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I.
1

WSTĘP
PODSTAWY PRAWNE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2

Uchwała nr XXXII/313/2006 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 23 lutego 2000
roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lewin Brzeski,
Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami),
Prawo wodne – Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r (DZ. U. z 2001r. nr 115, poz. 1229
z późniejszymi zmianami),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy z dnia 28 kwietnia 2004 roku
(Dz. U. z 2004 r. nr 118, poz. 1232),
Prawo ochrony środowiska – Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. z 2001 r.
nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami),
Ustawa o ochronie przyrody z dnia 30 kwietnia 2004 roku (Dz. U. z 2004 nr 92,
poz. 880),
Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku (Dz.
U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568),
Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku ( Dz. U. z 2001 r. nr 62, poz. 628
z późniejszymi zmianami),
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
z dnia 7 czerwca 2001 roku (Dz. U. z 2001 r. nr 72, poz. 747),
Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz.
880),
Ustawa o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw
z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 2003 r. nr 80 poz. 718),
Prawo geologiczne i górnicze – Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. z 1994 r. nr
27, poz. 96 z późniejszymi zmianami),
Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 r. (Dz. U. z 1995 r.
nr 16, poz. 78 z późniejszymi zmianami),
Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tj. Dz. U. z 1996 r. nr 13,
poz. 74),
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia
2 marca 1999 roku (Dz. U. z 1999 r. nr 43, poz. 430).

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Lewin Brzeski”. Wykonywane jest ono w oparciu
o studium uwarunkowań i kierunków z 2000 roku z uwzględnieniem zmian zaistniałych
w gminie. Jego zadaniem jest określenie istniejących uwarunkowań rozwoju oraz
zasadniczych celów rozwoju gminy, które w zakresie kierunków i zasad realizacji wynikają
z przyjętej polityki przestrzennej.
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MATERIAŁY WYJŚCIOWE
•
•

•

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lewin Brzeskiwsie: Stroszowice-Sarny Małe, zatwierdzony uchwałą nr XXX/317/98 Rady Miejskiej
w Lewinie Brzeskim z dnia 18.06.1998 r.,
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego- zmiana planu- przebieg linii
energetycznej- 400kV przez obszar wsi Borkowice, Skorogoszcz, Przecza,
Oldrzyszowice, Stroszowice, Sarny Małe, zatwierdzony uchwałą nr X/77/99 Rady
Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 31 sierpnia 1999 r.,
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego- zmiana planu Mikolinprzeznaczenie dz. nr 51/11;51/2; 34 pod budowę małej elektrowni wodnej przy jazie
Zawada na rzece Odrze, zatwierdzony uchwałą nr III/19/2002 Rady Miejskiej
w Lewinie Brzeskim z dnia 30 grudnia 2002 r.,
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabezpieczenia
przeciwpowodziowego - Kantorowice, Przecza, Stroszowice, zatwierdzony uchwałą
nr XX/177/2004 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 3 grudnia 2004 r.,
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części gruntów wsi Kantorowice
oraz Nowej Wsi Małej na południe od drogi 458 Obórki-Lewin Brzeski, zatwierdzony
uchwałą nr XXI/194/2004 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 grudnia 2004
roku,
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Łosiów, zatwierdzony
uchwałą nr XXI/195/2004 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 grudnia 2004
roku,
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Skorogoszcz – Chróścina,
zatwierdzony uchwałą nr XXI/196/2004 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim 29
grudnia 2004 r.,
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Strzelniki, zatwierdzony
uchwałą nr XXI/197/2004 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 grudnia 2004
roku,
Podstawowe informacje ze spisów powszechnych- Gmina wiejsko-miejska Lewin
Brzeski, Urząd Statystyczny w Opolu, 2002
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lewin
Brzeski, opracowane przez „URB-EKO” Pracownia Urbanistyki i Ekologii s.c., główny
projektant mgr H. Nowik, zatwierdzone uchwała nr XVIII/150/2000 Rady Miejskiej
w Lewinie Brzeskim z dnia 4 września 2000 r.,
Strategia rozwoju gminy Lewin Brzeski na lata 2005-2015, zatwierdzona uchwałą nr
XIX/172/2000 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim,
Opracowanie ekofizjograficzne dla wsi Strzelniki, Chróścina, Skorogoszcz, Łosiów
oraz terenów pożwirowych,
Ocena aktualności studium Uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy
Lewin Brzeski, załącznik do uchwały nr XXXII/312/2006 z dnia 23 lutego 2006 roku
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim,
„Po co nam Strategia???”, Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim,
Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego Województwa Opolskiego.
Synteza, Zarząd Województwa Opolskiego, Opole 2006,
Studium zagospodarowania przestrzennego pasma Odry. Gmina Lewin Brzeski,
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Biuro Planowania Przestrzennego
w Opolu, Opole 2001,
Trampler T. i In., Regionalizacja przyrodniczo - leśna na podstawach ekologiczno fizjograficznych. PWRiL, Warszawa 1990,
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Brzeskiego na lata 2005-2012. Projekt,
GeKo geologia, ekologia, konsulting – Wrocław, Brzeg 2005,
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•
•
•

Kondracki J., Geografia Regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
1998,
Raporty o stanie środowiska w Województwie Opolskim w latach 2001 – 2005,
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Opolu,
Roczniki Statystyczne Województwa Opolskiego, opracowania Wojewódzkiego
Urzędu
Statystycznego,
Wrocław
1996
–
2005.
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II.

UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY LEWIN BRZESKI

1. DOTYCHCZASOWE PRZEZNACZENIE, ZAGOSPODAROWANIE
I UZBROJENIE TERENU
Gmina Lewin Brzeski leży w zachodniej części Województwa Opolskiego. Zajmuje
wschodnią część powiatu brzeskiego i usytuowana jest w odległości ok. 20 km na zachód
od miasta wojewódzkiego Opola. Od północy graniczy z gminą Skarbimierz i gminą Popielów,
od południa z gminą Niemodlin, od zachodu z gminą Olszanka, natomiast od wschodu
z gminą Dąbrowa.
Wzdłuż południowej granicy gminy przebiega autostrada A-4 bez możliwości zjazdu
(jedyny zaprojektowano w okolicy mostu na drodze Lewin Brzeski – Niemodlin – jest to wjazd
techniczny dla służb ratowniczych i technicznych utrzymania autostrady). Przez gminę
przebiega również droga krajowa nr 94 (E40), łącząca Wrocław z Opolem oraz droga
wojewódzka Obórki - Opole.
W pobliżu gminy znajdują się 2 duże miasta: Opole i Wrocław oraz znaczące ośrodki
regionalne, takie jak: Brzeg i Nysa.
W miejscowościach Lewin Brzeski, Przecza, Łosiów znajdują się stacje kolejowe
magistrali kolejowej nr 132 Wrocław - Bytom. Łączna długość linii kolejowych w gminie wynosi
17,54 km.
W północnej-wschodniej części gminy przepływa rzeka Odra, a przez centralną część rzeka Nysa Kłodzka (lewy dopływ rzeki Odry).
Obszar gminy zajmuje 159 km2, co stanowi 1,7 % obszaru całego województwa.
W gminie znajduje się jedno miasto- Lewin Brzeski i 20 sołectw. W skład gminy wchodzą:
- Borkowice,
- Błażejowice (przysiółek Borkowic),
- Buszyce,
- Golczowice,
- Chróścina,
- Jasiona,
- Kantorowice,
- Leśniczówka (przysiółek Buszyc),
- Łosiów,
- Mikolin,
- Niwa (przysiółek Borkowic),
- Nowa Wieś Mała,
- Oldrzyszowice,
- Piaski (przysiółek Mikolina),
- Przecza,
- Ptakowice,
- Różyna,
- Raski (przysiółek Przeczy),
- Sarny Małe,
- Skorogoszcz,
- Stroszowice,
- Strzelniki,
- Wronów.
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Głównym ośrodkiem jest miasto Lewin Brzeski, położone w środkowej części gminy.
Wzdłuż drogi krajowej nr 94 rozlokowane są największe wsie, Łosiów i Skorogoszcz, które
razem z miastem tworzą najbardziej zaludnioną oraz zainwestowaną centralną część gminy.
Istnieje duża dysproporcja w gęstości zaludnienia części centralnej i pozostałych
miejscowości gminy. Wsie Skorogoszcz i Łosiów liczą ponad 1100 mieszkańców.
Obszar gminy charakteryzuje się głównie monotonną, płaskorówninną rzeźbą terenu.
W krajobrazie wyróżniają się obniżenia rzek Odry, Nysy Kłodzkiej i Ścinawy Niemodlińskiej.
Zasoby leśne obejmują poniżej 10 % powierzchni gminy, a obszary użytkowane rolniczo –
77,4 %. Dane te wskazują na rolniczy charakter użytkowania gminy. Czyste środowisko
i bogactwo zbiorników wodnych stanowią bazę dla rozwoju turystyki i wypoczynku.
W południowej części gminy położone są 4 stawy, będące częścią kompleksu Stawów
Niemodlińskich.
Z sieci wodociągowej gminy korzysta 100% gospodarstw domowych. Poza obszarem
miasta Lewin Brzeski sieć kanalizacyjna jest słabo rozwinięta. Ścieki komunalne
odprowadzane są do 3 oczyszczalni ścieków na terenie gminy. Przeważająca ilość wsi nie
posiada sieci gazowej.
Gmina objęta została opracowaniem planistycznym „Studium zagospodarowania
przestrzennego pasma Odry” opracowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa
Opolskiego.
źródło: Plan gospodarki odpadami POWIATU BRZESKIEGO, Opole 2004 rok, Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Lewin Brzeski z 2000 r. oraz dane z Urzędu Statystycznego w Opolu

2. STAN ŁADU PRZESTRZENNEGO I WYMOGI JEGO OCHRONY
Zgodnie z obowiązującą ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ład
przestrzenny jest to „takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz
uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania
funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno –
estetyczne”.
Wszystkie te zależności zostaną omówione w dalszych punktach rozdziału II:
„Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego”.
Aktualnie pomiędzy poszczególnymi funkcjami oraz kierunkami aktywności gospodarczej
w gminie występują duże dysproporcje i konflikty. Przede wszystkim dotyczą one funkcji
związanych z działalnością człowieka oraz wymogami środowiska przyrodniczego
i kulturowego, dlatego niezbędne jest prowadzenie działań związanych z ochroną tego
środowiska, takich jak np. uzupełnienie sieci kanalizacji na terenie całej gminy i rozbudowa
oczyszczalni ścieków, uporządkowanie gospodarki odpadami, wprowadzenie systemu
zadrzewień śródpolnych, wprowadzenie programu rewaloryzacji zabytkowych obiektów
i zespołów na terenie gminy.
Ochrona ładu przestrzennego dotyczy szczególnie zachowania tożsamości kulturowej,
zarówno w aspekcie urbanistycznym, jak i architektury historycznych obiektów,
charakterystycznych dla gminy Lewin Brzeski.
Istnieje także potrzeba prowadzenia działań zmierzających do uporządkowania polityki
przestrzennej w gminie w aspekcie kompozycji i estetyki. Uporządkowanie struktury
przestrzennej oraz wprowadzenie jasnych zasad zabudowy terenów wiejskich powinno
poprawić estetykę i wizerunek poszczególnych miejscowości.
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Szczególne znaczenie przypadnie polityce społeczno – gospodarczej gminy. Aktualnie
dominującą funkcją jest tu rolnictwo, co wynika z bardzo korzystnych uwarunkowań
przyrodniczych, zwłaszcza glebowych. Taki charakter przestrzeni rolniczej sprawia, że
preferowane będą gospodarstwa duże, dlatego część właścicieli małych gospodarstw będzie
zmuszona do zmiany zawodu. W gminie słabo rozwinięty jest system działalności
pozarolniczych, związanych z usługami i produkcją, które stwarzają szanse na pracę dla osób
odchodzących z rolnictwa.

3. STAN ŚRODOWISKA, W TYM STAN ROLNICZEJ I LEŚNEJ PRZESTRZENI
PRODUKCYJNEJ, WIELKOŚĆ I JAKOŚĆ ZASOBÓW WODNYCH ORAZ
WYMOGI OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU
KULTUROWEGO

3.1

STAN ŚRODOWISKA NATURALNEGO

3.1.1

Rzeźba terenu i budowa geologiczna

Zasadniczy wpływ na ukształtowanie terenu gminy Lewin Brzeski mają wysoczyzny
Równiny Grodkowskiej i Równiny Niemodlińskiej, a także obniżenia Doliny Nysy Kłodzkiej
i Pradoliny Wrocławskiej.
Rys. 1. Położenie fizyczno-geograficzne gminy Lewin Brzeski1

318 Niziny Środkowopolskie
318.5 Nizina Śląska
318.52 Pradolina Wrocławska
318.53 Równina Wrocławska
318.54 Dolina Nysy Kłodzkiej
318.55 Równina Niemodlińska

1

źródło: Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Brzeskiego na lata 2005-2012. Projekt., GeKo
geologia, ekologia, konsulting – Wrocław, Brzeg 2005, str.15 na podstawie Kondracki J. 1998, Geografia
Regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998
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Rys. 2. Szkic morfologiczny2

Obszar gminy cechuje się płaskorówninnym ukształtowaniem terenu o deniwelacjach nie
przekraczających 3 – 5m i spadkach terenu 0 – 3% oraz falistą rzeźbą terenu o deniwelacjach
5 – 10m i spadkach terenu 3 – 5%. Krajobraz urozmaicają płaskodenne obniżenia dolin
cieków wodnych (Odry, Nysy Kłodzkiej, Ścinawy Niemodlińskiej, Borkowickiego Potoku),
wypełnione systemami tras zalewowych i nadzalewowych.
Gmina położona jest na terenie o małym zróżnicowaniu hipsometrycznym (wysokości
bezwzględne wahają się od ok. 140 m.n.p.m. w dolinie Nysy Kłodzkiej i Odry do ok. 180m
n.p.m. w okolicy Łosiowa), a deniwelacje terenu gminy dochodzą tylko do 40m.
Pod względem struktury rzeźby terenu można tu wyróżnić:
• wysoczyznę moreny dennej oraz denudowaną równinę akumulacji wodnolodowcowej,
stanowiącą płaską równinę pokrytą w dużej części warstwą utworów lessowych
i lessopodobnych (Równina Grodkowska – obszar na zachód od Nysy Kłodzkiej),
• równinę trasy akumulacyjnej i erozyjnej – denudacyjnej o rzeźbie równinnej lub falistej
(obszar na wschód i południe od Skorogoszczy),
• równinę trasy niskiej, miejscami w pradolinie plejstoceńskiej o rzeźbie płaskiej lub
lekko falistej (obszar na północ i północny wschód od Skorogoszczy),
• holoceńskie dna dolin rzecznych, występujące wzdłuż rzek, które od czasu ostatniego
zlodowacenia posiadają potencjał akumulacyjny i erozyjny zdolny do wykształcenia
własnej doliny. Na terenie gminy są to przede wszystkim: Odra, Nysa Kłodzka,
Ścinawa Niemodlińska. Geomorfologia holoceńska dolin charakteryzuje się niewielkim
zróżnicowaniem wysokościowym. Najsilniej zaznaczającymi się elementami rzeźby są
obiekty antropogeniczne – wały przeciwpowodziowe. Niewielkimi naturalnymi
elementami różniącymi doliny są starorzecza, szczególnie liczne w dolinie Odry i Nysy.
Obszar gminy leży w zasięgu dwóch dużych jednostek strukturalnych: Monokliny
Przedsudeckiej i zachodzącej na nią Depresji Śląsko – Opolskiej. (Kozłowski 1979)

2

źródło: Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Brzeskiego na lata 2005-2012. Projekt., GeKo
geologia, ekologia, konsulting – Wrocław, Brzeg 2005, str.16
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Na utworach dolnego karbonu niezgodnie zalegają osady permu – czerwonego
spągowca, wykształcone w postaci szarobrunatnych zlepieńców z przewarstwieniami
piaskowców szarogłazowych. Na osadach permskich zalegają utwory triasowe: pstry
piaskowiec, wykształcony w postaci różnoziarnistych piaskowców z przewarstwieniami
iłołupków i zlepieńców oraz wapień muszlowy zbudowany z utworów węglanowych, dolomitów
i margli. Na utworach triasu zalegają utwory górnej kredy – piaskowce ilaste oraz ilasto –
piaszczyste (turoń) oraz iły margliste i wapienie marglisto – piaszczyste (koniak).
Osady paleozoiczne i mezozoiczne przykrywają utwory trzeciorzędowe, reprezentowane
przez piaski, żwiry, mułki, a w górnej części przez szare, szarozielone i seledynowe iły
środkowego i górnego miocenu. Jednym z nielicznych miejsc na terenie gminy, gdzie nie
występują osady trzeciorzędowe jest obszar północnej części miasta Lewin Brzeski.
Bezpośrednio pod utworami czwartorzędowymi zalegają tu utwory dolnego i środkowego
koniaku.
Najważniejszą formacją decydującą o budowie geologicznej większości obszaru gminy są
osady czwartorzędowe, reprezentowane przez kompleks utworów plejstoceńskich
i holoceńskich. Na terenie wysoczyzny najczęściej spotykane są gliny zwałowe przykryte
piaskami i żwirami wodnolodowcowymi oraz lessy oraz gliny lessopodobne, zalegające
na znacznym obszarze gminy (głównie w części zachodniej). W obrębie dolin rzecznych
występują osady piaszczysto – żwirowe tras zalewowych i den dolinnych z lokalnie
wykształconą pokrywą mady rzecznej. W obrębie doliny rzecznej Nysy Kłodzkiej i Odry
występują utwory piaszczysto żwirowe budujące, trasę zalewową tych rzek.
źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Lewin Brzeski z 2000r .

3.1.2

Surowce naturalne

Budowa geologiczna gminy sprzyja występowaniu surowców pospolitych, głownie
piasków i żwirów. Występowanie kruszyw naturalnych o znaczeniu przemysłowym związane
jest z akumulacją Nysy Kłodzkiej.
Stwierdzono tu także występowanie złóż o mniejszym znaczeniu węgla brunatnego
w poziomie trzeciorzędowym, o miąższości ok. 2 – 3m (okolice Łosiowa, Lewina Brzeskiego
i Skorogoszczy) oraz wychodni surowców ilastych – trzeciorzędowych (okolice Leśniczówki).
Na terenie gminy znajdują się udokumentowane złoża kruszyw naturalnych:
• Złoże
„Lewin Brzeski”, jest to złoże kruszywa naturalnego przeznaczone
do produkcji kruszyw budowlanych. W związku z wyczerpaniem się zasobów
przewidzianych do wydobycia w obszarze złoża opracowano dodatek rozliczający
zasoby pozostałe w filarze basenu poeksploatacyjnego i pod obiektami zakładu
przeróbczego
Zasoby te wynoszą:
a) 802 tys. Mg zasobów bilansowych w kat. C poza filarami
b) 1053 tys. Mg zasobów bilansowych w kat. C w filarach
•

Złoże „Lewin Brzeski – Stroszowice”, złoże kruszywa naturalnego czwartorzędowego
przydatnego do produkcji żwirów, zajmuje powierzchnię 67,13 ha, zasoby bilansowe
złoża zatwierdzone zostały decyzją nr KZK/012/J/5806/90/91 z dnia 31.07.1991r.
Zasoby złoża obejmują:
o
o

Zasoby bilansowe w kat. C1 – 8 358 000 ton
Zasoby bilansowe w filarze ochronnym w kat. C1 – 1 809 000 ton
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o Zasoby pozabilansowe w kat. C1 – 43 000 ton
o Zasoby pozabilansowe w filarze ochronnym w kat. C1 – 5 000 ton
Miąższość złoża 2,6 – 10,5 m, średnio 7,7 m
•

Złoże „Sarny” występuje w 3 płatach po północnej (1) i południowej (2) stronie wsi.
Złoże kruszywa naturalnego czwartorzędowego – piasku oraz piasku ze żwirem
zajmuje powierzchnię 662,7 ha, zasoby bilansowe złoża zatwierdzone przez MOŚZNiL
decyzją KZK/012/J/5996/93 z dnia 18 stycznia 1993r.
Zasoby złoża obejmują :
o
o
o
o
o

Zasoby bilansowe piasku w kat. C – 2 – 8 160 000 ton
Zasoby bilansowe piasku ze żwirem w kat. C – 2 – 13 928 000 ton
Zasoby bilansowe – warunkowe piasku w kat. C – 2 – 28 265 000 ton
Zasoby bilansowe – warunkowe piasku ze żwirem w kat. C – 2 – 60 548 000
ton
Zasoby bilansowe – warunkowe w filarach ochronnych:
 Piasku w kat. C – 2 – 3 396 000 ton
 Piasku ze żwirem w kat. C – 2 – 5 186 000 ton

Miąższość złoża 0,0 – 10,1 m.
•

Złoże „Kantorowice”, kruszywa naturalnego, którego eksploatacja została zaniechana
w 1983r. Wyeksploatowano jedynie 3% zasobów z 8 701 000 ton
do
8 342 000 ton (zasoby bilansowe – warunkowe bez filarów ochronnych w kat. C1
zatwierdzone decyzją KZK/012/K/4515/82/83 z dnia 7.011983r.). Złoże posiada także
zatwierdzone zasoby przemysłowe w kat. C1 (2 811 000 ton) decyzją EM/701/79
z dnia 01.01.1979r.
Źródło: Studium j.w. z 2000 r.

Na terenie gminy występują następujące obszary i tereny górnicze:
•
•
•

Lewin Brzeski – Stroszowice - w mieście Lewin Brzeski ustanowiony koncesją
na wydobywanie kruszywa naturalnego udzieloną dla Opolskich Kopalń Surowców
Mineralnych Sp. z o.o. w Opolu,
Sarny-Pole II a – w miejscowości Stroszowice gmina Lewin Brzeski ustanowiony
koncesją na wydobywanie kruszywa naturalnego udzieloną dla JD TRADE Sp. z o.o.
w Opolu.
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Rys.3. Rozmieszczenie złóż kopalin naturalnych3

3.1.3

Wody powierzchniowe

Obszar gminy Lewin Brzeski położony jest w dorzeczu Odry. W jego strukturze wyróżnić
można przede wszystkim zlewnie Nysy Kłodzkiej, Ścinawy Niemodlińskiej oraz bezpośrednie
przyrzecze Odry. Istniejąca sieć rzeczna jest stosunkowo bogata. Uzupełnia ją sieć
melioracyjna, stawy, wodne zbiorniki poeksploatacyjne (Kantorowice, Lewin Brzeski) oraz
liczne starorzecza, tereny zalewowe i inne obszary okresowo podmokłe. Najsłabiej
wykształcona sieć rzeczna występuje w zachodniej części gminy, w okolicach Łosiowa.
Obszar gminy odwadniany jest przez: Odrę, Nysę Kłodzką, Ścinawę Niemodlińską,
Borkowicki i Ptakowicki Potok oraz szereg bezimiennych dopływów.
Odra jest największym ciekiem wodnym gminy i województwa. Ma ona duży wpływ
na kształtowanie się warunków wodnych i klimatycznych dużego obszaru gminy pomimo, że
należy do najsilniej skanalizowanego odcinka Odrzańskiej Drogi Wodnej. Wyznacza ona
północną granicę gminy od okolic wsi Golczowice do wysokości wsi Wronów. Wody Odry są
pozaklasowej czystości, charakteryzują się długotrwałym, nadmiernym zanieczyszczeniem.
Docelowo stan czystości rzeki Odry powinien osiągnąć II klasę czystości.
3

źródło: Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Brzeskiego na lata 2005-2012. Projekt., GeKo
geologia, ekologia, konsulting – Wrocław, Brzeg 2005, Mapa nr 4 Rozmieszczenie złóż kopalin naturalnych
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W ciągu ostatnich kilkunastu lat, podobnie jak i wcześniej, Odra występowała z brzegów
kilkakrotnie i zalewała międzywale i dolinę. Pomimo znaczących strat związanych z powodzią,
z przyrodniczego punktu widzenia, wylewy rzeki są zjawiskiem naturalnym.
Na terenie gminy występują także liczne stawy. Największe z nich to Stawy Niemodlińskie
(Książęcy, Kamaszka, Wołowski i Czarny) znajdujące się w południowej części gminy.
W dolinie Odry, Nysy Kłodzkiej i Ścinawy Niemodlińskiej wykształciły się również liczne
starorzecza. Znajdują się one w różnych stadiach ewolucji geomorfologicznej oraz na różnym
etapie sukcesji ekologicznej i stanowią jedne z najbardziej wartościowych przyrodniczych
ekosystemów w gminie.
Wylewy rzeki mają duże znaczenie dla kształtowania się naturalnych procesów
geomorfologiczno – geologicznych w dolinach, utrzymania i rozwoju lasów
i zadrzewień łęgowych i cisowych, a także odnawiania starorzeczy.
a) Nysa Kłodzka – jest rzeką o charakterze górskim, ze śnieżno – deszczowym reżimem
zasilania, z regulowanym poprzez zbiorniki retencyjne przepływami. Zapewnia to
w miarę równomierne obciążenie przepływem koryta rzecznego oraz unikanie
możliwych zalewów wiosennych. Jej wody są pozaklasowej czystości. Docelowo stan
czystości rzeki powinien osiągnąć I klasę.
b) Ścinawa Niemodlińska – prawostronny dopływ Nysy Kłodzkiej. Na terenie gminy
znajduje się tylko jej niewielki odcinek (ok. 3 km), w południowej części gminy. Z Nysą
Kłodzką łączy się w okolicy miasta Lewina Brzeskiego. Jej wody są pozaklasowej
czystości, głównie pod względem bakteriologicznym. Docelowo stan czystości rzeki
powinien osiągnąć I klasę.
c) Ptakowicki Potok – lewostronny dopływ Nysy Kłodzkiej, łączy się z nią na terenie
miasta.
d) Borkowicki Potok – prawostronny dopływ Nysy Kłodzkiej, łączy się z nią
w Skorogoszczy, jego wody są pozaklasowej czystości, głównie pod względem
bakteriologicznym, docelowo stan czystości Potoku powinien osiągnąć I klasę.
Na terenie gminy występują także liczne stawy. Największe z nich to stawy należące
do kompleksu Stawów Niemodlińskich znajdujących się w południowej części gminy –
Książęcy- 36 ha, Kamaszka- 45 ha, Wołowski- 45 ha i Czarny- 9 ha. W dolinie Odry, Nysy
Kłodzkiej i Ścinawy Niemodlińskiej wykształciły się również liczne starorzecza. Największe
występują w rejonie Mikolina i Wronowa, w dolinie Odry i Nysy Kłodzkiej. Znajdują się one
w różnych stadiach ewolucji geomorfologicznej oraz na różnym etapie sukcesji ekologicznej.
Należą do jednych z najbardziej wartościowych przyrodniczych ekosystemów w gminie.
Na południe i zachód od Lewina Brzeskiego położone są pożwirowe zbiorniki wodne.
System zbiorników uzupełniają torfowiska, które w wyniku melioracji ulegają degradacji.
źródło: j.w. Studium z 2000 r.

3.1.4

Wody podziemne

Na obszarze gminy rozpoznane zasoby wód podziemnych występują w utworach
trzeciorzędu (trias, kreda) i czwartorzędu. Przekraczają one znacząco perspektywiczne
zapotrzebowanie dla celów użytkowych.
Podstawą zaopatrzenia w wodę w gminie są zasoby w utworach czwartorzędowych. W ich
obrębie wyróżniono dwa poziomy wodonośne:
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a) pierwsza warstwa występuje w części przypowierzchniowej i jest związana
z utworami piaszczysto – żwirowymi pochodzenia rzecznego, wodnolodowcowego
i lodowcowego,
b) druga, którą tworzą osady żwirowo – piaszczyste, związana jest głównie z obszarem
doliny kopalnej Laskowice – Prądy, Przylesie z rynnami Poręby i Naroku.
Na terenie gminy zbiornik wód piętra trzeciorzędowego należy do zbiornika (rejonu)
Południowego. Wyróżnia go występowanie pięciu poziomów wodonośnych, tworzących
nieciągłe pokrywy o ograniczonym rozprzestrzenianiu. Od zbiornika (rejonu) pomocnego
oddzielają go bezwodne utwory trzeciorzędowe, budujące podłoże doliny Odry. Brak warstwy
wodonośnej w utworach trzeciorzędowych występuje na północ od linii Niwy – Lewin Brzeski –
Buszyce – Iwanowice
Obszar całej gminy zalega na triasowym zbiorniku wód podziemnych (GZWP). Został on
wyróżniony jako wymagający ochrony i jest objęty strefą wysokiej ochrony (OWO).
Triasowy zbiornik wód podziemnych w dużej części pokrywa się z zasięgiem kredowej
monokliny opolskiej. Na terenie gminy występuje zbiornik wód podziemnych koniaku - piętra
epoki górnej kredy. Wyróżniony obszar jego zalegania obejmuje południową część gminy.
źródło: j.w. Studium z 2000 r.

Rys.4. Zasięg występowania wód podziemnych na terenie gminy Lewin Brzeski4

4

źródło: Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego Województwa Opolskiego. Synteza., Zarząd
Województwa Opolskiego, Opole 2006, str.19
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Rys. 5. Układ sieci rzecznej w gminie Lewin Brzeski5

3.1.5

Retencja wodna
Na obszarze gminy nie występują zbiorniki retencyjne.

5

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Brzeskiego na lata 2005-2012. Projekt., GeKo geologia,
ekologia, konsulting – Wrocław, Brzeg 2005, Mapa nr 2 Układ sieci rzecznej i położenie GZWP
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3.1.6

Warunki klimatyczne

Pod względem klimatycznym gmina Lewin Brzeski zaliczona została do XIV wrocławskiej
dzielnicy klimatycznej. Charakteryzuje się ciepłym i umiarkowanym klimatem.
Średnia roczna temperatura powietrza wynosi powyżej 8,5°C, przy maksimum letnim –
lipiec 18,1°C i minimum zimowym – stycze ń - 1,9°C. Średnia temperatura w okresie
wegetacyjnym wynosi 14,5 °C.
Okres wegetacyjny trwa od 230 do 240 dni, średnia długość okresu bezprzymrozkowego
z temperaturami przekraczającymi 0°C wynosi ok. 280 – 290 dni. Liczba dni przym rozkowych
dochodzi do ok. 70, dni z mrozem (t < 0) średnio ok. 30.
Układ temperatur jest korzystny dla wegetacji roślin. Roczny przebieg wilgotności cechuje się
słabym zróżnicowaniem. Maksymalne wartości notuje się jesienią i zimną, minimum wiosną.
Z wilgotnością wiąże się występowanie mgieł, szczególnie częstych w okresach późnojesiennych
i zimowych, dochodząc do ok. 45 – 48 dni. W obszarach narażonych na intensywną kondensację
pary wodnej obserwuje się je średnio przez 60 do 70 dni.
Suma opadów atmosferycznych wynosi ok. 780 mm w latach mokrych a do ok. 440 mm
w okresach suchych. Średnia roczna z wielolecia 1961 – 1996 utrzymuje się na poziomie
610 mm, przy czym w półroczu zimowym osiąga do 200 mm, w okresie półrocza lekkiego
do 410 mm. Największe zachmurzenie występuje w okresie późnej jesieni i zimy, dochodząc
do 75% pokrycia nieba w miesiącu lutym. Najmniej chmurny miesiąc to czerwiec oraz wrzesień,
gdzie poziom zachmurzenia dochodzi do 55%. Dni pogodnych o średnim dobowym zachmurzeniu
poniżej 20% jest średnio w roku ok. 44, najwięcej w kwietniu, wrześniu i październiku.
W okresie od listopada do marca ponad połowę miesiąca stanowią dni pochmurne
o średnim zachmurzeniu powyżej 80%, czyli około 146 dni w roku. Pod względem
anemometrycznym w okresie letnim dominują wiatry z kierunków zachodnich o prędkości od 1,9
do 2,0 m/s, w okresie zimowym przeważają wiatry z kierunków północno – zachodnich
o prędkościach 2,4 – 2,7 m/s. Liczba cisz atmosferycznych stanowi ok. 21,5% czasu w skali roku.
źródło: j.w. Studium z 2000 r.

3.1.7

Gleby

Gmina Lewin Brzeski należy w większości do grodkowskiego regiony glebowo –
rolniczego. Charakteryzuje się on dominacją gleb średnio ciężkich. Stwarzają one korzystne
warunki dla produkcji rolnej – można na nich uzyskać wysokie plony wszystkich roślin
uprawnych. Oprócz regionu grodkowskiego, niewielkie fragmenty w zachodniej części gminy
należą do regionu niemodlińskiego. Użytki rolne w gminie zajmują ok. 78% powierzchni
gminy.
Występują tu głównie utwory gliniaste (67%), następnie piaskowce (26%), a tylko
nieznaczne powierzchnie zajmują utwory pyłowe (6%), ilaste (0,5%) i organiczne (0,3%).
Z utworów tych wytworzyły się następujące typy gleb:
− pseudobielicowe – gleby kwaśne w całym profilu, o jasnoszarym zabarwieniu,
o małej miąższości poziomie próchniczym, gdzie przeciętna zawartość
próchnicy wynosi ok. 1,6 % (występują na znacznych powierzchniach
w okolicy Łosiowa, Buszyc, Zawadna oraz na północ od Ptakowic i Przeczy)
− brunatne właściwe – o odczynie zbliżonym do zasadowego, wykształcone
z utworów lessowych (występują na znacznych powierzchniach, głównie
w zachodniej części gminy – w okolicy Strzelnik, Łosiowa, Buszyc, Jasionej
oraz koło Skorogoszczy),
− brunatne kwaśne i wyługowane – różnią się od gleb brunatnych właściwych
niektórymi fizycznymi i chemicznymi, wykazują odczyn kwaśny lub lekko
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kwaśny, powstają najczęściej ze skał macierzystych ubogich w węglany
(występuje głównie na zachód od Nysy Kłodzkiej – na Równinie Niemodlińskiej,
głównie w okolicy Skorogoszczy, Borkowic, Niwy, Ołdrzychowic i Sarn Małych),
czarne ziemie – posiadają głębokie i dobrze wykształcone poziomy próchnicze,
powstają w miejscach niżej położonych przy udziale wysokiego poziomu wód
gruntowych oraz roślinności trawiasto – łąkowej (większe fragmenty występują
wyspowo po zachodniej stronie Nysy Kłodzkiej w okolicach Strzelnik, Różyny,
Buszyc, Nowej Wsi Małej, a mniejsze płaty po zachodniej stronie koło
Oldrzyszowic, Skorogoszczy i Golczowic),
mady – wytworzone z osadów aluwialnych, wyścielających współczesne doliny
rzeczne, o charakterystycznej warstwowej budowie, wysokim poziomie wód
gruntowych i znacznej zawartości substancji organicznej w całym profilu
(zajmuje duże powierzchnie wzdłuż Nysy Kłodzkiej i Odry, szczególnie
w okolicy Ptakowic, Lewina Brzeskiego, Skorogoszczy, Wronowa i Mikolina),
większość to mady ciężkie i bardzo ciężkie,
hydrogeniczne; mułowo – torfowe – okresowo podmokłe gleby torfowisk niskich
(małe fragmenty w okolicy Buszyc).

Największy udział w strukturze gleb użytków rolnych mają gleby brunatne (ok. 38%) oraz
pseudobielicowe (ok. 26%) i mady (ok. 25%). Na znacznej powierzchni występują czarne
ziemie (ok. 11%). Najmniejszą powierzchnię zajmują gleby hydrogeniczne (ok. 0,3%)
i czarnoziemy zdegradowane (ok. 0,3%).
Większość użytków rolnych wykazuje odczyn kwaśny (ok. 44%) lub lekko kwaśny (ok.
35%). Znaczne powierzchnie zajmują gleby o odczynie zasadowym (ok. 21%). Przeważają
gleby średnie (ok. 43%) oraz ciężkie (ok. 31%). Znaczne powierzchnie zajmują także gleby
lekkie (ok. 18%), a najmniejszą bardzo lekkie (ok. 6%)
Według wskaźnika waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej, gmina posiada dobre
możliwości produkcji rolnej (81,8%). Wskaźnik ten lokuje ja w środkowej części listy
wojewódzkiej (średnia dla Województwa Opolskiego -82,8%).
źródło: j.w. Studium z 2000 r.

Tab.1 Zawartość metali ciężkich w glebach użytków rolnych6
Cd

Cu

Ss

Sw

Ss

Sw

81,2

Ni
Ss
Sw
[mg/kg]
9,9
32,3

26,4

191,3

45,5

810,0

10,4
10,0

28,0
22,6

11,1
11,5

27,2
23,3

21,8
21,1

236,4
31,1

46,4
48,2

108,4
105,2

9,6
11,7
10,5

23,0
50,3

9,8
10,8
10,6

27,3
17,6

19,7
21,9
22,2

32,0
34,6

43,4
43,6
45,4

88,9
71,6

Gmina

Ss

Sw

Ss

Sw

Brzeg i
Skarbimierz
Grodków
Lewin
Brzeski
Lubsza
Olszanka
Powiat
Brzeski
Woj.
Opolskie

0,30

3,89

11,0

0,37
0,33

0,90
0,67

0,27
0,35
0,32

0,67
1,39

0,33

9,0

9,4

Pb

20,9

Zn

43,6

6

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Brzeskiego na lata 2005-2012. Projekt., GeKo geologia,
ekologia, konsulting – Wrocław, Brzeg 2005, str. 59
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Wykres 1. Procentowy udział próbek gleb o zawartości metali ciężkich wyższych niż
naturalne7

20

19

Cd - kadm

17

18

Cu - miedź

16

% badanych próbek

16
14

Ni - nikiel
13

Pb - ołów
Zn - cynk

12
10

9

9

9

8

7

7

6

6
3

4

5

3

2

2

0

0
Brzeg i
Skarbimierz

3.1.8

5

5
4

Grodków

0

Lewin Brzeski

0

0 0

Lubsza

0 0

0

Olszanka

Lasy

W gminie Lewin Brzeski lasy zajmują poniżej 10% powierzchni gminy. Wskaźnik lesistości
gminy jest trzykrotnie niższy od przeciętnej lesistości województwa (25,5%) i kraju (27,5%).
Tak niski udział lasów w strukturze użytkowania gruntów jest wynikiem dużej presji na ich
rolnicze wykorzystanie w związku z dobrą jakością gleb występujących w gminie.
Najsłabiej zalesiona jest zachodnia część gminy. Tereny o większej lesistości znajdują się
na wschód od Nysy Kłodzkiej, w części północno – wschodniej i południowo – wschodniej
gminy.
Zbiorowiska leśne, tworzące tu większe lub mniejsze kompleksy, występują w północnej
części gminy – w dolinie Odry, w części południowo – wschodniej oraz w centralnej części
gminy, w dolinie Nysy Kłodzkiej. W dolinach Odry i Nysy Kłodzkiej miejscami dominują lasy
liściaste, natomiast na pozostałym terenie występują lasy iglaste, które są nasadzonymi
monokulturami sosnowymi. Mają one najczęściej niewielka wartość przyrodniczą, gdyż są to
przeważnie zbiorowiska wtórne, ze sztucznie nasadzoną sosną na siedliskach łęgu, grądu lub
dąbrowy. W bardzo ubogim pod względem florystycznym runie tych lasów dominują różne
gatunki jeżyn Rubus sp. Div. oraz trzcinnik piaskowy Calamagrostis epigejos, szczególnie
bujnie rozwijające się w partiach nadmiernie prześwietlonych.
Lasy liściaste występują na mniejszych powierzchniach. Należą do nich:
− łęg jesionowo – wiązowy (Ficario – Ulmetum campestris) kategoria R, zajmuje
obecnie niewielkie powierzchnie w dolinie Odry koło PGR Zawadno i tworzą
najczęściej razem z grądami niskimi drobnopowierzchniowy kompleks
mozaikowy,

7

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Brzeskiego na lata 2005-2012. Projekt., GeKo geologia,
ekologia, konsulting – Wrocław, Brzeg 2005, str. 59

22
2

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lewin Brzeski

−

−

grąd śródeuropejski (Galio syhatici – Carpnetum – występuje w okolicach
Zawadna, Wronowa oraz Oldrzychowic. W większości przypadków są to
zbiorowiska powstałe w skutek sukcesji łęgów wywołanej zmianami stosunków
wodnych w następstwie prac melioracyjnych i regulacji dolin rzecznych.
Stopniowe odwadnianie tych terenów powoduje, że występuje tu szereg
stadiów przejściowych od łęgu jesionowe – wiązowego do typowego grądu
łęg jesionowe – olszowy (Circaeo – Alnetum) – niewielkie płaty tego
zbiorowiska występują w dolinie Nysy Kłodzkiej koło Lewina Brzeskiego oraz
w południowej części gminy w masywie leśnym koło Oldrzyszowic. Kompleksy
leśne leżące we wschodniej części gminy, wspólnie z lasami sąsiadującymi
znajdującymi się na terenie gminy Dąbrowa, stanowią korytarz ekologiczny
łączący dolinę Odry z lasami Puszczy Niemodlińskiej (Bory Niemodlińskie)

Większość lasów w gminie jest własnością Skarbu Państwa, pod zarządem Lasów
Państwowych. Wchodzą one w skład 2 nadleśnictw.
•
Nadleśnictwa Opole (część obrębu Dąbrowa Opolska),
•
Nadleśnictwa Brzeg (część obrębu Karłowice)
Według regionalizacji przyrodniczo leśnej Tramplera8, wykonanej na podstawie badań
ekologiczno – przyrodniczych, obszar gminy znajduje się w Krainie Śląskiej, Dzielnicy
Równiny Niemodlińsko – Grodkowskiej i mezoregionach Równiny Niemodlińskiej i Równiny
Grodkowskiej (na zachód od Nysy Kłodzkiej) oraz w Dzielnicy Wrocławskiej i mezoregionie
Pradoliny Wrocławskiej (okolice doliny Odry).
Pod względem żyzności i wilgotności siedliska lasy na terenie gminy są średnio
zróżnicowane. Wyodrębniono tu 9 typów siedliskowych lasu:
o bór mieszany świeży – także na utworach piaszczystych, różni się od siedlisk borów
obecnością w drzewostanie gatunków liściastych (dębu i buka), w runie spotyka się
także więcej roślin zielonych (siódmaczek, konwijka, konwalia) oraz paproci,
o bór mieszany wilgotny – zajmuje tereny z płytkim i średnio głębokim poziomie wód
gruntowych z bujną warstwą krzewów złożonych głównie z kruszyny,
o las mieszany świeży – średnio żyzne siedliska na utworach piaszczystych lub gliniasto
– piaszczystych, roślinność runa podobna w składzie jak w borach mieszanych ale
z większą ilością gatunków zielonych (dużo traw i ziół), drzewostan mieszany z sosną,
dębem, brzozą, lipą, osiką o dominacji gatunków liściastych, często dwupiętrowy,
podszyt to głównie kruszyna, jałowiec, trzmielina i leszczyna,
o las mieszany wilgotny – zajmuje tereny obniżone z płytkim lub średnim poziomem wód
gruntowych, runo z gatunkami wilgociolubnymi (sit, turzyc, tojeść, skrzyp) drzewostan
podobny jak w lesie mieszanym, świeży ale z domieszką olszy,
o las mieszany bagienny – występuje na torfach przejściowych, często w kompleksie
z borami bagiennymi, w runie występuje trzęślica i turzyce, podszyt to brzoza omszona
i świerk, a także kruszyna i krzaczaste wierzby,
o las świeży – żyzne i bardzo żyzne siedliska na piaskach, żwirach i glinach, runo
niezbyt rozwinięte na skutek zacienienia o dominującym udziale gatunków
wczesnowiosennych (fiołek, przylaszczka, miodunki), drzewostan wielopiętrowo,
dominuje dąb z domieszką lipy, klonu, jaworu, osiki, modrzewia, grabu i brzozy,
o las wilgotny – zajmuje tereny z płytką lub średnio głęboką wodą gruntową, runo dobrze
rozwinięte o charakterystycznym występowaniu gatunków azotolubnych (pokrzywy,
niecierpka,
kopytnika,
czyśca),
drzewostan
liściasty
głównie
dębu
z jesionem, warstwa krzewów bardzo zróżnicowana gatunkowo,
8

Trampler T. i In., Regionalizacja przyrodniczo - leśna na podstawach ekologiczno fizjograficznych. PWRiL, Warszawa 1990.
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ols – w zagłębieniach, w dolinach rzecznych lub na obrzeżu stawów, z reguły
na glebach organicznych często podtapianych, drzewostan rośnie zwykle
na charakterystycznych kępach, duże bogactwo gatunkowe dna lasu z roślinnością
szuwarową, drzewostany olszowe z domieszką brzozy, podszyt tworzy kruszyna
z wierzbami,
las łęgowy – występuje głównie w dolinach rzek, zajmując miejsce charakteryzujące
się krótkimi zalewami w okresach wezbrań. Roślinność dna lasu jest bardzo bujna
(jedno z najżyźniejszych siedlisk) i zróżnicowana (pokrzywa, niecierpek, bluszczyk
kurdybanek, przytulia czerpna, chmiel, ziarnopłon, tojeść rozesłana, miodunka) często
tworzą piętra, drzewostan jest również zróżnicowany (wierzby, topole białe, dąb
szypułkowy, jesion, wiąz, olsza, brzoza omszona, a także jawor, lipa i klon). Warstwa
krzewów to przede wszystkim czeremcha zwyczajna, dereń, leszczyna i trzmielina.
Charakterystyczne jest występowanie krzewów w formie drzewiastej.

