosuje się 

do gruntów rolnych, stanowiących użytki rolne, położonych w granicach administracyjnych 
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miast, na terenie miasta Głubczyce obszary wymagające zmiany przeznaczenia nie zostały 

wskazane. 

Zmiana przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, nastąpić 

może wyłącznie w trakcie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

stąd też obszary wymagające takiej zmiany (wskazane na rysunku studium), powinny być 

sukcesywnie obejmowane miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. 

 

10 Kierunki i zasady kształtowania rolniczej przest rzeni produkcyjnej 

i obszarów le śnych 

W ramach zachowania prawidłowych zasad kształtowania rolniczej przestrzeni 

produkcyjnej, zaleca się pozostawienie w rolniczym wykorzystaniu: 

− gruntów ornych z przeznaczaniem ich na uprawy; 

− łąk i pastwisk. 

Podstawowe kierunki w ramach rozwoju i zagospodarowania rolniczej przestrzeni 

produkcyjnej: 

− objęcie ochroną przed zmianą na cele nierolnicze terenów szczególnie cennych dla rozwoju 

rolnictwa; 

− wspieranie prawidłowego użytkowania gleb i ich ochrona przed wprowadzaniem 

niewłaściwych zabiegów technicznych; 

− propagowanie rolnictwa ekologicznego (zgodnie z zapisami Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Województwa Opolskiego, na obszarach prawnie chronionych postulowane 

jest wprowadzenie rolnictwa ekologicznego); 

− ograniczanie lokalizacji obiektów inwentarskich w systemie bezściółkowym ze względu na 

ryzyko zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych; 

− wzbogacanie terenów rolniczej przestrzeni produkcyjnej zadrzewieniami śródpolnymi, 

wiatrochronnymi oraz realizacją zieleni wzdłuż ciągów komunikacyjnych oraz cieków 

wodnych i wód powierzchniowych, które zapobiegną erozji oraz zanieczyszczeniu wód oraz 

gleb; 

− zwiększenie nacisku na ochronę gleb najwyższych klas bonitacyjnych (I–III); wprowadzenie 

nowej zabudowy na glebach najwyższych klas tylko na obszarach wskazanych pod rozwój 

zabudowy w zwartej zabudowie wsi. W innych sytuacjach gleby najwyższych klas 

zabudowywane być mogą ewentualnie obiektami służącymi produkcji rolnej lub produkcji 

energii wiatrowej (na obszarach wskazanych w studium pod lokalizacje elektrowni 

wiatrowych); 
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− rozwój przetwórstwa rolno – spożywczego i zwiększenie efektywności wielkoobszarowych 

gospodarstw rolnych na terenach charakteryzujących się najintensywniej prowadzoną 

produkcją rolną; 

− zwiększenie wykorzystania transportu kolejowego przy wywozie produktów rolnych z terenu 

gminy; tereny zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów PU w Bernacicach Górnych 

wskazuje się pod lokalizację stacji przeładunkowej płodów rolnych pochodzących z terenu 

gminy; 

− rozwój instytucji rynku i organizacji rynku rolnego; konieczne jest zorganizowanie 

nowoczesnej obsługi handlowej wsi i rolnictwa opartej o hurtownie i giełdy rolnicze 

(organizowane sezonowo na terenach wielkoobszarowych gospodarstw rolnych), co pozwoli 

na wzmocnienie integracji produkcji rolniczej z przetwórstwem rolno – spożywczym; 

− na południu gminy (gdzie bonitacja gleb jest nieco słabsza) przeprowadzać sukcesywną 

restrukturyzację gospodarstw rolnych, która polegać będzie na wykorzystaniu atutów 

przyrodniczych gminy i położenia w bliskim sąsiedztwie prawnych form ochrony przyrody - 

tworzenie gospodarstw agroturystycznych w miejscu małych, słabo funkcjonujących 

gospodarstw produkcyjnych. 