Dominującymi siedliskami w gminie są siedliska żyzne – lasy mieszane świeże i wilgotne
oraz lasy łęgowe w dolinie Odry i Nysy Kłodzkiej. Najmniej żyzne siedliska borowe występują
tylko na wschód od Nysy Kłodzkiej. W południowej części gminy, przy Stawach
Niemodlińskich, występuje mały fragment lasu mieszanego bagiennego – rzadkiego siedliska
w województwie. Na terenach wysoczyznowych, na zachód od Nysy Kłodzkiej, gatunkiem
dominującym jest sosna i dąb. Na terenach Odry i Nysy Kłodzkiej dominują topole i dęby.
Pozostała część powierzchni przypada głównie na olchę, jesion, brzozę i wierzby. Najmniej
jest tu modrzewia, świerku, osiki i lipy.
Najliczniej reprezentowane są raczej młode drzewostany (do 60 lat), ale w pewnych
fragmentach (szczególnie w Dolinie Odry) występują ponad 100 – letnie drzewostany dębowe.
Lasy w północno – wschodniej części gminy (w dolinie Odry) należą do Stobrawskiego
Parku Krajobrazowego, natomiast kompleksy leśne położone w południowo – wschodniej
części (przy Stawach Niemodlińskich) należą do Obszaru Chronionego Krajobrazu „Bory
Niemodlińskie”.
Kompleksy lasów we wschodniej części gminy, w sąsiedztwie gminy Dąbrowa
Niemodlińska, stanowią łącznik ekologicznego systemu przestrzennego Borów
Niemodlińskich z systemem korytarza ekologicznego Doliny Odry i z systemem ekologicznym
Lasów Stobrawsko - Turawskich w północnej części regionu. Ekosystemy leśne gminy są
pozostałością dawnej Puszczy Śląskiej.
Zgodnie z zarządzeniem MOŚZNLL z dnia 22 sierpnia 1995 r. dla Nadleśnictwa Opole
i z dnia 6 października 1994 r. dla Nadleśnictwa Brzeg większość lasów położonych w gminie
uznano za lasy chronione.
Za ochronne uznane zostały drzewostany:
-wodochronne
-chroniące środowisko przyrodnicze:
• do 10 km od granicy administracyjnej miast liczących ponad 50 tys. mieszkańców,
• stanowiące ostoje zwierząt podlegających ochronie gatunkowej (zajmują najmniejsze
powierzchnie - przy Stawach Niemodlińskich i koło Borkowic),
• uszkodzone na skutek działalności przemysłu (znaczne powierzchnie znajdują się
we wschodniej i południowej części gminy).
Jednym z głównych zagrożeń środowiska leśnego jest presja zanieczyszczeń powietrza.
Lasy w gminie tworzy sosna oraz na znacznych powierzchniach gatunki liściaste. Największe
uszkodzenia wykazują sosny, gatunek bardzo wrażliwy na emisje przemysłowe, dlatego też
lasy w gminie zakwalifikowano do I i II strefy uszkodzeń przemysłowych.
Równoległe do osłabienia drzewostanów przez zanieczyszczenia powietrza, od paru lat
powtarzające się susze i obserwowane obniżenie stanu wód gruntowych mają wpływ
na kondycję zdrowotną lasu. Ataki szkodników owadzich są wskaźnikiem osłabienia
drzewostanów i często ostatnim czynnikiem doprowadzającym do zamierania drzew.
Zanik naturalnych reakcji obronnych to także wynik:
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•
•

niedostosowania składu gatunkowego drzew do siedlisk leśnych,
zaburzonej naturalnej struktury wiekowej i gatunkowej (zakładanie jednogatunkowych
i jednowiekowych upraw leśnych). Pewną pozytywną tendencją w gospodarce leśnej,
zaznaczającą się w ostatnich latach, jest stopniowa przebudowa drzewostanów.
źródło: j.w. Studium z 2000 r.

3.2

WIELKOŚĆ I JAKOŚĆ ZASOBÓW WODNYCH

Wielkość i jakość zasobów wodnych na terenie gminy została omówiona w rozdziale 3.1.3,
3.1.4 oraz 3.1.5.
3.3

3.3.1

OCHRONA PRZYRODY

Flora chroniona

Na terenie gminy występuje wiele gatunków prawnie chronionych.:
− grzybienie białe – Nymphaea alba L
− grążel żółty – Nuphhar lutea (L) Sibth Sm.
− wawrzynek wilczełyko – Daphne mezereumm L
− kotewka orzech wodny – Trapa natans L
− bluszcz pospolity – Hedera helix L
− śnieżyczka przebiśnieg – Galanthus nivlis L
− kruszczyk szerokolistny – Epipactis helleborinw (L) Crantz
− kopytnik pospolity – Asarum europaeum L
− kruszyna pospolita – Frangula alnus Mill.
− przytulina wonna – Galium odoratum (L) Scop.
− kalina koralowa – Viburnum opulus L
− konwalia majowa – Convallaria majalis L
Wśród nich stwierdzono 7 gatunków podlegających całkowitej ochronie
źródło: j.w. studium z 2000 r.

Dwa gatunki - salwinia pływająca (występuje w starorzeczu Nysy Kł. koło Zawadna) i kotewka
orzech wodny (okolice Lewina i Zawadna) są umieszczone nawet na liście roślin chronionych
w całej Europie, na podstawie tzw. ”Konwencji Berneńskiej”.
3.3.2

Fauna chroniona

Bezkręgowce (Ewerterbrata)
Na obszarze gminy Lewin Brzeski stwierdzono występowanie sześć gatunków chronionych:
− pająk – tygrzyk paskowany (Argyope bruenichi)
− owady:
o biegacz ogrodowy (Carabus arvensis)
o biegacz wręgaty (Carabus cancellatus)
o biegacz granulowaty (Carabus granulatu)
o trzmiel ziemny (Bambus terrestris)
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− ślimak winniczek – (Helix pomatia)
Z wyżej wymienionych gatunków pierwsze cztery uchodzą za rzadkie.
Kręgowce (Verterbrata)
o

Płazy (Amphibia)

Na terenie gminy występują liczne gatunki płazów. Spotkać tutaj można:
− traszkę zwyczajną (triturus vulgaris)
− żabę trawną (rana temporaria)
− żabę wodną (Rana esculenta)
− ropuchę szarą (Bufo bufo)
− ropuchę zieloną (Bufo viridis)
− rzekotkę drzewną (Hyla arboreta)
− kumaka nizinnego (Bombina bombina).
Ten ostatni, coraz rzadziej spotykany, występuje w stawach hodowlanych koło Oldrzyszowic
w południowej części gminy. Płazy te odbywają gody w stawach hodowlanych, starorzeczach
i drobnych zbiornikach znajdujących się na obszarze gminy.
Gady (Reptilia)
Na terenie gminy stwierdzono występowanie następujących gatunków:
a) jaszczurki:
• jaszczurka zwinka (Lacerna agilis)
• jaszczurka żyworodna (Vivipara)
• padalec zwyczajny (Anguis fragilis)
b) węże:
• zaskrońce (Natris natris)
• żmija zygzakowata (Kipera berus)
Ptaki (Aves)
Z wielu gatunków ptaków lęgowych, spotykanych w tej gminie, do najbardziej interesujących
zaliczyć należy:
• kanię rdzawą (Milvus milvus)
• kobuza (Falco subbuteo)
• trzmielojada (Pernis apivorus)
• zimorodka (Alcedo atthis)
• krogulca (Accipiter nisus)
• muchołówkę małą (Ficedulos parra)
Gatunki te posiadają gniazda w okolicach stawów hodowlanych, w południowej części gminy.
Z gatunków nieco częściej spotykanych, na stawach tych występują m.in.:
• cyranka (Anas querquedula)
• świerszczak (Locustella naevia)
Gatunki te występują również w starorzeczach Odry i Nysy Kłodzkiej w okolicach Wronowa
i Zawadna.
Na suchych łąkach i nieużytkach spotkać można:
• kląskawkę (Saxicola torquata)
• pokląskwę (Saxicola rubetra)
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Ssaki (Mammalia)
Spośród wielu gatunków ssaków występujących na terenie gminy do bardziej interesujących
należy zaliczyć m.in.:
− ryjówkę aksamitną (Sorek araneus)
− tchórza zwyczajnego (Mustela putoris)
− gronostaja (mustela erminea
− łasicę łaskę (Mustela nivalis)
Występują również gatunki nietoperzy, z których najczęściej spotykanym jest:
− gacek brunatny (Plecotus auritus).
−
3.3.3

Tereny i obiekty chronione

Najcenniejsze lokalne wartości zasobów środowiska przyrodniczego gminy stanowią lasy.
Istniejące na obszarze kompleksy leśne zostały objęte prawną ochroną jako:
o Stobrawski Park Krajobrazowy - utworzony rozporządzeniem Nr P/11/99 Wojewody
Opolskiego z dnia 28 września 1999 roku. Obejmuje obszar o powierzchni 52.636,5 ha
położony na terenie 12 gmin: Dobrzeń Wielki, Dąbrowa, Kluczbork, Laskowice Wielkie,
Lewin Brzeski, Lubsza, Łubniany, Murów, Pokój, Popielów, Świerczów i Wołczyn.
Południowa granica parku w powiecie brzeskim przebiega od Golczowic do Mikolina,
do skrzyżowania z drogą Skorogoszcz - Popielów. Drogą tą granica biegnie na północ
do wałów przeciwpowodziowych Odry, a następnie do Mikolina, następnie drogą polną
łączącą wały przeciwpowodziowe Odry i Nysy Kłodzkiej. Dalej wałem Nysy Kłodzkiej
na południe do drogi Skorogoszcz - Łosiów i północnym skrajem tej drogi do skrzyżowania
z drogą do Wronowa.
o Obszar Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie”,
o rezerwat przyrody „Stawy Niemodlińskie” leśno-wodny rezerwat obejmujący zespół
stawów na północ od Niemodlina, położone wśród lasów są siedliskiem 200 gatunków
ptaków.
Dużą wartość zasobów lokalnych środowiska przyrodniczego stanowią:
o Dolina rzeki Odry
o Dolina rzeki Nysy Kłodzkiej
o mniejsze cieki.
W krajowym systemie ekologicznym ECONET – PL dolina Odry stanowi korytarz ekologiczny
o znaczeniu międzynarodowym.
Kompleksy leśne leżące w południowo – wschodniej części gminy, wspólnie z lasami
sąsiadującymi w gminie Dąbrowa, stanowią korytarz ekologiczny łączący dolinę Odry
z lasami Puszczy Niemodlińskiej.
Na uwagę zasługują również:
o zespoły zieleni parkowej
o zadrzewienia śródpolne
o przydrożne drzewa
Pełnią one nie tylko akcent estetyczny, ale mają również istotne znaczenie mikroklimatyczne
i ekologiczne ze względu na małą powierzchnię gminy pokrytą trwałą roślinnością.
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Rys.6. Obszary ochrony przyrody w gminie Lewin Brzeski9

Północny obszar gminy, należący do Grądów Odrzańskich, jest objęty programem NATURA
2000.
Rys. 7. Obszar NATURA 2000 – GRĄDY ODRZAŃSKIE na terenie gminy10

9

źródło: Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego Województwa Opolskiego. Synteza., Zarząd
Województwa Opolskiego, Opole 2006, str.15
10
źródło: Strategia Ochrony Środowiska dla powiatu Brzeskiego…., str.70
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Pomniki przyrody
Tab 2. Pomniki przyrody w gminie Lewin Brzeski11
Lp

Obiekt
Pomniki utworzone Uchwałą Rady Gminy

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Topola kanadyjska
Grujecznik japoński
Glediczja trójcierniowa
Platan klonolistny
Platan klonolistny
Platan klonolistny
Platan klonolistny
Klon srebrzysty
Sosna wejmutka
Dąb szypułkowy
Dąb szypułkowy
Dąb szypułkowy
Lipa drobnolistna
Cis pospolity
Lipa szerokolistna
Lipa drobnolistna
Platan klonolistny
Klon polny
Magnolia drzewiasta
Orzech czarny
Żywotnik olbrzymi
Glediczja trójcierniowa
Dęby czerwone
Dęby szypułkowe
Dąb szypułkowy
Dąb szypułkowy
Dąb szypułkowy
Dąb szypułkowy
Dęby szypułkowe
Cisy pospolite
Dąb szypułkowy

Gmina

Wiek

Lewin Brzeski
Lewin Brzeski
Lewin Brzeski
Lewin Brzeski
Lewin Brzeski
Lewin Brzeski
Lewin Brzeski
Lewin Brzeski
Lewin Brzeski
Lewin Brzeski
Lewin Brzeski

122
97
250
115
115
115
100
129
121
220
220
100

Lewin Brzeski
Lewin Brzeski
Lewin Brzeski
Lewin Brzeski
Lewin Brzeski
Lewin Brzeski
Lewin Brzeski
Lewin Brzeski
Lewin Brzeski
Lewin Brzeski
Lewin Brzeski
Lewin Brzeski
Lewin Brzeski
Lewin Brzeski
Lewin Brzeski
Lewin Brzeski
Lewin Brzeski
Lewin Brzeski
Lewin Brzeski

118
231
150
148
185
107
188
188
269
od 101 do 72
200
182
249
208
256
średnio 250
ok. 90
157

11

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Brzeskiego na lata 2005-2012. Projekt., GeKo geologia,
ekologia, konsulting – Wrocław, Brzeg 2005, str.51

29
2

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lewin Brzeski

Zabytkowe parki
Tab 3. Wykaz parków podworskich na terenie gminy Lewin Brzeski12
L
p

Miejscowość

Gmina

Lewin
1. Oldrzyszowice
Brzeski

2. Ptakowice

Lewin
Brzeski

3. Wronów

Lewin
Brzeski

4. Mikolin
5. Lewin Brzeski
6. Skorogoszcz

Lewin
Brzeski
Lewin
Brzeski
Lewin
Brzeski

Charakterystyka
Park o pow. 2,37 ha powstały w XVIII w. Park ma charakter
ogrodu ozdobnego. Występują tu: zachowana
fragmentarycznie aleja grabowa, dąb szypułkowy, lipa
drobnolistna oraz drzewa owocowe.
Park powstały w drugiej połowie XIX w. W drzewostanie
występują: lipa drobnolistna, jesion wyniosły, grab zwyczajny,
sosna wejmutka, robinia akacjowa, kasztanowiec zwyczajny,
cis pospolity.
Park o pow. 5,5 ha powstały w XIX w. Ma charakter parku
krajobrazowego. Występują tu m.in. jesion wyniosły, lipa
drobnolistna, klon jawor, robinia akacjowa, buk zwyczajny,
sosna czarna, świerk kłujący, jodła jednobarwna, cyprysik
groszkowy.
Rozległy park krajobrazowy, z dwoma stawami.

Użytki ekologiczne
−
−
−
−
−
−
−
−

Ptakowice,
Torfowisko k. Buszyc,
Rdestnica,
Riparia,
Stawki nad Nysą,
Nad Nysą,
Staw pod pomnikiem,
Leśniczówka.

Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe
- Stawy Niemodlińskie,
- Lewin Brzeski,
- Kantorowice,
- Grądy Odrzańskie,
- Dolina Nysy

12

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Brzeskiego na lata 2005-2012. Projekt., GeKo geologia,
ekologia, konsulting – Wrocław, Brzeg 2005, str.52
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3.4

STAN ROLNICZEJ I LEŚNEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ

3.4.1 Warunki naturalne
Gmina Lewin Brzeski jest gminą typowo rolniczą, zajmującą powierzchnię 15 970 ha,
z czego 12 360 ha (tj. 77,4%) to powierzchnia wszystkich użytków rolnych wg granic
administracyjnych ( dane na 2005 r.)
Tabela 4 przedstawia strukturę użytkowania gruntów w gminie. Około 75 % powierzchni
zajmują użytki rolne, z czego 65,45 % to grunty orne. Lasy i tereny leśne zajmują około 9 %
powierzchni gminy.
Tabela 4. Użytkowanie gruntów w gminie13
Grunty leśne
%
ha
pow.
gminy

1439

9

Użytki rolne

grunty orne
sady
% pow.
ha
ha
gminy

% pow.
gminy

10452

0,35

65,45

56

łąki
ha

% pow.
gminy

pastwiska
% pow.
ha
gminy

1358

8,5

494

3,1

Pozostałe
%
ha
pow.
gminy

Całkowita
pow.
(100 %)
w ha

2171

15970

13,6

Wykres 2. Użytkowanie gruntów w gminie14
grunty leśne

grunty orne

65,45%

9,00%

sady

łąki
13,60%
3,10% 8,50%

0,35%

pastwiska

inne (tereny zabudowane,
komunikacyjne, nieuzytki,
grunty pod wodami)

13
14

dane z 2005 r.
opracowanie BAU-PROJECT
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Tabela 5. Użytkowanie gruntów w poszczególnych gminach powiatu15
Gmina

Użytki rolne
% powierzchni gminy

ha
395

27,0

Grodków

21 893

76,4

Lewin Brzeski

12 371

77,5

Lubsza

9 986

46,9

Olszanka

7 829

84,5

Skarbimierz

8 456

76,5

Brzeg (miasto)

Użytkowanie gruntów w gospodarstwach rolnych gminy Lewin Brzeski na tle innych gmin
powiatu brzeskiego przedstawiono w tabeli 5. W porównaniu do pozostałych gmin powiatu
w gminie występuje jeden z najwyższych odsetek użytków rolnych i gruntów ornych
w gospodarstwach rolnych. Dla porównania średnio użytki rolne w województwie opolskim
zajmują około 52,6 %. Taka struktura użytków rolnych podkreśla rolniczy charakter gminy.
Niski jest procent powierzchni lasów - poniżej 10 %, podczas gdy średnia w województwie
opolskim wynosi około 30,0 %.
Na terenie gminy Lewin Brzeski przeważają gleby dobre (klasa III) i średnie (IV).
Wykres 3. Klasy gleb w gminie16

39,40%
40,81%

klasa II
klasa III
klasa IV
klasa V
klasa VI

1,47%
4,81%

13,51%

Zestawienie gleb bardzo lekkich, lekkich, średnich i ciężkich przedstawia się następująco:
- bardzo lekkie- 6,4 %,
- lekkie- 18,5 %,
- średnie- 43, 7 %,
- ciężkie- 31,4%.
Podsumowując, warunki naturalne jednoznacznie predysponują gminę Lewin Brzeski
do rozwoju intensywnej produkcji roślinnej. Kierunek produkcji zwierzęcej należy traktować
jako uzupełniający.

15

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Brzeskiego na lata 2005-2012. Projekt., GeKo geologia,
ekologia, konsulting – Wrocław, Brzeg 2005, str.17
16

opracowanie BAU-PROJECT

32
3

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lewin Brzeski

3.4.2

Struktura agrarna i liczba gospodarstw

Wg danych na rok 2005 łączna liczba gospodarstw indywidualnych w gminie osiągnęła
liczbę 907. Najwyższy odsetek stanowią gospodarstwa do 2 ha- 39, 4 % wszystkich. Jedynie
18 % gospodarstw przekracza powierzchnię 10 ha. Struktura wielkości gospodarstw rolnych
gminy Lewin Brzeski przedstawiono w tabeli 7.
Tabela 7. Wielkość i struktura gospodarstw indywidualnych.17
ogółem
liczba
907

%
100

1- 1,99 ha

2-4,99 ha

5-9,99 ha

10-19,99 ha

20-49,99 ha

50
i więcej ha

liczba
%
357
39,4
1-9,99 ha
liczba
743

liczba
215

liczba
177

liczba
%
104
11,5
pow. 10 ha
liczba
164

liczba
42

liczba
18

%
23,7

%
18,8

%
82

%
4,6

%
2,0

%
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Wykres 4. Wielkość i struktura gospodarstw indywidualnych18

400
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Wiodącym kierunkiem działalności rolniczej w gminie jest produkcja roślinna. Wskaźnik
intensywności produkcji roślinnej wynosi 154. Jego wielkość jest pochodną stosunkowo
wysokiej klasy gleb, dobrej organizacji gospodarstw indywidualnych oraz korzystnej
ekonomicznie liczby osób zatrudnionych w rolnictwie.
W strukturze zasiewów dominują zboża, duże znaczenie mają także uprawy
przemysłowe. Kierunek hodowlany jest mniej rozwinięty i ma mniejsze znaczenie.
Wiele gospodarstw nastawionych jest na produkcję wielokierunkową, bez wyraźnie
określonej specjalizacji. Nie sprzyja to unowocześnieniu produkcji, obniżeniu kosztów,
poprawie jakości oraz zwiększeniu konkurencyjności produkcji. W zdecydowanej większości
gospodarstw uprawia się zboża i prowadzi chów zwierząt gospodarskich. Na produkcję
specjalistyczną z reguły są nastawione gospodarstwa większe.

3.4.3 Produkcja roślinna
Ogólna powierzchnia zasiewów w gminie wynosi 6907,33 ha, co stanowi 40,25%
powierzchni ogólnej gminy, w tym 4542 ha zasiewów znajduje się w gospodarstwach
indywidualnych.

17
18

źródło:Strategia rozwoju gminy…, str. 27
opracowanie :BAU-PROJECT
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Powierzchnia zasiewu zbożami podstawowymi z mieszankami zbożowymi wynosi 5431 ha
(w 2002 r.), tj. 78 %. Największy wzrost areału zanotowano w uprawach buraków cukrowych,
z 534 ha w 1998 r. do 1155 ha. W tym czasie powierzchnia zasiewów ziemniaków
pomniejszyła się z 404 ha (w 1998 r.) do 218 ha (2002 r.).
Tabela 8. Powierzchnia zasiewów i struktura według rodzaju upraw w gminie Lewin Brzeski
na tle Województwa Opolskiego i kraju w 2002 r.19
Gmina Lewin Brzeski
ha
%

Województwo opolskie
ha
%

Polska

ogółem

6907,33

100

449660

100

10764289

100

zboża ogółem
w tym zboża
podstawowe z
mieszankami zbożowymi
strączkowe jadalne na
ziarno
ziemniaki ogółem

5431,16

78,6

350665

78

8293690

77,1

ha

%

3502,91

50,7

37669

8,4

6574000

61

2,49

0

2910

0,6

45415

0,4

218,21

3,2

13792

3

803385

7,5

przemysłowe

1155,63

16,7

57799

13

757497

7

pastewne

31,1

0,5

17352

4

562136

5,2

pozostałe

68,74

1

6927

1,5

302166

2,8

Tabela 8 przedstawia powierzchnię zasiewów i strukturę według rodzaju upraw na tle
Województwa Opolskiego i kraju. W strukturze zasiewów największy odsetek zajmują uprawy
zbożowe. Zajmują one 78,6 % ogólnej powierzchni zasiewów. Odsetek ten przewyższa
nieznacznie średnią dla Polski i Województwa Opolskiego. W gminie Lewin Brzeski
zanotowano średni udział powierzchni zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami
zbożowymi na tle województwa i kraju. Następną pozycję w strukturze zasiewów zajmują
rośliny przemysłowe (16,7%). Jest to nieco więcej, niż w Polsce (7%) i w Województwie
Opolskim (13 %). Uprawa ziemniaków stanowi 3,2 % ogólnych zasiewów, co stawia gminę
Lewin Brzeski na środkowym miejscu na tle porównywanych jednostek.
Wykres 5. Struktura powierzchni zasiewów zbóż ogółem w gminie Lewin Brzeski w 2002 r.20

owies
3%

pszenżyto
5%

jęczmień
12%
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żyto

żyto
6%

jęczmień
owies
pszenżyto
pszenica
74%

19

źródło: Wydawnictwa GUS 2004 i 2003. Dane NSP, 2002 r.

20

źródło: opracowanie własne: Podstawowe informacje ze spisów powszechnych, gmina wiejska Lewin
Brzeski NSP 2002
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Wykres 5 przedstawia strukturę powierzchni zasiewów zbóż ogółem (dane z NSP 2002 r.)
W gminie wśród upraw zbożowych dominuje uprawa pszenicy. Stanowi ona 74 % upraw
zbożowych, tj. 2565 ha. Drugie miejsce zajmuje uprawa jęczmienia (12 % - 421 ha). Pozostałe
zboża i mieszanki stanowią 14 %. W porównaniu do roku 1998 r. (dane z Powszechnego
Spisu Rolnego w 1998 r.) powierzchnia upraw zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi
wzrosła z 4300 ha do 5431 w 2002 r. Natomiast powierzchnia zasiewów pszenicy wzrosła
z 2452 ha w 1998 r. do 2565 ha w roku 2002. Rośliny przemysłowe uprawiane w gminie to
przede wszystkim rzepak i rzepik 746 ha, co stanowi 11,1% powierzchni zasiewów ogółem
(w 1998 r. 465 ha) oraz buraki cukrowe - 391 ha, czyli 5,7 % (w 1998 r. - 534 ha).
Tabela 9. Ilość plonów21
wyszczególnienie
- pszenica ozima
- pszenica jara
- żyto
- jęczmień jary
- pszenżyto
zboża ogółem
- ziemniaki
- buraki cukrowe
- rzepak
- kukurydza
-na ziarno
-na zielonkę

plon [q/1 ha]
50,0
47,0
45,0
40,0
48,0
46,0
250,0
400,0
30,0
70,0
400,0

Wykres 6 przedstawia strukturę gospodarstw w gminie w 2002 r. zajmujących się uprawą
głównych ziemiopłodów. Najwięcej - 31%, zajmuje się uprawą zbóż lub ziemniaków,
na drugim miejscu znajdują się gospodarstwa uprawiające warzywa - 17%. Przeszło 8%
gospodarstw uprawia rzepak i rzepik oraz rośliny pastewne, a kolejna grupa - buraki cukrowe
(5%).
Wykres 6. Struktura powierzchni zasiewów głównych ziemiopłodów22

pastewne
8%
warzywa
17%

rzepak i rzepik
8%
buraki cukrowe
5%

zboża
31%

ziemniaki
31%

21

Źródło: Strategia rozwoju gminy…, str.27
źródło: Opracowanie własne na podst. Podstawowe informacje ze spisów powszechnych, gmina wiejska
Lewin Brzeski NSP 2002
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Tabela 10. Powierzchnia upraw drzew owocowych w gminie Lewin Brzeski 2002 r.23

jabłonie
grusze
śliwy
wiśnie
czereśnie
pozostałe

powierzchnia
w ha
w%
8,03
30,2
1,47
5,5
2,68
10,1
11,28
42,5
1,41
5,3
1,7
6,4

Wykres 7 oraz tabela 10 przedstawiają powierzchnię i strukturę upraw drzew owocowych.
W gminie zaledwie 0,3 % powierzchni zajmują sady, jednak na zaledwie 26,7 ha prowadzi się
uprawy drzew owocowych. Przeważają wiśnie 42,5 % (11,28 ha) i jabłonie 30,2 % co stanowi
8,3 ha powierzchni upraw. Ponadto w sadach uprawiane są głównie śliwy, czereśnie i grusze.
Wykres 7. Struktura upraw drzew owocowych w Lewinie Brzeskim w 2002 r.24

czereśnie
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6%
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30%
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10%

Wykres 8 i tabela 11 ukazują powierzchnię i strukturę upraw krzewów owocowych
i plantacji jagodowych w gminie Lewin Brzeski w 2002 r. Zajmują one zaledwie 0,3 ha, ale
należy pamiętać, że uprawy tego typu są pracochłonne. Najwięcej - 37,9% (0,1 ha) zajmują
plantacje porzeczek, a kolejne to plantacje malin i agrestu.
Tabela 11. Powierzchnia upraw krzewów owocowych i plantacji jagodowych
w gminie Lewin Brzeski NSP z 2002 r.25
powierzchnia
w ha
w%
krzewy owocowe
i plantacje jagodowe
agrest
porzeczki
maliny
pozostałe

23

2,18
0,48
1,3
0,16
0,24

100
22
59,6
7,3
11

Źródło: Podstawowe informacje ze spisów powszechnych, gmina wiejska Lewin Brzeski NSP 2002 r.

24

źródło: Opracowanie własne: Podstawowe informacje ze spisów powszechnych, gmina wiejska
Lewin Brzeski NSP 2004
25
źródło: Opracowanie własne: Podstawowe informacje ze spisów powszechnych, gmina wiejska Lewin
Brzeski NSP 2004
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Wykres 8. Struktura upraw krzewów owocowych i plantacji jagodowych
w gminie Lewin Brzeski w 2002 r.26
pozostałe
11%

agrest
22%

maliny
7%

porzeczki
60%

Struktura zasiewów w dużym stopniu odzwierciedla wysoką jakość przestrzeni rolniczej
i warunki glebowo – klimatyczne gminy, a przemiany w strukturze zasiewów są wynikiem
coraz bardziej intensywnej produkcji rolniczej. Wiodącym kierunkiem działalności rolniczej jest
produkcja roślinna. W strukturze zasiewów dominują zboża.
Ogólna powierzchnia zasiewów w gminie wynosi 7706 ha, co stanowi 90,0% powierzchni
ogólnej gminy, w tym 6417 ha zasiewów znajduje się w gospodarstwach indywidualnych.
Powierzchnia zasiewu zbożami podstawowymi z mieszankami zbożowymi wynosi 6 201 ha, tj.
80,5 %.

3.4.4 Produkcja zwierzęca
Drugim w gminie Lewin Brzeski kierunkiem działalności rolniczej jest produkcja
zwierzęca. Dominuje w niej hodowla bydła i trzody chlewnej. Według danych uzyskanych w
spisie powszechnym w gminie Lewin Brzeski pogłowie bydła w 2002 roku wynosiło 790 sztuk,
a pogłowie trzody chlewnej liczyło 2834 sztuk. Nastąpił zdecydowany spadek pogłowia, który
jest przejawem przemian gospodarczych w kraju, zmniejszenia opłacalności drobnej hodowli.
Podstawowe wskaźniki w tym zakresie na tle gminy Lewin Brzeski w 1998 i 2002 r. ilustruje
tabela 12.
Tabela 12. Zwierzęta gospodarskie w szt. na 100 ha, gmina Lewin Brzeski rok 1998 i 200227
Lp.

pozycja

1 bydło ogółem
2 krowy
trzoda chlewna
3 ogółem
trzoda chlewna
4 lochy
5 konie
6 owce

Gmina Lewin Brzeski
1998
2002
2754
790
1015
288
7130

2834

551
34
28

285
22
7

26

Źródło: Opracowanie własne: Podstawowe informacje ze spisów powszechnych, gmina wiejska Lewin
Brzeski NSP 2002 r.
27
źródło: opracowanie BAU-PROJECT na podstawie wydawnictw GUS 2004 i 2003r. oraz Powszechnego
Spisu
Rolnego w 1998 roku.
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Powyższe zmiany potwierdzają przemiany zachodzące w charakterze gospodarki rolnej
w gminie Lewin Brzeski. Oprócz powiększenia się powierzchni gospodarstw, zaznacza się
dalsza specjalizacja produkcji rolnej ze względu na warunki naturalne gminy. Następuje
rozwój produkcji roślinnej, związku z czym produkcja zwierzęca jest kierunkiem
uzupełniającym o mniejszym znaczeniu.
Według najnowszych danych spisowych w gminie Lewin Brzeski 148 gospodarstw zajmuje
się hodowlą bydła, natomiast hodowlą trzody chlewnej 222 gospodarstwa.
Tabela 13 zestawia liczbę hodowanych zwierząt i gospodarstw rolnych je utrzymujących
wg danych NSP z 2002 r. Najpowszechniej, w 36,9% gospodarstw hoduje się drób, w około
jednej piątej trzodę chlewną (21,3%) i w około jednej szóstej gospodarstw bydło (14,2 %).
Pozostałe zwierzęta są hodowane w niewielkich ilościach, najczęściej są to króliki (5,7 %),
poza tym kozy w 2,4 % i pszczoły w 1,2 % gospodarstw.
Tabela 13. Zwierzęta gospodarskie w sztukach ogółem i w gosp. indywidualnych w gminie
Lewin Brzeski oraz udział gospodarstw zajmujących się ich hodowlą w 2002 r.28
zwierzęta w sztukach

bydło
w tym krowy
trzoda chlewna
w tym lochy
kozy
króliki (samice)
pnie pszczele
drób ogółem
obsada zwierząt
gospodarskich w sztukach
przeliczeniowych na 100 ha
użytków rolnych

3.4.5

ogółem
790
288
2834
285
105
125
134
20154

w tym gosp. Indywidualnych
790
288
2834
285
105
125
134
20154

gospodarstwa
% gospodarstw
rolnych ogółem
14,2
11,3
21,3
12,8
2,4
5,7
1,2
36,9

14

20

x

Stan leśnej przestrzeni produkcyjnej

Stan leśnej przestrzeni produkcyjnej został omówiony w rozdziale 3.1.8

3.4.6 Wielkość i jakość zasobów wodnych
Stan zasobów wodnych wód powierzchniowych i podziemnych opisano szczegółowo
w rozdziale 3.1.3 i 3.1.4 oraz 13.2.1.

28

źródło: Wydawnictwa GUS 2004 i 2003. Dane NSP 2002 r.
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4

STAN DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY
WSPÓŁCZESNEJ

Pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga (zgodnie z art. 36 Ustawy
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r):
1. prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru;
2. wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku;
3. prowadzenie badań konserwatorskich zabytku wpisanego do
rejestru;
4. prowadzenie badań architektonicznych zabytku wpisanego do
rejestru;
5. prowadzenie badań archeologicznych;
6. przemieszczanie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru;
7. trwałe przeniesienie zabytku ruchomego wpisanego do rejestru,
z naruszeniem ustalonego tradycją wystroju wnętrza, w którym
zabytek ten się znajduje;
8. dokonywanie podziału zabytku nieruchomego wpisanego do
rejestru;
9. zmiana przeznaczenia zabytku wpisanego do rejestru lub sposobu
korzystania z tego zabytku;
10. umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru urządzeń
technicznych, tablic, reklam oraz napisów, z zastrzeżeniem art. 12
ust. 1;
11. podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do
naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do
rejestru;
12. poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych,w tym
zabytków archeologicznych, przy użyciu wszelkiego rodzaju
urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do
nurkowania.
2. Na polskich obszarach morskich pozwolenie na podejmowanie działań, o których mowa
w ust. 1 pkt 5 i 12, wydaje dyrektor urzędu morskiego w uzgodnieniu z wojewódzkim
konserwatorem zabytków właściwym dla miejsca siedziby urzędu morskiego.
3. Pozwolenia, o których mowa w ust. 1, mogą określać warunki, które zapobiegną
uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku.
4. Wojewódzki konserwator zabytków może uzależnić wydanie pozwolenia na podejmowanie
działań, o których mowa w ust. 1 pkt 6, 9 i 11, od przeprowadzenia, na koszt wnioskodawcy,
niezbędnych badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych. Egzemplarz
dokumentacji badań jest przekazywany nieodpłatnie wojewódzkiemu konserwatorowi
zabytków.
5. Pozwolenia, o których mowa w ust. 1, wydaje się na wniosek osoby fizycznej lub jednostki
organizacyjnej posiadającej tytuł prawny do korzystania z zabytku wpisanego do rejestru,
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu albo
ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.
6. Pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych wydaje się na wniosek osoby
fizycznej lub jednostki organizacyjnej posiadającej tytuł prawny do korzystania
z nieruchomości, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu
albo ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.
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7. Pozwolenie na prowadzenie badań konserwatorskich i architektonicznych przy zabytku
wpisanym do rejestru albo badań archeologicznych lub poszukiwań ukrytych bądź
porzuconych zabytków ruchomych, w tym zabytków archeologicznych, wydaje się również na
wniosek osób fizycznych albo jednostek organizacyjnych, zamierzających prowadzić te
badania lub poszukiwania. W przypadku nie uzyskania zgody właściciela lub posiadacza
nieruchomości na przeprowadzenie tych badań lub poszukiwań przepisy art. 30 ust. 1 i 2
stosuje się odpowiednio.
8. Uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na podjęcie robót
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru nie zwalnia z obowiązku uzyskania
pozwolenia na budowę albo zgłoszenia, w przypadkach określonych przepisami Prawa
budowlanego.
9. Dla dóbr o obiektów zawartych w spisie obiektów o walorach kulturowych wymagane jest
uzgodnienie z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Gmina objęta jest następującymi strefami ochrony konserwatorskiej:
-

Strefa „A” - ścisłej ochrony konserwatorskiej,
Strefa „B”- ochrony konserwatorskiej,
Strefa „K” – ochrony krajobrazu kulturowego,
Strefa „OW” – obserwacji archeologicznej,
Strefa „W” – ścisłej ochrony reliktów archeologicznych
Strefa „E” – ekspozycji panoramy miasta.