 

Gmina Głubczyce charakteryzuje się niewielką lesistością. W ogólnej powierzchni gminy 

lasy zajmują jedynie 11,2% powierzchni. Taki stan rzeczy jest bezpośrednia konsekwencją 

doskonałych warunków dla rozwoju rolnictwa, co spowodowało znaczne wylesienie obszaru 

gminy, a tym samym wzrost powierzchni użytków rolnych. W ramach zagospodarowania leśnej 

przestrzeni produkcyjnej przewiduje się: 

− utrzymanie i bezwzględną ochronę istniejących zadrzewień i zalesień, które powiększają 

udział terenów biologicznie czynnych i stanowią ogniwo systemu ekologicznego gminy; 

− wprowadzenie zalesień na terenach przeznaczonych do zalesienia, wskazanych na rysunku 

studium, które obejmują tereny: 

• kompleksów gleb niższych klas bonitacyjnych (innych niż klasa I – III); 

• zlokalizowane na zboczach, co zapobiegać ma nadmiernej erozji terenu; 

• stanowiące naturalne przedłużenie istniejących korytarzy i ciągów ekologicznych; 

• stanowiące (z zachowaniem naturalnych polan i śródleśnych łąk) uzupełnienie 

istniejących kompleksów leśnych; 

− wprowadzenie zalesień na terenach o niekorzystnych warunkach do rozwoju innych funkcji, 

w tym stworzenie leśnej zieleni izolacyjnej na styku terenów o rożnych, kolidujących ze sobą 

sposobach zagospodarowania; 

− utrzymanie wielofunkcyjnego charakteru przyrodniczego lasów, w tym ich funkcji glebo-, 

wodo- i klimatochronnej; 
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− lokalizacja urządzeń małej architektury, tworzenie szlaków pieszych i rowerowych; 

− utrzymanie zasad, o których mowa w przepisach o ochronie gruntów rolnych i leśnych, 

niekolidujących jednak z rozwojem przestrzennym miasta i gminy. 

 

11 Obszary szczególnego zagro żenia powodzi ą oraz obszary 

osuwania si ę mas ziemnych 

Na terenie gminy Głubczyce do naturalnych zagrożeń ludności zaliczyć należy ryzyko 

wystąpienia powodzi. Zasięgi wód zalewowych ustalone zostały w oparciu o „Opracowanie 

zasięgu zalewów rzek kontrolowanych na obszarze RZGW przy uwzględnieniu Q1% 

i maksymalnych stanów z okresu obserwacyjnego” oraz na podstawie zasięgów terenów 

zalewowych dopływów górnej Odry dostarczonych przez RZGW Gliwice. Na tej podstawie 

wyznaczone zostały orientacyjne strefy zagrożenia powodziowego Q10% i Q1% w dolinie rzeki 

Osobłogi oraz na rzekach Troja i Psina. Powyższe zasięgi zalewów maja jedynie charakter 

informacyjny, a obszary szczególnego zagrożenia powodzią nie zostały ustanowione. 

Informacje te stanowią jednak podstawę do wyłączenia terenów, objętych zasięgiem wód 

zalewowych Q1%, spod jakichkolwiek inwestycji (szczególnie inwestycji mieszkaniowych). 

W związku z tym studium dla wyznaczonych na rysunku studium terenów zalewowych 

proponuje wprowadzić zakaz realizacji budownictwa, sadzenia drzew, krzewów oraz zmiany 

ukształtowania terenów (z wyjątkiem robót związanych z utrzymaniem i konserwacją koryta 

cieków). 

Zakazy na terenach zalewowych dotyczą również czynności, które mogą spowodować 

zagrożenie dla jakości wód w przypadku wystąpienia powodzi, w szczególności: 

• wprowadzania do wód odpadów, spławiania śniegu zanieczyszczonego z terenów 

zabudowanych zanieczyszczonych; 

• lokalizowania inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, gromadzenia 

ścieków, odchodów, środków chemicznych, a także materiałów, które mogą zanieczyścić 

wody. 

 

Dla sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

zlokalizowanych w zasięgu terenów zalewowych o prawdopodobieństwie przewyższenia Q1%, 

studium wskazuje na uwzględnienie poniższych wytycznych do umieszczenia w ich ustaleniach: 

• wprowadzenie zakazu realizacji zabudowy, sadzenia drzew, krzewów oraz zmiany 

ukształtowania terenów (za wyjątkiem robót związanych z utrzymanie i konserwacją koryta 

cieków); 

Ponadto w ustaleniach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego powinny 

znaleźć się ustalenia związane z: 
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• zakazem grodzenia nieruchomości w odległości mniejszej niż 1,5m od krawędzi cieku 

zgodnie z przepisami odrębnymi; 

• wyznaczeniem pasów ochronnych wzdłuż cieków o szerokości min 5 m od brzegów, gdzie 

powinno wprowadzić się zakaz zabudowy, co bezpośrednio przekładać się będzie na 

wymogi ochrony środowiska. 