4.1. CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGÓLNYCH WSI I PRZYSIÓŁKÓW POD
KĄTEM DANYCH HISTORYCZNYCH, UKŁADU PRZESTRZENNEGO ORAZ
OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH I STREF OCHRONY
Wykaz zabytków we wszystkich miejscowościach pochodzi od Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków w Opolu. Wykaz jest dokumentem otwartym i możliwe są uzupełnienia oraz nowe
wpisy podczas opracowywania zasobów ewidencyjnych przez gminy.

4.1.1. BORKOWICE – Błażejowice / Bogusław / Niwa
Wieś położona jest na Równinie Niemodlińskiej 13km od Opola, przy drodze krajowej nr 4
Opole – Wrocław. W otoczeniu występują pola i lasy.
Nazwy miejscowości:
1687 – PURKWUZ
1783 – BORKWIZ
Układ przestrzenny wsi: ulicówka z odgałęzieniem do Niwy. Wzdłuż drogi nr 4 pojedyncza
zabudowa kalenicowa. Na rozdrożu w stronę Błażejowic stoi krzyż w ogrodzeniu metalowym.
Główna zabudowa biegnie równolegle do drogi krajowej i w kierunku południowym do Niwy.
Jest tu zabudowa mieszkalno – gospodarcza XIX/XX w. parterowa murowana, otynkowana,
szczytowa z dachami dwuspadowymi ceramicznymi. Pomiędzy występuje nowa zabudowa
zachowująca charakter i gabaryt wsi. W kierunku Niwy – współczesna zabudowa
mieszkaniowa piętrowa, z dachami płaskimi, budynki gospodarcze, biurowiec dwupiętrowy
RSP. Nieliczne zabytkowe domy kalenicowe i szczytowe z ozdobnymi fasadami. Od strony
Błażejowic szeroka niezakłócona panorama.
Zabytki architektury i budownictwa wsi w ewidencji zabytków Województwa Opolskiego:
dom nr 5 ob. poczta - mur. – 1920,
dom nr 2 - mur. – 1930,
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dom nr 15 - mur. – 1910,
dom nr 17 - mur. – 1910,
dom nr21 -mur. – 1910,
dom nr 33 - mur. – 1910,
dom nr 39 - mur. – 1931,
dom nr 49 - mur. – 1910,
dom nr 51 - mur. -1900/1910,
dom nr 53 - mur. -1900,
dom nr 56 - mur. – 1920.
Błażejowice / Bogusław – przysiółek Borkowic

Wieś położona na Równinie Niemodlińskiej -15 km od Opola.
Nazwa miejscowości:
1223 – BOGUSŁAW
Układ przestrzenny wsi: ulicówka. Wieś otoczona polami i kompleksami leśnymi
rozciągającymi się do Odry. Przy drodze występuje zadrzewienie.
Zespół parkowo – dworski, jest własnością AWRSP.
dwór – 1910r. – wpisany do rejestru zabytków (nr 2332/94 z 7.07.1994r.)
piętrowy, murowany z cegły, dach płaski, elewacje ozdobne.
Po kapitalnym remoncie elewacja frontowa zmodernizowana. Park złożony jest z dwóch
części połączonych ze sobą starodrzewem wzdłuż rowu melioracyjnego, w nim staw. Znaczna
część parku wycięta. Budynki folwarczne – trzy stodoły murowane, dachy dwuspadowe kryte
eternitem falistym. Rządówka z XIX/XX w. – zmodernizowana, murowana z cegły,
otynkowana, dach dwuspadowy kryty eternitem falistym. Nieliczna zabudowa z XIX/XX w.
parterowa, murowana z cegły, otynkowana, szczytowa, kalenicowa.
Współczesne budownictwo mieszkaniowe dwupiętrowe i gospodarcze dominuje
w pejzażu wsi.

Zabytki architektury i budownictwa wsi w ewidencji zabytków Województwa
Opolskiego:
dwór – mur. – 1910 – rej. 2332/94 z 7.07.1994
dom 1 – 2 – 1910
dom nr 15 – 16 – 1870
stodoła nr 16 – mur. – 1900
Niwa – przysiółek Borkowic
Wieś położona na Równinie Niemodlińskiej.
Układ przestrzenny wsi: ulicówka. W otoczeniu pola i kompleksy leśne. Od zachodu
występuje pagórkowaty teren zadrzewiony akacją.
Budynki mieszkalne, gospodarcze z XIX/XX w. parterowe, murowane, otynkowane,
szczytowe, z dachami dwuspadowymi ceramicznymi i blaszanymi. Z mieszkalnym
poddaszem. W szczytach okienka. Pojedyncze domy kalenicowe z dachami naczółkowymi,
elewacje zdobione w tynku i cegle.
Od strony płn. występuje znaczna przewaga budynków mieszkalnych współczesnych,
parterowych oraz piętrowych z płaskimi dachami. Nie nawiązują one do tradycyjnej zabudowy.
Zabudowania folwarczne, zwarte wzdłuż drogi biegnącej łagodnym łukiem. Wewnątrz
zabytkowe sklepienia kolebkowe wsparte na kamiennych kolumnach oraz nowe stropy
płaskie. Obok opuszczona gorzelnia. Całość jest własnością ARWSP w dzierżawie. Od strony
Borkowic szeroka panorama z dominującym kominem gorzelni, zakłócona nową zabudową.
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Zabytki architektury i budownictwa wsi w ewidencji zabytków Województwa Opolskiego:
dom nr 56 – mur. – 1900
dom nr 87 – mur. – 1900
stodoła nr 64 – mur. – 1910 – 1930
transformator nr 53 – mur. – 1930

4.1.2. BUSZYCE – Leśniczówka
Wieś położona w Dolinie Nysy Kłodzkiej. Wzdłuż drogi krajowej nr 4 Opole – Wrocław.
Układ przestrzenny wsi: ulicówka z wrzecionowatym pośrodku placem, na którym stoi
średniowieczny kościół św. Trójcy – wzmiankowany w 1310r. W średniowieczu ten gotycko –
renesansowy kościół był pod patronem Joanitów z Łosiowa. Ołtarz główny, będący
w obecnym kształcie, zbudowano około XVI w. Chór muzyczny, drewniany z organami
z początku XV stulecia. Interesujące obrazy św. Anny Samotrzeciej (przełom XVIII i XIX
wieku) oraz Matki Boskiej z połowy XIX stulecia. Za wsią od półn. na wzniesieniu cmentarz,
częściowo otoczony murem ceglanym i ogrodzeniem ażurowym.
Zabudowa mieszkaniowa i mieszkaniowo – gospodarcza wzdłuż drogi, miejscami budynki
usytuowane schodkowo. Parterowa, szczytowa, dachy dwuspadowe, ceramiczne. Nieliczne
budynki kalenicowe z dachami naczółkowymi. Pod nr 5 – stodoła szachulcowa.
Zabytki architektury i budownictwa wsi w ewidencji zabytków Województwa Opolskiego:
kościół filialny p. w. św. Trójcy – XVI w. – nr rej. 715/64 z dnia 5.03.1964r.
ogrodzenie cmentarza – mur. – 1890
dom nr 5 – mur. – 1910
stodoła nr 5 – szach. – 1910
dom nr 6 – mur. – 1910
dom nr 9 – mur. – 1910
stodoła w zagrodzie 11a – mur. – 1910
dom nr 14 – mur. – 1920
dom nr 15a – mur. – 1920
dom nr 16 – mur. – 1920
dom nr 20 – mur. – 1900
dom nr 23 – mur. – 1891 – 1975
dom nr 23 – mur. – 1890
dom nr 26 – mur. – 1910
dom nr 31 – mur. – 1880
dom nr 35 – mur. – 1910 – 1960
dom nr 35a – mur. – 1900
dom nr 42 – mur. – 1903
dom nr 46 – mur. – 1910
dom nr 48a – mur. – 1910
dom nr 49 – mur. – 1910 ob. Szpital
Zabytki ruchome wsi w ewidencji zabytków Województwa Opolskiego:
Polichromia w kościele filialnym p.w. Trójcy Świętej – Ks.B.t.I – 297/67 z dnia 30.08.1967r.
Zabytki architektury i budownictwa wsi wpisane do rejestru kart zielonych:
Kościół filialny p. w. św. Trójcy – mur. – XVI w. – nr rej. 715/64 z dnia 6.04.1964r.
Leśniczówka – przysiółek Buszyc
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Wieś położona w Pradolinie Wrocławskiej wzdłuż drogi krajowej nr 4 Opole – Wrocław.

4.1.3. GOLCZOWICE
Wieś położona w Pradolinie Wrocławskiej w otoczeniu leśnych kompleksów.
Nazwa miejscowości:
1223 – GOLCHEYICI
Układ przestrzenny wsi: ulicówka. Od pn. strony szosy dojazdowej do wałów Odry teren
płaski, częściowo uprawny. Na drugim brzegu rzeki Odry horyzont zamknięty pasmem lasów.
Wzdłuż drogi ze Skorogoszczy starodrzew. Wieś położona wzdłuż szosy głównie
zabudowanej po stronie południowej, nieliczne na wzniesieniach od strony północnej. Budynki
z XIX/XX w. mieszkalno – gospodarcze, murowane i tynkowane, usytuowane szczytowo
z dachami dwuspadowymi. Nieliczne, rozproszone – kalenicowe. We wsi kościół filialny p.w.
Najświętszego Serca Pana Jezusa z roku 1934. Wieś o stosunkowo jednorodnej architekturze
i zabudowie, rzadko występujące budynki zmodernizowane. Występuje brak zadrzewienia.
Na skraju wsi kapliczka murowana, tynkowana z figurą św. Jana Nepomucena z 1850 roku
oraz na rozdrożu kaplica ceglana kubaturowo zdobiona. Przy zagrodzie nr 44 krzyż.
Golczowice w XIX wieku stanowiły dobra ziemskie i posiadały gorzelnię.
Zabytki architektury i budownictwa wsi w ewidencji zabytków Województwa Opolskiego:
kościół filialny p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa – mur. – 1934r.
kapliczka nr 58 – mur. – 1850
czworak nr 2 – mur. – 1900
dom nr 8 – mur. – 1910 – 1936 – 1946
dom nr 19 – mur. – 1880 – 1947
dom nr 25 – mur. – 1930
dom nr 44 – mur. – 1925
dom nr 53 – mur. – 1920
dom nr 54 – mur.
transformator nr 47 – mur. – 1930

4.1.4. CHROŚCINA
Położona w Pradolinie Wrocławskiej przy drodze Skorogoszcz – Narok.
Nazwa miejscowości:
1239 – CROSCHINA
Układ przestrzenny wsi: ulicówka. Wzdłuż drogi starodrzew. Zabudowa mieszkalna,
zagrodowa, murowana, szczytowa, dachy dwuspadowe ceramiczne. Zagrody z domami
mieszkalnymi i budynkami gospodarczymi oraz budynki mieszkalne i gospodarcze
wolnostojące. Od
wsi ulica z zabudową mieszkalną przechodzi w drogę polną
ze starodrzewem. Jednorodna zabytkowa zabudowa zakłócona pojedynczymi domami
nowymi.
Zabytki architektury i budownictwa wsi w ewidencji zabytków Województwa Opolskiego:
dom nr 9 – mur. – 1917
kuźnia nr 9 – mur. – 1920
dom nr 15 – mur. – 1900
dom nr 16 – mur. – 1900
dom nr 18 – mur. – 1920
dom nr 23 – mur. – 1920
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dom nr 25 – mur. – 1900
dom nr 28 – mur. – 1910
dom nr 37a – mur. – 1900/1960
dom nr 40 – mur. – 1910
dom nr 45 – mur. – 1900
dom nr 48 – mur. – 1890
dom nr 49 – mur. – 1900
dom nr 58 – mur. – 1908
dom nr 60 – mur. – 1880
dom nr 72 – mur. – 1900
dom nr 80 – mur. – 1890
dom nr 90 – mur. – 1900

4.1.5. JASIONA
Wieś położona na Równinie Grodkowskiej, na terenie płaskim, otoczona polami.
Nazwa miejscowości:
1255 – JASSONA
Układ przestrzenny wsi: ulicówka. Droga asfaltowa. Zabudowa z XIX/XX wieku mieszkalna
i gospodarcza, zagrodowa ze stodołami murowana z cegły, otynkowana, głównie szczytowa,
parterowa z mieszkalnym poddaszem, piętrowa, dachy ceramiczne dwuspadowe. Zagrody
odsunięte od drogi oddzielone pasem zieleni i drzewami. Nieliczne domy kalenicowe,
przebudowane i zmodernizowane. W centrum wsi niewielki plac, na którym jest m.in. kuźnia.
Przy drodze drewniany krzyż w ażurowym ogrodzeniu a obok transformator.
Zabytki architektury i budownictwa wsi w ewidencji zabytków Województwa Opolskiego:
szkoła – mur. – 1909 – ob. Klub Rolnika
dom nr 1 – mur. – 1900/1963
dom nr 4 – mur. – 1920
dom nr 8 – mur. – 1910
dom nr 10 – mur. – II poł. XIX w.
zabudowa gospodarcza nr 10 – mur. – I poł. XIX w.
dom nr 12 – mur. – koniec XIX w.
dom nr 20 – mur. – 1910
dom nr 25 – mur. – 1873
dom nr 26 – mur. – 1920
dom nr 28 – mur. – 1890
stajnia i obora nr 28 – mur. – 1900
dom nr 30 – mur. – II poł. XIX w.
dom nr 32 – mur. – 1880
dom nr 40 – mur. – 1880
stodoła nr 40 – szach. – 1910
dom nr 43 – mur. – 1900

4.1.6. KANTOROWICE
Położona w Dolinie Nysy Kłodzkiej nad Potokiem Ptakowickim.
Nazwa miejscowości:
1359 – CANTERS DORF
Układ przestrzenny wsi: ulicówka w powiązaniu z układem owalnicowym. Usytuowana
wzdłuż dwóch dróg rozstajnych, przy których zabudowa z XIX i XX wieku tradycyjna,
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parterowa, murowana, otynkowana, szczytowa, dwu i trzy osiowa, dachy dwuspadowe
ceramiczne. Zagrody wzniesione na rzucie kwadratu. Stodoły konstrukcji szkieletowej, przy nr
29. Ponadto są nowe budynki piętrowe, szczytowe zachowujące gabaryt otoczenia.
Zespół zamkowo – folwarczny obejmuje zamek i zabudowania gospodarcze z XI w.,
oficynę mieszkalną i spichlerz szachulcowy z XVIII w., częściowo opuszczone
i zdewastowane. Zamek otoczony fosą, renesansowy zbudowany w roku 1600 przez książąt
brzeskich. W XIX w. częściowo przekształcony. Obecnie w zabytkowych wnętrzach dwa
mieszkania. Własność prywatna.
We wsi zespół dębów szypułkowych przewidzianych przez Wojewódzkiego Konserwatora
Przyrody do uznania za pomniki przyrody.
Od strony zachodniej panorama wsi z dominującym zamkiem.
Zabytki architektury i budownictwa wsi w ewidencji zabytków Województwa Opolskiego:
pałac – dawny zameczek myśliwski – 1600, XIX w. – nr rej. 697/64 z 10.01.1964
spichlerz – XVIII w. – 769/64 z 7.04.1964
stodoła I – XIX w. – 979/65 z 10.03.1965
stodoła II – XIX – 978/65 z 10.03.1965
oficyna mieszkalna w zespole zamkowym – mur. – 1890
oficyna nr 2 w zespole dworskim – mur. – 1850
spichlerz w zespole dworskim – mur. – 1890
spichlerz w zespole dworskim – mur./szach. – XVIII w.
park krajobrazowy dworski – XIX w.
szkoła nr 22 – mur. – 1900 – ob. Przedszkole
dom nr 9 – mur. – 1910
dom nr 11 – mur. – 1910
dom nr 11a – mur. – 1910
dom nr 12 – mur. – 1880/1950
dom nr 14 – mur. – 1870
dom nr 20 – mur. – 1900/1985
dom nr 31 – mur. – 1900
dom nr 33 – mur. – 1900
dom nr 37 – mur. – 1890
dom nr 38 – mur. – 1833
dom nr 43 – mur. – 1890
dom nr 44 – mur. – 1900
dom nr 45 – mur. – 1860/1960
dom nr 49 – mur. – 1860
dom nr 51 – mur. – 1880
młyn nr 51 – mur. – 1920 ob. budynek gospodarczy
Zabytki ruchome wsi w ewidencji zabytków Województwa Opolskiego:
strop w zameczku myśliwskim – ks.B.t.I. – 323/64 z 30.01.1964r.
Zabytki architektury i budownictwa wsi wpisane do rejestru kart zielonych:
zameczek myśliwski – mur. – 1600 – XIX w. – 1936r.
spichlerz dworski – szach./mur. – XVIII w.

4.1.7. LEWIN BRZESKI
Rys historyczny miasta Lewina Brzeskiego
Lewin Brzeski to stara osada targowa, leżąca przy przeprawie przez Nysę Kłodzką
na szlaku handlowym, łączącym Śląsk z Węgrami. Trakt handlowy, przy którym powstało
miasto, jest zaliczany do węgierskiej odnogi szlaku bursztynowego.
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Miasto lokowane było około 1250 roku przez pierwszego właściciela Bogusza z Pogorzeli.
Po raz pierwszy wymienione w przekazach źródłowych jako Lewin (1257), później Lebyn
(1376), od 1742 roku Loeben. Etymologia nazwy nie jest do końca wyjaśniona. Herbem
miasta jest złoty lew wyskakujący zza trzech pagórków, całość w niebieskim tle.
Rozwój Lewina datuje się właściwie dopiero od 1333 roku, kiedy to otrzymał prawa
miejskie na wzór Brzegu.
Miasto kilkakrotnie zmieniało swoją przynależność polityczną. Od zarania swoich dziejów
należało do księstwa opolskiego, od 1329 roku do księstwa legnicko – brzeskiego. W 1526
roku zostało wraz z koroną czeską przyłączone do monarchii habsburskiej, a po śmierci
ostatniego piastowskiego księcia brzeskiego, Jerzego Wilhelma, w 1657 roku włączone
bezpośrednio do cesarstwa austriackiego. W wyniku wojen śląskich, w 1742 roku znalazło się
w granicach Prus.
Do 1509 roku Lewin stanowił własność Pogorzelskich, następnie do 1796 roku był
w posiadaniu hrabiowskiego rodu von Bess (Biesów), potem hrabiego Jana Bogumiła Stosza.
Miasto liczące ok. 700 mieszkańców rozwijało się pomyślnie do początków XVII wieku, dzięki
rzemiosłu, rolnictwu od 1522 roku cotygodniowym (środy) targom. Jego gospodarczy upadek
spowodowała wojna 30 – letnia (1618 – 1648), a ponowny rozwój zahamowany został przez
wojny napoleońskie (1806 – 1807).
Ludność Lewina utrzymywała się z rolnictwa, rzemiosła i handlu. W 1787 roku mieszkało
tu 851 osób. Było 12 cechów rzemieślniczych i 84 majstrów cechowych, w tym 8 krawców
i szewców, 6 płócienników. W wiekach XVII – XIX musiał być w Lewinie dość znaczny odsetek
Polaków, skoro nauka w szkole ewangelickiej odbywała się w języku polskim,
a w miejscowym kościele protestanckim głoszono po polsku kazania.
Do 1939 roku miasto miało charakter rolniczo – przemysłowy, chociaż od połowy XIX
wieku tj. od czasu przeprowadzenia przez Lewin linii kolejowej (1843 rok), zaczęły powstawać
różne zakłady przemysłowe: cegielnie, kaflarnia, garbarnia, zakład metalowy – 1866 r.,
cukrownia 1882 r. Po I wojnie światowej: młyn, mleczarnia, tartak, gazownia, wikliniarnia.
W Lewinie były: poczta – 1843 r., szpital – 1866 r., sąd – 1860 r., miejska kasa oszczędności
– 1900 r., biblioteka – 1903 r. oraz sześcioklasowa szkoła powszechna – 1903 r. Ponadto
szereg zakładów rzemieślniczych jak piekarnie, rzeźnie i masarnie, szewcy, krawcy, stolarze,
cieśle itd.
Nieszczęściem dla Lewina były pożary (największe w 1586 r., 1633, 1666, 1692, 1819
i 1829 r.) oraz powodzie (ostatnia 1997 r.)
4 lutego 1945 roku Lewin Brzeski zdobyty został przez wojska 21 Armii gen. płk Dimitryja
Usiewa (I Front Ukraiński) w toku operacji wiślańsko – odrzańskiej. Zniszczenia były
stosunkowo niewielkie. Po wojnie, do 1950 roku należał do województwa wrocławskiego,
następnie do opolskiego, do powiatu Brzeg.
Liczba mieszkańców Lewina Brzeskiego wynosiła: w 1751 r. – 651, w 1809 r. – 1080,
w 1840 r. – 150, w 1880 r. – 2229, w 1900 r. – 3249, w 1939 r. – 3978, w 2000 r. – 6071.
źródło: Strategia rozwoju gminy, Historia i zabytki miasta Lewin Brzeski

Układ przestrzenny: rynek nieproporcjonalnie duży do wielkości miasta z ratuszem
z czterema żurawiami studziennymi w narożach. Ulice prostopadłe do rynku, wychodzą
z jego naroży. Domy mieszczan ustawione wokół rynku były w większości
jednokondygnacyjne, szczytowe, przy czym częstokroć w szczycie mieściły się mieszkania.
Budynki w rynku posiadały podcienia, tworząc całe ulice. Tam też wykładali swój towar kupcy
zjeżdżający się na targi i jarmarki. Słupy podtrzymujące podcienia były bardzo ozdobne.
Konstrukcja budynków w całym mieście była drewniana.
Najbardziej reprezentacyjnymi budynkami w mieście były: kościół, pałac i ratusz.
Źródło: studium z 2000 r.

Zabytki:
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Kościół pod wezwaniem św. Piotra i Pawła przy ul. Zamkowej. Kościół wyznania
ewangelickiego. Obecnie nieczynny. Wzmiankowany w 1310 roku. Obecny kształt pochodzi
z XIV wieku. W 1543 roku przejęty został przez ewangelików. Po pożarze w 1586 r.
odbudowany i rozbudowany. Pierwotnie zbudowany w stylu gotyckim, rozbudowany
w renesansowym. Orientowany, jednonawowy, z kwadratową wieżą w narożniku i licznymi
przybudówkami. Wieża w latach 1761 – 1945 miała Chełm barokowy, obecnie
zrekonstruowany w formie gotyckiej. Najstarsza część to wieża z przyległymi do niej
prezbiterium, ze sklepieniem krzyżowo – żebrowym ze zwornikiem wykonane w 1586 roku.
W przyziemiu kaplica z renesansowym sklepieniem. Okna ostrołukowe. Wewnątrz ołtarz
główny drewniany z 1613 roku – renesansowy, wykonany przez Hermana Fischera z Nysy
o bogatej dekoracji snycerskiej. W polu środkowym ołtarza scena ukrzyżowania (uszkodzona),
po bokach rzeźby św. Jana Chrzciciela i Mojżesza. Ołtarz w kaplicy z piaskowca, pochodzi
z połowy XVII wieku. Kompozycja tryptykowa, pośrodku scena ukrzyżowania (po konserwacji
i odnowieniu w 2000 roku przeniesiony do kościoła rzymskokatolickiego, znajduje się w prawej
nawie). Oba ołtarze fundowane przez właścicieli Lewina, rodzinę von Bess. W prezbiterium
szereg płyt nagrobkowych kamiennych, upamiętniających zmarłych rodziny von Bess
i pastorów noszących daty: 1559, 1566, 1597 (1947) i nowszych. W kruchcie zachodniej
zachował się XIV wieczny portal kamienny. Barokowa ambona i prześliczny barokowy krzyż
w nawie głównej przed prezbiterium. W kronikach zanotowano, że już w 1416 roku przy
kościele była szkoła.
Kościół parafialny pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny – wyznania rzymsko –
katolickiego przy ulicy Wojska Polskiego. Zbudowany w 1903 roku w stylu neogotyckim.
Pałac – zbudowany w 1772 roku, staraniem Ottona Leopolda von Bess w stylu barokowym.
Odnowiony w 1860 roku i ponownie zniszczony przez ogień w 1955 r. Piętrowy na piwnicach
sklepionych kolebkowo. Wzniesiony na rzucie prostokąta, z dwoma prostopadłymi skrzydłami.
W jednym pomieszczeniu na parterze sklepienie kolebkowe z lunetami. Na piętrze ozdobny
balkonik. Ozdobne wejście. Przed frontem pałacu prostokątny dziedziniec otoczony murem
z XVIII wieku z trzema bramami i półkoliście zamkniętymi arkadami. W części południowej
nad Nysą park krajobrazowy z przewagą lip i dębów. W otoczeniu okazy cisu, grójecznika,
srebrnych świerków, włoskich topoli i wierzby.
Ratusz – najstarszy zbudowany ok. 1500 roku. Obecna bryła z 1837 roku, kilkakrotnie
przebudowywany. Późno klasycystyczny, prostokątny z ryzalitami pośrodku dłuższych
elewacji.
Zabudowa Rynku – zachował się średniowieczny układ rynku z uliczkami odchodzącymi po
dwie z każdego rogu. Ponadto owalny kształt zabudowy uliczek okalających rynek.
Krzyż pokutny – nad Nysą, niedaleko cmentarza – pochodzi z 1617 roku. Napis na krzyżu
w tłumaczeniu na język polski brzmi: „ 15 kwietnia 1617 roku został w tym miejscu zakłuty bez
powodu George Friedrich Brandtner, młodzieniec mający lat dwadzieścia i pół, przez
mordercę Georga … z Saksonii rodem”. Brakuje nazwiska mordercy, należy przypuszczać, że
zostało ono przez niego samego lub przez kogoś innego skute lub zatarte. Motyw zbrodni
pozostaje tajemnicą.
Zabytki architektury wpisane do rejestru zabytków Województwa Opolskiego:
układ urbanistyczny – miasto w granicach średniowiecznego założenia – nr rej. 147/54
z 29.12.1954
kościół ewangelicki p.w. św. Piotra i Pawła – XIV – XVI, 1660 – nr rej. 602/59 z 29.10.1959
dwie mogiły żołnierskie W.P. na cmentarzu rzymsko – katolickim – nr rej. 226/89 z 14.12.1989
ratusz – XIX – nr rej. 1098/66 z 14.01.1966
zespół pałacowy; pałac, otoczenie z bramami, park – nr rej. 772/64 z 8.04.1964
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park – nr rej. 63/81 z 15.07.1981
dom, ul. Kilińskiego 11 – dom, ul. Kilińskiego 3 – 1 poł. XIX w. – nr rej. 1243/66 z 01.04.1966
dom, ul. Kościuszki 3 – nr rej. 1244/66 z 01.04.1966
dom, ul. Kościuszki 5 – nr rej. 1245/66 z 01.04.1966
dom, ul. Kościuszki 9 – nr rej. 1246/66 z 01.04.1966
dom, ul. Kościuszki 19 – nr rej. 1247/66 z 01.04.1966
dom, ul. Matejki 5 – 1 poł. XIX – nr rej. 1248/66 z 01.04.1966
dom, ul. Matejki 6 – XIX – nr rej. 1248/66 z 01.04.1966
dom, ul. Matejki 8 – 1 poł. XIX – nr rej. 1248/66 z 01.04.1966
dom, ul. Matejki 9 – 1 poł. XIX – nr rej. 1248/66 z 01.04.1966
dom, ul. Matejki 11 – 1 poł. XIX – nr rej. 1252/66 z 02.04.1966
dom, ul. Matejki 10, 10a – dom, ul. Matejki 12 – 1 poł. XIX – nr rej. 1253/66 z 02.04.1966
dom, ul. Matejki 12 – dom, ul. Matejki 14 – 1 poł. XIX – nr rej. 1254/66 z 02.04.1966
dom, ul. Pocztowa 3 – XIX – nr rej. 1258/66 z 02.04.1966
dom, ul. Pocztowa 5 – XIX – nr rej. 1259/66 z 02.04.1966
dom, Rynek 2 – dom, Rynek 3 – nr rej. 1210/66 z 16.03.1966
dom, Rynek 31 – dom, Rynek 3 – nr rej. 1288/66 z 09.04.1966
dom, Rynek 3 – dom, Rynek 4 – 1 poł. XIX w. – nr rej. 1211/66 z 16.03.1966
dom, Rynek 3 – dom, Rynek 5 – 1 poł. XIX w. – nr rej. 1212/66 z 16.03.1966
dom, Rynek 4 – dom, Rynek 6 – 1 poł. XIX w. – nr rej. 1213/66 z 16.03.1966
dom, Rynek 4 – dom, Rynek 7 – 1 poł. XIX w. – nr rej. 1214/66 z 16.03.1966
dom, Rynek 5 – dom, Rynek 8 – 1 poł. XIX w. – nr rej. 1215/66 z 16.03.1966
dom, Rynek 5 – dom, Rynek 9 – 1 poł. XIX w. – nr rej. 1216/66 z 16.03.1966
dom, Rynek 6 – dom, Rynek 10 – 1 poł. XIX w. – nr rej. 1217/66 z 21.03.1966
dom, Rynek 6 – dom, Rynek 11 – 1 poł. XIX w. – nr rej. 1218/66 z 21.03.1966
dom, Rynek 7 – dom, Rynek 12 – 1 poł. XIX w. – nr rej. 1219/66 z 22.03.1966
dom, Rynek 7 – dom, Rynek 13 – 1 poł. XIX w. – nr rej. 1220/66 z 22.03.1966
dom, Rynek 8 – dom, Rynek 14 – 1 poł. XIX w. – nr rej. 1221/66 z 22.03.1966
dom, Rynek 8 – dom mieszkalny, Rynek 15 – 1 poł. XIX w. – nr rej. 1961/72 z 14.09.1972
dom, Rynek 12 – dom, Rynek 20 – 1 poł. XIX w. – nr rej. 1222/66 z 22.03.1966
dom, Rynek 12 – dom, Rynek 21 – 1 poł. XIX w. – nr rej. 1223/66 z 22.03.1966
dom, Rynek 13 – dom, Rynek 22 – 1 poł. XIX w. – nr rej. 1224/66 z 22.03.1966
dom, Rynek 14 – dom, Rynek 23 – 1 poł. XIX w. – nr rej. 1225/66 z 22.03.1966
dom, Rynek 15 – dom, Rynek 24 – 1 poł. XIX w. – nr rej. 1226/66 z 22.03.1966
dom, Rynek 15 – dom, Rynek 25 – 1 poł. XIX w. – nr rej. 1227/66 z 22.03.1966
dom, Rynek 17 – dom, Rynek 29 – XIX w. – nr rej. 1228/66 z 26.03.1966
dom, Rynek 17 – dom, Rynek 30 – XIX w. – nr rej. 1241/66 z 31.03.1966
dom, Rynek 18 – dom, Rynek 32 – 1 poł. XIX w. – nr rej. 1229/66 z 26.03.1966
dom, Rynek 18 – dom, Rynek 33 – 1 poł. XIX w. – nr rej. 1230/66 z 26.03.1966
dom, Rynek 21 – dom, Rynek 38 – 1 poł. XIX w. – nr rej. 1231/66 z 26.03.1966
dom, Rynek 21 – dom, Rynek 39 – 1 poł. XIX w. – nr rej. 1232/66 z 26.03.1966
dom, Rynek 22 – dom, Rynek 40 – 1 poł. XIX w. – nr rej. 1233/66 z 28.03.1966
dom, Rynek 22a – dom, Rynek 41 – XIX w. – nr rej. 1234/66 z 28.03.1966
dom, Rynek 23 – dom, Rynek 42 – 1 poł. XIX w. – nr rej. 1235/66 z 28.03.1966
dom, Rynek 24 – dom, Rynek 43 – 1 poł. XIX w. – nr rej. 1236/66 z 30.03.1966
dom, Rynek 27/28 – dom, Rynek 44 – 1 poł. XIX w. – nr rej. 1237/66 z 30.03.1966
dom, Rynek 26 – dom, Rynek 45 – poł. XIX w. – nr rej. 1238/66 z 30.03.1966
dom, Rynek 27 – dom, Rynek 46 – 1 poł. XIX w. – nr rej. 1239/66 z 31.03.1966
spichlerz – 1756 – nr rej. 1990/73 z 20.01.1973

4.1.8. ŁOSIÓW
Miejscowość położona jest na tzw. Wzgórzu Łosiowskim usytuowanym 182,7 m. n. p. m.
Wzgórze to znajduje się na Wale Łosiowskim stanowiącym pasmo niewielkich wzniesień, przy
drodze nr 4 Opole – Brzeg. Stacja PKP – dworzec XIX w.
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Nazwy miejscowości:
1238 – LOSSOWE
1248 – LOSSOW
1427 – ŁOŚ
Układ przestrzenny wsi: ulicówka przechodząca w wrzeciono, z drogami w kierunku
Różyny i Jasionej. Wzdłuż ulicy Głównej – droga nr 4 – Opole – Brzeg. Zabytkowa zabudowa
wsi zachowana po stronie płn. Od frontu tereny wolne lub zabudowane w XIX/XX w. oraz
współcześnie. W dalszym planie są główne zagrody usytuowane szczytowo ze stodołami
szachulcowymi, przebudowanymi. Droga w kierunku Rożyny – ul. Słowackiego od strony
południowej. Zabudowana współcześnie domami jednorodzinnymi w gabarycie otoczenia,
dachy płaskie i dwuspadowe, kalenicowe. Po stronie północnej szkoła z dachem płaskim.
Równolegle do ulicy Głównej biegnie ulica Stawowa, Nowowiejska z zabudową XIX w.,
zagrodami i stodołami po północnej stronie. Zagrody są odsunięte od linii drogi. Obok drogi
na małym wzniesieniu stoją Kościół, plebania i figura św. Jana Nepomucena otoczone lipami.
Kościół parafialny p.w. św. Jana Chrzciciela w dokumentach historycznych wzmianka
o świątyni będącej własnością Joanitów w Łosiowie pojawia się już w 1255 roku (do 1810 roku
istniało tu komturstwo zakonu maltańskiego). W XVI w. przejściowo w rękach protestantów.
Obecny kościół zbudowano w 1703r., powiększono w latach 1728 – 1731r., barokowy.
Polichromia z I połowu XVIII w., z tego samego okresu ołtarz główny z rzeźbami Jana
Nepomucena i aniołów. W jednym z bocznych ołtarzy figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem
(gotycka z 1420 roku). Ciekawe obrazy i płyty nagrobne m.in. komtura maltańskiego
Fryderyka v. Pannwitz, zmarłego w 1580r. Plebania z XIX w. szczytowa, murowana,
otynkowana, dwupiętrowa.
Na północno – zachodnim skraju wsi zespół pałacowo – parkowy z zabudowaniami
hotelowymi, mieszkaniowymi i administracyjnymi. Pałac otoczony drzewostanem parkowym,
murowany z cegły z podjazdem, zmodernizowany, wieżowy. Własność resortu rolnictwa –
Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
Park krajobrazowy – romantyczny z XVIII/XIX w. z polaną i ogrodem warzywnym.
Drzewostan urozmaicają egzotyczne gatunki drzew oraz rodzime bardzo stare egzemplarze
drzew.
Za wsią cmentarz złożony z XIX w., obecnie współczesny. Zachowało się w starym murze
kilka epitafiów z XIX w. Na cmentarzu współczesnym kaplica cmentarna. Panorama wsi
od strony Olszanki z dominantą wieży kościoła i pałacu.
Zabytki architektury i budownictwa wsi w ewidencji zabytków Województwa Opolskiego:
kościół parafialny p.w. św. Jana Chrzciciela – 1703, 1728 – 1731 – nr rej. 773/64
z 8.04.1964
park krajobrazowy – nr rej. 62/81 z 15.07.1981
plebania nr 3 – mur. – I poł. XIX w.
pałac – mur. – pocz. XIX w.
oficyna mieszkalna w zespole pałacowym – mur. – XX w.
dom nr 1 – mur. – pocz. XX w. – ob. Ośrodek Zdrowia
dom ul. Główna 18 – mur. – 1900
dom ul. Główna 23 – mur. – 1880
dom ul. Główna 26 – mur. – 1900
dom ul. Główna 33 – mur. – 1900
dom ul. Główna 37 – mur. – 1910
dom ul. Główna 39 – mur. – 1930 – ob. poczta
dom ul. Główna 43 – mur. – 1880
dom ul. Główna 45 – mur. – 1920
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dom ul. Główna 48 – mur. – 1890
dom ul. Główna 52 – mur. – 1880
dom ul. Główna 57 – mur. – 1910
dom ul. Główna 63a – mur. – 1900
stodoła w zagrodzie ul. Główna 64 – szach. – 1900
dom ul. Główna 99 – mur. – 1900
dom ul. Główna 100 – mur. – 1900
dom ul. Główna 118 – mur. – 1890
dom ul. Główna 119 – mur. – 1890
dom ul. Główna 132 – mur. – 1910 – ob. biblioteka
dom ul. Kolejowa 3 – mur. – 1925
zespół domów ul. Kolejowa 4 – 22 – mur. – 1910
dworzec PKP ul. Kolejowa 28 – mur. – 1870
dom ul. Kolejowa 7 – mur. – 1910
dom ul. Nowowiejska 1 – mur. – 1900
dom ul. Nowowiejska 3 – mur. – 1900
dom ul. Nowowiejska 6 – mur. – 1890
dom ul. Nowowiejska 7 – mur. – 1890
dom ul. Nowowiejska 8 – mur. – 1890
dom ul. Nowowiejska 9 – mur. – 1890
dom ul. Nowowiejska 11 – mur. – 1900 – 1968
dom ul. Słowackiego 7 – mur. – 1910 – ok. szpital ob. Szkoła
transformator ul. Słowackiego – mur. – 1920
dom ul. Stawowa 7 – mur. – 1910
dom ul. Stawowa 21 – mur. – 1868 – 1917 – 1925 – 1966
wiatrak holenderski – mur. – XIX w.
Zabytki ruchome wsi w ewidencji zabytków Województwa Opolskiego:
wyposażenie z kościoła parafialnego p.w. św. Jana Chrzciciela – ks.B.t.I – 352/64
z 19.02.1964r.
rzeźba św. Jana Nepomucena – ks.B.t.I. – 175/59 z 23.10.1959r.
Zabytki ruchome wsi w ewidencji zabytków Województwa )Opolskiego:
stodoła ul. Główna 6 – szach. – 1900
stodoła ul. Główna 40 – szach./mur. – 1900
stodoła ul. Główna 56 – szach. – 1900
stodoła ul. Główna 64 – szach./mur. – 1900
stodoła ul. Główna 65 – szach./mur. – 1900
stodoła ul. Główna 82 – szach./mur. – 1900
stodoła ul. Stawowa 7 – szach. – 1900

4.1.9. MIKOLIN – Piaski
Wieś położona w Pradolinie Wrocławskiej w pobliżu Odry. W panoramie wsi zabudowa
szczytowa, parterowa i gospodarcza, zakłócona nowym budynkiem mieszkalnym
trzypiętrowym z dachem płaskim.
Układ przestrzenny wsi: wieloulicówka. Przy wjeździe do wsi cmentarz, na którym stoi
barokowa kaplica, murowana, ceglana, nie otynkowana z ozdobną elewacją frontową
zwieńczoną szczytem walutowym. We wsi na rozstaju krzyż drewniany. Zabudowa zagrodowa
typowa, parterowa, szczytowa, dachy dwuspadowe, ceramiczne. Stodoły murowane,
szachulcowe.
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Zespół dworski wzniesiony przez Jana Fryderyka von Sauer w 1771r. W XIX w.
w posiadaniu rodziny Lanckorońskich. Najważniejszym budynkiem jest rokokowy dwór
parterowy z facjatą. Na elewacji i wewnątrz zachowały się fragmenty dekoracji stiukowej,
zwłaszcza wokół portalu ozdobnego również kartuszem herbowym z datą budowy dworu.
Osobną część stanowi rokokowa kaplica. W pobliżu czworak, dawna stajnia, budynki
gospodarcze i park krajobrazowy o swobodnym układzie drzewostanu. Od południa pola, łąki,
rowy melioracyjne, obsadzone starodrzewem. W sąsiedztwie nad Odrą, w pobliżu szosy
Popielów – Skorogoszcz, pomnik żołnierzy radzieckich, architektoniczny, murowany,
otynkowany cokół licowany kamieniem. Wysokość pomnika – 18,5m.
Zabytki architektury i budownictwa wsi w ewidencji zabytków Województwa Opolskiego:
dwór – były pałac – II poł. XVIII w., XIX/XX w. – nr rej. 178/55 z 15.10.1955
oficyna – dom mieszkalny – nr rej. 179/55 z 15.10.1955
kaplica cmentarna – nr rej. 847/64 z 8.05.1964
budynki gospodarcze w zespole dworskim (m.in. stodoła, komin) – nr rej. 846/64 z 8.05.1964
dawna stajnia w zespole dworskim – nr rej. 845/64 z 8.05.1964
park – 2 ćw. XIX w. – nr rej. 126/85 z 4.06.1985
kaplica przy placu – nr rej. 180/55 z 5.10.1955
ogrodzenie i bramy zespołu dworskiego – mur. – XVIII
dom nr 12 – mur. – 1900/1960
dom nr 15 – mur. – 1900
dom nr 18 – mur. – 1890/1960
dom nr 19 – mur. – 1890/1987
dom nr 36 – 37 – 38 – 39 – mur. – 1903
dom nr 43 – mur. – 1890
dom nr 44 – mur. – 1910
dom nr 52 – mur. – 1912
dom nr 58 – mur. – 1891
dom nr 59 – mur. – 1885
dom nr 60 – mur. – 1884
Zabytki architektury i budownictwa wsi w ewidencji kart zielonych:
założenie pałacowe – folwarczne
kaplica cmentarna
brama wjazdowa do dworu
kaplica dworska
dwór
oficyna dworska
d. stajnia folwarczna
Piaski – przysiółek Mikolina
Zabudowania folwarczne położone w Pradolinie Wrocławskiej. W otoczeniu wsi pola
i zagajniki młodzików i sosny. Usytuowane na rzucie prostokąta. Oficyna mieszkalna
parterowa murowana z cegły częściowo tynkowana, kalenicowa z dachem dwuspadowym
ceramicznym. Budynki gospodarcze murowane, tynkowane z dachami dwuspadowymi,
krytymi dachówką i eternitem. W otoczeniu poza zespołem nowy budynek mieszkalny,
dwupiętrowy z dachem czterospadowym ceramicznym oraz nowe obiekty gospodarcze.
Zespół jest własnością AWRSP w dzierżawie.

4.1.10.

NOWA WIEŚ MAŁA

Położona w Dolinie Nysy Kłodzkiej przy drodze Lewin Brzeski – Łosiów.
Nazwa miejscowości:
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1393 – NUE WENDORFF

Układ przestrzenny wsi: wydłużonego wrzeciona z ciekiem wodnym. Po środku wsi stoi
krzyż w ogrodzeniu. Zabudowa XIX/XX w. mieszkalna, gospodarcza, zagrodowa po jednej
stronie drogi. Tradycyjna – murowana, otynkowana, parterowa, piętrowa, szczytowa
z dachami dwuspadowymi. Budynki przeważnie dwuosiowe, elewacje skromnie zdobione.
Duże zagrody ze skromnym budynkiem mieszkalnym, dużym zapleczem gospodarczym
(obory, stodoły, spichlerze), częściowo zdewastowane.
Szkoła zbudowana w 1818r., murowana, otynkowana, parterowa, prostokątna,
dwutraktowa. Elewacja frontowa pierwotnie pięcioosiowa, obecnie przedłużona o dwie osie.
Dach siodłowy kryty dachówką, na nim sześcioboczna wieżyczka z latarnią, zwieńczona
ostrosłupem podbitym blachą, w niej dzwon z I poł. XIX w.
Dawny zajazd (nr 18) z I poł. XIX w. murowany, otynkowany, parterowy, podpiwniczony,
prostokątny, dwutraktowy. Elewacja frontowa siedmioosiowa z wejściem pośrodku,
flankowanym parami uproszczonych pilastrów. Narożniki ujęte pilastrami. Dach naczółkowy
kryty dachówką.
Dom nr 1 z I poł. XIX w. murowany, otynkowany, parterowy, prostokątny, pięcioosiowy.
Dach naczółkowy ze świetlikami, kryty dachówką.
Dom bez numeru. Zbudowany w 1844r., murowany, otynkowany. Piętrowy, prostokątny,
dwutraktowy. Narożniki ujęte boniowaniem, dłuższe boki o podziałach ramowych. Obok
spichlerz murowany, dwukondygnacyjny. Dachy siodłowe kryte dachówką.
Zabytki architektury i budownictwa wsi w ewidencji zabytków Województwa Opolskiego:
szkołą – XIX w. – nr rej. 1505/66 z 9.08.1966
dawny zajazd, dom nr 18 – nr rej. 1506/66 z 9.08.1966
dom nr 22 – dawniej dom nr 1 – I poł. XIX w. – nr rej. 1507/66 z 10.08.1966
dom nr 8 – mur. – 1900
dom nr 10 – mur. – 1900
dom nr 15 – mur. – 1900
dom nr 20 – mur. – 1900
dom nr 20 – mur. – 1890
dom nr 24 – mur. – 1900/1920
dom nr 25 – mur. – 1910/1958
dom nr 28 – mur. – 1910
dom nr 30 – mur. – 1880
dom nr 33 – mur. – 1844
dom nr 35 – mur. – 1900
dom nr 40 – mur. – 1880
dom nr 42 – mur. – 1870
dom nr 44 – mur. – 1890
dom nr 49 – mur. – 1900
dom nr 52 – mur. – 1890
dom nr 64 – mur. – 1890
dom nr 68 – mur. – 1910
Zabytki architektury i budownictwa wsi w ewidencji kart zielonych:
dom nr 18
dom nr 22 (dawniej nr 1)
szkoła nr 50

4.1.11. OLDRZYSZOWICE
Wieś położona na Równinie Niemodlińskiej, na południowym skraju Doliny Nysy Kłodzkiej.
W pobliżu kompleks leśny, stanowiący część Borów Niemodlińskich.
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Nazwy miejscowości:
1248 – YILLA HILDEBRANDI
1300 – OLRISSOWITZ SIVE HILDEBRANDIYILLA
1943 – HILBERSDORF
1945 – OLDRZYSZOWICE
Układ przestrzenny wsi: ulicówka. Wzdłuż drogi brak zadrzewienia. Bezpośrednio
przy drodze tradycyjna zabudowa mieszkalno – gospodarcza, zagrodowa, szczytowa,
kalenicowa. Domy parterowe, piętrowe z dachami dwuspadowymi, ceramicznymi. Elewacje
ozdobne. Przy zagrodzie nr 6 stodoła szachulcowo – murowana. Niektóre zabudowania
opuszczone. Nieliczna nowa zabudowa zachowująca gabaryty. W centrum wsi barokowy
zespół parkowo – dworski. Dwór nie istnieje, pozostały obecnie budynki gospodarcze.
W parku zasypano stawy i zniszczono aleje grabowo – lipowe. Częściowo zachowane
dwustuletnie graby i lipy. Panorama wsi nie zakłócona. W otoczeniu stawy – Książęcy,
Wołowski i 9 stanowisk archeologicznych, położone w dużej dolinie na terenie nad
zalewowym.
Zabytki architektury i budownictwa wsi w ewidencji zabytków Województwa Opolskiego:
park – nr rej. 148/86 z 18.12.1986
szkoła – mur. – 1910 – współcześnie rozbudowana
dom nr 1 – mur. – 1890 – 1960
dom nr 15 – mur. – 1870
dom nr 16 – mur. – 1920
dom nr 19 – mur. – 1890
dom nr 23 – mur. – 1922
dom nr 25 – mur. – 1880
dom nr 31 – mur. – 1900 – 1970
dom nr 34 – mur. – 1911 – 1930
dom nr 36 – mur. – 1890 – 1960
dom nr 47 – mur. – 1931
dom nr 55 – mur. – 1925
dom nr 56 – mur. – 1900 – 1977
dom nr 57 – mur. – 1910 – 1970
dom nr 61 – mur. – 1920
szkoła nr 61 – mur. – 1920
młyn nr 63 – mur. – 1920
dom nr 80 – mur. – 1890
dom nr 102 – mur. – 1872
zabytki budownictwa ludowego w Muzeum Wsi Opolskiej:
stodoła nr 6 – szach./mur. – XIX/XX w.

4.1.12. PRZECZA – Raski
Wieś i przysiółek położone w Dolinie Nysy Kłodzkiej.
Nazwa miejscowości:
1245 – PRSEZA
Układ przestrzenny wsi: ulicówka z równolegle biegnącą drogą wewnętrzną. Drogi
szutrowe i asfaltowe zadrzewione pojedynczymi starymi drzewami. Wzdłuż drogi przez wieś
jednostronny chodnik. Stacja PKP – Przecza, przy niej zabudowanie z XX w. Domy murowane
z cegły, otynkowane, szczytowe, kalenicowe, dachy dwuspadowe ceramiczne.
Na zapleczu część gospodarcza. Zabudowa mieszkalna i zagrodowa z nielicznymi
stodołami murowanymi i szachulcowymi, tradycyjna parterowa szczytowa, kalenicowa
z mieszkalnym poddaszem, dachy dwuspadowe, spłaszczone ceramiczne. Wiele nowych
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domów współczesnych, gospodarczych z zachowaniem gabarytu otoczenia. Osiedla
mieszkalne trzypiętrowe z dachami płaskimi przy drodze wewnętrznej. W środku wsi kaplica
z wieżą, murowana, ceglana, otynkowana z wyjątkiem wieży. Gotycka zmodernizowana
w XIX/XX w. Za wsią nowy cmentarz, pozbawiony zabytkowych nagrobków. Po środku aleja
drzew, a na osi krzyż. Panorama wsi nie zakłócona z dominacją wieży kaplicy.
Zabytki architektury i budownictwa wsi w ewidencji zabytków Województwa Opolskiego:
kaplica – XV/XVI w. – nr rej. 1659/66 z 22.09.1966
szkoła nr 28 – mur. – 1930
szkoła – ob. przedszkole – mur. – 4 ćw. XIX w.
dom nr 5 – mur. – 1910
dom nr 7 – mur. – 1928
dom nr 29a – mur. – 1930
dom nr 32 – mur. – 1890 – 1970 – Rusków
obory, stajnia, spichlerz nr 32 – mur. – 1900 – Rusków
dom nr 35 – mur. – 1910
dom nr 45 – mur. – 1920
dom nr 47 – mur. – 1900
dom nr 48 – mur. – 1910
dom nr 48c – mur. – 1900
dom nr 56 – mur. – 1900 – 1930
dom nr 75 – mur. – 1890
dom nr 81 – mur. – koniec XVIII/1890
stodoła nr 81 – mur. – 1890 – 1920 – 1945
transformator nr 81 – mur. – 1920
Rusków – przysiółek Przeczy
Z Przeczy do Ruskowa dojeżdża się polną zadrzewioną aleją, z widokiem na pola
i oddalony kompleks budynków gospodarczych i mieszkalnych oraz dróg dojazdowych
na pole, przy których rosną drzewa. Przy drodze w kierunku Lewina Brzeskiego stodoła
murowana z dachem dwuspadowym, budynek mieszkalno – gospodarczy, parterowy,
kalenicowy oraz współczesna willa piętrowa. Na zapleczu nowe budynki gospodarcze.
Na folwarku wzdłuż drogi, po obu stronach budynki mieszkalne – czworaki parterowe,
usytuowane kalenicowo i szczytowo oraz nowy piętrowy z płaskim dachem. Budynki
gospodarcze – stodoły murowane, usytuowane szczytowo i kalenicowo – zdewastowane.
Własność prywatna Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Poza wsią lodownia.
W otoczeniu zagajnik.

4.1.13. PTAKOWICE
Wieś położona w dolinie Nysy Kłodzkiej, przy drodze Lewin Brzeski – Michałów,
nad Potokiem Ptakowickim i stawami.
Nazwy miejscowości:
1314 – TASSINGBURG
1405 – TASCHENBERG
Układ przestrzenny wsi: ulicówka. Zabudowa mieszkalno – gospodarcza murowana,
otynkowana, parterowa, szczytowa, nielicznie kalenicowa, dachy dwuspadowe ceramiczne.
Budynki dwu i trzy osiowe. Skromny wystrój elewacji. Większość budynków zaniedbana.
Na rozstajach krzyż.
Folwark budynki z I poł. XIX w. murowane, otynkowane, otaczające z trzech stron
dziedziniec gospodarczy. Wzniesione na rzutach wydłużonych prostokątów. W niektórych
sklepione pomieszczenia. Ściany zewnętrzne rozczłonkowane ślepymi arkadami, zamkniętymi
odcinkowo. Dachy siodłowe kryte dachówką. Częściowo modernizowany. Właściciel –
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Gospodarstwo Rolne Ptakowice (w dzierżawie). W otoczeniu dworu zniszczono w 1945 roku
niewielki park krajobrazowy oraz kanał nawodniony, stanowiący fragment dawnych fos,
otaczających pierwotnie budynek.
Zabytki architektury i budownictwa wsi w ewidencji zabytków Województwa Opolskiego:
park – XIX w. – nr rej. 105/84 z 5.03.1984
zespół folwarczny – mur. – I poł. XIX w.
obora w zespole podworskim – mur. – XIX w.
park krajobrazowy – II poł. XIX w.
dom nr 4 – mur. – 1890
dom nr 8 – mur. – 1880
dom nr 16 – mur. – 1900
stodoła nr 16 – mur. – 1900
dom nr 18 – mur. – 1870
dom nr 19 – mur. – 1912
dom nr 21 – mur. – 1890
dom nr 22 – mur. – 1900
dom nr 28 – mur. – 1880

4.1.14. RÓŻYNA
Wieś położona w małej dolince Pradoliny Wrocławskiej.
Nazwa miejscowości:
1317 – ROSENTHAL
Układ przestrzenny wsi: wieś posiada nietypowy układ przestrzenny, ulicówkę
przechodzącą w dwa, przenikające się wrzeciona. Drogi asfaltowe i gruntowe, częściowo
zadrzewione. Zabudowa mieszkalna, mieszkalno – gospodarcza i zagrodowa (typ frankoński
– nr 59) z XIX/XX w. tradycyjna, murowana, otynkowana, szczytowa, trójosiowa z wysokim
mieszkalnym poddaszem. Dachy dwuspadowe ceramiczne. Przed domami ogrodzenia
za którymi wysoki i zewnętrzny pas zielony. W zagrodach stodoły murowane, szachulcowe,
usytuowane kalenicowo. Na rozdrożu krzyż.
Na wzniesieniu opadającym na osi wschód – zachód kościół filialny p.w. św. Mikołaja,
wzmiankowany w 1310r., w średniowieczu pod patronatem komturstwa maltańczyków
w Łosiowie. Obecny - zbudowany zapewne w 1781r. odbudowany po pożarze w 1813r.,
następnie do 1945r. użytkowany jako symultaniczny. Barokowy. Murowany z cegły,
otynkowany. Jednoprzęsłowe prezbiterium z wydzieloną uskokiem trójboczną apsydą oraz
dawną zakrystią. Dach siodłowy o jednej kalenicy, kryty dachówką, na nim krzyż maltański.
Wieża o podziałach ramowych, z oknami owalnymi i w najwyższej kondygnacji zamkniętymi
półkoliście z kluczami. Hełm baniasty z ośmioboczną latarnią, obłożony łupkiem, zwieńczony
chorągiewką z datą 1712. Ogrodzenie kościelne. W otoczeniu mur gotycki z kamienia i cegły,
w nim od zachodu bramka XVIII w., zamknięta półkoliście, zwieńczona niskim przerwanym
przyczółkiem z krzyżem w środku.
Dawna szkoła (nr 73) z I poł. XIX w. murowana, otynkowana, parterowa, prostokątna,
dwutraktowa. Elewacja frontowa pięcioosiowa, z narożnikami i wejściem ujętym
bonitowaniem. Dach naczółkowy kryty dachówką.
Za wsią, na wzniesieniu cmentarz. Zachowane nieliczne nagrobki z XIX w.
zdewastowane. Panorama wsi od strony Łosiowa zachowana bez zniekształceń z wieżą
kościoła jako dominanta.
Zabytki architektury i budownictwa wsi w ewidencji zabytków Województwa Opolskiego:
kościół filialny p.w. św. Mikołaja – kościół filialny – XVIII w. – Ne rej. 1079/66
z 3.02.1965r.
ogrodzenie kościoła filialnego – mur. – XV/XVI w.
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dom nr 65 – mur. – 1920 – 1975 – ob. Szkoła
dom nr 3a – mur. – 1880
dom nr 5 – mur. – II poł. XIX w.
dom nr 6 – mur. – 1910
dom nr 7 – mur. – II poł. XIX w.
dom nr 13 – mur. – II poł. XIX w.
dom nr 14 – mur. – 1870
dom nr 15 – mur. – 1910
dom nr 18a – mur. – 1870
dom nr 19 – mur. – 1890
dom nr 23 – mur. – 1830
dom nr 24 – mur. – 1910
dom nr 25 – mur. – 1870
dom nr 30 – mur. – 1920
dom nr 33 – mur. – 1910 – 1960
dom nr 34 – mur. – 1856 – 1965
dom nr 40a – mur. – 1870
dom nr 47 – mur. – 1890
dom nr 49 – mur. – II poł. XIX w.
dom nr 52 – mur. – 1870
dom nr 54 – mur. – 1880
obora stodoła nr 54 – mur. – 1890
dom nr 71 – mur. – II poł. XIX w.
dom nr 75 – mur. – I ćw. XIX w.
dom nr 77 – mur. – 1830
dom nr 80 – mur. – 1830
młyn nr 1 – mur. – 1900
zabytki ruchome wsi w ewidencji zabytków Województwa Opolskiego:
wyposażenie kościoła filialnego p.w. św. Mikołaja – Ks.B.t.III – 769/72 z 13.03.1972r.; Ks.B.t.I
– 357/64 z 20.02.1964r.
zabytki architektury i budownictwa wsi w ewidencji kart zielonych:
Kościół p.w. św. Mikołaja – mur. – XVIII/XIX w.
dom nr 65 (d. szkoła) – mur. – XIX w.
zabytki budownictwa ludowego w Muzeum Wsi Opolskiej:
stodoła nr 3 – szach. – 1900
stodoła nr 11 – szach. – 1900
stodoła nr 35 – szach. – 1890
stodoła nr 38 – szach. – 1900
stodoła nr 39a – szach./mur. – 1905
stodoła nr 39b – szach./mur. – 1890
stodoła nr 40 – szach./mur. – 1890
stodoła nr 41 – szach./mur. – 1900
stodoła nr 51a – szach. – 1910
stodoła nr 51b – szach. – 1890
stodoła nr 52 – szach. – 1910
stodoła nr 62 – szach. – 1920
stodoła nr 64 – szach. – 1900
stodoła nr 66 – szach./mur. – 1883
stodoła nr 78 – szach. – 1890 – 1900
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4.1.15. SARNY MAŁE
Wieś położona w Dolinie Nysy Kłodzkiej
Nazwa miejscowości:
1410 – SARNY
Układ przestrzenny wsi: wieś na planie kwadratu z rozgałęzieniami dróg. Kolonia
drewnianych parterowych domów, usytuowanych szczytowo z niewielką zabudową
gospodarczą murowaną. Zabudowa wsi murowana, parterowa, szczytowa, z dachami
dwuspadowymi. Elewacje dwuosiowe, pięcioosiowe o skromnej dekoracji architektonicznej.
Nieliczne domy kalenicowe z dachami ceramicznymi, naczółkowymi z początku XX w.
Zespół parkowo – dworski z drugiej połowy XIX w. poza wsią. Pałac przebudowany.
W otoczeniu niewielki park krajobrazowy. Przy zespole wzdłuż drogi folwark.
Kolonia drewnianych parterowych domów z zabudowaniami gospodarczymi usytuowanych
szczytowo. Dachy dwuspadowe. Na skrzyżowaniu dróg obelisk niezidentyfikowany i krzyż.
Przy budynku nr 53 (d. szkoła ewangelicka) kaplica upamiętniająca odzyskanie wolności
i pielgrzymkę papieża Jana Pawła II w roki 1997. We wsi przy drogach brak zadrzewień.
Zabytki architektury i budownictwa wsi w ewidencji zabytków Województwa Opolskiego:
szkoła – ob. przedszkole – nr 53 – mur. – 1930
dwór – ob. szkoła – mur. – II poł. XIX w. – 1953 – 1963
dom nr 22 – 1900 – 1960
dom nr 23 – 1880
dom nr 30 – mur. – 1920 – d. piekarnia
dom nr 40 – mur. – 1900
dom nr 41 – mur. – 1880 – 1960
dom nr 42 – mur. – 1880 – 1960
dom nr 46 – mur. – 1925 – 1970
dom nr 73 – mur. – 1900 – 1930
transformator nr 70
– mur. – 1920

4.1.16. SKOROGOSZCZ
Wieś – dawniej miasto. Położona w Dolinie Nysy Kłodzkiej, przy drodze nr 4 Opole – Brzeg
– Wrocław nad rzeką Nysa Kłodzka.
Nazwy miejscowości:
1225 – SCOROGOSTOY
1284 – SUROSTH
1945 – SCHURGAST
Wzmiankowana w roku 1223, prawa miejskie uzyskuje w roku 1271. Do 1532 należy
do Księstwa Opolskiego, potem do Korony Czeskiej – HABSBURGÓW – po 1741 do Prus.
Była tu komora celna. Przez Skorogoszcz przebiegał jeden z najstarszych europejskich
szlaków handlowych z Kijowa do Niemiec. W XVI w. odgrywała ważną rolę tranzytową m.in.
w handlu wołami, pędzonymi z Ukrainy w głąb Europy. Były tu kościoły - katolicki, parafialny
i ewangelicki. Dwie szkoły dwuklasowe, ewangelicka i katolicka. Działały cechy kowali,
stolarzy, tkaczy, grabarzy i szewców, rzeźników oraz krawców. Handel wyrobami
rzemieślniczymi ograniczony dla miasta i najbliższych wsi. Rocznie odbywały się 4 jarmarki.
W 1945r. utraciła prawa miejskie.

57
5

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lewin Brzeski

Układ przestrzenny wsi: ulicówka z rozwidleniami do Chróściny, Mikolina i Przeczy.
W części północnej rynek (obecnie Plac Wolności). Od zachodu zespół pałacowy i wieża
ciśnień. Wzdłuż drogi głównej budynki mieszkalne, piętrowe, usytuowane szczytowo
i kalenicowo. Zabudowa chaotyczna z XIX w. z dużymi lukami przestrzennymi, znacznie
zmodernizowana bez cech stylowych. Przy Placu Wolności zachowana nielicznie zabudowa.
Klasyczny kościół parafialny p.w. św. Jakuba, z połowy XIX w. po drugiej stronie ulicy
ceglana plebania współczesna kościołowi.
Przy drodze w kierunku Przeczy nowa zabudowa z wyjątkiem nr 75/9 z roku 1920.
Znaczny obszar przy ul. Zamkowej 24 zajmuje kompleks pałacowo – parkowy
z zabudowaniami gospodarczymi i oficynami mieszkalnymi. Część gospodarcza na rzucie
wydłużonego prostokąta. Budynki usytuowane szeregowo, kalenicowo, częściowo
przebudowane i adaptowane na mieszkania. Obok poza zabudowaniami gospodarczymi
pałac, obecnie szkoła podstawowa. Oficyny i park krajobrazowy zdewastowane, do
rekonstrukcji. W sąsiedztwie parku współczesne domy wielorodzinne, dwupiętrowe z dachami
płaskimi.
Nad rzeką Nysa Kłodzka wieża ciśnień z obiektami stacji niskiego napięcia
i przepompownią wody czystej. W otoczeniu starodrzew i nowa zabudowa mieszkaniowa.
Na niewielkim wzniesieniu za wsią znajduje się cmentarz. Na cmentarzu mauzoleum
ceglane i zespół pomników nagrobnych z XIX w. W sąsiedztwie, przy ul. Cmentarnej 4
ceglany obiekt Zakładu Mleczarskiego z 1920r. i ogródki działkowe.
Inne zabytkowe budynki mieszkalne i użyteczności publicznej z XIX/XX w. znajdują się
na ulicach Słowackiego, Opolskiej, Kolonii i Okrzei Zamkowej. W rozwidleniu dróg do Mikolina
i Chróściny krzyż przydrożny drewniany z narzędziami męki oraz krzyż przy ul. Zamkowej.
Panorama wsi z dominantą wieży kościoła, wieży ciśnień, widoczna z daleka, z drogi
od strony Brzegu i ul. Zamkowej.

Zabytki architektury i budownictwa wsi wpisane do rejestru i w ewidencji zabytków
Województwa Opolskiego:
kościół parafialny p.w. św. Jakuba – XIX – nr rej. 1072/66 z 20.01.1966
cmentarz protestancki, obecnie rzymsko – katolicki wraz z brama i furtą – nr rej. 297/94 z
28.12.1994
park – nr rej. 190/88 z 10.11.1988
wodociągowa wieża ciśnień w kompleksie z budynkiem przepompowni, ul. Zamkowa 10 –
1910 – nr rej. 2391/99 z 19.07.1999
mauzoleum na cmentarzu – mur. – 1871
oficyna pałacowa – mur. – koniec XIX w. – ob. szkoła podstawowa
oficyna pałacowa – mur – koniec XIX w.
obora w zespole pałacowym ul. Zamkowa 24 – mur. – 1890
park krajobrazowy w zespole pałacowym – XIX w.
dom ul. Słowackiego nr 1 – mur. – 1900 – d. szpital
dom ul Opolska 7 – mur. – 1920
dom ul Opolska 20 – mur. – 1910
dom ul Opolska 21 – mur. – 1925
dom ul Opolska 27 – mur. – 1890
dom ul Opolska 29 – mur. – 1910
dom ul Opolska 35 – mur. – 1920
dom ul Okrzei 3 – mur. – 1910
dom pl. Wolności 10 – mur – ok. poł. XIX w.
dom pl. Wolności 11 – mur – ok. poł. XIX w.
dom pl. Wolności 12 – mur – XVIII/XIX w.
dom pl. Wolności 13 – mur – I poł. XIX w.
dom pl. Wolności 14 – mur – I poł. XIX w.
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dom – Kolonia nr 7 – mur. – 1920
dom – Kolonia nr 19 – mur. – 1920
ul. Cmentarna 4 – (ob. mleczarnia) mur. – 1920
dom ul. Zamkowa 1 – mur. – 1928
dom ul. Zamkowa 2 – mur. – 1930
dom ul. Zamkowa 13 – mur. – 1930
dom ul. Zamkowa 14 – mur. – 1930
dom ul. Zamkowa 20 – mur. – 1900
dom ul. Zamkowa 24 – mur. – 1890
transformator ul. Opolska – 1920
Zabytki ruchome wsi w ewidencji zabytków Województwa Opolskiego:
wyposażenie kościoła parafialnego p.w. św. Jakuba Apostoła – Ks.B.t.II – 507/70
z 18.11.1970; Ks.B.t.III – 625/75 z 23.01.1975
Zabytki architektury i budownictwa wsi w ewidencji kart zielonych:
Kościół parafialny p.w. św. Jakuba – mur. – 1852
dom ul. Okrzei 8 – mur. – XIX w.
dom pl. Wolności (Rynek) 10 – mur. – XIX w.
dom pl. Wolności (Rynek) 11 – mur. – XIX w.
dom pl. Wolności (Rynek) 13 – mur. – XVIII/XIX w.
dom pl. Wolności (Rynek) 14 – mur. – XIX w.

4.1.17. STROSZOWICE
Wieś położona na Równinie Niemodlińskiej.
Nazwy miejscowości:
1218 – STROSZ
1410 – STROSCHWITZ
Układ przestrzenny wsi: ulicówka. Zabudowa mieszkalna i gospodarcza murowana,
parterowa, szczytowa częściowo zmodernizowana, nieliczne budynki kalenicowe. Przy nr 8 –
stodoła szachulcowa. Domy z dachami dwuspadowymi, ze skromną dekoracją elewacji
dwuosiowych. Nad wsią dominuje wieża pożarnicza murowana. Na rozstaju dróg – krzyż
drewniany w ażurowym ogrodzeniu metalowym oraz niezidentyfikowany obiekt murowany.
Na wzniesieniu poza wsią cmentarz XIX w. wśród starodrzewu, zdewastowany, wyodrębniony
element w krajobrazie.
Zabytki architektury i budownictwa wsi w ewidencji zabytków Województwa Opolskiego:
dom nr 3 – mur. – 1902 – 1923
dom nr 32 – mur. – 1915
dom nr 33 – mur. – 1920
stodoła nr 33 – mur. – 1920
wozownia nr 33 – mur. – 1920
obora nr 33 – mur. – 1920
dom nr 44 – mur. – 1863
dom nr 44a – mur. – 1847 – 1963
wieża pożarnicza – 1923
Zabytki budownictwa ludowego w ewidencji zabytków Muzeum Wsi Opolskiej:
stodoła nr 7 – szach. – 1910
stodoła nr 8 – szach. – 1910
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4.1.18. STRZELNIKI
Wieś położona w Pradolinie Wrocławskiej przy drodze nr 4 Opole – Wrocław.
Nazwa miejscowości:
1319 – JAGERSDORF
Układ przestrzenny wsi - ulicówka z drogami dojazdowymi do gospodarstw. Zabudowa
z I poł. XIX i XX w., murowana, otynkowana, szczytowa, parterowa i piętrowa. Budynki
mieszkalne i mieszkalno gospodarcze usytuowane szczytowo, rzadko kalenicowo z dachami
naczółkowymi utrzymujące gabaryt otoczenia. Od strony południowej domy szczytowe
znacznie odsunięte od drogi, oddzielone od niej zielenią i stawem. Spośród całości wyróżniają
się cztery okazałe budynki, z których trzy mają charakter ozdobnych willi w otoczeniu zieleni
i drzew.
Na niewielkim wzniesieniu stoi kościół filialny p.w. św. Antoniego, zbudowany w 1376 r.
średniowieczny, murowany z cegły, częściowo otynkowany, z wieżą nadbudowaną w roku
1688 zwieńczoną hełmem baniastym z latarnią, na którym znajduje się chorągiewka z 1844r.
Elewacja wieży zdobiona dekoracją sgraffitową, zachowaną śladowo. Kościół otoczony
gotyckim murem ceglanym.
Wewnątrz kościoła wystrój architektoniczny oraz polichromia z XIV – XVII w. Zdobi całe
wnętrze, przedstawia sceny z życia Chrystusa i świętych ze Starego i Nowego Testamentu.
Malowidło jest związane z książęcym dworem w Brzegu. Posiada wybitne walory artystyczne
i historyczne. Jest ogniwem na szlaku polichromii gotyckich na Śląsku Opolskim.
Panorama wsi od strony drogi nr 4 z dominacją wieży kościelnej zakłócona nowym budynkiem
mieszkalnym dwupiętrowym z płaskim dachem.
Zabytki architektury i budownictwa wsi wpisane do rejestru i w ewidencji zabytków
Województwa Opolskiego:
kościół parafialny p.w. św. Antoniego – 1300, 1688, XVIII/XIX w. – nr rej. 708/64
z 2.03.1964
dom nr 7, obok spichlerz – XIX w. – nr rej. 1530/66 z 12.08.1966
dom nr 63 – XIX w. – nr rej. 1531/66 z 12.08.1966
dom nr 69 – XIX w. – 1532/66 z 12.08.1966
dom nr 2 – mur. – 1880
dom nr 3 – mur. – 1900
dom nr 9 – mur. – 1870
dom nr 14 – mur. – 1882
stodoła nr 14 – mur. – 1880
dom nr 23 – mur. – 1880
dom nr 24 – mur. – 1890
dom nr 32 – mur. – XIX/XX w.
dom nr 36a – mur. – 1880 – 1960
dom nr 42 – mur. – 1900
dom nr 46 – mur. – 1900
dom nr 48 – mur. – II poł. XIX w.
zabudowania gospodarcze nr 48 – mur. – II poł. XIX w.
dom nr 57 – mur. – 1910
dom nr 59 – mur. – 1900 – 1965
dom nr 61 – mur. – 1900
dom nr 61a – mur. – XIX/XX w. – ob. przedszkole
dom nr 72 – mur. – I poł. XIX w.
dom nr 74 – mur. – 1890 – 1965
dom nr 75 – mur. – 1887
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dom nr 78 – mur. – 1930
Zabytki ruchome wsi w ewidencji zabytków Województwa Opolskiego:
Polichromia z kościoła filialnego p.w. św. Antoniego – Ks.B.t.I – 247/62 z 1.06.1962
Zabytki architektury i budownictwa wsi w ewidencji kart zielonych:
kościół filialny p.w. św. Antoniego – mur. – XII – XVII – XVIII w.
dom nr 7 – mur. – XIX w.
dom nr 63 (d. 51) – szach./mur. – XIX w.
dom nr 72 (d. 55) – mur. – XIX w.
Zabytki budownictwa ludowego ujęte w ewidencji zabytków Muzeum Wsi Opolskiej:
chałupa nr 63 (d. 51) – szach./mur. – XIX w.

4.1.19. WRONÓW
Wieś położona jest w Pradolinie Wrocławskiej nad Nysą Kłodzką, ok. 2km od drogi
krajowej nr 4, na wysokości Lewina Brzeskiego. W kierunku wschodnim kompleks leśny
przecięty Nysą Kłodzką. W panoramie drogi krajowej niezakłócona sylwetka wsi
z dominującym pałacem.
Nazwy miejscowości:
1374 – WRONA
1686 – WRANÓW
1687 – WRONIN
Wronów w XVIII w. należał do rodziny v. Waldku. Istniał jedynie folwark. Kolejni
właściciele: 1830 – podporucznik Reinhart, wdowa po podporuczniku Anderson, królewski
dworzanin Engelbert, 1867 – Aleksander v. Schalsch, w jego rodzinie Wronów pozostaje
do 1939 roku.
Układ przestrzenny wsi - ulicówka z owalnicowym układem w centrum wsi (ciekiem wodnym).
Drogi bite brukowane, kostka kamienna, kwadratową. Zabudowa parterowa, murowana,
szczytowa, dachy dwuspadowe ceramiczne, częściowo zagrodowa, stodoły murowane.
W rozwidleniu dróg w części południowej krzyż i staw, wzdłuż którego zabudowa mieszkalna
i gospodarcza.
W północno – wschodniej części wsi, przy drodze, znajduje się zespół pałacowo - parkowy
z folwarkiem z XIX/XX w. Od zachodu stary mur półkolisty, ceglany z metalową bramą
i dwiema furtkami po jej bokach, odgradzający park i pałac od folwarku. Własność AWRSP.
Przewidziany do dzierżawy.
Wzdłuż drogi do Zawadna starodrzew po obu stronach drogi. W Zawadnie zdewastowany
folwark z XIX/XX w.
W lesie grodzisko stożkowate średniowieczne.
Zabytki architektury i budownictwa wsi wpisane do rejestru i w ewidencji zabytków
Województwa Opolskiego:
pałac – XIX w. – nr rej. 2068/81 z 14.04.1981
park – XIX w. – nr rej. 171/88 z 25.03.1988
spichlerz dworski nr 26 – mur. – 1890
stodoła w zespole dworskim nr 26 – mur. – 1900
stodoła w zespole dworskim nr 26 – 1900 – ob. magazyn
park dworski – 1840 – II poł. XIX w. – 1907
dom nr 36 – mur. – 1892 – 1931 – ob. szkoła
dom nr 2 – mur. – 1920 – 1960
dom nr 2 – mur. – 1890
dom nr 8 – mur. – 1900
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dom nr 8 – mur. – 1910
dom nr 10 – mur. – 1900
stodoła nr 10 – szach./mur. – 1900
dom nr 11 – mur. – 1880
dom nr 15 – mur. – 1900
dom nr 18 – mur. – 1870
dom nr 18 – mur. – 1880
stodoła nr 18 – mur. – 1906
dom nr 19 – mur. – 1910
dom nr 20 – mur. – 1890 - 1980
dom nr 21 – mur. – 1890
dom nr 32 – mur. – 1890 – 1970
dom nr 33 – mur. – 1909 – 1961
dom nr 34 – mur. – 1874 – 1985
stodoła nr 34 – mur. – 1900
dom nr 34a – mur. – I poł. XIX w.
transformator – mur. – 1925

WYKAZ STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH DLA GMINY LEWIN BRZESKI

Miejscowość

Gmina

Skorogoszcz
Skorogoszcz
Skorogoszcz
Skorogoszcz
Skorogoszcz
Strzelniki

Lewin Brzeski
Lewin Brzeski
Lewin Brzeski
Lewin Brzeski
Lewin Brzeski
Lewin Brzeski

Nr
stanowis
ka
1
2
3
4
5
1

Strzelniki
Strzelniki

Lewin Brzeski
Lewin Brzeski

2
3

Strzelniki
Strzelniki

Lewin Brzeski
Lewin Brzeski

4
5

Strzelniki

Lewin Brzeski

6

Strzelniki

Lewin Brzeski

7

Typ stanowiska
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
obozowisko
osada
ślad osadnictwa
osada
ślad osadn.
ślad osadnictwa
osada
ślad osadnictwa
osada
ślad osadnictwa
osada
osada
ślad osadn.
ślad sadn.
osada
ślad osadnictwa
osada
osada

Strzelniki

Lewin Brzeski

8

Strzelniki
Strzelniki

Lewin Brzeski
Lewin Brzeski

9
10

osada
ślad osadn.

Strzelniki

Lewin Brzeski

11

grodzisko

Ptakowice
Ptakowice

Lewin Brzeski
Lewin Brzeski

1
1a

Ptakowice
Ptakowice

Lewin Brzeski
Lewin Brzeski

4
5

ślad osadnictwa
cmentarzysko
ciałopalne
osada
osada

Nr rejestru
zabytków

Chronologia
neolit
neolit
mezolit
XIV-XV w.
neolit
średniow.
(faza mł.)
neolit
neolit
śreniowiecze
faza D
neolit
wczesne
średniowiecze
neolit
średniowiecze
średniow.
neolit
wczesne
średniowiecze
neolit
epoka brązu

Lokalizacja

-

dz. 8
dz. 252
dz.256
-

-

-

A-801/88
-

15/1
dz. 3/1
dz. 5

-

dz. 92/2

-

dz. 92/1

-

dz. 92/2

-

wczesne
średniowiecze
neolit
-

-

dz. 387
na południe
od wsi
-

-

-

neolit
neolit

A-782/88

dz. 2
dz. 9

62
6

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lewin Brzeski
osada
osada
osada
osada
osada
skarb monet
osada
osada
osada
ślad osadn.
osada
ślad osadn.
osada
osada

neolit
póź. okr. rzym.
VIII-XII w.
XIV-XV w.
XII-XIII w.
XI-XII w.
neolit
okr.poźnorzym
XIV w.
neolit
faza D
XIII-XIV w.

A-288/70

dz. 61, 62,
64/1, 64/2,
201, 203, 204

-

dz. 93,94

A-350/72

7

ślad osadn.

mezolit

-

Lewin Brzeski

8

Lewin Brzeski

9

XI-XIII w.
XIV-XV w.
neolit
XI-XIII w.
XIV-XV w.

-

Stroszowice

ślad osadn.
osada
ślad osadn.
osada
osada

dz. 97, 99,
100, 101,
102,103,
104,110,
111,139
ok. 100m na
W od wsi
dz. 118

Stroszowice

Lewin Brzeski

10

Lewin Brzeski

11

Stroszowice

Lewin Brzeski

12

Stroszowice
Stroszowice

Lewin Brzeski
Lewin Brzeski

13
14

Stroszowice

Lewin Brzeski

15

Stroszowice

Lewin Brzeski

16

Stroszowice
Stroszowice

Lewin Brzeski
Lewin Brzeski

17
18

Stroszowice
Stroszowice
Kantorowice

Lewin Brzeski
Lewin Brzeski
Lewin Brzeski

19
20
1

III okr.ep. braz.
XI-XIII w.
XIV-XV w.
okr. rzymski
X-XII w.
XIV-XV w.
VIII-X w.
XIV-XV w.
XIV –XV w.
VIII-IX w.
X-XI w.
VIII-X w.
XIV-XV w.
VIII-X w.
XIV-XV w.
VIII-X w.
X-XIII w.
XIV-XV w.
VIII-X w.
XIV-XV w.
neolit
IV okr. ep. br.
XIV-XV w.

-

Stroszowice

ślad osadn.
osada
osada
osada
osada
osada
osada
osada
osada
osada
osada
osada
osada
osada
osada
osada
ślad osadn.
ślad osadn.
osada
osada
osada
cmentarzyska
osada

Kantorowice
Kantorowice

Lewin Brzeski
Lewin Brzeski

2
3

cmentarzysko
osada
osada

faza D
wczesne śred.

A-558/80

Kantorowice

Lewin Brzeski

4

osada hutnicza

IV-V w.

772/87

Kantorowice

Lewin Brzeski

5

osada

A-821/88

Kantorowice

Lewin Brzeski

6

osada

Kantorowice

Lewin Brzeski

7

Kantorowice

Lewin Brzeski

8

Kantorowice
Kantorowice

Lewin Brzeski
Lewin Brzeski

9
10

ślad osadn.
ślad osadn.
ślad osadn.
osada
osada
młyn wodny

Borkowice

Lewin Brzeski

1

ślad osadn.