 

Na terenie gminy nie występują obszary osuwania się mas ziemnych. 

 
12 Obiekty lub obszary, dla których wyznacza si ę w zło żu kopaliny 

filar ochronny 

Na terenie gminy nie występują obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar 

ochronny. 

13 Obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych 

Na obszarze gminy nie występują obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych, w tym 

obowiązujące na nich ograniczenie prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów 

zagłady (Dz. U. Nr 41, poz. 412 oraz z 2002 r. Nr 113 poz. 984 i Nr 153, poz. 1271). 

 
14 Obszary wymagaj ące przekształce ń, rehabilitacji lub rekultywacji 

Do obszarów, które powinny zostać poddane procesowi rekultywacji są obszary 

zakończonej eksploatacji kopalin. Eksploatacja kopalin w znacznym stopniu dewastuje obszar, 

na którym się znajduje. Powstają obszary wyłączone z użytkowania, a rekultywacja ma na celu 

przywrócenie ich wartości użytkowych. 

Wskazane jest, aby wszystkie obszary, na których została zakończona eksploatacja, 

zrekultywować. 

Po zakończeniu użytkowania (aktualne pozwolenie ważne jest do 2016 r.) należy 

zrekultywować gminne składowisko odpadów. 

W zależności od potrzeb będą poddawane rekultywacji inne obszary na terenie gminy. 

Kierunek ich rekultywacji określony zostanie w drodze decyzji właściwego miejscowo starosty 

powiatowego. 

 

W studium wskazuje się również tereny, które należy zrekultywować, ze względu na rozmiar 

dewastacji obiektów zlokalizowanych na tych terenach. Studium wskazuje do rekultywacji: 

• nieczynne niecki na terenie gminnego składowiska odpadów; 

• teren zamkniętego składowiska przy Alei Lipowej. 
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15 Granice terenów zamkni ętych i ich stref ochronnych 

Zgodnie z przepisami geodezyjnymi i kartograficznymi terenem zamkniętym na terenie 

gminy Głubczyce są tereny kolejowe. Nie posiadają strefy ograniczonego użytkowania.  

Zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym kształtowanie 

i zagospodarowanie terenów kolejowych nie należy do zadań własnych gminy. Na terenie 

gminy działki stanowiące tereny kolejowe (tereny zamknięte) przedstawia poniższa tabela. 

 
Tabela 4 – Działki stanowiące tereny zamknięte 

Gmina Obręb Nr działki Powierzchnia [ha] 

Głubczyce Bernacice 193 4,15 
Głubczyce Bernacice 72/1 8,87 
Głubczyce Bogdanowice 787 3,75 
Głubczyce Gadzowice 354/3 1,5951 
Głubczyce Gadzowice 354/4 3,8649 
Głubczyce Gadzowice 36 1,70 
Głubczyce Gołuszowice 660/2 2,66 
Głubczyce Lwowiany 268 4,39 
Głubczyce Nowa Wieś Głubczycka 380/3 5,9570 
Głubczyce Nowa Wieś Głubczycka 380/8 0,012 
Głubczyce Nowa Wieś Głubczycka 380/9 2,7496 
Głubczyce Pomorzowice 666 24,822 
Głubczyce Ściborzyce Małe 690 1,64 
Głubczyce Ściborzyce Małe 678 3,68 
Głubczyce Ściborzyce Małe 691 10,75 
Głubczyce Głubczyce 685/1 3,0494 
Głubczyce Głubczyce 685/2 2,6960 
Głubczyce Głubczyce 738/18 13,4560 

Razem:  99,792 
Źródło: Decyzja Nr 45 Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie 
kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. Min. Infrastruktury Nr 14, z dn. 30 grudnia 2009 r.) 

 

16 Obszary problemowe 

W granicach gminy obszary problemowe, w rozumieniu przepisów o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym, nie występują. 
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