IV-V okr. epoki
brązu
okres
halsztacki D
późn.ok.rzym.
XIV-XV w.
neolit
XIV-XV w.
XIV-XV w.
średniowiecze
XIII-XIV w.,
poł.-XV w.
neolit

Stroszowice

Lewin Brzeski

1

Stroszowice
Stroszowice
Stroszowice
Stroszowice

Lewin Brzeski
Lewin Brzeski
Lewin Brzeski
Lewin Brzeski

2
3
4
5

Stroszowice

Lewin Brzeski

6

Stroszowice

Lewin Brzeski

Stroszowice

-

A-818/88

dz. 112/2
dz. 138
dz. 138/1
dz. 138/2
dz. 154
dz. 156

A-819/88

dz. 76,77,78,
192/1,192/2,
193
dz. 209,210

A-796/88

dz. 213
dz. 216/1

A-810/88

dz.218/1

A-809/88

dz. 225,227

A-807/88

dz. 227
dz. 232

A-820/88
A-815/88

dz. 202
dz. 27
dz.
167/1,167/2,1
67/3,
167/4,182
dz. 128,
127/3, 64/8,
64/5, 63/2
dz. 111, 116,
117, 122
dz.
182,184,187
dz. 150,151

A-808/88
-

dz. 200,
203/1
dz. 197

-

dz. 180,196
-

-

-
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Borkowice
Borkowice

Lewin Brzeski
Lewin Brzeski

2
3

Borkowice
Borkowice
Borkowice

Lewin Brzeski
Lewin Brzeski
Lewin Brzeski

4
5
6

Borkowice
Jasiona
Wronów
Wronów

Lewin Brzeski
Lewin Brzeski
Lewin Brzeski
Lewin Brzeski

7
1
1
2

Wronów

Lewin Brzeski

3

Wronów

Lewin Brzeski

4

Wronów

Lewin Brzeski

5

Wronów
Wronów
Wronów

Lewin Brzeski
Lewin Brzeski
Lewin Brzeski

6
7
8

Wronów
Wronów

Lewin Brzeski
Lewin Brzeski

9
10

Wronów
Wronów

Lewin Brzeski
Lewin Brzeski

11
12

Wronów

Lewin Brzeski

13

Sarny Małe

Lewin Brzeski

1

Sarny Małe

Lewin Brzeski

2

Sarny Małe
Sarny Małe
Sarny Małe
Sarny Małe

Lewin Brzeski
Lewin Brzeski
Lewin Brzeski
Lewin Brzeski

3
4
5
6

Sarny Małe
Sarny Małe
Sarny Małe

Lewin Brzeski
Lewin Brzeski
Lewin Brzeski

7
8
9

Sarny Małe

Lewin Brzeski

10

Sarny Małe
Sarny Małe
Różyna

Lewin Brzeski
Lewin Brzeski
Lewin Brzeski

11
12
1

Różyna
Różyna
Różyna
Różyna

Lewin Brzeski
Lewin Brzeski
Lewin Brzeski
Lewin Brzeski

2
3
4
5

Różyna

Lewin Brzeski

6

ślad osadn.
punkt osadn.
cmentarzysko
szkieletowe
punkt osadniczy
punkt osadniczy
ślad osadnictwa
osada
produkcyjna
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
piec dymarski
grodzisko
osada
osada
osada
osada
osada
osada
osada
osada
osada
ślad osadn.
ślad osadn.
osada
osada
osada
produkcyjna
punkt osadniczy
ślad osadn.
osada
ślad osadnictwa
osada
ślad osadn.
ślad osadn.
osada
ślad osadn.
osada
osada
osada
ślad osadn.
ślad osadn.
osada
ślad osadn.
ślad osadn.
ślad osadn.
punkt osadniczy
osada
ślad osadn.
ślad osadn.
ślad osadn.
osada
ślad osadn.
ślad osadn.
osada
ślad osadn.
ślad osadn.
ślad osadn.
cmentarzysko
ślad osadn.
grodzisko
ślad osadn.
osada
osada
ślad osadn.

neolit
epoka kamien.
średniowiecze

-

-

okres rzymski
XIII-XIV w.
epoka kam.
póź. ok. rzym.
XIV-XV w.

-

-

neolit
XIV-XV w.
neolit

A-354/72
-

dz. 585
dz. 21

III w. n.e.
średn.
neolit

A-769/87

dz.1

-

dz. 12

wcz. średn.
neolit

-

dz. 12

wcz. średni.
średniow.
średniow.
okres rzymski

-

dz. 179/1
-

-

dz. 27

A-791/88

dz. 273/5
dz.12

-

dz. 1

-

-

-

-

-

-

-

XV-XVIII w.
średniow.
wcz. średn.
neolit
wcz. średniow.
mezolit
neolit
wcz. średn.
średniow.
wczesne śred.
(VI-X w.)
epoka brązu
okres lateński
epoka kamien.
neolit
okres rzymski
wcz. średn.
pradzieje
faza D
średniow.
epoka kamien.
ok. późnorzym
średniow.
pradzieje
pradzieje
neolit

-

dz. 363/1
dz. 363/1
dz. 185,
186/1
dz. 206/3

-

dz. 244
dz. 255/1
dz. 23/2

neolit
średniow.
neolit
wczesne śred.
średn.
neolit

A-393/75
-

dz. 48
-

-

dz. 35/1, 35/2
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Różyna

Lewin Brzeski

7

Różyna
Różyna

Lewin Brzeski
Lewin Brzeski

8
9

Różyna
Różyna

Lewin Brzeski
Lewin Brzeski

10
11

Różyna
Przecza

Lewin Brzeski
Lewin Brzeski

12
1

Przecza
Przecza

Lewin Brzeski
Lewin Brzeski

2
3

Oldrzyszowice
Oldrzyszowice

Lewin Brzeski
Lewin Brzeski

1
2

Oldrzyszowice

Lewin Brzeski

3

Oldrzyszowice

Lewin Brzeski

4

Oldrzyszowice

Lewin Brzeski

5

Oldrzyszowice

Lewin Brzeski

6

Oldrzyszowice

Lewin Brzeski

7

Oldrzyszowice

Lewin Brzeski

8

Oldrzyszowice

Lewin Brzeski
Lewin Brzeski

9
1

Lewin Brzeski

2

Lewin Brzeski

3

Lewin Brzeski

4

Lewin Brzeski

5

Nowa Wieś
Mała
Nowa Wieś
Mała
Nowa Wieś
Mała
Nowa Wieś
Mała
Nowa Wieś
Mała

Nowa Wieś
Mała
Nowa Wieś
Mała
Nowa Wieś
Mała
Nowa Wieś
Mała
Nowa Wieś
Mała
Nowa Wieś
Mała
Nowa Wieś
Mała
Nowa Wieś

ślad osadn.
osada
ślad osadn.
osada
osada
osada
osada
osada
osada
osada
ślad osadn.
osada
ślad osadn.
punkt osadniczy
osada
osada hutn.
ślad osadn.
ślad osadn.
ślad osadn.
osada
osada
osada
ślad osadn.
osada
osada
ślad osadn.
osada
ślad osadn.
osada
osada
osada
ślad osadn.
ślad osadn.
osada
osada
osada
osada
osada
ślad osadnictwa
osada hutnicza
punkt osadniczy
osada
punkt osadniczy
osada
punkt osadniczy
ślad osadn.
punkt osadn.
punkt osadn.
stanow. hutnicze

neolit
ok. rzymski
średniow.
neolit
neolit
ok. rzymski
średniow.
neolit
średnio
późn. średn.
neolit
XIV-XV w.
wczes. śred.
XIV-XV w.
ok. rzymski
pradzieje
wcz. średniow.
ep. brązu
okr. halszt.
okr. rzymski
XIII-XIV w.
ok. rzymski
wcz. śred.
XIV-XV w.
faza C
XI-XII w.
XIV-XV w.
neolit
ok. późnorzym
VIII-X w.
pradzieje
XIV-XV w.
XIV-XV w.
XIII-XV w.
epoka kamien.
faza D
wcz. średn.
Faza D
średniow.
faza D

38

-

-

-

dz. 71
dz. 72/1

-

dz. 17/2

-

dz. 327
dz. 197,198

-

dz. 198

-

dz. 48, 50, 51

-

-

A-817/88

dz. 27,28,30

A-811/88

dz. 54/1
dz.54/2

A-816/88

dz. 55

-

dz.50

-

dz. 86

-

dz. 269
-

-

dz. 41

-

dz. 43

-

dz. 31, 32, 33

-

dz. 132

wcz. średniow.
średniow.

Lewin Brzeski

6

punkt osadniczy

okres rzymski

-

-

Lewin Brzeski

7

-

8

-

dz. 56

Lewin Brzeski

9

-

dz. 141

Lewin Brzeski

10

ślad osadn.
osada
ślad osadn.

X w.
średniow.
epoka
kamienia
neolit
ok. późnorzym.
epoka kamien.

-

Lewin Brzeski

punkt osadn.
ślad osadn.
ślad osadnictwa

-

dz. 249

Lewin Brzeski

11

dz. 264

12

-

dz. 272

Lewin Brzeski

13

średniow.
starożytn.
ok. późnorzym.
średniow.
późn średn.

-

Lewin Brzeski

punkt osadn.
ślad osadn.
ślad osadn.
ślad osadn.
punkt osadn.

-

dz. 241
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Mała
Mikolin
Mikolin
Mikolin
Mikolin

Lewin Brzeski
Lewin Brzeski
Lewin Brzeski
Lewin Brzeski

1
2
3
4

Mikolin

Lewin Brzeski

5

Mikolin

Lewin Brzeski

6

Mikolin

Lewin Brzeski

7

Mikolin
Łosiów
Łosiów
Łosiów
Łosiów
Łosiów

Lewin Brzeski
Lewin Brzeski
Lewin Brzeski
Lewin Brzeski
Lewin Brzeski
Lewin Brzeski

8
1
2
3
4
5

Łosiów
Łosiów

Lewin Brzeski
Lewin Brzeski

6
7

Golczowice

Lewin Brzeski

1

Chróścina
Chróścina

Lewin Brzeski
Lewin Brzeski

1
5

Buszyce

Lewin Brzeski

1

Buszyce
Buszyce
Buszyce

Lewin Brzeski
Lewin Brzeski
Lewin Brzeski

2
3
4

Buszyce

Lewin Brzeski

5

Buszyce
Buszyce
Buszyce

Lewin Brzeski
Lewin Brzeski
Lewin Brzeski

6
7
8

Buszyce
Buszyce

Lewin Brzeski
Lewin Brzeski

9
10

Buszyce
Buszyce

Lewin Brzeski
Lewin Brzeski

11
12

Buszyce
Buszyce

Lewin Brzeski
Lewin Brzeski

13
14

Buszyce

Lewin Brzeski

15

Buszyce

Lewin Brzeski
Lewin Brzeski

16

cmentarzysko
ślad osadn.
ślad osadn.
ślad osadn.
punkt osadn.
osada
ślad osadn.

ok. epoki brązu
epok. kamienia
neolit
ep. kamienia

-

dz. 255/9

wczesnośred.
neolit

-

osada
ślad osadn.
ślad osadn.
ślad osadn.

neolit
póź. ok. rzym.
wcz. średn.
wcz. śred.

-

na południe
od folwarku
Piaski
-

ślad osadnictwa
grodzisko
osada hutnicza
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
osada
osada
osada
ślad osadn.
ślad osadn.
ślad osadn.
ślad osadn.
osada produkc.
ślad osadn.
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
grób szkieletowy
cmentarzysko
szkieletowe
ślad osadn.
ślad osadn.
ślad osadn.
ślad osadn.

wcz. średniow.
wcz. średnio
neolit
epoka brązu
neolit
faza D
wcz. średn.
średniow.
ok. późnorzym.
wcz. średn.
średniow.
ok. rzymski
XIV-XV w.
neolit
neolit
wcz. średniow.
neolit

-

obok mostu
oraz
w pobliżu
pomnika
żołnierzy
radzieckich
dz. 101

-

dz. 464
dz. 148, 152

-

-

-

-

-

-

neolit
neolit
neolit
wcz. średn.

-

dz. 55

ślad osadn.
ślad osadn.
ślad osadn.
ślad osadn.
ślad osadn.
ślad osadn.
punkt osadn.
pracownia hutn.
obozowisko
obozowisko
obozowisko
osada
punkt osadniczy
osada hutnicza
punkt osadniczy
punkt osadniczy
punkt osadniczy
ślad osadnictwa

ep. brązu
średniow.

-

-

neolit
epoka kam.
wcz. średn.
IV-V w.
późn. paleolit
mezolit
neolit
IV-V w.
ok. późnorzym
IV-V w.
starożytn.
XV w.
XIV w.
epoka
kamienia
epoka kam.
średniow.

-

-

A-876/90
-

dz. 55
dz. 50/3

-

dz. 2/1

-

dz. 137/1
dz. 195/3

-

dz. 194

epoka kam.
średniow.

-

dz. 157

ślad osadn.
punkt osadn.
ślad osadn.
ślad osadn.

-
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Buszyce
Lewin Brzeski

Lewin Brzeski
Lewin Brzeski

17
1

ślad osadn.
stare miasto

Lewin Brzeski
Lewin Brzeski
Lewin Brzeski

Lewin Brzeski
Lewin Brzeski
Lewin Brzeski

2
3
4

nieokreślona
nieokreślona
cmentarzysko

Lewin Brzeski

Lewin Brzeski

5

ślad osadn.

Lewin Brzeski

Lewin Brzeski

6

ślad osadn.

Lewin Brzeski
Lewin Brzeski

Lewin Brzeski
Lewin Brzeski

7
8

Lewin Brzeski

Lewin Brzeski

9

grodzisko
osada
osada
osada

IV-V w.
średniow. i
czasy nowoż.
III w.
neolit
ep. brązu
okr. halszt.
III okr. epoki
brązu
I okr. epoki
brązu
średniow.
średniow.
nowożytna
średniow.

-

dz. 50/3
centrum
miasta
-

-

-

-

-

-

dz. 65, 69

-

dz. 58/1

4.2 STAN DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ
W gminie Lewin Brzeski pojęcie dóbr kultury współczesnej dotyczy niewielkiej ilości
rozwiązań urbanistyczno – architektonicznych.
W grudniu 2005 roku w Skorogoszczy został oddany do użytku dwuprzęsłowy most
podwieszony na rzece Nysie Kłodzkiej. Charakteryzuje się on ciekawym rozwiązaniem
architektonicznym. Kształt i forma mostu (słupy lin nośnych mostu) ujemnie wpływa
na krajobraz kulturowy Skorogoszczy, zasłaniając zabytkowy kościół parafialny
dla wjeżdżających ważną drogą krajową od strony Brzegu.
Obiekty mieszkalne, budowane do końca lat osiemdziesiątych, odznaczają się niskimi
walorami funkcjonalno – estetycznymi. Budynki mieszkalne budowane po 1990 roku
charakteryzują się często ciekawymi rozwiązaniami architektonicznymi, jednak nie zawsze
związane są one z architekturą regionalną.

5. WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW, W TYM OCHRONA ICH
ZDROWIA
5.1.

DEMOGRAFIA I ZATRUDNIENIE

5.1.1. Sieć osadnicza i demografia
Gmina Lewin Brzeski zajmuje 159 km2 powierzchni. Jest to 1,7% powierzchni województwa.
Na terenie gminy znajduje się 20 sołectw. Gmina liczy 13 632 mieszkańców (wg Urzędu
Statystycznego w Opolu 2006 r.). W 2005 roku (wg j. w.) gęstość zaludnienia dla gminy Lewin
Brzeski wynosiła 85 osób na km2 i była niższa od średniej dla województwa opolskiego
(111 osób na km2).
Zmiany liczby mieszkańców gminy w latach 1993 - 2005 przedstawia wykres 12. Od 1993 r.
po okresowych nieznacznych wzrostach w roku 1995 i 1996 oraz w 1999, liczba mieszkańców
wykazuje stały spadek. W ostatnich latach wahania liczby ludności są stabilniejsze, jednak
nadal można zauważyć tendencję spadkową.
Wykres 9. Liczba ludności w gminie Lewin Brzeski w latach 1993-200529

29

źródło: opracowanie BAU-PROJECT na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego., 2006.
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Strukturę wiekową ludności na tle struktury wiekowej powiatu brzeskiego i Województwa
Opolskiego przedstawia tabela 14. Porównując wskaźniki procentowe dla poszczególnych
przedziałów wiekowych w gminie, można zauważyć nieznacznie wyższy udział ludności
w wieku przedprodukcyjnym: 7 -12 lat, 13 - 15 lat i 16 – 18 lat. Grupy te stanowią kolejno:
8,2 %, 4,8 % i 4,7 %, gdy w Woj. Opolskim wynoszą: 6,4 %, 4 % i 4,5 %. Podobne wskaźniki
dotyczą przedziału wiekowego 40 – 44 lat.
Gmina cechuje się najniższym odsetkiem ludności w wieku poprodukcyjnym w porównaniu
do powiatu brzeskiego oraz Województwa Opolskiego. Grupa wiekowa: 65 i więcej lat stanowi
kolejno 12,2 %, 13 % i 13,6 % ludności. W tych kategoriach wskaźniki różnią się nawet
o jeden punkt procentowy na korzyść gminy Lewin Brzeski. Zjawisko „starzenia się „ ludności
jest wynikiem występującej w przeszłości stałej i bardzo intensywnej migracji ze wsi. Obecnie
proces ten uległ zahamowaniu z uwagi na trudności w znalezieniu pracy w mieście.
Tab 14. Liczba ludności30

ogółem
0 DO 2
3 DO 6
7 DO 12
13 DO 15
16 DO 18
19 DO 24
25 DO 29
30 DO 34
35 DO 39
40 DO 44
45 DO 49
50 DO 54
55 DO 59
60 DO 65
65 I WIECEJ

Woj. Opolskie
1047407
24809
37028
68416
43163
48248
107530
82508
75479
71498
76909
83633
79700
64588
40853
143045

%
2,4
3,5
6,4
4
4,5
10
9
7
6,7
7,3
8
7,6
6
4
13,6

powiat brzeski
92516
2489
3550
6613
4001
4227
9465
7487
6585
5721
6162
7515
7287
6225
3216
11973

%
2,7
3,8
7
4,1
4,6
10,2
8
7,1
6,1
6,6
8,1
7,8
6,7
3,5
13

gmina Lewin Brzeski
13632
386
571
1119
659
637
1391
1125
980
865
944
1065
983
831
410
1666

%
2,8
4,1
8,2
4,8
4,7
10,2
8,2
7,2
6,3
7
7,8
7,2
6
3
12,2

Według danych zawartych w „Roczniku Statystycznym Województwa Opolskiego 2006 r.”
w Lewinie Brzeskim w 2005 r. na 100 mężczyzn przypadało 105 kobiet.
30

źródło: Publikacje GUS
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5.1.2. Ruch naturalny ludności
Przyrost naturalny
Na liczbę urodzeń wpływa dzietność kobiet, która jest wypadkową wzorców kulturowych,
zasobności społeczeństwa, ponadto ilości zawieranych małżeństw i polityki społecznej
państwa. Powszechnie znana jest zależność, która polega na tym, że im bogatsze jest
społeczeństwo, tym mniejsza liczba urodzeń. Natomiast liczbę zgonów kształtuje struktura
wiekowa i jakość życia, tj. ochrona zdrowia, opieka społeczna, poziom życia. Przyrost
naturalny wynika z relacji pomiędzy tymi wartościami.
Wykres 10. Urodzenia i zgony w latach 1995-200531
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Wśród czynników w istotnym stopniu określających dynamikę procesów demograficznych
na obszarze gminy, ważną rolę odgrywa przyrost naturalny ludności. Podlegał on w latach
1995 - 2005 wahaniom, generalnie utrzymując w analizowanym okresie wartości spadkowe.
Liczbę urodzeń i zgonów w latach 1995 - 2005 przedstawia wykres 10. Obie linie wykresów
wyraźnie zbliżają się do siebie, a wahania wartości obu wskaźników maleją, co oznacza
pewną tendencję spadku przyrostu naturalnego.
Migracje
Migracje w gminie Lewin Brzeski w latach 2002 - 2005 obrazuje wykres 11. Liczba osób
odpływających (wymeldowujących się) przewyższa liczbę osób napływających
(zameldowanych) z wyjątkiem roku 2004. W gminie Lewin Brzeski saldo osiąga wskaźnik
0,25.

Wykres 11. Napływ, odpływ ludności i saldo migracji w Lewinie Brzeskim
w latach 2002 -200532
31

źródło: Publikacje GUS

69
6

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lewin Brzeski

200

150

100

napływ
odpływ
saldo

50

0
2002

2003

2004

2005

-50

Ludność w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym
W gminie Lewin Brzeski struktura wiekowa ludności w aspekcie produkcyjnym, podobnie
jak w całym kraju, wykazuje pewne zmiany. Zmniejsza się grupa osób w wieku
przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym, rośnie w wieku produkcyjnym.
Tabela 15. Ludność w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym w gminie
Lewin Brzeski, powiecie brzeskim i Województwie Opolskim w 2005 r.33

liczba ludności
ogółem
udział ludności w
wieku
przedprodukcyjnym
produkcyjnym
poprodukcyjnym
Ludność
nieprodukcyjna na
100 produkcyjnej

Polska

Województwo
Opolskie

powiat brzeski

Gmina Lewin
Brzeski

38157055

1047407

92516

13632

%
20,6
64
1,5

%
19,5
64,6
15,7

%
21
64,1
14,8

%
23,1
63
13,8

60,7

54,6

55,9

58,8

Wyróżnia się udział ludności w wieku przedprodukcyjnym, podobnie jak na innych
terenach wiejskich, jest on stosunkowo wysoki. Wynika to z większej dzietności kobiet na wsi
i innego modelu rodziny. Ale różnica ta nie jest już tak duża.

Wykres 12. Ludność w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym w gminie
Lewin Brzeski, w powiecie brzeskim i Województwie Opolskim w 2005 r.34
32
33
34

źródło: Publikacje GUS
źródło: GUS 2006, GUS Opole 2006
źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS, Opole 2006
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Wykres 13. Struktura ludności w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym
i poprodukcyjnym w gminie Lewin Brzeski w l. 1995, 1998, 2001, 2004 i 2005 35
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źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS, Opole 2006
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Podsumowanie
Gminę Lewin Brzeski, podobnie jak inne gminy wiejskie, cechuje wyższa liczba urodzeń
niż w mieście. Przyrost naturalny, według danych z rocznika statystycznego Województwa
Opolskiego wynosi 8. Na wzrost liczby mieszkańców gminy przede wszystkim wpływa ruch
naturalny ludności. Procesy migracyjne mają mniejsze znaczenie. Występują zjawiska
starzenia się ludności gminy, stagnacji liczby ludności oraz wyludniania się wsi. Pomimo tego,
że migracja ze wsi do miast jest obecnie znacznie trudniejsza ze względu na problemy
ze znalezieniem pracy i stosunkowo wysokie ceny kupna oraz wynajmu mieszkań, nadal jest
to ważne zjawisko dla kształtowania liczby mieszkańców gminy.

5.1.3. Zatrudnienie
Ludność w gminie jest zatrudniona głównie w miejscowych gospodarstwach rolnych,
instytucjach użyteczności publicznej, zakładach pracy i zakładach usługowych. Część
mieszkańców dojeżdża do pracy w Opolu i Brzegu. Dane dotyczące zatrudnienia w gminie
Lewin Brzeski pochodzą z rocznika statystycznego Województwa Opolskiego z 2006 roku.
Zestawiono je według sektorów w tabeli 16. Dane te nie są zadawalające, zwłaszcza
w porównaniu do danych dotyczących bezrobocia.
Tabela 16. Pracujący wg sektorów w gminie Lewin Brzeski na tle powiatu brzeskiego
i Województwa Opolskiego w 2003 r.

ogółem
sektor publiczny
sektor prywatny
rolniczy
przemysł i
budownictwo
usługi rynkowe
usługi nierynkowe

Województwo
Opolskie
185285
86320
98965
7550

powiat brzeski
13693
5506
8187
603

72034
50247
55520

5409
3818
3858

Gmina Lewin Brzeski
% udział w
liczba ogółem
powiecie brzeskim
1160
8,5
617
11,2
543
6,6
24
4
465
291
340

8,6
7,6
8,8

źródło: Dane z publikacji GUS 2005 r.

W gminie Lewin Brzeski zatrudnionych jest 8,5 % pracujących z powiatu brzeskiego.

Wykres 14. Udział procentowy pracujących wg sektorów w gminie Lewinie Brzeskim w 2003 r.36
36

źródło: Dane z publikacji GUS 2005 r.
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usługi
nierynkowe
15%

sektor
publiczny
27%

usługi
rynkowe
13%

sektor publiczny
sektor prywatny
rolniczy
przemysł i budownic.
usługi rynkowe
usługi nierynkowe

przemysł i
budownic.
20%

rolniczy
1%

sektor
prywatny
24%

Wykres 14 przedstawia strukturę pracujących w głównych sektorach gospodarki z 2003 r.
W przemyśle i budownictwie pracuje 20 % zatrudnionych w gminie, w usługach nierynkowych
15 %, natomiast w usługach rynkowych 13 %, a tylko 1% w usługach rolniczych.
Bezrobocie
W gminie zarejestrowanych jest 1163 bezrobotnych w tym 706 (60, 7%) na wsi i 457
(39, 3%) w mieście. Zmiany zachodzące w poziomie i dynamice bezrobocia w latach 2003 2005 przedstawia tabela nr 17
Tab. 17. Poziom i dynamika bezrobocia w latach 2003, 2004 i 200537

Kobiety stanowią ponad 55% wszystkich bezrobotnych, zarówno w mieście, jak i na wsi.
Ludzie w wieku do 24 lat stanowią 20% zarejestrowanych bezrobotnych. 70 % bezrobotnych
to ludzie w wieku pomiędzy 24 a 44 rokiem życia.
Tabela 18 Struktura zarejestrowanych bezrobotnych wg wieku38
37

źródło: Strategia rozwoju gminy…, str.5
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ogółem
Lewin
Brzeski
– miasto
Lewin
Brzeskiwieś
Miasto
i Gmina

25-34
lata
166

35-44
lata
114

45-54
lata
134

55-59 lat

554

15-24
lata
101

35

pow. 60
lat
4

754

153

222

169

182

25

3

1308

254

388

283

316

60

7

100%

19,4%

29,6%

21,7%

24,2%

4,6%

0,5%

Wykres 15 Struktura zarejestrowanych bezrobotnych wg wieku

pow. 60 lat
55-59 lat

0,50%
4,60%

zarejestrowani bezrobotni
24,20%

45-54 lata

21,70%

35-44 lata

29,60%

25-34 lata
19,40%

15-24 lata

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00%

77% bezrobotnych posiada wykształcenie podstawowe i zawodowe.
Tabela 19 Struktura zarejestrowanych bezrobotnych wg wykształcenia39

Lewin
Brzeski –
miasto
Lewin
Brzeskiwieś
Miasto
i Gmina

ogółem

wyższe

policealne,
średnie
zawodowe

LO

zasadnicze
zawodowe

gimnazjalne
i niższe

554

11

109

23

208

203

754

16

120

21

310

287

1308

27

229

44

518

490

100%

2,1%

17,5%

3,4%

39,6%

37,4%

Liczba osób z prawem do zasiłku to ok. 16% wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych.
Najgorsza jest sytuacja wśród kobiet wiejskich. Jedynie niecałe 10 % bezrobotnych kobiet
pobiera zasiłek.
Wykres 16 Struktura bezrobotnych z uwzględnieniem pobierania zasiłku40

38
39
40

źródło: : Strategia rozwoju gminy…, str.5, stan na 30 czerwca 2005 r.
źródło: : Strategia rozwoju gminy…, str.5, stan na 30 czerwca 2005 r.,
źródło: Strategia rozwoju gminy…, str.6
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5.1.4. Podsumowanie
Gmina charakteryzuje się powolnym wzrostem ludności utrzymującej się ze źródeł poza
rolniczych. Fakt ten należy uznać za zjawisko pozytywne, związane z zapoczątkowanym
wielofunkcyjnym rozwojem wsi. Na taki stan wpływa sytuacja w rolnictwie, która zmusza część
ludności pracującej dotychczas w rolnictwie do poszukiwania własnych źródeł zarobkowania.
Brak prowadzonej statystyki dotyczącej pracujących w zakładach osób fizycznych, w których
liczba pracujących nie przekracza 5 osób oraz pracujących w indywidualnych gospodarstwach
rolnych, utrudnia przeprowadzenie analizy rzeczywistego i przyszłego rynku pracy w gminie.

5.2.

WARUNKI MIESZKANIOWE

5.2.1. Zasoby mieszkaniowe
Gmina Lewin Brzeski jest gminą wiejską, stąd większość budynków mieszkalnych to
obiekty wolnostojące i jednorodzinne.
Tabela 20 zestawia dane dotyczące własności mieszkań i okresu budowy. Na terenie
gminy nie ma mieszkań spółdzielczych, przeważają natomiast mieszkania będące własnością
osób fizycznych. Pozostałe są głównie własnością gminy, Skarbu Państwa i zakładów pracy.
Ponadto można zauważyć, że w kolejnych latach rośnie udział mieszkań, będących
własnością osób prywatnych.

Tabela 20. Mieszkania zamieszkane wg okresu budowy i rodzaju podmiotów
będących właścicielami mieszkań41
41

źródło: Dane NSP 2002 r.
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w tym mieszkania stanowiące własność
osób
Skarbu Zakładów
fizycznych gminy Państwa
pracy
ogółem
w tym zamieszkane na stałe

ogółem
3889
3839

2453
2423

931
914

28
28

44
43

950
1162
291
563
545
300
17

603
920
202
249
253
163
16

314
191
79
210
81
48
0

7
5
9
6
0
0
0

12
25
1
2
0
0
0

przed 1918
1918 - 1944
1945 - 1970
1971 - 1978
1979 - 1988
1989 - 2002
w budowie

Poniższe tabele 21 i 22 zawierają podstawowe dane dotyczące stanu zasobów
mieszkaniowych w gminie Lewin Brzeski 2002 roku w por owianiu do 2005 r.
Tabela 21. Zasoby mieszkaniowe gminy Lewin Brzeski w 2002 r.42
Lp.
1
2
3
4

Stan gospodarki mieszkaniowej
Ludność mieszkająca w mieszkaniach
Liczba mieszkań
Liczba izb w mieszkaniach
powierzchnia użytkowa mieszkań [m2]

ilość / powierzchnia
2002 r.
13599
3839
14757
278640

Tabela 22. Zasoby mieszkaniowe gminy Lewin Brzeski w 2005 r.43
Budynki mieszkalne Lokale mieszkalne
łącznie
miasto
wieś
1407
4036
1892
2127

Tabela 23. Formy własności mieszkań (stan na koniec 2005 r.)44
Forma

ilość

Zasoby komunalne
Spółdzielnie mieszkaniowe
Wspólnoty mieszkaniowe administrowane przez Zarząd
Mienia Komunalnego
Wspólnoty mieszkaniowe administrowane przez
spółdzielnie mieszkaniowe lub zarządzane przez
członków wspólnoty
Własność prywatna
Budynki mieszkalne pobudowane w latach 1999 - 2005

1
5
85

Liczba budynków
(w sumie)
64
49
85

Liczba lokali
(w sumie)
257
576
766

50

50

478

68

1091
68

1891
68

Wykres 17. Formy własności budynków (stan na koniec 2005 r.)45
42
43
44
45

źródło: Dane NSP 2002 r.
źródło: Strategia rozwoju gminy…, str. 7
źródło: Strategia rozwoju gminy…, str. 7
źródło: Strategia rozwoju gminy…, str. 7
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własność
prywatna
81%

zasoby komunalne
spółdzielnie
mieszkaniowe
wspólnoty mieszkaniowe
własność prywatna

wspólnoty
mieszkaniowe spółdzielnie
mieszkaniowe
10%
4%

zasoby
komunalne
5%

Na terenie miasta i gminy funkcjonują:
− spółdzielnie mieszkaniowe w Lewinie Brzeskim – 2, oraz w Łosiowie,
Skorogoszczy i Ptakowicach,
− Wspólnoty mieszkaniowe w: Lewinie Brzeskim, Ptakowicach, Przeczy,
Leśniczówce, Łosiowie i w Błażejowicach.
Wykres 18. Formy własności mieszkań (% liczby lokali w całości)46

wspólnoty
mieszkaniowe
31%

własność
prywatna
47%

zasoby komunalne
spółdzielnie
mieszkaniowe
wspólnoty mieszkaniowe
własność prywatna

spółdzielnie
mieszkaniowe
15%

zasoby
komunalne
7%

Jakość zasobów mieszkaniowych zależy od stanu technicznego budynków i uzbrojenia
terenów. Powszechnie dostępna jest jedynie sieć energetyczna i wszystkie budynki
mieszkalne są do niej podłączone.
Komunalna sieć wodociągowa znajduje się w Lewinie Brzeskim i we wszystkich wsiach:
w Łosiowie, Skorogoszczy, Chróścinie, Srzelnikach, Różynie, Golczowicach, Buszycach,
Wronowie, Borkowicach, Błażejowicach, Leśniczówce, Oldrzyszowicach, Przeczy,
Stroszowicach, Sarnach Małych, Kantorowicach, Mikolinie, Jasionie, Nowej Wsi Małej oraz
w Ptakowicach.
46

źródło: Strategia rozwoju gminy…, str. 8
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Sieć gazowa obejmuje 47,8 % zasobów mieszkaniowych, znajduje się w Lewinie
Brzeskim i w osiedlu w Łosiowie. Centralne ogrzewanie z kotłowniami funkcjonuje w 1393
mieszkaniach, co stanowi 35 % ogółu mieszkań.
Do kanalizacji podłączonych jest 35,9% mieszkań.
Stan uzbrojenia mieszkań w gminie Lewin Brzeski przedstawia tabela 24.
Tabela 24. Stan uzbrojenia mieszkań w gminie (stan na koniec 2005 r.)47
% zelektryfikowania
mieszkań

% zwodociągowania
mieszkań

%
skanalizowania
zasobów mieszkaniowych

%
zgazyfikowania
mieszkań

100

100

35,9

47,8

Centralne
ogrzewanie
(%)
35

Spółdzielnie mieszkaniowe dysponują nieco lepszymi, niż średnia gminna, zasobami
mieszkaniowymi. Są to z reguły obiekty wybudowane po 1970 r., o pełnym wyposażeniu
technicznym. Jedynym ich mankamentem jest niewłaściwa izolacja termiczna, nie
odpowiadająca obecnie obowiązującym normom.
Podobnie wspólnoty mieszkaniowe, chociaż niektóre administrują zasobami sprzed 1970r.
o niskim standardzie, często zawilgocone, o złej izolacji termicznej.
W latach 1999 – 2005 nastąpił znaczny wzrost ilości wspólnot mieszkaniowych.
Spowodowane jest to realizacją polityki mieszkaniowej gminy, która polega na prywatyzacji
mieszkań poprzez ich sprzedaż dla najemców na bardzo korzystnych warunkach.
Prywatne zasoby mieszkaniowe można podzielić na trzy grupy:
− Zasoby zlokalizowane w Lewinie Brzeskim
− Nowe budownictwo na terenach wiejskich
− Stare zasoby mieszkaniowe na wsi.
Stan techniczny prywatnych zasobów mieszkaniowych w Lewinie Brzeskim ocenić należy
jako zadawalający. Są to budynki dobrze utrzymane, na czas remontowane, często
zmodernizowane.
Zastrzeżeń nie budzi stan techniczny budynków wybudowanych na terenach wiejskich po
1945 r. Są one dobrze utrzymane i poza stanem izolacji termicznej charakteryzują się
wysokim standardem.
Najgorszy stan techniczny posiadają stare zasoby mieszkaniowe, zarówno w mieście, jak
i na terenach wiejskich. Są to budynki o bardzo niskim standardzie, zawilgocone, zużyte
technicznie. W większości są one własnością ludzi starych, o niskich dochodach, a remont
w nich jest nieracjonalny, dlatego kwalifikują się do wyburzenia.
źródło: Strategia rozwoju gminy, str. 8, 9

Działania samorządu lokalnego powinny zmierzać w kierunku dalszej poprawy warunków
zamieszkania w gminie. Dotyczy to zarówno polepszenia wskaźników, jak i standardów,
poprzez wyposażenie zabudowy mieszkaniowej w niezbędne urządzenia infrastruktury
technicznej.

5.2.2. Budynki komunalne
70% zasobów mieszkaniowych, pozostających mieniem komunalnym gminy, jest w złym
stanie technicznym. Są to budynki wybudowane przeważnie przed rokiem 1939. Stan
zaledwie 9% budynków można określić jako dobry. Większość nie spełnia standardów
dotyczących izolacji termicznej. Do wyburzenia planuje się 14% budynków komunalnych.
W latach 1990 – 2000 w gminie Lewin Brzeski ze środków komunalnych wybudowano
5 nowych budynków mieszkalnych (33 mieszkania).
47

źródło: Strategia rozwoju gminy…,, str. 8
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Z uwagi na konieczność wyburzeń budynków, wysiedlenia lokatorów na czas remontu
kapitalnego,
niezbędne
jest
rozpoczęcie
realizacji
komunalnego
budownictwa
mieszkaniowego, zwłaszcza mieszkań socjalnych.
Dla zapewnienia lokali zamiennych i dla osób najuboższych gmina potrzebuje ok. 70
mieszkań.
źródło: Strategia rozwoju gminy…,, str. 9

5.3.

EDUKACJA

5.3.1. Szkoła podstawowa i gimnazjum
Na terenie gminy w Lewin Brzeski funkcjonują obecnie trzy obwody szkolne:
− Obwód szkoły podstawowej i gimnazjum w Lewinie Brzeskim
− Obwód szkoły podstawowej i gimnazjum w Skorogoszczy
− Obwód szkoły podstawowej i gimnazjum w Łosiowie.
W roku szkolnym 2005/2006 do wszystkich szkół uczęszcza 1652 uczniów, z tego
do szkół podstawowych 1048, a do gimnazjów 606. W szkołach podstawowych uczniowie
uczą się w 43 oddziałach, czyli na jeden oddział przypada średnio 24 uczniów, w gimnazjum
w 26 oddziałach, czyli na jeden oddział gimnazjalny przypada średnio 23 uczniów. Z tej liczby
272 uczniów uczęszcza do szkół w Lewinie Brzeskim, pozostali do szkół w Skorogoszczy
i Łosiowie.
Nauczaniem indywidualnym objętym jest 15 uczniów. Są wśród nich uczniowie
upośledzeni i niepełnosprawni. Dla potrzeb uczniów niepełnosprawnych przystosowany jest
jedynie budynek Gimnazjum w Lewinie Brzeskim i częściowo szkoła podstawowa
w Skorogoszczy.
Uczniów dowożonych do szkół jest 581. Dowożeni na koszt gminy są wszyscy uczniowie
zamieszkali poza miejscowościami, w których usytuowane są szkoły, niezależne od odległości
zamieszkania ucznia od szkoły. Głównie dla dzieci dowożonych szkoły organizują zajęcia
w świetlicach szkolnych. Z zajęć w świetlicy szkolnej korzysta niewielki odsetek uczniów
miejscowych.
Obiady w szkołach spożywa 232 uczniów (14%), z tego dla 220 finansuje Ośrodek
Pomocy Społecznej. Pomoc w formie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2004/2005
uzyskało 353 uczniów, co stanowi 21%. Uczniowie szkół podstawowych, rozpoczynający
naukę, objęci są również pomocą w formie rządowego programu „Wyprawka Szkolna”. W roku
szkolnym 2005/2006 do tej formy pomocy zakwalifikowano 53 uczniów, co stanowi 5%.
źródło: Strategia rozwoju gminy…, str. 11

Tabela 25. Oddziały, uczniowie, w tym korzystający ze świetlicy, pomocy i dowożeni
(stan na koniec 2005 r.)48
48

źródło: Strategia rozwoju gminy…,, str. 12
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Obiady
opłacane przez
OPS

Objęci pomocą
"Wyprawka
Szk.

Objęci pomocą
- stypendia
szkolne

Korzysający z
obiaów

Uczniowie
dowożeni

Uczniowie w
świtlicy szk.

Nauczani
indywidualnie

Mieszkający na
wsi

Uczniowie

Oddziały

Placówka

PSP Lewin
Brzeski
PSP
Skorygoszc
z
PSP
Łosiów
Razem
PSP
Gimnazjum
Lewin
Brzeski
Gimnazjum
Skorogosz
cz
Gimnazjum
Łosiów
Razem
Gimnazja
Ogółem
PSP i
Gimnazja

24

611

169

5

130

169

104

104

22

88

11

525

252

0

118

113

45

40

17

95

8

185

185

1

85

85

30

24

14

52

43

1048

606

6

333

367

179

168

53

235

14

355

103

5

103

102

34

34

x

51

6

137

136

3

60

60

11

10

x

42

6

112

112

1

50

52

8

8

x

25

26

604

352

9

213

214

53

52

x

118

69

1652

957

15

546

581

232

220

53

353

Nauczyciele w szkołach podstawowych i gimnazjach są zatrudnieni łącznie na 127,8 etatu.
Z tej liczby 95% posiada wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym, 2%
wyższe zawodowe, 2% wykształcenie na poziomie kolegium nauczycielskiego. Stopień
nauczyciela dyplomowanego posiada 42% zatrudnionych nauczycieli, 36% to nauczyciele
mianowani, a 22 % rozpoczynający pracę w zawodzie nauczyciele kontraktowi i stażyści.
Wykształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach oraz posiadane stopnie awansu
zawodowego przedstawiają poniższe tabele.
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Tabela 26. Wykształcenie nauczycieli w szkołach w roku szkolnym 2005/200649

Szkoły
Podstawowa
Lewin
Brzeski
Podstawowa
Skorogoszcz
Podstawowa
Łosiów
Razem PSP
Gimnazjum
Lewin
Brzeski
Gimnazjum
Skorogoszcz
Gimnazjum
Łosiów
Razem
Gimnazja
Ogółem
PSP i
Gimnazja

Liczba nauczycieli o określonym poziomie wykształcenia
wyższe zawodowe,
kolegium
%
licencjat
nauczycielskie
pozostałe

wyższe

razem

37,32

92,5

2

1

0

40,32

16,5

88,3

0,54

0

1,64

18,68

16,78
70,6

94,4
91,9

0
2,54

1
2

0
1,64

17,78
76,78

26,15

100

0

0

0

26,15

12,31

100

0

0

0

12,31

11,89

94,6

0

0,67

0

12,56

50,35

98,7

0

0,67

0

51,02

120,95

94,6

2,54

2,67

16,64

127,87

Tabela 27. Stopnie awansu zawodowego nauczycieli w szkołach
w roku szkolnym 2005/200650
Szkoły
stopień
awansu
Podstawowa
Lewin
Brzeski
Podstawowa
Skorogoszcz
Podstawowa
Łosiów
Razem PSP
Gimnazjum
Lewin
Brzeski
Gimnazjum
Skorogoszcz
Gimnazjum
Łosiów
Razem
Gimnazja
Ogółem PSP
i Gimnazja

49
50

Lista etatów nauczycieli o określonym stopniu awansu zawodowego
stażysta

kontraktowy

mianowany

dyplomowany

%

razem

2,98

6,17

16,17

15

37,2

40,32

1,35

0,94

7,39

9

48,2

18,68

1
5,33

1,78
8,89

5,5
29,06

9,5
33,5

63,4
43,6

17,78
76,78

2

5,25

5,5

13,4

51,2

26,15

0,67

0,67

7,97

3

24,4

12,31

2,56

3

2,83

4,17

33,2

12,56

5,23

8,92

16,3

20,57

40,3

51,02

10,56

17,81

45,36

54,07

42,3

127,87

źródło: Strategia rozwoju gminy…,, str. 13
źródło: Strategia rozwoju gminy…,, str. 13
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Większość absolwentów gimnazjów podejmuje naukę w szkołach maturalnych (licea
ogólnokształcące, licea profilowane i technika). W roku szkolnym 2004/2005 z ogólnej liczby
177 absolwentów do liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i techników dostało się
90%, natomiast do szkół zawodowych 10%.
Szkoły, do których dostali się absolwenci gimnazjów z roku szkolnego 2004/2005
przedstawia poniższa tabela.
Tabela 28. Szkoły wybrane przez absolwentów w roku szkolnym 2004/200551
wybrane przez absolwentów szkoły
absolwenci
Gimnazjum Lewin
Brzeski
Gimnazjum
Skorogoszcz
Gimnazjum Łosiów
Razem

Liceum
Ogólnokształcące

Technikum

Liceum Proflowane

Zasadnicza Szkoła
Zawodowa

29

27%

34

31%

39

31%

6

6%

10
14

28,60%
41,20%

12
13

34,20%
38,20%

3
5

8,60%
14,70%

10
2

28,60%
5,90%

53

30%

59

33%

47

27%

18

10%

Świetlica terapeutyczna
Funkcjonowanie rozpoczęła od 1 września 1998 r. Budynek, w którym się mieści, powstał
dzięki pomocy szwedzkiej, ofiarowanej gminie po powodzi w 1997 roku.
Jest to oświatowa placówka opiekuńczo – wychowawcza o charakterze placówki wsparcia
dziennego. Jej cele statutowe to:
− współpraca z przedszkolami i szkołami w zakresie udzielania pomocy dzieciom
i młodzieży z zaburzeniami zachowania, wymagających specjalistycznej opieki
wychowawczej, dzieciom niedostosowanym społecznie oraz pochodzących
z rodzin problemowych,
− udzielanie pomocy dzieciom z wadami wymowy
− zapewnienie opieki wychowawczej dzieciom po zajęciach szkolnych
− udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy –
integracja
− współpraca z rodzicami dzieci objętych opieką, ze szkołami oraz innymi
placówkami oświatowymi i z poradniami oraz instytucjami działającymi na
rzecz dzieci.
Swoją ofertę kieruje do dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym i gimnazjalnym. Świetlica
organizuje zajęcia socjoterapeutyczne i profilaktyczne, logopedyczne, pedagogiczne,
świetlicowe i koła zainteresowań, zajęcia integracyjne, zajęcia dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej oraz wolontariat młodzieży w świetlicy.
Opieką świetlicy terapeutycznej objętych jest 200 wychowanków.
źródło: Strategia rozwoju gminy…,, str. 18

5.3.2. Wychowanie przedszkolne
Według stanu na dzień 30 września 2005 roku wychowaniem przedszkolnym w gminie
objętych jest 370 dzieci, co stanowi 65% dzieci w wieku od 3 do 6 lat (znacznie powyżej
średniej krajowej i wojewódzkiej).
Dzieci te uczęszczają do pięciu placówek przedszkolnych:
51

źródło: Strategia rozwoju gminy…,, str. 14
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−
−
−

Przedszkola Publicznego nr 1 w Lewinie Brzeskim,
Przedszkola Publicznego nr 2 w Lewinie Brzeskim,
Przedszkola Publicznego w Skorogoszczy z oddziałem zamiejscowym
w Mikolinie,
− Przedszkola Publicznego nr 1 w Łosiowie z oddziałem zamiejscowym
przy ul. Jana Barona w Łosiowie,
− Przedszkola Publicznego w Przeczy.
We wszystkich przedszkolach jest 16 oddziałów, z tego dwa usytuowane są poza siedzibą
placówki. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego realizują wszystkie dzieci
sześcioletnie. Dzieci dowożonych do przedszkoli jest 46, co stanowi 12% ogółu. Z obiadów
korzysta 351 dzieci (95%), z tego 52 dzieci, czyli 19% korzysta z obiadów refundowanych
przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
W ofercie dydaktyczno – wychowawczej przedszkoli dodatkowo jest: nauka podstaw
języka angielskiego, zajęcia z rytmiki, muzyki i tańca oraz zajęcia korygujące wady podstawy.
Praca przedszkoli ukierunkowana jest na wszechstronny rozwój dzieci dostosowany do ich
indywidualnych potrzeb.
źródło: Strategia rozwoju gminy…, str. 9

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych placówek zawiera poniższa tabela.
Tab. 29. Oddziały, dzieci, posiłki i liczba miejsc przedszkolach w roku szkolnym 2005/200652
Liczba dzieci
Placówka
Lewin Brzeski nr 1
Lewin Brzeski nr 2
Skorogoszcz,
w tym Mikolin
Łosiów nr 1
Przecza

Liczba
miejsc
100
120
75
25
95
25

Oddziały
4
4
3
1
3
1

6 lat
40
41
27
4
30
6

5 lat
24
31
12
4
25
7

4 - 3 lat
36
28
19
8
21
7

razem
100
100
58
16
76
20

Razem

440

16

148

103

119

370

liczba korzystających z
posiłków
1
2
3
posiłek posiłki posiłki
4
8
81
2
10
88
x
17
37
x
x
x
3
32
38
x
10
10

9

77

254

Nauczyciele w przedszkolach są zatrudnieni łącznie na 32,33 etatu. Z tej liczby 75%
posiada wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym, 3% wyższe zawodowe,
19% wykształcenie na poziomie kolegium nauczycielskiego. Stopień nauczyciela
dyplomowanego posiada 25% zatrudnionych nauczycieli, 62% to nauczyciele mianowani, a
13% rozpoczynający pracę w zawodzie – nauczyciele kontraktowi i stażyści.
Wykształcenie nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach oraz posiadane stopnie awansu
zawodowego przedstawiają poniższe tabele.

52

źródło: Strategia rozwoju gminy…, str. 10
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Tabela 30. Wykształcenie nauczycieli w przedszkolach w roku szkolnym 2005/200653

Placówka
Lewin Brzeski nr 1
Lewin Brzeski nr 2
Skorogoszcz
Łosiów nr 1
Przecza
Razem

Liczba nauczycieli o określonym poziomie wykształcenia
wyższe
zawodowe,
kolegium
wyższe
licencjat
nauczycielskie
pozostałe
7,05
77,90%
1
1
0
6,05
75,10%
0
2
0
5,07
71,70%
0
2
0
5,14
83,70%
0
0
1
1,02
50,50%
0
1
0
24,33
75,20%
1
6
1

razem
9,05
8,05
7,07
6,14
2,02
32,33

Tabela 31. Wykształcenie nauczycieli w przedszkolach w roku szkolnym 2005/200654
Przedszkola
stopień awansu
Lewin Brzeski nr 1
Lewin Brzeski nr 2
Skorogoszcz
Łosiów nr 1
Przecza
Razem

5.4.

Lista etatów nauczycieli o określonym stopniu awansu zawodowego
stażysta
kontraktowy
mianowany
dyplomowany
razem
1
0
7,05
77,90%
1
11%
9,05
1
0
3,05
37,90%
4
49,70%
8,05
0
0,07
4
56,60%
3
42,40%
7,07
0
2
4,05
65,90% 0,09
1,50%
6,14
0
0,02
2
99,00%
0
0
2,02
2
2,09 20,15
62,32% 8,09
25%
32,33

KULTURA

Miejsko – Gminny Dom Kultury oraz świetlice wiejskie
Istnieje od 1958 roku, początkowo prowadził działalność w budynku przy ul. Wojska
Polskiego, a od 1985 roku w obecnej siedzibie – Rynek 14. Zarządza Domem Kultury
w Łosiowie i 12 świetlicami wiejskimi. Stałą formą zajęć objętych jest 125 osób w zespołach
i kołach zainteresowań.
Wyróżniają się:
o Kapela Podwórkowa „Lewiniacy”
o Zespół wokalno – instrumentalny „Ta joj”
o Zespół wokalny i teatralny „SAMI SWOI”
o Młodzieżowy zespół teatralny „Lumpy”
o Dziecięcy zespół teatralny
o Teatrzyk kukiełkowy
o Zespoły taneczne i wokalne dla dzieci szkół podstawowych
W Lewinie Brzeskim przy Domu Kultury funkcjonuje Izba Pamięci i Kultury. Zajmuje się
gromadzeniem i przechowywaniem eksponatów związanych z historią Lewina Brzeskiego.
Dom Kultury jest organizatorem wielu imprez, które na stałe wpisały się w kalendarz kulturalny
gminy, województwa i Polski. Do najciekawszych należy zaliczyć:
o Wojewódzki Przegląd Zespołów Kolędniczych „HERODY”
o Biesiady Kresowe
53
54

źródło: Strategia rozwoju gminy…, str. 10
źródło: Strategia rozwoju gminy…, str. 11
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o Ogólnopolski Plener Malarski Lewin
o Turniej sołectw
o Nocne biegi uliczne
Ponadto Dom Kultury jest organizatorem „Dni Lewina Brzeskiego”, festynów
w poszczególnych wsiach, imprez z okazji świąt państwowych, okolicznościowych
dla zakładów pracy i środowiskowych. W Domu kultury odbywają się: sesje Rady Miejskiej,
uroczystości z okazji świąt i rocznic państwowych, zebrania mieszkańców, wesela
i uroczystości rodzinne.
W Łosiowie funkcjonuje Wiejski Dom Kultury, który posiada salę widowiskową,
bibliotekę, klub i wypożyczalnię naczyń KGW.
Świetlice wiejskie wykorzystywane są do imprez wiejskich i środowiskowych,
uroczystości rodzinnych, zabaw wiejskich, itp. utrzymywane wspólnie przez Rady Sołeckie
i Dom Kultury w Lewinie. Świetlice wiejskie istnieją w Buszycach, Stroszowicach, Przeczy,
Oldrzyszowicach, Nowej Wsi Małej, Ptakowicach, Golczowicach, Różynie, Mikolinie,
Kantorowicach i Jasionie.
Z działalności prowadzonej poza Domem Kultury wymienić należy:
o Zespół ”Asgaard” wykonujący muzykę gotycko – metalową
o Poeci:
• Poetka, pani Irena Zajączkowicz – Dudek
• Poetka ludowa, pani Obacz Michalina z Mikolina
o Malarze:
• Stanisław Śnieżyk z Przeczy
• Tadeusz Ufa - Łosiów
o Kowalstwo artystyczne:
• Marek Błażejewicz z Łosiowa
Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna
Działalność Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej i jej filii w Łosiowie, Skorogoszczy,
Przeczy i Strzelnicach pokazuje tabela 32.
źródło: Strategia rozwoju gminy , str.40, 41

Tabela 32. Zasoby biblioteczne w gminie55
Stan księgozbioru
w vol.
Prenumerata
czasopism

ogółem
miasto
wieś
Łosiów
Przecza Skorogoszcz Stzelniki
41399
18807
22592
6040
5659
4970
5923
27
tytułów

Działalność kulturalno – oświatowa w bibliotekach to:
o spotkania z pisarzami
o konkursy
o lekcje biblioteczne
o wieczory baśni
o wycieczki do bibliotek
o kiermasz książek
o zebrania czytelnicze
Biblioteki prowadzą również działalność gospodarczą tj. usługi kserograficzne i kiermasz
książek.
źródło: Strategia rozwoju gminy…, str.40, 41

55

źródło: Strategia rozwoju gminy…, str. 41
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5.5.

SPORT, REKREACJA I WYPOCZYNEK

Kluby sportowe działające na terenie miasta i gminy Lewin Brzeski:
− Klub Sportowy „Olimpia” – sekcja piłki nożne, klasa A i I liga juniorów;
− Klub Sportowy „Pogoń” Łosiów- sekcja piłki nożnej, klasa A i II liga juniorów
− Klub Sportowy LZS Skorogoszcz- sekcja piłki nożnej, klasa B i II liga juniorów
− Klub Sportowy LZS Golczowice – sekcja piłki nożnej, klasa C
− Klub Sportowy Kantorowice – sekcja piłki nożnej, klasa C
− Klub Sportowy LZS „Błękitni” Przecza – sekcja piłki nożnej, klasa C
− Klub Sportowy LZS Ptakowice – sekcja tenisa stołowego
Największymi klubami są „Olimpia” z Lewina Brzeskiego i „Pogoń” z Łosiowa. Dysponują
one dobrze utrzymanymi boiskami wraz z zapleczem socjalnym. W Lewinie i Łosiowie są to
szatnie, natryski i toalety. Pozostałe kluby posiadają skromne boiska bez zaplecza socjalnego.
Kluby sportowe, poza rozgrywkami na własnych boiskach, ponad 100 razy rocznie rozgrywają
mecze poza gminą.
W Lewinie od 6 lat działa sekcja KARATE KYOKUSHNKAI, należąca do Polskiej
Organizacji KARATE KYOKUSHNKAI IFK. Trenuje młodzież ze szkoły podstawowej,
gimnazjum, szkół średnich oraz kilku studentów. Razem ponad 40 osób.
źródło: Strategia rozwoju gminy…, str.42

5.6.

OCHRONA ZDROWIA

Podstawową opiekę zdrowotną mieszkańcom gminy zapewniają niepubliczne zakłady
opieki zdrowotnej, które podpisały kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia:
− Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – „Vita” w Lewinie Brzeskim
− Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarska s. c. w Lewinie
Brzeskim
− Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Grupowa Lekarzy POZ
„Nomag – Med.” W Łosiowie, który funkcjonuje w miejscu dwóch poprzednich
przychodni lekarskich w Łosiowie i Skorogoszczy.
Zakłady opieki zdrowotnej w Lewinie obsługują około 7500 mieszkańców, a „Nomag –
Med.” obejmuje opieką około 6 000 mieszkańców skupionych wokół Łosiowa i Skorogoszczy.
W funkcjonujących w nich laboratoriach analitycznych wykonywane są podstawowe badania
pacjentów tj.: EKG, morfologia, OB., poziom cukru, poziom cholesterolu, trójglicerydy, ponadto
zakład „Vita” w Lewinie Brzeskim przeprowadza badania USG, a w Skorogoszczy i w NZOZ
Vita w Lewinie przeprowadzane są badania spirometryczne.
Zakłady opieki zdrowotnej świadczą pełny zakres usług podstawowej opieki zdrowotnej
tzn. diagnozowanie i leczenie pacjentów, sprawują opiekę nad noworodkiem wykonując
patronaże pielęgniarskie i lekarskie w domu pacjenta, wykonują szczepienia ochronne.
W Lewinie Brzeskim czynne są gabinety: ginekologiczny, neurologiczny i fizykoterapeutyczny,
które posiadają podpisane kontrakty z NFZ oraz okulista przyjmujący pacjentów prywatnie.
Zakłady opieki zdrowotnej w Skorogoszczy i w Łosiowie prowadzą profilaktykę oraz zajmują
się koordynowaniem higieny szkolnej. W Lewinie sprawami higieny szkolnej zajmuje się
pielęgniarka szkolna.
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Na terenie gminy funkcjonują gabinety stomatologiczne, 4 w Lewinie i 1 w Łosiowie.
Gabinet stomatologiczny znajdujący się w budynku PSP w Lewinie Brzeskim, jest traktowany
przez NFZ jako gabinet profilaktyczno – leczniczy dla dzieci.
Uzupełnieniem dla publicznej służby zdrowia jest powstała w 1998 roku Stacja Opieki
„Caritas” w Skorogoszczy. Wyposażenie i sprzęt zapewniła „Caritas” Diecezji Opolskiej,
Gmina zaadoptowała pomieszczenia udostępnione przez Proboszcza Parafii w Skorogoszczy
oraz zapewnia bieżące utrzymanie działalności stacji.
Podstawowa opieka zdrowotna uzupełniona jest profilaktyką antyalkoholową. W Lewinie
Brzeskim czynny jest Punkt Informacyjno – Konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu
i członków ich rodzin oraz grupy samopomocowe AA i Al.-anon. W Skorogoszczy i Łosiowie w
budynkach gimnazjów także funkcjonują punkty informacyjno – konsultacyjne dla osób
uzależnionych.
Na terenie gminy funkcjonują cztery apteki zabezpieczające dostęp do leków i preparatów
medycznych: dwie w Lewinie Brzeskim i po jednej w Skorogoszczy i Łosiowie.

5.7.

POMOC SPOŁECZNA

Na terenie gminy funkcjonują następujące ośrodki pomocy społecznej:
• Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Lewin Brzeski,
• Stacja Opieki "CARITAS" Skorogoszcz, ul. Opolska (teren plebanii),
• „Pomóżmy im” Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych Lewin Brzeski,
ul. Kościuszki 52,
• Punkt Informacyjno – Konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich
rodzin:
− w Lewinie Brzeskim: ul. Kościuszki 52 (budynek przychodni),
− w Skorogoszczy: ul. Okrzei 12 (budynek gimnazjum),
− w Łosiowie: ul. Słowackiego 7 (budynek gimnazjum).
Opieka społeczna ma na celu pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężeniu trudnych
sytuacji życiowych, których nie są w stanie same pokonać.
Tabela 33. Zadania zlecone i własne – liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej
w latach 2000 - 200456
Formy pomocy (zad. zlecone)
Zasiłki stałe
zasiłki stałe - wyrównawcze
renty socjalne
zasiłki okresowe
w tym gwarantowane
ochrona macierzyństwa
zasiłki rodzinne
zasiłki pielęgnacyjne
inne
formy pomocy (zadania
własne)
posiłek dzieci w stołówce szk.
posiłki - bony żywnościowe
usługi opiekuńcze
zasiłki celowe
pogrzeby
inne
56

2000
23
29
42
462
68
172
123
39
15

2001
30
41
53
378
27
75
90
45
13

2002
31
47
68
339
14
64
61
58
x

2003
30
57
71
227
9
80
8
45
95

2004
x
62
x(ZUS)
336
x
35
837
55
x

2000
210
45
50
220
2
4

2001
228
59
54
195
8
4

2002
396
93
59
281
3
3

2003
389
50
54
289
1
x

2004
387
52
51
282
1
2

źródło: Strategia rozwoju gminy…, str. 21
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Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy, Sądem
Powiatowym w Brzegu, Komisariatem Policji w Lewinie Brzeskim, szkołami, przedszkolami
oraz samorządem mieszkańców i sołectw. Ponadto współpracuje z organizacjami
pozarządowymi i kościelnymi: Ligą Kobiet Polskich, Polskim Czerwonym Krzyżem, „Caritas”
Diecezji Opolskiej, Kołem Przyjaciół Radia Maryja, Stowarzyszeniem Przyjaciół i Osób
Niepełnosprawnych „Pomóżmy im” i innymi. W ramach pomocy społecznej wypłacane są
dodatki mieszkaniowe.
Tabela 34. Wydatki związane z wykonywaniem powyższych zadań
( tyś. PLN) w latach 2000 - 200457
Rodzaj
zadania
zadania
zlecone
zadania
własne
Świadczenia
rodzinne

2000

2001

2002

2003

2004

978.813

727.536

791.855

714.551

261.692

252.407

264.076

295.718

356.760

558.601

x

x

x

x

1.879.427

Tabela 34 przedstawia stały wzrost OPS.

5.8

POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Dominującym typem działalności produkcyjnej w gminie jest: piekarnictwo, produkcja
i przetwórstwo artykułów spożywczych, wytwórnia wód gazowanych, produkcja wyrobów
metalowych, stolarstwo i eksploatacja kruszyw mineralnych.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Do największych zakładów na terenie miasta i gminy należą:
Dolnośląski Holding Cukrowniczy- cukrownia „Wróblin” S.A. w Lewinie Brzeskim,
Opolskie Kopalnie Surowców Mineralnych - odkrywkowe wydobycie kruszyw
budowlanych,
SEGA - produkcja urządzeń rozdzielczych i sterowniczych niskiego napięcia,
REMOTEX - konstrukcje schodowe,
VIPAK - produkcja opakowań foliowych,
MONTAGETECHNIK Sp z o.o.- produkcja i obróbka materiałów metalowych,
PROKONEX - zakład pracy chronionej specjalizujący się w szyciu odzieży roboczej,
PPH Chemia - Bomar- produkcja płynów eksploatacyjnych do samochodów
i produkcja pojemników do przechowywania kwasów,
ELMAN - wykonywanie pomiarów elektrycznych, wycena robót, instalacje elektryczne
i wodno-kanalizacyjne,
J.D. Trade Sp. z o.o.- kopalnia kruszyw,
Spółdzielnia Mleczarska w Brzegu, zakład w Lewinie Brzeskim,
OPTIMUS S.A.

Działalność usługowa jest reprezentowana przez firmy budowlane, instalacyjne,
metalowe, transportowe, komunalne, motoryzacyjne i kamieniarskie. Gmina jest również
wyposażona w usługi z zakresu krawiectwa, fryzjerstwa, wideofilmowania, napraw sprzętu
AGD i RTV, usługi geodezyjne oraz projektowanie i nadzór budowlany.
57

źródło: Strategia rozwoju gminy…, str. 21
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Tabela 35 przedstawia strukturę podmiotów gospodarczych w gminie w 2005 r.
Tabela 35. Podmioty gospodarcze w mieście i gminie Lewin Brzeski58
miasto Lewin
Brzeski
gmina
razem

przemysł
12

usługi
270

handel
151

sklepy
77

gastronomia
10

8
20

194
464

119
270

62
139

7
17

6. ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA LUDNOŚCI I JEJ MIENIA
Głównym zagrożeniem dla bezpieczeństwa ludności i mienia stanowią powodzie.
Występuje ono głównie wzdłuż większych cieków wodnych, zwłaszcza Odry i Nysy Kłodzkiej.
Problem bezpieczeństwa mienia związany jest także z brakiem odpowiedniej ilości
posterunków policji oraz środków finansowych. Zjawisko to jest powszechne niemal w całej
Polsce.
Na terenie gminy Lewin Brzeski nie występują obiekty, w których znajdują się
substancje, których rodzaje, kategorie i ilości mogą stanowić zagrożenie wystąpienia
poważnej awarii.
Zagrożenie mogą stanowić wycieki substancji ropopochodnych podczas kolizji
i wypadków drogowych. Przez teren gminy przebiegają wyznaczone trasy przewozu
materiałów niebezpiecznych (przylegająca autostrada A-4, linia kolejowa), którymi
przewożone są substancje niebezpieczne i w przypadku zaistnienia zdarzenia drogowego
mogą spowodować wystąpienie poważnej awarii.
Do niebezpiecznych zalicza się również pożary lasów i nieużytków.

7.

POTRZEBY I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU GMINY

W gminie wyraźnie występuje tendencja do rozwijania funkcji jednego rodzaju – rolnictwa.
Jest to niekorzystne ze względu na sytuację społeczno – gospodarczą. Istnieje potrzeba
wielofunkcyjnego rozwoju gminy Lewin Brzeski, a możliwości takiego rozwoju tkwią
w potencjale przyrodniczym, kulturowym oraz w sferze społecznej.
Bariery i zagrożenia rozwoju stanowią istniejące uwarunkowania, przedstawione poniżej.
7.1 OGRANICZENIA I ZAGROŻENIA ROZWOJU GMINY

7.1.1. Ograniczenia pochodzenia naturalnego
• Lasy objęte ochroną, w szczególności lasy położone w obrębie Obszaru Chronionego
Krajobrazu „Bory Niemodlińskie” oraz Stobrawskiego Parku Krajobrazowego i otuliny
• Obszary prawnie chronione – Stobrawski Park Krajobrazowy wraz z otuliną
• oraz Obszary Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie”
• Kompleksy gleb o wysokiej bonitacji klasy I – III na terenie całej gminy
• Tereny ekosystemów wodno – łąkowych, położonych wzdłuż cieków wodnych (Odra,
Nysa Kłodzka)

58

źródło: Strategia rozwoju gminy…, str. 28
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•
•

Tereny zagrożone wodami powodziowymi wzdłuż większych cieków wodnych,
zwłaszcza Odry i Nysy Kłodzkiej; zakaz wykonywania robót ziemnych w międzywalu
i strefie min. 50 m od istniejących obwałowań przeciwpowodziowych
Tereny zagrożone erozją wodną i wietrzną

7.1.2. Ograniczenia pochodzenia antropogenicznego
• Strefa zagrożenia wzdłuż gazociągu wysokoprężnego, o zasięgu ustalanym zgodnie
z obowiązującymi normami i przepisami szczegółowymi
• Strefy zagrożenia ponadnormatywnym promieniowaniem elektromagnetycznym
wzdłuż linii średniego (15 – 40 kV) i wysokiego napięcia, o zasięgu ustalanym zgodnie
z obowiązującymi normami i przepisami szczególnymi.
7.1.3. Główne źródła zagrożeń środowiska przyrodniczego i stanu sanitarnego
• Uciążliwości i zagrożenia związanie z intensywnym ruchem komunikacyjnym
na drogach krajowych i, w mniejszym stopniu, na drogach powiatowych
• Lokalne kotłownie i skupiska emitorów z palenisk domowych, powodujące
zanieczyszczenie powietrza we wszystkich miejscowościach gminy
• Dzikie wysypiska odpadów komunalnych
7.1.4. Obszary szczególnej ochrony środowiska
•
•
•
•
•
•

8.

Stobrawski Park Krajobrazowy
Obszary Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie”
Obszar „NATURA 2000”- „Grądy Odrzańskie”
Rezerwat Przyrody „Stawy Niemodlińskie”
korytarze ekologiczne wzdłuż ważniejszych cieków wodnych

STAN PRAWNY GRUNTÓW

Na obszarze gminy Lewin Brzeski istotne znaczenie w strukturze własności gruntów
mają grunty należące do Skarbu Państwa, a przede wszystkim do Agencji Nieruchomości
Rolnych. Przeważnie przejęto je po byłych państwowych gospodarstwach rolnych. Są to
z reguły duże działki rolne. Wynika to z charakteru typowo rolniczego gminy.
Najistotniejszy udział w strukturze własności gruntów gminy mają grunty należące do
osób fizycznych. Są to przede wszystkim grunty orne, zlokalizowane na całym obszarze
gminy oraz pastwiska i łąki.
Gruntów należących do gminy jest stosunkowo niewiele i należą do nich głównie grunty
zabudowane i zurbanizowane oraz niewielka część użytków rolnych.

9.

WYSTĘPOWANIE
OBIEKTÓW
I
TERENÓW
NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH

CHRONIONYCH

W gminie Lewin Brzeski nie ma obszarów chronionych poza terenami i obiektami
chronionymi z punktu widzenia przepisów szczególnych, omówionych w punkcie 3 i 4.
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10.

WYSTĘPOWANIE
GEOLOGICZNYCH

OBSZARÓW

NATURALNYCH

ZAGROŻEŃ

Na terenie gminy Lewin Brzeski nie występują obszary naturalnych zagrożeń
geologicznych.

11.

WYSTĘPOWANIE
UDOKUMENTOWANYCH
ORAZ ZASOBÓW WÓD PODZIEMNYCH

ZŁÓŻ

KOPALIN

Złoża kopalin występujących na terenie gminy Lewin Brzeski zostały wymienione
i omówione w punkcie 3.1.2.
Zasoby wód podziemnych występujących na terenie gminy Lewin Brzeski zostały
wymienione i omówione w punkcie 3.1.4.

12.

WYSTĘPOWANIE
TERENÓW
GÓRNICZYCH
NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH

WYZNACZONYCH

Tereny górnicze występujące na terenie gminy Lewin Brzeski zostały wymienione
i omówione w punkcie 3.1.2.

13.

STAN SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ,
W TYM
STOPIEŃ
UPORZĄDKOWANIA
GOSPODARKI
WODNOŚCIEKOWEJ, ENERGETYCZNEJ ORAZ GOSPODARKI ODPADAMI
13.1 STAN SYSTEMU KOMUNIKACJI
13.1.1 Komunikacja drogowa

W skład systemu drogowego na terenie gminy Lewin Brzeski wchodzą:
a) autostrada A-4 – szlak komunikacyjny łączący granicę wschodnią i zachodnią naszego
kraju z przejścia granicznego w Korczowej (z Ukrainą) ciągiem szlaków drogi krajowej
nr 94 oraz drogi krajowej nr 4, w kierunku Wrocławia autostradą A-4 i dalej w kierunku
przejścia granicznego w Olszynie (z Republiką Federalną Niemiec) ciągiem autostrady A-4
oraz A-18. Autostrada na terenie gminy ma charakter przelotowy, gmina nie ma
bezpośredniego połączenia, brak jest węzła komunikacyjnego. Najbliższe węzły znajdują
się w sąsiednich gminach: Olszanka (ok. 22 km od centrum Lewina Brzeskiego) oraz
Dąbrowa (ok. 20 km od centrum Lewina Brzeskiego)
b) droga krajowa nr 94 Krzywa – Kraków jest szlakiem komunikacyjnym będącym bezpłatną
trasą alternatywną dla autostrady A4. DK94 w znacznej części jest poprowadzona starą
trasą DK4. Po całkowitym wybudowaniu autostrady A4 na odcinku Brzeg - Kraków dawna
droga DK4 na tym samym odcinku nabrała znaczenia drugorzędnego. W skali lokalnej
droga jest podstawowym szlakiem komunikacyjnym łączącym miasto Lewin Brzeski
i okoliczne miejscowości z większymi sąsiednimi miastami, z Brzegiem i Opolem
c) drogi wojewódzkie:
- nr 458, droga stanowiąca połączenie miasta Lewin Brzeski z drogą krajową nr 94
oraz z gminą Olszanka
- nr 459, droga biegnąca na północ od drogi krajowej nr 94 przez Skorogoszcz
do miejscowości Narok
- nr 460 droga biegnąca na północ od drogi krajowej nr 94 łącząca miejscowość
Skorogoszcz z miejscowością Popielów oraz drogą wojewódzką nr 457
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d) drogi powiatowe:
- 1159 O Mikolin – Golczowice o długości 3,187 km
- 1160 O droga przez miejscowość Golczowice o długości 1,824 km
- 1161 O Wronów DK-94 o długości 1,733 km
- 1162 O Różyna - Lewin Brzeski o długości 6,4 km
- 1184 O Stroszowice – Rogi o długości 4,946 km
- 1185 O Skorogoszcz – Oldrzyszowice o długości 9,252 km
- 1186 O Borkowice – Przecza o długości 4,057 km
- 1508 O Niemodlin – Lewin Brzeski o długości 6,722 km
- 1719 O Ciepielowice – Przecza o długości 0,752
- 1182 O Łosiów – Kantorowice o długości 6,481 km
- 1165 O Prędocin – Strzelniki o długości 1,708 km
- 1166 O Zwanowice – Strzelniki o długości 1,26 km
- 2151 O ul. Moniuszki o długości 0,64 km
- 2152 O ul. Powstańców Śląskich o długości 0,48 km
- 2153 O ul. Świerczewskiego o długości 0,12 km
- 2154 O al. Wojska Polskiego o długości 0,65 km

d)

drogi gminne, utwardzone oraz pozostałe

Układ komunikacyjny w gminie Lewin Brzeski przybiera charakter pasmowy.
Podstawowe połączenia komunikacyjne, stanowiące szkielet siatki komunikacyjnej,
przebiegają w kierunku od północnego zachodu na południowy wschód Jest to autostrada
A-4, oraz droga krajowa nr 94. Uzupełnieniem są drogi wojewódzkie przecinające drogi
krajowe w układzie zbliżonym do prostopadłego. Ze względu na charakterystyczne położenie
miasta Lewin Brzeski, który nie leży przy żadnej z dróg krajowych, szczególnego znaczenia
nabiera droga wojewódzka nr 458, zapewniająca połączenie Lewina Brzeskiego z drogą
krajową nr 94 oraz z węzłem autostradowym, znajdującym się gminie Olszanka.
Drogi lokalne, które łączą poszczególne miejscowości, są w większości utwardzone,
o nawierzchni asfaltowej i sporadycznie brukowanej. Stan techniczny dróg w gminie nie
odpowiada w pełni wymaganym standardom i nie zapewnia bezpieczeństwa ruchu
komunikacyjnego. Fragmenty drogi krajowej nr 94 na odcinkach jej przebiegu przez wsie
Leśniczówka, Łosiów, Buszyce i Skorogoszcz wymagają budowy obejść terenów
mieszkaniowych.
Podstawową obsługę komunikacji zapewniają stacje paliw w Lewinie Brzeskim,
Chróścinie, Łosiowie i Skorogoszczy. Obsługę serwisową pojazdów zapewniają prywatne
warsztaty naprawcze, elektromechaniczne i lakiernicze, zlokalizowane na terenach zabudowy,
najczęściej w okolicy drogi krajowej nr 94 oraz w mieście Lewin Brzeski. Najbliższe
specjalistyczne ośrodki i stacje diagnostyczne znajdują się w Opolu i Brzegu.
13.1.2 Komunikacja kolejowa
Przez gminę Lewin Brzeski przebiega magistralna linia kolejowa nr 132 (E-30)
o znaczeniu krajowym, relacji Wrocław – Bytom. Jest to linia dwutorowa, prowadząca ruch
kolejowy ze Szczecina przez Wrocław, Opole, Katowice, Kraków do Przemyśla. W gminie
znajdują się trzy stacje kolejowe (w Łosiowie, Lewinie Brzeskim i Przeczy), na których
zatrzymują się pociągi o charakterze lokalnym. Gmina posiada bezpośrednie połączenie
kolejowe z takimi miastami jak: Wrocław, Opole, Kędzierzyn Koźle, Brzeg, Oława.
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13.1.3 Ścieżki rowerowe
Na terenie gminy wyznaczony jest szlak rowerowy, biegnący przez miejsca o wysokich
wartościach kulturowych oraz przyrodniczych. Szlak został poprowadzony drogami gminnymi
drugorzędnymi oraz gruntowymi tak, aby nie kolidował z intensywnym ruchem
samochodowym. Ponadto lokalny ruch rowerowy, związany z codziennymi dojazdami
ludności do pracy i szkół, odbywa się po drogach publicznych wraz z ruchem pieszym
i samochodowym.
Rys. 8. Schemat tras rowerowych w gminie Lewin Brzeski59

13.2 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
13.2.1 Zaopatrzenie w wodę
W gminie Lewin Brzeski wszystkie miejscowości są zaopatrzone w wodę z sieci
wodociągowej z dwóch studni głębinowych, zlokalizowanych w Lewinie Brzeskim. W pobliżu
znajdują się zbiorniki do magazynowania i stacja uzdatniania wody. Dwie studnie znajdują się
w Mikolinie. Na terenie gminy znajduje się 5 pompowni wody, w Lewinie Brzeskim,
Leśniczówce, Błażejowicach, Nowej Wsi Małej i Mikolinie. Zatwierdzone zasoby
eksploatacyjne studni głębinowych to około 96 m3/h. Obsługują one miejscowości: miasto
Lewin Brzeski oraz sołectwa – Łosiów, Strzelniki, Różyna, Jasiona, Leśniczówka, Buszyce,
Skorogoszcz, Chróścina, Wronów, Mikolin, Golczowice, Borkowice, Błażejowice, Mała Nowa
Wieś, Kantorowice, Sarny Małe, Stroszowice, Oldrzyszowice, Przecza i Ptakowice.

59

źródło: tablica informacyjna przed Urzędem Miasta i Gminy Lewin
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13.2.2 Gospodarka ściekowa
Na terenie gminy znajdują się 3 czynne oczyszczalnie ścieków, w Lewinie,
Skorogoszczy i Leśniczówce. W Lewinie Brzeskim oddana do użytku w 2005 r. oczyszczalnia
BIOCOS o przepustowości 1500m3/d spełnia wszystkie wymogi ochrony środowiska i posiada
zezwolenie na unieszkodliwianie płynnych odpadów komunalnych. Przewiduje się podłączyć
do niej miejscowości: Skorogoszcz, Chróścinę, Borkowice, Przeczę, Oldrzyszowice,
Kantorowice, Nową Wieś Małą, Buszyce i Leśniczówkę.
Oczyszczalnie w miejscowościach Skorogoszcz, Leśniczówka, Wronów, Błażejowice, które
zostały wybudowane przez byłe PGR-y, są obecnie w złym stanie technicznym. Ścieki
z osiedla w Łosiowie odprowadzane są do oczyszczalni w Zwanowicach (gmina Skarbimierz).
Na terenie wiejskich gminy istnieją niewielkie zespoły zabudowy we wsiach oraz stosunkowo
małe zapotrzebowanie na wodę, co skutkuje również małą produkcją ścieków.
13.2.3 Regulacja stosunków wodnych
Miasto Lewin Brzeski posiada system kanalizacji deszczowej, gównie w części starego
miasta oraz większych ulic, jednak nadal system ten jest niewystarczający. Na większości
terenów wiejskich sieć kanalizacji deszczowej i burzowej jest również niewystarczająca lub
nadaje się do modernizacji. Sieci takiej brakuje w miejscowościach: Borkowice, Chróścinie,
Golczowicach, Kantorowicach, Nowej Wsi Małej, Sarnach Małych i Wronowie. W miejscach
niedoboru powyższych sieci wody powierzchniowe spływają grawitacyjnie do rowów
melioracyjnych oraz okresowych cieków wodnych.
Tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi występują wzdłuż większych cieków
wodnych, głównie wzdłuż rzeki Nysy Kłodzkiej, Odry oraz Ścinawy Niemodlińskiej.
Szczególnie narażone są tereny zainwestowane w
Lewinie Brzeskim, Chróścinie,
Skorogoszczy i Mikolinie. Do miejscowości, które mocno ucierpiały podczas powodzi
w 1997 r. należą: Stroszowice, Kantorowice, Skorogoszcz, Mikolin, Lewin Brzeski,
Oldrzyszowice, Przecza i Chróśćina. Obecnie podejmowane są działania związane
z programem ochrony przeciwpowodziowej dla Odry i jej dopływów, które będą stopniowo
realizowane w celu poprawienia stosunków wodnych oraz zagrożenia powodziowego na tym
obszarze.
13.2.4 Gospodarka odpadami
Na obszarze gminy funkcjonuje składowisko odpadów komunalnych we Wronowie.
Odpady niebezpieczne zbierane są przez firmę z Opola, która posiada zezwolenie
na utylizację tych odpadów. Rocznie z terenu gminy wywożonych jest około 480 ton odpadów.
W gminie zauważyć można potrzebę pewnych działań związanych z gospodarką odpadami,
takich jak podnoszenie świadomości ekologicznej obywateli i zorganizowane zbiórki odpadów.
13.2.5 Zaopatrzenie w gaz
Przez obszar gminy przebiegają dwa gazociągi wysokiego ciśnienia:
DN 350 PN 4,0 MPa relacji Zdzieszowice - Wrocław oraz DN 250/200 PN 4,0MPa relacji
Lewin Brzeski - Paczków. Gmina jest częściowo zgazyfikowana. Miasto Lewin Brzeski
zaopatrywane jest w gaz ziemny przewodowy za pośrednictwem stacji redukcyjno pomiarowej I i II stopnia, zlokalizowanej w północno- zachodniej części miasta. Stacja ta
włączona jest w układ gazociągów relacji Zdzieszowice - Wrocław. Miasto jest obsłużone
siecią gazową, z wyjątkiem osiedla Zatorze, również wieś Łosiów jest zaopatrywana
częściowo w gaz (osiedle WODR). Pozostałe miejscowości nie są zgazyfikowane.

94
9

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lewin Brzeski

Gazociągi przebiegające przez obszar gminy wymagają zachowania stref ochronnych,
których parametry określone są odpowiednimi przepisami pokazanymi w poniższej tabeli.
Tabela 36. Przykładowe odległości podstawowe gazociągów od obiektów terenowych.
L.p.

Rodzaj obiektu terenowego

1.

Miasta i zespoły wiejskich bud.
mieszkaln. o zwartej zabudowie
Budynki użyteczności publicz.
Budynki mieszkalne zabudowy
jedno- i wielorodzinnej
Wolnostojące bud. Mieszkalne
Zakłady przemysłowe
Parkingi

2.
3.
4.
5.
6.

DN ≤ 300,
PN6,3 MPa

DN>300,
PN 6,3MPa

DN ≤300,
PN 1,6MPa

25m

50m

20m

35m

65m

25m

Licząc od
gazociągu do
linii zwartej
zabudowy
granicy terenu

20m

35m

20m

rzutu budynku

15m
25m
20m

25m
50m
30m

15m
20m
20m

rzutu budynku
granicy terenu
granicy terenu

13.2.6 Zaopatrzenie w energię elektryczną
Przez teren gminy Lewin Brzeski przebiegają tranzytowe linie elektro-energetyczne
wysokiego napięcia: 110kV Hermanowice - Gracze, 110kV Gracze - Groszowice, 110kV
Hermanowice - Groszowice. Przez teren gminy przebiega napowietrzna linia dwutorowa
110 kV o długości 2,9 km, stanowiąca przelotowe wprowadzenie linii relacji GroszowiceGracze do GPZ Przecza. Linie 15kV występują jako napowietrzno - kablowe z przewagą linii
kablowych w rejonach gęstej zabudowy o zróżnicowanych przekrojach przewodów. Przez
teren gminy przebiegają również dwie linie napowietrzne 30kV, zasilające podstację trakcyjną
PKP w Przeczy, które są własnością spółki Polskie Linie Kolejowe S.A.
Energia elektryczna dostarczana jest z trzech głównych punktów zasilania: GPZ Gracze,
GPZ Pawłów, GPZ Siołkowice. Łączna długość linii 15kV napowietrznych wynosi obecnie
117,97 km, a łączna linii kablowych 11,42 km. Łączna długość linii napowietrznych niskiego
napięcia (nN) wynosi 70,75 km, a linii kablowych 21,16 km. Ilość stacji transformatorowych
w gminie wynosi 88, z największą liczbą w Lewinie Brzeskim, Skorogoszczy i Łosiowie.
W mieście oraz większości wsi elektryfikacja oraz oświetlenie uliczne są wystarczające. Na
terenie gminy zlokalizowana jest elektrownia wodna „Kopin” o mocy 920kW.
13.2.7 Telekomunikacja
Na terenie miasta Lewin Brzeski funkcjonuje obiekt wyposażony w nowoczesne cyfrowe
urządzenia telekomunikacyjne. Istniejąca sieć telefoniczna jest technicznie sprawna
i poddawana stałej konserwacji oraz modernizacji. W mieście istnieje stały dostęp
do internetu. W gminie planowana jest budowa światłowodowych linii doziemnych oraz
doziemna miedziana sieć rozdzielcza. Większość istniejących terenów wiejskich jest prawie
w 100% stelefonizowana, jednak przewiduje się stopniowy stały wzrost abonentów.
13.2.8 Gospodarka cieplna
Gmina nie posiada zorganizowanego systemu ciepłowniczego z wyjątkiem miasta
Lewina Brzeskiego, gdzie zabudowa wielorodzinna zaopatrywana jest z centralnych dwóch
kotłowni. Kotłownie te są w dobrym stanie technicznym. Na bieżąco wykonywane są
przeglądy techniczne oraz pracują one w systemie zdalnego monitorowania. W ostatnim
czasie dokonano wymiany paliwa z oleju na gaz oraz zamontowano urządzenia odzyskujące
ciepło ze spalin. Na terenie gminy jest 9 odbiorców ciepła. Z sieci ogrzewania centralnego
korzysta ok. 24% mieszkańców, a głównym źródłem energii cieplnej w gminie pozostają nadal
indywidualne kotłownie.
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14.

ZADANIA SŁUŻĄCE REALIZACJI PONADLOKALNYCH CELÓW PUBLICZNYCH

Brak istniejących zadań rządowych o znaczeniu ponadlokalnym. Planowane zadania
przedstawiono w części B – Kierunki.

96
9

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lewin Brzeski

CZĘŚĆ B
KIERUNKI

UWAGA : Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r.
w sprawie zakresu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego § 4 ust. 2 w projekcie określono wpływ uwarunkowań, o których
mowa w art. Ust. 1 ustawy, na ustalenie kierunków i zasad zagospodarowania
przestrzennego gminy, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy.
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I. STRUKTURA HIERARCHICZNA CELÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY LEWIN BRZESKI: MISJA, STRATEGICZNE, GŁÓWNE
I UZUPEŁNIAJĄCE CELE ROZWOJU (ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE)

Określenie ustawowych kierunków rozwoju przestrzennego gminy wymaga w pierwszej
kolejności opracowania strategii rozwoju przestrzenno – gospodarczego. Strategia taka
pozwala z kolei na opracowanie kierunków i polityki zagospodarowania gminy.
Zarówno ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 1994 roku, jak
i obecnie obowiązująca ustawa z dnia 27 marca 2003 r., nie wprowadzają obligatoryjnie
konieczności wykonywania strategii (ani jej elementów) przestrzenno – gospodarczego
rozwoju, stanowiącej podstawę do wykonywania studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy.
Na potrzebę wykonywania takich prac wskazuje poradnik ”Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy”, opracowany w 1995 r. na zlecenie
Ministerstwa

Gospodarki

Przestrzennej

i

Budownictwa

przez

Instytut

Gospodarki

Przestrzennej i Komunalnej, oddział w Krakowie (zbiór pod red. prof. dr hab. inż. arch.
Zygmunta Ziobrowskiego).
Poradnik ten nie posiada charakteru dokumentu prawnego, niemniej jednak zawarto
w nim

wskazówki niezbędne do sformułowania podstawowych kierunków i polityki

przestrzennej gminy.
Wskazówki te dotyczą konieczności określenia:
•

„głównego celu rozwoju gminy, sformułowanego często jako współczesne
hasło rozwojowe (misja), syntetycznie wyrażające pomysł na rozwój gminy”,

•

„pożądanego”, docelowego obrazu gminy,

•

„sposobu osiągnięcia pożądanego celu przy uwzględnieniu:
−

dalekiego horyzontu czasowego,

−

skupienia się na zagadnieniach podstawowych,

−

koncentracji

środków zwiększających

efektywność

podejmowanych

działań,
−

ciągłości planowania, polegającego na weryfikacji ustaleń w miarę
zmieniających się warunków zewnętrznych i lokalnych”.

Wyżej wymieniony poradnik określa również główne zadania studium, do których należą:
•

rozpoznanie aktualnej sytuacji gminy,
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•

sformułowanie kierunków i zasad rozwoju,

•

stworzenie podstawy do koordynacji planów miejscowych,

•

promocja rozwoju gminy.

Założenia metodologiczne, przyjęte w wyżej wymienionym poradniku, są zbliżone
do wcześniejszych opracowań, wykonywanych w 1991 r. przez R. Pustelnika z zespołem
Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Restrukturyzacji Regionu Wałbrzyskiego, w których
zwrócono uwagę na interdyscyplinarne podejście do programów rozwoju w nowych
uwarunkowaniach politycznych Polski po roku 1990 oraz hierarchii celów dla realizacji
przyjętej strategii rozwoju (Por.: R. Pustelnik, Ogólne założenia metodologiczne procesu
restrukturyzacji na przykładzie Regionu Wałbrzyskiego, [w:] Restrukturyzacja starych okręgów
przemysłowych – doświadczenia zachodnie a sytuacja w Polsce, CUP Friedrich Ebert
Stiftung, Urząd Wojewódzki w Łodzi, Warszawa 1991, s. 76-83.)

1

MISJA

Analiza literatury przedmiotu oraz przyjęcie dokumentu Strategii Rozwoju Województwa
Opolskiego, przyjętej uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego nr XXXIX/350/2005 z dnia
11 października 2005 roku, stwarza podstawę do kreowania misji rozwoju przestrzenno –
gospodarczej na terenach wiejskich i miejskich gminy Lewin Brzeski. Strategię rozwoju oraz
opracowania o podobnym

charakterze,

obejmujące poza rolnictwem

inne dziedziny

działalności społeczno-gospodarczej, powinny stanowić harmonijną całość, pozwalającą
wykorzystać dla dobra wspólnoty regionalnej oraz kraju wszystkie walory gminy Lewin
Brzeski.

1.1.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA STANU I TENDENCJI PRZEMIAN WSI

I ROLNICTWA W POLSCE I W EUROPIE

Przeobrażenia wsi w Polsce zmierzają w kierunkach znanych od kilku dziesięcioleci
w uprzemysłowionych krajach zachodnich. Najbardziej charakterystycznymi cechami tego
procesu jest urbanizacja i uprzemysłowienie obszarów wiejskich, zmiany w tradycyjnej
strukturze społeczno – zawodowej ludności wiejskiej, marginalizacji rolnictwa, migracje ludzi
do miast i starzenie się wsi, częste zjawiska degradacji środowiska przyrodniczego,
kulturowego i społecznego.
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Na wsi polskiej w okresie po II wojnie światowej przez pół wieku dokonywał się również
stopniowo ten charakterystyczny proces przemian, ale stałe wysokie zapotrzebowanie miasta,
zarówno na produkty rolne, jak i na siłę roboczą ze wsi, powodowało, że ludność wiejska
w okresie gospodarki centralnie sterowanej żyła w poczuciu względnego bezpieczeństwa
socjalnego i w przekonaniu o realnych możliwościach awansu społecznego (różnorodnie
pojmowanego).
Obecnie w dobie przeobrażeń systemowych pewna dotychczasowa równowaga
wzajemnych potrzeb i oczekiwań miedzy miastem a wsią sprzed 1989 r. przestała
funkcjonować. Zapotrzebowanie na produkty rolne jest ograniczone na wolnym rynku przez
bardzo skuteczną konkurencję produktów importowanych, często atrakcyjniejszych, tańszych
i lepiej reklamowanych niż rodzime. Wynika to z zacofania naszego rolnictwa, które posiada
2,5 razy niższą wydajność niż inne działy gospodarki w kraju, np. jeden zatrudniony
w rolnictwie wytwarza żywność dla 8,6 osób, gdy dla porównania w krajach Unii Europejskiej
jeden zatrudniony w rolnictwie wytwarza żywność dla 50 osób60. Poprawa tego stanu rzeczy
może nastąpić poprzez zdecydowany wzrost wydajności pracy, a to jest uzależnione
od wzrostu poziomu produkcji i poprawy struktury obszarowej gospodarstw. Proces ten jest
jednak u nas hamowany przez nadmierne zatrudnienie w gospodarstwach rodzinnych, które
związane jest z tzw. utajonym bezrobociem. Dopóki ta zbędna siła robocza na wsi nie znajdzie
innego zatrudnienia, dopóty proces modernizacji polskiego rolnictwa będzie blokowany.
Zapotrzebowanie miasta na siłę roboczą ze wsi jest również znikome w warunkach
wysokiego bezrobocia w całym kraju. O pracę konkuruje się poziomem wykształcenia,
operatywnością, dostępem do szybkiej i szerokiej informacji, zamieszkiwaniem w dostępnej
odległości, możliwościami elastycznego dokształcania się wraz ze zmieniającym się rynkiem
pracy itp. Ludność wiejska w dużo mniejszym zakresie może wykorzystać te atuty.
Równocześnie dotychczasowe podstawowe źródła pracy zarobkowej ludności wiejskiej,
PGR-y,

spółdzielnie,

wiele

państwowych

zakładów

przemysłowych,

bazujących

na niskokwalifikowanej sile roboczej (tzw. chłoporobotnikach), w większości przestały
funkcjonować. Współcześnie miasto nie jest w stanie w pełni rozwiązać problemu bezrobocia
na wsi. Wieś musi znaleźć własne źródła utrzymania. Jest to nie tylko w interesie ludności
wiejskiej, ale i miejskiej. Problem jest tym trudniejszy, że trwa kryzys w rolnictwie, którego nie
można przeczekać. Nie jest to stan przejściowy, ale spektakularny wyraz dokonujących się
zmian, odchodzenia w przeszłość, również w Polsce, tradycyjnego, nie wyspecjalizowanego
rolnictwa. Wspólna polityka rolna w ramach Unii Europejskiej i przyznane Polsce fundusze

60

Marek Kłodziński: Wielofunkcyjność warunkiem aktywizacji gospodarczo – społecznej obszarów wiejskich, w:
Wieś i rolnictwo. Księga Jubileuszowa IRWiR PAN, lata 1971 – 1996, pod redakcją naukową Mikołaja
Kozakiewicza, Warszawa 1996, s. 156
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strukturalne dla rolnictwa powinny stopniowo zmienić obraz polskiej wsi w kierunku modelu
zachodnio - europejskiego.

1.2.

WSPÓŁCZESNE STRATEGIE ROZWOJU WSI I ROLNICTWA.

WIELOFUNKCYJNOŚĆ OBSZARÓW WIEJSKICH, STAN ISTNIEJĄCY I KIERUNKI
ROZWOJU

W dokumentach rządowych „Strategia dla Polski”, a także w „Założeniach polityki
społeczno – gospodarczej dla wsi, rolnictwa i gospodarki żywnościowej do roku 2000”
wskazuje się na funkcjonowanie w Polsce trzech grup gospodarstw rolnych, z których
praktycznie liczyć się może w przyszłości tylko grupa gospodarstw tzw. rozwojowych,
wysokoefektywnych, silnych ekonomicznie, dostarczających na rynek ponad połowę podaży
surowców żywnościowych. Grupa ta wyraźnie wyodrębnia się na tle gospodarstw
stagnacyjnych i słabych. Według „Strategii dla Polski” państwo chce „wspierać przyśpieszenie
pozytywnych tendencji potęgujących przemiany strukturalne w rolnictwie i na obszarach
wiejskich”.
Celem rozwoju obszarów wiejskich jest w pierwszym punkcie „odnowa wsi”, rozumiana
jako „wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich, tworzenie na wsi nowych szans –
modernizacja i poprawa struktury rolnictwa, tworzenie miejsc pracy w przetwórstwie,
przemyśle, usługach, handlu, w gałęziach związanych z otoczeniem rolnictwa i walorami
wsi”.61
Te założenia polityczne wskazują wyraźnie na preferowane kierunki przemian w polskim
rolnictwie, a to spowoduje wzrost liczby ludności poszukującej pozarolniczych źródeł
utrzymania.
Obecnie na wsi w Polsce żyje blisko połowa rodzin nierolniczych (45%), ale występują
zróżnicowania regionalne. Odsetek ten jest wyższy w regionach uprzemysłowionych,
w których od dawna następował proces alokacji zatrudnienia za sprawą chłonnych
pozarolniczych rynków pracy, np. w makroregionie południowo – zachodnim.62
Dotychczasowa tendencja powiększania się odsetka rodzin nierolniczych na wsi będzie
się w najbliższym czasie umacniać w związku z eliminacją z rynku najsłabszych gospodarstw,
ujawniania się tzw. utajonego bezrobocia, a także wraz ze wzrostem przyrostu naturalnego
ludności w wieku produkcyjnym. Równocześnie nie istnieje możliwość pełnego wchłonięcia
wiejskich nadwyżek potencjału pracy przez miasto, jak za czasów przyśpieszonej
61

Strategia dla Polski, Warszawa, czerwiec 1994 r. w: Katarzyna Duczkowska-Małysz: Rozwój obszarów wiejskich.
Raport, Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa 1996, s. 18
62
Alina Sikorska: Przemiany społeczno – ekonomiczne struktury niechłopskiej ludności wiejskiej, Instytut
Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, „Studia i Monografie” nr 73, Warszawa 1995, s. 32-33
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industrializacji np. w latach pięćdziesiątych w Polsce. Kryzys lat osiemdziesiątych
i dziewięćdziesiątych zamroził dotychczasową migrację ludności wiejskiej do miast i stan ten
prawdopodobnie nie ulegnie już radykalnej zmianie. Według Aliny Sikorskiej, pozostawanie
rodzin nierolniczych na wsi stanowi „element stymulujący rozwój miejscowości wiejskich,
czego najprostszym wyrazem jest nie tylko przeciwdziałanie takim zjawiskom jak wyludnianie
się wsi, ale wręcz powiększanie się liczby ich mieszkańców”.63
Większość badaczy procesów funkcjonowania wsi i rolnictwa w Polsce wnioskuje,
iż rozwój obszarów wiejskich może nastąpić w oparciu o rozszerzenie i zróżnicowanie
charakteru wsi o funkcje pozarolnicze.64
Waldemar Michna w pracy poświęconej bezrobociu na wsi, opartej na badaniach
przeprowadzonych w 1995 roku wyraża pogląd, że „wielofunkcyjność wsi może się
urzeczywistnić tylko przez industrializację i urbanizację wsi”65, przy czym industrializacja
rozumiana jest jako tworzenie miejsc pracy poza rolnictwem. Autor pisze, że brakuje
współcześnie wizji polskiej industrializacji, również na wsi; wskazuje z jednej strony na bariery,
np. brak gwarancji kredytowych na inwestycje na wsi i w rolnictwie, z drugiej strony
na podstawie badań stwierdza powszechne poparcie ludności wiejskiej dla tworzenia nowych
zakładów pracy na wsi. Poszerzanie funkcji wsi i stwarzanie tam nowych miejsc pracy stanowi
zatem akceptowaną społecznie tendencję, korzystną dla gospodarki kraju, która ogranicza
niekontrolowany i nieekonomiczny rozwój ośrodków miejskich i stwarza szanse rozwoju
obszarom wiejskim w Polsce.
W krajach zachodnich, w których proces ograniczenia zatrudnienia w rolnictwie jest
znacznie bardziej zaawansowany niż w Polsce, stwierdzono prawidłowość, że tendencja
wyludniania się wsi uległa zahamowaniu w sytuacji, gdy wzrastał odsetek ludności wiejskiej
nierolniczej. Pozostawanie ludności nierolniczej na wsi umożliwia funkcjonowanie wsi jako
jednostki osadniczej, wyposażonej w podstawowe elementy nowoczesnej infrastruktury
cywilizacyjno – technicznej, komunikacyjnej, usługowej, socjalnej. I odwrotnie, tam gdzie
ludność pozarolnicza wyemigrowała, wsie wyludniają się całkowicie, ponieważ nie są w stanie
spełnić minimalnych wymogów cywilizacyjnych.66
W oparciu o te doświadczenia należy również w Polsce umożliwiać wielofunkcyjny
rozwój obszarów wiejskich, szczególnie w obliczu wielomilionowego bezrobocia na wsi,
zarówno obecnie, jak i w dłuższej perspektywie, np. kilkunastu lat.

63

j.w., s. 90
Materiały z sesji naukowej pt.: Wielofunkcyjny rozwój wsi w aspekcie przezwyciężania przeludnienia agrarnego,
Kraków 8-9. 12. 1994, Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie, nr 295, „Sesja Naukowa”
z. 43
65
Waldemar Michna: Bezrobocie na wsi, poz. cyt., s.91
66
j.w., s. 234; por. też: Socjologia wsi w Austrii, pod redakcją A. Kalety, Toruń 1994, Socjologia wsi w Republice
Federalnej Niemiec, pod red. A Kalety, Toruń 1992, Socjologia wsi we Francji, pod. red. P. Rambaud i Z. T.
Wierzbickiego, Toruń 1994
64
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W literaturze naukowej, poświęconej nowym funkcjom wsi oraz modernizacji polskiego
rolnictwa, często poruszany jest problem przedsiębiorczości społeczności wiejskich.67 Z badań
nad kierunkiem i skalą pozarolniczej działalności gospodarczej, przeprowadzonych w gminach
na terenie całego kraju, wynika, że dla ponad 80% gmin bezrobocie stanowi bardzo poważny
problem; większość dotychczasowych zakładów pracy (zakłady państwowe, spółdzielcze)
drastycznie ograniczyło zapotrzebowanie na pracowników lub uległo likwidacji. Rozwija się
sektor prywatny, który obecnie generuje nowe miejsca pracy.
Wśród dziedzin, które stwarzają szanse rozwoju wielofunkcyjnego obszarów wiejskich,
wymienia się najczęściej obsługę rolnictwa, przetwórstwo rolno - spożywcze, eksploatację
oraz przetwórstwo miejscowych surowców, zasobów i produktów pochodzenia rolnego,
transport, handel i usługi bytowe, rzemiosło artystyczne, oparte o miejscowe tradycje
i surowce, a także tzw. „czyste” branże przemysłu lekkiego, usługi rekreacyjno – turystyczne
oraz przedsięwzięcia proekologiczne.68
Druga grupa dziedzin stwarzających szanse wzrostu zatrudnienia na wsi to inwestycje
związane z infrastrukturą techniczną (budowa sieci wodno – kanalizacyjnej i oczyszczalni
ścieków, telekomunikacja, budowa dróg itp.), budownictwo, a także rozwój wiejskich placówek
usługowych różnego typu. Należy w tym miejscu podkreślić poważne znaczenie, jakie
dla rozwoju

obszarów

wiejskich

posiada

wyposażenie

w

infrastrukturę

techniczną

i społeczną.69 Właśnie braki w tym zakresie stanowią najczęściej obecnie podstawową barierę
dla inwestorów w lokalizacji przedsięwzięć na obszarach wiejskich, a także zniechęcają
ambitną, lepiej wykształconą młodzież do pozostawania na wsi.70
Na podstawie badań stwierdzono, że aktualnie głównymi kierunkami zajęć zarobkowych
poza rolnictwem są: chałupnictwo, drobne zakłady przemysłu terenowego na bazie
miejscowych surowców (tartaki, zakłady materiałów budowlanych), kooperacja z zakładami
przetwórstwa rolno - spożywczego oraz drobne usługi, zwłaszcza handel detaliczny.
Zdecydowanie przeważają drobne zakłady. Ich właściciele najczęściej angażują własne
środki finansowe, połowa korzysta z kredytów bankowych. Oceniając dotychczasowy rozwój
przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w Polsce, autorki omawianych badań stwierdzają,
że przy zastrzeżeniu, iż stopień zaawansowania stosunków rynkowych i rozwoju społeczno 67

Katarzyna Duczkowska-Małysz, Małgorzata Duczkowska-Piasecka: Przedsiębiorczość lokalna jako droga
łagodzenia bezrobocia na obszarach wiejskich, Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie,
nr 295, 1995 r., „Sesja Naukowa”, z. 43, s.61-67
68
np.: Alicja Barłatowska-Łapka, Lidia Kaliszczak: Agroturystyka w aktywizacji regionu, Zeszyty Naukowe Akademii
Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie, nr 295, 1995, Sesja Naukowa z. 43, s. 175-179; tamże: Tadeusz Bujak:
Przedsięwzięcia proekologiczne również narzędziem łagodzenia bezrobocia na wsi, s. 169-173; tamże: Teodor
Nietupski, Barbara Kutkowska: Działalności alternatywne do produkcji rolniczej jako sposób zagospodarowania
nadmiaru siły roboczej na przykładzie rejonu sudeckiego, s. 239-247
69
M. Kłodziński: Wielofunkcyjność warunkiem aktywizacji, poz. cyt., s. 167, por. też: W. Michna: Bezrobocie na wsi,
poz. cyt., s. 234
70
Izabella Bukraba-Rylska: Polska lokalna w oczach młodzieży, w: Wieś i rolnictwo w badaniach społeczno –
ekonomicznych. Księga Jubileuszowa IRWiR PWN, Warszawa 1996, s. 163-264
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gospodarczego jest bardzo zróżnicowany przestrzennie, "wszystko jednak przemawia za tym,
iż nowa fala uprzemysłowienia polskiej wsi i urbanizacja terenów wiejskich będzie dokonywać
się w małych formach, rodzinnych i indywidualnych firmach, głównie dzięki inicjatywie osób
prywatnych i przez zaangażowanie ich środków finansowych. (...) Obszary wiejskie, w których
dobrze prosperują nowoczesne, silne ekonomicznie firmy, mające szanse na stałe utrzymać
się na rynku i dające pracę znacznej części ludności rolniczej w mikroregionie, należą
do wyjątków".71
Taki obraz przedsiębiorczości na obszarach wiejskich ulegnie istotnym zmianom wraz
z pojawieniem się dotacji unijnych dla polskiego rolnictwa oraz likwidacją barier celnych
na polską żywność, co w obszarach przygranicznych może pobudzić produkcję rolną oraz
inne dziedziny przedsiębiorczości. Obecność Polski w Unii Europejskiej i objęcie naszej
gospodarki oddziaływaniem polityki gospodarczej wspólnoty stanowi bardzo istotną szansę
dla przyspieszenia rozwoju polskich obszarów wiejskich, w tym również dla przyspieszenia
rozwoju gminy Lewin Brzeski.
1.3.

NOWE KONCEPCJE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

W krajach zachodnich, jak również w Polsce, pojawiły się nowe koncepcje odnoszone
do rozwoju obszarów wiejskich (tylko lub między innymi). Wymienić tu można takie idee,
jak odnowa wsi, ład przestrzenny, ekorozwój, rewaloryzacja i rewitalizacja środowiska
kulturowego, koncepcja aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnych. Są one popularyzowane
przez naukowców, polityków, działaczy lokalnych, a także instytucje oraz ruchy społeczne
i polityczne.72 Mogą stanowić istotny czynnik towarzyszący i wspomagający proces tworzenia
nowoczesnych obszarów wiejskich, rozszerzający gospodarczy aspekt transformacji wsi o jej
funkcje społeczne, psychokulturowe, ekologiczne, rekreacyjne, a nawet estetyczne.
Ujmowanie programów przeobrażeń wsi w takich kierunkach wiąże się z pewnym,
zróżnicowanym zresztą, ruchem w społeczeństwach uprzemysłowionych, wyrażającym
tęsknotę za przyrodą, ciszą, przestrzenią, bezpośrednim i osobistym kontaktem z ludźmi,
za wysiłkiem pracy fizycznej, zdrową żywnością, prostym życiem i szacunkiem dla tradycji.
Te współczesne ucieczki do natury ludzi zmęczonych tempem, instytucjami i atrakcjami
miasta, tworzą korzystny klimat społeczny wokół problematyki przeobrażeń obszarów
71

K. Duczkowska-Małysz, M.Duczkowska-Piasecka: Przedsiębiorczość lokalna jako droga łagodzenia bezrobocia
na obszarach wiejskich, poz. cyt., s. 66
72
Andrzej Kaleta (przy współpracy Bogdana Chmielewskiego i innych): Rewitalizacja obszarów rustykalnych
Europy, t. I, Społeczność wiejska (na przykładzie wsi Lucim), Wrocław, Warszawa, Kraków 1996, s.12-27; Janusz
L. Siemiński: Koncepcje rozwoju obszarów wiejskich w procesie transformacji ustrojowej Polski lat
dziewięćdziesiątych. W: Wieś i rolnictwo w badaniach społeczno-ekonomicznych. Księga jubileuszowa IRWiR PAN,
poz. cyt., s.126-153
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wiejskich, sprzyjając odbudowie poczucia tożsamości kulturowej i patriotyzmu lokalnego
mieszkańców wsi. Posiadają również swoje społeczno-ekonomiczne znaczenie, odpowiadając
na oczekiwania młodego pokolenia na wsi oraz przyjezdnych na stałe i okresowo przedsiębiorców, inteligencji wiejskiej, turystów, emerytów.
Może to stanowić dodatkowy impuls rozwojowy dla wielu obszarów, szczególnie takich,
które dotknął proces degradacji. Realizacja idei rewaloryzacji środowiska kulturowego
i przyrodniczego wsi, ładu przestrzennego, ożywienia społecznego, kulturalnego, a także
gospodarczego, przy respektowaniu zasad równowagi ekologicznej i otwarciu na branże
innowacyjne, jest na razie dla większości wsi bardziej hasłem niż praktyką, ale istnieją
przykłady obszarów wiejskich, na których taki proces już trwa.73 Podejmowane są także próby,
eksperymenty na niewielkich obszarach,74 które mogą się upowszechnić w przyszłości,
pod warunkiem jednak, że będzie się z nimi utożsamiała społeczność lokalna. Teoretycy
oraz praktycy planowania i sterowania procesami społecznymi podkreślają konieczność
budowania różnych programów, wizji czy strategii rozwoju nawet na niewielką skalę
we współpracy i przy stałym uwzględnianiu dążeń ludzi, do których adresowana jest dana
koncepcja.75

1.4.

OGÓLNE ZAŁOŻENIA DO KREOWANIA ROZWOJU PRZESTRZENNO –

GOSPODARCZEGO OBSZARÓW WIEJSKICH

Na podstawie przedstawionej ogólnej charakterystyki sytuacji polskiej wsi i rolnictwa,
przewidywanych

i

preferowanych

kierunków

ich

dalszego

rozwoju

w

porównaniu

z tendencjami w rolnictwie i na obszarach wiejskich w krajach Europy Zachodniej, wyłaniają
się następujące wnioski, które powinny stanowić wstępne założenia do koncepcji aktywizacji
przestrzenno-gospodarczej gmin , w tym gminy miejsko-wiejskiej Lewin Brzeski:
•

Przeobrażenia strukturalne w polskim rolnictwie są nieuniknione;

będą

postępować zmiany związane z własnością ziemi, z wielkością gospodarstw,
ze strukturą produkcji.

73

W Polsce takie zjawiska można zaobserwować np. na Opolszczyźnie, w Wielkopolsce, na Podhalu.
A. Kaleta...: Rewitalizacja obszarów rustykalnych, poz. cyt.: Podstawowe założenia programu rewitalizacji
Lucimia, Projekt badawczo-rozwojowy, s. 63-141; por. też: Socjologia wsi w Republice Federalnej Niemiec, poz.
cyt., zwłaszcza artykuły Ulricha Plancka i Gerharda Henkla, a także: Socjologia wsi w Austrii, poz. cyt., artykuły
Janosza Karasza, Johanna Millendorfera, Rudolfa Niesslera i Wernem Pevetza
75
Por. np. Janosz Karasz: Socjokulturowe aspekty odnowy wsi, w: Socjologia wsi w Austrii, poz. cyt., s. 1O1-117,
Janusz Oleszek: Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich - wybrane aspekty badawcze i planistyczne, w: Zeszyty
Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie nr 295, 1995, s. 327-335
74
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•

Muszą rozwijać się alternatywne źródła utrzymania dla ludności nierolniczej,
zamieszkującej na wsiach, a to spowoduje rozwój nowych funkcji wsi.

•

Obszary wiejskie muszą liczyć przede wszystkim na własne siły, rozwijając
funkcje nierolnicze; do tej pory przedsiębiorczość wiejska głównie opiera się
na małych, rodzinnych firmach, angażujących prywatny kapitał, elastycznie
dostosowujących się do rynku zbytu. Obecnie proces ten powinien ulec
przyspieszeniu w związku z członkostwem w Unii Europejskiej i środkom
pomocowym.

•

Dziedziny gospodarczej działalności pozarolniczej na wsi związane są przede
wszystkim z cechami przyrodniczo - geograficznymi i położeniem terenu,
z lokalnymi surowcami, a także tradycjami, strukturą zawodową, typami szkół
oraz przedsiębiorczością władz lokalnych.

Należy szukać szans rozwoju przedsiębiorczości głównie w oparciu o własny potencjał
przyrodniczy, kulturowy i społeczny.
•

Konieczne są działania na rzecz podniesienia jakości życia na wsi, zwłaszcza
poziomu wyposażenia w infrastrukturę techniczną, co ma silny związek
z rozwojem przedsiębiorczości. Na jakość życia składa się również stan
środowiska przyrodniczego i środowiska antropogenicznego wsi. Społeczne
oczekiwania są związane z respektowaniem zasad ekorozwoju na obszarach
wiejskich

oraz

ze

stworzeniem

atrakcyjnego

wizerunku

wsi

poprzez

rewaloryzację i rewitalizację.
•

Warunkiem niezbędnym skuteczności wszelkich koncepcji zmian rozwojowych
na wsi jest współudział jej mieszkańców w dziele tworzenia tych koncepcji
i akceptacja ich założeń.

Uwzględnienie wymienionych prawidłowości rozwoju współczesnych obszarów wiejskich
w kreowaniu misji przeobrażeń gmin jest niezbędnym warunkiem określenia prawidłowych,
prorozwojowych kierunków i polityki zagospodarowania przestrzennego.
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1.5.

OKREŚLENIE „MISJI” ROZWOJU GMINY LEWIN BRZESKI

Analiza uwarunkowań, przygotowana w części A „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Lewin Brzeski” oraz analiza zawarta w powyższych
punktach od 1.1 do 1.4, pozwoliły na określenie „misji” wyrażonej jako:

REALIZACJA POLITYKI ROZWOJU POPRZEZ KREOWANIE WIELOFUNKCYJNEJ
STRUKTURY PRZESTRZENNO – GOSPODARCZEJ GMINY LEWIN BRZESKI
ORAZ OKREŚLENIE REJONÓW PROROZWOJOWYCH FUNKCJI WIODĄCYCH

1.5.1. REJONY PROROZWOJOWYCH FUNKCJI WIODĄCYCH

Określenie rejonów funkcji wiodących wiąże się bezpośrednio z generalną koncepcją
zagospodarowania przestrzennego, czyli z pomysłem na rozwój gminy, zwanym misją.
Podstawą do kreślenia granic prorozwojowych funkcji wiodących była szczegółowa analiza
możliwości tkwiących w przestrzeni przyrodniczej, przestrzeni kulturowej i w sferze społecznej.
Największe możliwości rozwoju gminy Lewin Brzeski stwarza przestrzeń przyrodnicza,
która charakteryzuje się wyjątkowymi walorami, związanymi głównie z ujściem rzeki Nysy
Kłodzkiej do Odry. Należy zauważyć, że w ramach rządowych programów Odra 2006, obecnie
rozszerzonych do roku 2013, Nysa Kłodzka jako najważniejszy dopływ Odry (również
najgroźniejszy w aspekcie powodzi) będzie głównym dostawcą wody pitnej dla aglomeracji
Wrocławia

poprzez

system

zbiorników

retencyjnych,

istniejących,

realizowanych

i projektowanych. Woda ta musi posiadać najwyższy stopień czystości i wykorzystanie jej dla
celów turystycznych i hodowlanych w rejonach ujścia Odry, poniżej ujęć wody pitnej, powinno
stanowić priorytet w rozwoju gminy.
Rejon rozwoju funkcji przywodno-turystyczno-agroturystycznej w gminie Lewin Brzeski
może mieć ogromne znaczenie również dla mieszkańców aglomeracji Wrocławia. Należy
zwrócić uwagę, że po wybudowaniu węzła, łączącego autostradę z gminą Lewin Brzeski,
odległość czasowa obszaru projektowanej turystyki przywodnej nad rzeką Nysą Kłodzką
będzie wynosiła około 30 minut od Wrocławia. Biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój
Wrocławia (np. południowej jego części) wyżej wymieniona odległość czasowa od systemu
kilkudziesięciokilometrowego szlaku wodnego, łączącego istniejące i projektowane zbiorniki,
jest bardzo korzystna, zarówno dla gminy, jak i dla pobliskiej aglomeracji.
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Projektowany rejon turystyki i agroturystyki przywodnej ma charakterystyczny kształt
litery „H” i obejmuje następujące miejscowości w południowej części gminy: Sarny Małe
(najbliżej położone od projektowanego węzła autostradowego), Ptakowice, Kantorowice,
częściowo Nowa Wieś Mała, Stoszowice i Oldrzyszowice oraz częściowo miejscowość
Przecza wraz z ważną stacją kolejową łączącą Wrocław z Katowicami. Wyżej wymienione
pasmo południowe łączy południowo-północny odcinek obejmujący miasto Lewin Brzeski
o znacznych walorach historyczno-kulturowych oraz częściowo miejscowości Skorogoszcz
z Chróściną.
Pasmo północne wzdłuż rzeki Odry obejmuje w większości tereny bardzo atrakcyjnych
miejscowości o ciekawych cechach dziedzictwa kulturowego: Golczowice, Mikolin i Wronów.
Zwrócenie szczególnej uwagi na rozwój wyżej wymienionych miejscowości powinno
stanowić priorytet, szczególnie w związku z międzynarodowymi programami unijnymi, np.
Odra

2006-2013.

Projektowany

węzeł

autostradowy

łączący

gminę

Lewin

Brzeski

z aglomeracją wrocławską (a także z katowicką) jest bezwzględnie najważniejszym
priorytetem w rozwoju tego obszaru. Brak węzła autostradowego stanowi obecnie największą
barierę rozwojową gminy Lewin Brzeski, nie służy też innym obszarom w takim stopniu jakby
to mogło być, gdyby autostrada pełniła funkcję osi rozwoju (jak np. w Niemczech), a nie tylko
tranzytu dzielącego sieć osiedleńczą regionu.
Należy zwrócić uwagę, że międzynarodowy i rządowy program Odra 2006-2013 ma
na celu ochronę Odry i najbliższego dorzecza z całą Nysą Kłodzką przed powodziami.
Jednym z głównych elementów ochrony przeciwpowodziowej jest budowa systemu zbiorników
retencyjnych,

również

wykorzystywanych

do

celów

turystycznych

oraz

dolesienia

zwiększające chłonność wody.
Brak odpowiednio opracowanych studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego dla terenów zalewowych Odry i Nysy Kłodzkiej, a także brak miejscowych
planów

zagospodarowania

przestrzennego,

opracowanych

pod

kątem

ochrony

przeciwpowodziowej stanowił podstawową barierę w realizacji programu Odra 2006, co
spowodowało utratę możliwości wykorzystania ogromnych unijnych środków finansowych
z tego programu. Omawiany pomysł – misja na rozwój gminy Lewin Brzeski ma na celu
usunięcie barier w dostępie do środków krajowych i unijnych programu rządowego Odra 20062013, równocześnie stwarzając duże szanse na nowe atrakcyjne tereny turystyki przywodnej
mieszkańcom aglomeracji wrocławskiej i katowickiej.

Idea wielofunkcyjnego rozwoju gminy Lewin Brzeski, obok priorytetowej funkcji turystyki
przywodnej, opiera się na rozwoju pasma wzdłuż drogi krajowej z Opola przez Brzeg i Oławę,
o wiodącej funkcji przemysłowo-usługowej i rolniczej. Pasmo to przebiega przez miejscowości
Strzelniki,

Łosiów,

Leśniczówka,

Buszyce,

Skorogoszcz,

Chróścinę oraz Borkowice

108

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lewin Brzeski

i częściowo Błażejowice. Należy zwrócić uwagę, że Skorogoszcz i Chróścina leżą w miejscu
nakładających się dwóch funkcji, co z pewnością wpłynie na bardziej dynamiczny ich rozwój.
Już obecnie można zauważyć szybszy rozwój gospodarczy Skorogoszczy w porównaniu
z innymi miejscowościami gminy Lewin Brzeski. Można z dużym prawdopodobieństwem
przewidywać, że wzrośnie zainteresowanie inwestorów rozwojem pasma łączącego
bezpośrednio Lewin Brzeski ze Skorogoszczą wzdłuż istniejącej drogi.
Warto nadmienić, że bliskie otoczenie atrakcyjnych terenów turystycznych oraz pasma
rozwoju przemysłu i usług, według badań prowadzonych w krajach Europy Zachodniej,
dodatnio wpływa na aktywizację gospodarczą terenów mieszanych funkcji, nowych miejsc
pracy i nowych miejsc zamieszkania, co dodatkowo uzasadnia przyjętą koncepcję rozwoju –
misję dla gminy Lewin Brzeski.

2. CELE STRATEGICZNE ROZWOJU PRZESTRZENNO – GOSPODARCZEGO GMINY
LEWIN BRZESKI

Kreowanie wielofunkcyjnej struktury przestrzenno – gospodarczej gminy Lewin Brzeski
wymaga realizacji przyjętych celów strategicznych, dotyczących:
w dziedzinie środowiska przyrodniczego:
•

rozwoju terenów wód otwartych dla ochrony przeciwpowodziowej i rozwoju
funkcji rekreacyjnej,

•

rozwoju obszarów leśnych z systemem ciągów ekologiczno - rekreacyjnych,

w dziedzinie szeroko pojętego środowiska kulturowego:
•

budowy węzła autostradowego w miejscowości Sarny Małe,

•

budowy i remontów dróg,

•

rozwoju infrastruktury technicznej: budowa kanalizacji ściekowej, sieci gazowej,
telekomunikacji.

•

w dziedzinie przemysłu -

rozwoju przemysłu

wydobywczego kruszywa

naturalnego przeznaczone do produkcji kruszyw budowlanych i gałęzi z nim
związanych,
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•

w dziedzinie rolnictwa wielkoobszarowego - reaktywowania dużych gospodarstw
rolnych, zarówno prywatnych, jak również innych form własności oraz średnich
wyspecjalizowanych gospodarstw rolnych, przetwórstwa rolno-spożywczego
i mieszkalnictwa zagrodowego,

•

rewitalizacji i rewaloryzacji historycznego dziedzictwa (zachowanie tożsamości
miejsca).

Rozwój społeczno – gospodarczy gminy Lewin Brzeski realizowany jest w oparciu
o wykorzystanie walorów gminy.
Składają się na nie:
•

walory przestrzeni przyrodniczej (ujście Nysy Kłodzkiej do Odry),

•

walory przyrodnicze i kulturowe, umożliwiające stworzenie atrakcji turystycznych,
ujście Nysy Kłodzkiej do Odry wraz z systemem istniejących i projektowanych
zbiorników, obiekty historyczne, parki podworskie, krajobrazowe oraz stanowiska
archeologiczne,

•

złoża naturalne, nie eksploatowane złoża kruszywa naturalnego, przeznaczone
do produkcji kruszyw budowlanych,

•

stosunkowo korzystne warunki dla rozwoju rolnictwa,

•

przebieg autostrady A-4 Kraków – Olszyna ( przejście graniczne z Republiką
Niemiec ) o parametrach 2 x 2. Droga jest ważnym szlakiem tranzytowym
łączącym przejścia graniczne na zachodzie kraju z Niemcami i na wschodzie
przejście graniczne w Medyce z Białorusią, wraz z projektowanym węzłem
w Sarnach Małych.

Realizacja wymienionych kolejno strategicznych celów rozwoju przestrzenno –
gospodarczego gminy Lewin Brzeski pociąga za sobą potrzebę określenia bardziej
szczegółowych działań.
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3. GŁÓWNE CELE ROZWOJU PRZESTRZENNO – GOSPODARCZEGO
GMINY LEWIN BRZESKI

Główne cele rozwoju stanowią pochodną celów strategicznych.

W dziedzinie rekreacji i wypoczynku - budowa ośrodków usługowych i zabudowy
mieszkalno-hotelowej wraz z infrastrukturą turystyczną (przystanie dla łodzi i rowerów
wodnych, pomosty, zaplecze sanitarne, usługi gastronomiczne, wypożyczalnia sprzętu
do pływania, zlokalizowanych wzdłuż ciągów pieszo-rowerowych i tras konnych, powiązanych
z systemem zbiorników i cieków wodnych, itp.)

W dziedzinie tworzenia ekosystemów zieleni i wód otwartych - główne cele rozwoju
stanowi budowa dużych, średnich i małych zbiorników wodnych, które odgrywają bardzo
ważną rolę małej retencji. Zbiorniki te podnoszą walory otoczenia i wartości rekreacyjne
terenów, a co najważniejsze, pełnią rolę ochrony przeciwpowodziowej wraz z projektowaną
zielenią leśną.

W dziedzinie rolnictwa zakłada się rozwój gospodarki leśnej i gospodarki rybackiej
w oparciu o nowo projektowane zbiorniki wodne. Planuje się zwiększenie lesistości gminy
poprzez dolesienia, a także zakładanie terenów zieleni wysokiej, zieleni urządzonej
i śródpolnej, chroniącej obszary rolne przed degradacją.

W dziedzinie usług, przemysłu nieuciążliwego, składów, i przetwórstwa w paśmie
Borkowice, Skorogoszcz, Buszyce, Leśniczówka i Strzelniki: oraz rozwój przetwórstwa rolnospożywczego, drobnej wytwórczości oraz usług zlokalizowanych w zabudowie zagrodowej
i innych budynkach usługowo-mieszkalnych na terenie całej gminy.

W dziedzinie mieszkalnictwa głównym celem jest rozwój terenów mieszkaniowych
w atrakcyjnych rejonach, na południowych stokach, w pobliżu zbiorników wodnych i terenów
leśnych. Zabudowa ta nie jest związana bezpośrednio z rolnictwem.

W dziedzinie infrastruktury główne cele stanowi budowa i remonty dróg, budowa węzła
autostradowego w Sarnach Małych oraz rozbudowa systemu ciągów rowerowych i pieszych.
Niezbędny jest także rozwój infrastruktury technicznej.
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W odniesieniu do rewitalizacji i rewaloryzacji wartości historyczno – kulturowych gminy
Lewin Brzeski główne działania będą polegać na zachowania układów urbanistycznych oraz
zabytkowych obiektów wraz z ich najbliższym otoczeniem.

4. UZUPEŁNIAJĄCE CELE ROZWOJU PRZESTRZENNO – GOSPODARCZEGO GMINY
LEWIN BRZESKI

Uzupełniającymi celami rozwoju są różnorodne działania, dotyczące utrzymania
istniejącej infrastruktury technicznej gminy oraz obiektów. Działania te odnoszą się również
do sektora usług oświaty, handlu, rzemiosła itp.
Przy niskich budżetach gminy i na tle istniejących potrzeb większość środków
finansowych przeznacza się na tzw. cele uzupełniające, najczęściej takie, jak niezbędne
remonty dróg, mostów i innych obiektów. W związku z tym realizacja celów uzupełniających
gmin powoduje ograniczanie możliwości rozwoju głównych i strategicznych celów rozwoju
gminy.
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II. KIERUNKI ROZWOJU PRZESTRZENNEGO
ZGODNIE Z WYMOGAMI USTAWY O PLANOWANIU
I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
W Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca
2003 r., w art. 10, ust. 2, określone są wymogi dotyczące kierunków zagospodarowania
przestrzennego. Są to następujące zadania:
•

określenie kierunków

zmian

w

strukturze

przestrzennej

gminy

oraz w przeznaczeniu terenów;
•

określenie

kierunków

i

wskaźników

dotyczących

zagospodarowania

oraz użytkowania terenów, w tym terenów wyłączonych spod zabudowy;
•

określenie obszarów oraz zasad ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony
przyrody, krajobrazu kulturowego i uzdrowisk;

•

określenie obszarów i zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej;

•

określenie kierunków rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

•

wskazanie obszarów, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego
o znaczeniu lokalnym;

•

wskazanie obszarów, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego
o znaczeniu ponadlokalnym zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania
przestrzennego województwa i ustaleniami programów, o których mowa w art. 48
ust. 1;

•

wskazanie obszarów, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych,
w tym obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości,
a także obszarów rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży
powyżej 2 000 m2 oraz obszarów przestrzeni publicznej;

•

wskazanie obszarów, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego, w tym obszarów wymagających zmiany
przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;

•

określenie kierunków i zasad kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni
produkcyjnej;
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•

określenie obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi i osuwania się
mas ziemnych;

•

wskazanie obiektów lub obszarów, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar
ochronny;

•

wskazanie obszarów wymagających przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji.

Zgodnie z obowiązującą ustawą Studium jest jedynym dokumentem planistycznym,
sporządzanym dla całego obszaru gminy. Dokument ten nie jest przepisem gminnym i nie
stanowi podstawy do wydawania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania
terenu.
W rozdziale II części B Studium przedstawia się kierunki rozwoju gminy Lewin Brzeski
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
Kierunki te są pochodną wykreowanej struktury hierarchicznej celów rozwoju,
przedstawionej w rozdziale I części B.

1. KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ GMINY ORAZ
W PRZEZNACZENIU TERENÓW

Kierunki

zagospodarowania

przestrzennego

gminy

Lewin

Brzeski

różnią

się

w przedstawianym projekcie studium od kierunków wyznaczonych w studium z 2000 roku.
W studium uchwalonym w dniu 7 listopada 2000 roku (Uchwała Rady Miejskiej
w Lewinie Brzeskim nr XIX/172/2000) nie można jednoznacznie określić pomysłu na rozwój
gminy. Nie występują tutaj rozwiązania systemowe, szczególnie sieci przestrzennych
powiązań podstawowych funkcji, związanych z możliwościami tkwiącymi w przestrzeni
przyrodniczej, w przestrzeni kulturowej (w szerokim tego słowa znaczeniu) oraz w sferze
społecznej.
Po dokonaniu

bardzo

dokładnej

analizy

uwarunkowań

zagospodarowania

przestrzennego dotychczasowe studium nie wydobywa szczególnych walorów stanu
istniejącego, które stanowiłyby podstawę do wykreowania misji rozwoju gminy.
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Zgodnie z poradnikiem76 dotyczącym opracowania studiów zagospodarowania gmin,
głównym elementem w studium musi być „misja”, czyli pomysł na rozwój gminy. Takiego
generalnego,

prorozwojowego

pomysłu

dotychczasowe

studium

zagospodarowania

przestrzennego gminy Lewin Brzeski nie zawiera. Idea rozszerzenia terenów mieszkaniowych
wzdłuż istniejących dróg wiejskich jest jedynie półśrodkiem, który nie odpowiada potrzebom
ładu przestrzennego. Taki zabieg projektowy polega na „doklejaniu” nowego budynku
do starej struktury zabudowy z XIX lub z początków XX wieku. Wyznacza się wąską drogę
dojazdową

do

nowego

budynku

mieszkalnego,

prowadzącą

przez

podwórza

ze substandardową zabudową zagrodową. Nowe domy o zupełnie innej architekturze
w stosunku do tzw. strefy wyjściowej (wjazdowej), stanowią dysonans w stosunku
do historycznych układów ulicówek oraz lokalnego stylu zabudowy. Powoduje to efekt
sprzeczny z zasadą tworzenia ładu przestrzennego, która stanowi ustawowe zadanie własne
gminy. Zadanie dbałości o ład przestrzenny na obszarach istniejącej zabudowy zagrodowej
powinno być realizowane poprzez działania rewitalizacji i rewaloryzacji tej zabudowy na
większych działkach z ciekawym zagospodarowaniem, np. elementami małej architektury,
zielenią dekoracyjną itp.
W obecnej dobie globalizacji oraz rozwoju wielofunkcyjnego obszarów wiejskich
zabudowa

zagrodowa

stanowi

funkcję

odrębną

w

stosunku

do zabudowy

stricte

mieszkaniowej i łączenie na jednej działce takich dwóch konfliktowych funkcji jest błędem,
pomimo pseudo-oszczędności związanych np. ze wspólnymi przyłączami do mediów.
Zmiany w strukturze przestrzennego przeznaczenia terenu, przedstawione w niniejszym
studium, polegają na rozdzieleniu obszarów zabudowy mieszkaniowej od zagrodowej oraz
na zaprojektowaniu tzw. kolonii zabudowy mieszkaniowej na nowych miejscach, atrakcyjnych
pod względem przyrodniczo - krajobrazowym.
Zgodnie z panującymi trendami europejskimi stale rozwija się tendencja do
zamieszkiwania na atrakcyjnych terenach wiejskich przez ludzi pracujących w miastach.
Obecne statystyki związane z miejscem lokalizacji nowych budynków mieszkalnych,
szczególnie tzw. jednorodzinnych, informują, że np. ponad 80% Wrocławian buduje swoje
domy na terenach wiejskich, poza granicami administracyjnymi miasta (pomimo oferty
wolnych terenów pod zabudowę we Wrocławiu). Podobne zjawisko dekoncentracji występuje
w Województwie Opolskim, gdzie izochrona 30 – 40 minut jazdy samochodem lub koleją
z miejsca zamieszkania do miejsca pracy stanie się regułą.
Wychodząc naprzeciw tym tendencjom i uwzględniając fakt, że idea studium polega na
planowaniu w długiej perspektywie czasowej, prezentowane kierunki zmian struktury
76

poradnik ”Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy”, 1995 r.
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, oprac. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej,
oddział w Krakowie (zbiór pod red. prof. dr hab. inż. arch. Zygmunta Ziobrowskiego).
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przestrzennej i przeznaczenia terenów różnią się znacznie od wyznaczonych w poprzednim
studium. Wiążą się one ze znacznym powiększeniem terenów mieszkaniowo – rekreacyjnych
w najbardziej atrakcyjnym rejonie w kształcie litery „H”, obejmującym miejscowości o wiodącej
funkcji rekreacji i turystyki przywodnej.
Projektowana zabudowa mieszkaniowa na tym terenie może służyć zarówno
do zamieszkiwania codziennego w atrakcyjnym rejonie turystycznym, jak i do zamieszkiwania
w okresie weekendowym, a nawet rzadszym. Współczesne warunki życia w wielkiej
aglomeracji miejskiej łączą się z wieloma utrudnieniami, np. wielu mieszkańców Wrocławia
pokonuje obecnie odległość 7 do 10 km w mieście w ciągu około 1 godziny. Obecne
przemiany w sposobach pracy w wielu zawodach, np. komputeryzacja, internet i inne środki
łączności, pozwalają na zamieszkiwanie poza terenem miasta, na obszarach łatwo
dostępnych, atrakcyjnych, zapewniających wypoczynek i tańszych do pozyskania. Wzrasta
także liczba osób na emeryturach i rentach, którzy stanowią potencjalnych nabywców domów
na wsi, zarówno całorocznych, jak i weekendowych.

Przekształcenia

struktury

przestrzennej

w

nowym

studium

zagospodarowania

przestrzennego są związane również z potrzebą zapewnienia rozwoju gminie poprzez
stworzenie możliwości powstawania nowych inicjatyw gospodarczych i ich korzystnej
lokalizacji w rejonie drogi krajowej, łączącej Opole, Brzeg i Oławę z południowo-zachodnią
częścią Wrocławia. Taka oś już zaczęła funkcjonować, a obecne studium przewiduje jej
rozwój, przeznaczając tereny pod strefę aktywizacji gospodarczej. Rozwój tej funkcji opiera się
na walorach przestrzennych, takich jak dogodność komunikacyjna oraz nieliczne bariery
związane z ochroną środowiska. Pewne ograniczenia mogą powodować stosunkowo wysokie
klasy bonitacyjne gleb, ale potrzeby rozwoju w kierunku tworzenia wielofunkcyjnego modelu
gospodarczego obszarów wiejskich jest koniecznością współczesnej epoki i jakiś kompromis
jest konieczny, aby powstawały nowe miejsca pracy dla mieszkańców gminy i nie tylko dla
nich.

Zgodnie z Kartą Ateńską, przeobrażenia struktury przestrzennej dotyczą nie tylko
miejsca pracy i miejsca zamieszkania ludzi, ale także miejsca wypoczynku, zarówno
codziennego, jak i weekendowego.
Miejsca wypoczynku w gminie Lewin Brzeski zaprojektowano w studium jako
kompleksowy zespół tzw. punktów koncentracji atrakcji turystycznych, połączonych siecią,
która cechuje się również atrakcyjnością. Ww. punkty to przede wszystkim zbiorniki czystej
wody, otoczone lasami (istniejącymi i projektowanymi na znacznym obszarze) wraz z obsługą
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gastronomiczno- rekreacyjną, hotelową, przystaniami itp. (Por. projekt przestrzennego
zagospodarowania miasta Sobótki)77.
Te tzw. punkty koncentracji atrakcji turystycznych będą zlokalizowane w oparciu
o miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w miejscach, gdzie następują
koncentracje

potoków

i samochodowego.

ruchu,

W otoczeniu

np.

kajakowego,

atrakcyjnych,

rowerowego,

przywodnych

pieszego,
terenów

konnego

turystyczno-

rekreacyjnych, są wyznaczone nowe miejsca zamieszkania w domach, których architektura
musi być zharmonizowana z otoczeniem, cechować się wysokim standardem i

niską

intensywnością zabudowy.
Bardzo ważnym elementem kompleksowego zagospodarowania miejsca wypoczynku
jest siec połączeń ww. PKAT (punktów koncentracji atrakcji turystycznych). Sieć ta dzieli się
na cztery systemy związane ze sposobem przemieszczania ludzi.

Pierwszą, najbardziej atrakcyjną, jest sieć wodna, która łączy zbiorniki wodne istniejące
i projektowane. Sieć ta będzie Sieć ta będzie wykorzystywana przez sprzęt wodny, jak kajaki,
łodzie, rowery wodne, a w przyszłości przez małe „tramwaje” czy taksówki wodne o napędzie
wyłącznie elektrycznym ze względu na ochronę przyrody, powietrza oraz zachowanie ciszy.

Druga sieć to ciągi rowerowe, istniejące i projektowane. Gmina Lewin Brzeski posiada
atrakcyjną

sieć

rowerową,

zrealizowaną

w

ostatnich

latach,

która

łączy

miejsca

o interesujących walorach przyrodniczych i kulturowych. W nowym studium obecna sieć jest
wzbogacona o połączenia z projektowanymi punktami koncentracji atrakcji, szczególnie
turystycznych i rekreacyjno-przywodnych.

Kolejny, trzeci system to ciągi piesze. Wymaga to wytyczenia nowych tras turystyki
pieszej, łączących punkty o znacznych walorach krajobrazowych oraz przyrodniczokulturowych. Trasy te na pewnych odcinkach będą pokrywały się z trasami rowerowymi i będą
wymagały przeprowadzenia segregacji ruchu pieszego i rowerowego dla zachowania
bezpieczeństwa ludzi.

Bardzo ważnym, czwartym systemem, zwłaszcza dla podniesienia atrakcyjności
turystycznej gminy, jest sieć dróg przeznaczona do jazdy konnej, zarówno na terenie lasów
istniejących oraz projektowanych, jak i w przestrzeni otwartej. Drogi te wymagają
odpowiedniej tzw. miękkiej nawierzchni, przyjaznej dla tych zwierząt. W związku z tym,

77

Projekt zagospodarowania przestrzennego miasta Sobótka, praca magisterska Katarzyny Szełemech pod
kierunkiem dr inż. arch. R. Pustelnika na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej (wyróżniona przez
Ministra Infrastruktury RP w 2005 r.)
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ważnym zadaniem kontekście zadaniem staje się zwiększenie hodowli koni w gminie. Obecnie
ich liczba wynosi jedynie 20 sztuk. W wielu gminach wiejskich w Polsce w ostatnich latach
dostrzeżono korzyści dla turystyki i agroturystyki, zwłaszcza ze względu na gości
zagranicznych, wynikające z hodowli koni. To ostatnio coraz bardziej popularna

forma

wypoczynku w naszym kraju, a zatem rozwój stadnin oraz budowa obiektów związanych
ze sportem hippicznym jest ważnym kierunkiem wzbogacającym ofertę turystycznowypoczynkową gminy.

Piąty system połączeń to sieć dróg dla samochodów związanych zarówno z ruchem
turystycznym jak i z obsługą PKAT-ów. Drogi ruchu samochodowego o funkcji turystycznej
(również dostawczej) powinny charakteryzować się znaczną ilością zakrętów, które wpływają
na zmniejszenie prędkości, a także miejsca postojowe w punktach najciekawszych
krajobrazowo. Dopuszczalna prędkość nie może przekraczać 30 km/godz., szerokość jezdni –
5,50 m. Dopuszcza się jezdnie dwukierunkowe o szerokości 3 m ze znaczna ilością mijanek.
W takich przypadkach mijanki te należy zaprojektować w taki sposób, aby zapewnić
widoczność całego odcinka drogi pomiędzy nimi. Drogi te nie mogą być równocześnie trasami
rowerowymi oraz pieszymi.

Kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy Lewin Brzeski obok tych, które wiążą
się z miejscem pracy, miejscem zamieszkania i miejscem wypoczynku, tj. ogólny
i podstawowy podział funkcji w planach zagospodarowania przestrzennego według „Karty
Ateńskiej”), obejmuje także sieć powiązań tych najważniejszych miejsc struktury przestrzennej
gminy.
Sieć powiązań dotyczy zarówno ww. powiązań wewnętrznych, jak i najważniejszych dla
gminy, powiązań zewnętrznych. Sieć powiązań zewnętrznych obejmuje sieć drogową,
kolejową i rzeczną (np. szybki tramwaj wodny Odrą do Wrocławia).

Analizując uchwalone w 2000 roku studium można odnieść wrażenie, że gmina jest
traktowana jak organizm „sam w sobie”, a turystyka i unikalne walory przestrzeni przyrodniczej
i kulturowej gminy mogą interesować wyłącznie jej mieszkańców. Nowe studium prezentuje
inny punkt widzenia, opierając się na przekonaniu, że rozwój wiąże się z otwarciem
na zewnątrz. Gmina Lewin Brzeski musi i będzie się dynamiczniej rozwijać dzięki
powiązaniom zewnętrznym z aglomeracją wrocławską, katowicką, z Opolem i innymi
miastami.
Sieć powiązań zewnętrznych staje się zatem priorytetem dla gminy, która posiada
interesujący potencjał przyrodniczy, kulturowy

i dogodne warunki rozwoju, np. w strefie

aktywizacji gospodarczej wzdłuż drogi krajowej Opole – Wrocław przez Brzeg i Oławę.
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Omawiając

rolę

powiązań

zewnętrznych

absolutnym

priorytetem

jest

natychmiastowa budowa węzła autostradowego w miejscowości Sarny Małe. Węzeł ten
jest usytuowany w studium w zachodniej części gminy w celu zachowania podstawowej
odległości 10 km pomiędzy węzłami na autostradach w standardach europejskich.
Zrealizowany projekt odcinka autostrady A-4 Opole – Wrocław, prawdopodobnie
ze względu na oszczędność czasu i pieniędzy, nie uwzględnił faktu, że na całym świecie
autostrady stanową potężny czynnik rozwoju dla przyległych obszarów i miejscowości,
jeśli są z nimi połączone częstymi dogodnymi węzłami, minimalnie ograniczającymi
przepustowość głównej trasy. W przeciwnym razie stają się podstawową przyczyną
problemów komunikacyjnych i gospodarczych, dzieląc często terytorium gminy na dwie
trudno dostępne części oraz izolując gminę od ważnych ośrodków gospodarczoadministracyjnych, edukacyjnych, itp. Taka wysoce niekorzystna sytuacja wystąpiła
obecnie w gminie Lewin Brzeski, dla której przebudowa autostrady A-4 stała się
podstawowym hamulcem rozwoju. W związku z tym priorytetowym zadaniem rządowym
dla gminy obecnie musi być budowa węzła autostradowego na jej obszarze,
przedstawiona w nowym projekcie studium.

Rejony zewnętrzne są również połączone siecią dróg krajowych, wojewódzkich,
powiatowych i innych.
Poza projektowanym połączeniem autostradowym, przez gminę Lewin Brzeski przebiega
ważna droga krajowa, która łączy w pierwszej kolejności z Opolem i Brzegiem, a dalej
z południowo-zachodnią częścią Wrocławia. Projektowane obejścia (również według studium
z 2000 roku), obejmują miejscowość Skorogoszcz, Buszyce i Łosiów. Obejścia te są bardzo
ważną projektowaną inwestycją dla gminy. Zwiększą one bezpieczeństwo w ww.
miejscowościach oraz przepustowość trasy i wpłyną pozytywnie na rozwój tzw. pasma
aktywizacji gospodarczej wzdłuż tej drogi.
Pozostałe rejony zewnętrzne łączą się z gminą Lewin Brzeski siecią dróg wojewódzkich
i powiatowych.
Kolejnym połączeniem rejonów zewnętrznych z omawianą gminą jest siec kolejowa,
a w szczególności ważna, zelektryfikowana trasa z Wrocławia przez Brzeg do Opola
i Katowic. Należy zauważyć, że po nieuzasadnionym regresie kolei, związanym w ciągu
ostatnich

15

lat

z

potężnym

wzrostem

ilości

samochodów,

przy

równoczesnym

niedoinwestowaniu w sieć dróg kołowych, ponowny wzrost znaczenia sieci kolejowej wydaje
się być kwestą najbliższego czasu. Modernizując trasę kolejową przez Łosiów, Lewin Brzeski
i Przeczę, dystans czasowy do Wrocławia może obniżyć się do 30 minut, a do Opola jeszcze
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bardziej, co spowoduje wzrost zainteresowania gminą jako miejscem wypoczynku,
zamieszkania i pracy.
Połączenie gminy z Wrocławiem projektuje się również drogą wodną poprzez szybkie
tramwaje wodne. W pierwszym etapie mogą one mieć charakter wycieczkowo-turystyczny, ale
z czasem możliwe są regularne połączenia pasażerskie.

Kierunki zmian w strukturze przestrzennej sieci połączeń wewnątrz gminy związane są
głównie z siecią dróg kołowych, z siecią połączeń wodnych oraz mniej istotną siecią kolejową.
Najważniejszą inwestycją będzie modernizacja drogi łączącej węzeł autostradowy
ze Skorogoszczą i Buszycami poprzez obwodnicę wokół Lewina Brzeskiego. Inne drogi
wewnątrz gminy wymagają remontów i budowy chodników dla pieszych, zwłaszcza na terenie
miejscowości, przez które przebiegają.
Transport rzeczny związany jest z rzeką Nysą Kłodzką, przez którą w przyszłości
możliwe będzie połączenie Lewina z Miastem Nysą, a nawet z Brzegiem nad Odrą,
turystyczną trasą tramwajów wodnych.
Projektowana sieć połączeń wodnych wewnątrz gminy Lewin Brzeski ma charakter
turystyczny,

opiera

się

na

małych

jednostkach

wodnych,

wykorzystywanych

w przemieszczeniach bardziej indywidualnych niż zbiorowych, pomiędzy przystaniami
usytuowanymi w pobliżu punktów koncentracji atrakcji turystycznych.

2

KIERUNKI I WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA ORAZ
UŻYTKOWANIA TERENÓW, W TYM TERENY WYŁĄCZONE SPOD ZABUDOWY

Przyjmuje się generalne zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów
w odniesieniu do istniejącej i nowoprojektowanej zabudowy. Są to wstępne wytyczne
i postulaty do uściślenia na etapie opracowywania miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego terenów.

2.1 Tereny zurbanizowane

W kształtowaniu nowo realizowanej i modernizowanej zabudowy należy przestrzegać
następujących zasad:
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-

Należy

kultywować

lokalną

tradycję

budownictwa,

wyrażoną

w zasadach

kształtowania brył obiektów, układach dachów, wysokości, detalu architektonicznym
i materiale wykończeniowym, zasada ta powinna być rozumiana w sposób twórczy,
nie tylko odtworzeniowy.
-

Przestrzegać tradycyjnych zasad w rozplanowaniu zabudowy i utrzymaniu charakteru
zabudowy.

-

Kontynuacja zabudowy w lukach pomiędzy istniejącą zabudowa jako tzw. zabudowa
uzupełniająca.

-

Nowo projektowane tereny pod zabudowę powinny tworzyć skoncentrowane formy
zabudowy.

-

Dążyć do zachowania prawidłowych, harmonijnych relacji między zabudową
i zagospodarowaniem

towarzyszącym

bądź

sąsiadującym

ze szczególnym

uwzględnieniem uwarunkowań funkcjonalnych, krajobrazowych i kulturowych.

W odniesieniu do terenów wymagających szczególnie precyzyjnego określenia zasad
i standardów kształtowania zabudowy oraz ochrony wartości środowiska kulturowego
prowadzić gospodarkę przestrzenną w oparciu o plany miejscowe.
2.1.1 Tereny zabudowy mieszkaniowej

Na terenach objętych ochroną konserwatorską, dla obiektów wpisanych do rejestru
zabytków wymaga się uzyskania pozwolenia, a na terenach strefy konserwatorskiej „K” oraz
dla obiektów ujętych w spisie obiektów o walorach kulturowych, wymaga się uzyskania
pozytywnej opinii, odpowiednich służb. Również dla terenów leżących w granicach
przyrodniczych obszarów chronionych, wymaga się uzyskania pozwolenia właściwych służb.

Rozwój mieszkalnictwa w gminie jest realizowany głównie w postaci zabudowy
jednorodzinnej oraz wielorodzinnej w mieście Lewin Brzeski, określone następującymi
symbolami: MW, MW/U, MN, RM, MN/U.
Wizerunek terenów zabudowy mieszkaniowej kształtuje się w zależności od ich
położenia i charakteru.
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Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami wbudowanymi (MW, MW/U)

MW, MW/U – utrzymuje się istniejącą funkcję w odniesieniu do terenów zabudowy
mieszkaniowej o wysokiej intensywności. Wysokość nowo realizowanej zabudowy oraz
budynków modernizowanych nie powinna przekraczać czterech kondygnacji nadziemnych
oraz musi nawiązywać do zabudowy sąsiadującej. Dopuszcza się lokalizację usług
nieuciążliwych w parterach oraz na wyższych kondygnacjach budynków pod warunkiem
utworzenia osobnych stref wejściowych. Dopuszcza się lokalizację placów zabaw, boisk oraz
urządzeń rekreacji i wypoczynku.
Na terenach objętych ochroną konserwatorską, dla obiektów wpisanych do rejestru
zabytków wymaga się uzyskania pozwolenia, a na terenach strefy konserwatorskiej „K” oraz
dla obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków, wymaga się uzyskania pozytywnej opinii
odpowiednich służb.
Nie zezwala się na lokalizację obiektów hodowlanych oraz obiektów usługowych
i produkcyjnych o dużej uciążliwości, stwarzających zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi,
generujących intensywny ruch pojazdów dostawczych.

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN)

MN – utrzymuje się istniejącą funkcję w odniesieniu do istniejących terenów zabudowy
mieszkaniowej o niskiej intensywności.
Wysokość nowo realizowanej zabudowy oraz budynków modernizowanych nie powinna
przekraczać

dwóch kondygnacji nadziemnych oraz musi nawiązywać

do zabudowy

sąsiadującej. Dopuszcza się lokalizację usług nieuciążliwych, placów zabaw, boisk oraz
urządzeń rekreacji i wypoczynku.
Na terenach objętych ochroną konserwatorską, dla obiektów wpisanych do rejestru
zabytków wymaga się uzyskania pozwolenia, a na terenach strefy konserwatorskiej „K” oraz
dla obiektów ujętych gminnej ewidencji zabytków, wymaga się uzyskania pozytywnej opinii,
odpowiednich służb.
Nie zezwala się na lokalizację obiektów hodowlanych oraz obiektów usługowych
i produkcyjnych o dużej uciążliwości, stwarzających zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi,
generujących intensywny ruch pojazdów dostawczych. Dopuszcza się stosowanie zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej o niskiej intensywności.
Architektura nowo realizowanej zabudowy oraz modernizacje obiektów istniejących
powinny

nawiązywać

do

otaczającej

zabudowy

i

harmonijnie

komponować

się

z krajobrazem. Sugeruje się stosowanie tradycyjnych materiałów budowlanych.
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Tereny zabudowy zagrodowej (RM)

RM - Przeznaczeniem podstawowym terenu jest zabudowa mieszkaniowa zagrodowa
o niskiej intensywności (zespoły budynków mieszkalnych i gospodarczych, służących
produkcji rolnej), powiązana z produkcją rolniczą. Dopuszcza się lokalizację placów zabaw,
boisk oraz urządzeń rekreacji i wypoczynku.
Architektura nowo realizowanej zabudowy i modernizacje obiektów istniejących powinny
nawiązywać

do

otaczającej

zabudowy

i

harmonijnie

komponować

się

z krajobrazem.
Wysokość nowo realizowanej zabudowy oraz budynków modernizowanych nie powinna
przekraczać dwóch kondygnacji nadziemnych oraz nawiązywać do zabudowy sąsiadującej.
Na terenach objętych ochroną konserwatorską, dla obiektów wpisanych do rejestru
zabytków wymaga się uzyskania pozwolenia, a na terenach strefy konserwatorskiej „K” oraz
dla obiektów ujętych gminnej ewidencji zabytków, wymaga się uzyskania pozytywnej opinii,
odpowiednich służb.
Dopuszcza

się

adaptacje

zabudowy

zagrodowej

na

funkcje

mieszkaniowe,

mieszkaniowo – usługowe i usługowe o nieuciążliwym charakterze.
Nie zezwala się na lokalizację obiektów usługowych i produkcyjnych o dużej
uciążliwości, stwarzających zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi, generujących
intensywny ruch pojazdów dostawczych oraz wielkotowarowych obiektów hodowlanych
(o obsadzie powyżej 40 DJP).
Tereny obsługi rolnictwa (RU)

Tereny należy przeznaczyć pod obiekty związane z dużymi gospodarstwami rolnymi,
nieuciążliwym przetwórstwem produktów rolnych i obsługą rolnictwa.
Tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej (MN,U)

Tereny należy przeznaczać pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną niskiej
intensywności z dopuszczeniem wbudowanych usług nieuciążliwych oraz na usługi
nieuciążliwe na wydzielonych działkach. Dopuszcza się lokalizację placów zabaw, boisk oraz
urządzeń rekreacji i wypoczynku.
Forma architektoniczna nowo realizowanej zabudowy i modernizacje obiektów
istniejących powinny nawiązywać do otaczającej zabudowy i harmonijnie komponować się
z krajobrazem.
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Wysokość nowo realizowanej zabudowy oraz budynków modernizowanych nie powinna
przekraczać dwóch kondygnacji nadziemnych oraz nawiązywać do zabudowy sąsiadującej.
Nie zezwala się na lokalizację obiektów usługowych i produkcyjnych o dużej
uciążliwości, stwarzających zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi oraz obiektów
hodowlanych.

Tereny zabudowy letniskowej (ML)

Tereny zabudowy letniskowej (ML) w nieniejszym studium zostały wyznaczone na
podstawie

obowiązujących

miejscowych

planów

zagospodarowania

przestrzennego,

w których określono szczegółowo zasady zagospodarowania tych terenów.
2.1.2

Tereny zabudowy usługowej (U)

Dopuszcza się lokalizację zabudowy usługowej na wydzielonych działkach w takich
dziedzinach, jak handel detaliczny i hurtowy (UH), rzemiosło usługowe (UR), usługi sportowe
i turystyczne (US), usługi oświaty (UO), administracji (UA), usługi kultury, obiekty kultu
religijnego (UK) oraz obsługa komunikacji i podróżnych, usługi specjalistyczne oraz inne (U).
Należy ograniczyć uciążliwości inwestycji do granic terenu działki lub własności inwestora.
Usługi turystyczne (UT) są rozmieszczone w tzw. punktach usług turystycznych wzdłuż
ciągów rowerowo-pieszych i konnych w miejscach przecięcia tych ciągów z drogami kołowymi,
turystyczno-dostawczymi. Niewielkich punktów UT nie oznaczono w studium, ich lokalizacja
jest zgodna z zasadami określonymi dla terenów zabudowy usługowej w ww. studium,
a miejsce ich należy przewidzieć w planach miejscowych zagospodarowania przestrzennego
turystyki i rekreacji w gminie Lewin Brzeski.
Dopuszcza się na terenach usługowych mieszkania funkcyjne, związane z prowadzoną
działalnością. Wymaga się wprowadzenia stref zieleni izolacyjnej.
2.1.3

Tereny eksploatacji surowców naturalnych

PE - tereny przeznaczone pod powierzchniową eksploatację surowców; na tych
terenach zezwala się na lokalizację inwestycji przemysłu wydobywczego wraz gałęziami
z nim związanymi, pod warunkiem opracowania i zatwierdzenia geologicznej
dokumentacji złoża, określającej między innymi jego wielkość i zasięg oraz uzyskania
koncesji na eksploatację. Dopuszcza się po zakończeniu eksploatacji w ramach
rekultywacji przekształcenie tych terenów w kierunku rekreacji, wypoczynku i sportu.
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2.1.4

Tereny przemysłowe oraz tereny magazynowo – składowe (P,AG)

P,AG- na terenach tych zezwala się na lokalizację inwestycji o charakterze
produkcyjnym, w tym przetwórstwa, magazynowo – składowym, np. hurtowni, baz
sprzętowych, składów materiałów budowlanych oraz usług wielkopowierzchniowych i
usług specjalistycznych, wymagających dużych terenów. Należy ograniczyć uciążliwości
inwestycji do granic terenu działki lub własności inwestora. Należy wprowadzić strefy
zieleni wysokiej i izolacyjnej.
2.2 Tereny niezabudowane

Większość terenów niezabudowanych na obszarze gminy Lewin Brzeski to użytki
rolnicze (77,4%) o średnich klasach bonitacyjnych. Lasy stanowią jedynie niewielki procent
terenu gminy (ok. 9%). Ze względu na powyższe uwarunkowania niezbędne jest świadome
gospodarowanie na tych terenach.

2.2.1

Tereny użytkowane rolniczo (R)

Podstawowa działalność na tych terenach to produkcja rolna. Dopuszcza się
rekultywację

terenów

zdegradowanych

i

nieużytków,

rekultywację

zagłębień

poeksploatacyjnych w kierunku rolnym bądź leśnym.
Na terenach rolnych klas I - III dopuszcza się lokalizację zabudowy o charakterze
zagrodowym, w tym budynków gospodarczych, urządzeń i obiektów służących produkcji rolnej
i obiektów przetwórstwa rolno – spożywczego oraz budynków mieszkalnych tylko w przypadku
posiadania przez inwestora areału użytków rolnych o powierzchni przekraczającej średnią
powierzchnię gospodarstwa rolnego w gminie Lewin Brzeski, które jest położone przynajmniej
w części na terenie tej gminy, przy czym część ta nie może być mniejsza niż 1 ha.
Ponadto inwestor musi spełnić następujące warunki:
•

na własny koszt doprowadzić do siedliska drogę oraz niezbędną infrastrukturę
techniczną,

•

zapewnić warunki prowadzenia działalności rolniczej w sposób nie powodujący
zagrożenia dla środowiska przyrodniczego.

Na pozostałych terenach dopuszcza się tzw. zabudowę siedliskową na zasadach
określonych przez obowiązujące przepisy.
Zezwala się na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej, w tym sieci przesyłowych,
ujęć wody, stacji uzdatniania itp.
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Dopuszcza się wyznaczanie ścieżek turystycznych pieszych, rowerowych drogami
polnymi i duktami leśnymi w porozumieniu z zarządzającym terenem.
Zakazuje się prowadzenia działalności rolniczej, w szczególności hodowlanej, w sposób
zagrażający środowisku naturalnemu oraz zdrowiu i życiu ludzi oraz wprowadzania nie
oczyszczonych ścieków do gleby, wód powierzchniowych i podziemnych.

2.2.2

Lasy i dolesienia (ZL, ZLD)

Podstawowym przeznaczenie są lasy oraz grunty przeznaczone pod dolesienie.
Dopuszcza się lokalizowanie zabudowy związanej z obsługą leśnictwa.
Postuluje się zwiększenie lesistości gminy poprzez wprowadzanie systemów zadrzewień
śródpolnych, wprowadzanie pasów zieleni wzdłuż cieków, zalesianie terenów łąk i pastwisk
o bonitacji gleb nie nadającej się do produkcji rolnej (gleby V i VI) oraz nieużytków i wyrobisk.
Dopuszcza się wyznaczanie ścieżek turystycznych pieszych, rowerowych i konnych
wraz urządzeniami towarzyszącymi drogami polnymi i duktami leśnymi w porozumieniu
z zarządzającymi terenem.
2.2.3

Zieleń parkowa (ZP)

Tereny zieleni parkowej oraz tereny parków zabytkowych. Na terenach tych dopuszcza
się lokalizację elementów małej architektury np.: altany, fontanny, rzeźby itp. oraz naziemne
elementy infrastruktury sportu i rekreacji.

2.2.4

Zieleń cmentarna (ZC)

Tereny istniejących i projektowanych cmentarzy. Dopuszcza się zabudowę sakralną
(kaplica cmentarna) oraz elementy małej architektury. Na terenach tych należy uwzględnić
miejsca parkingowe oraz strefę ochronną 50 m z wysoką i niską zielenią.
2.2.5

Niska zieleń na terenach zalewowych (ZLP)

Tereny niskiej zieleni na terenach zalewowych, na których dopuszcza się: zieleń łęgową,
niską zieleń urządzoną, oraz grupy i pojedyncze drzewa wysokie (np.: olchy, dęby błotne),
których usytuowanie nie będzie stanowić przeszkody w przepływie fali powodziowej.
2.2.6

Istniejące i projektowane zbiorniki wodne (W)
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Proponuje się realizację zbiorników wodnych w celu poprawy retencji wodnej i ochrony
przeciwpowodziowej.
Dopuszcza się lokalizację i realizację urządzeń ochrony przeciwpowodziowej.
Postuluje się budowę zbiorników retencyjno-rekreacyjnych, połączonych z zespołami
mieszkalnymi, usług turystyki i rekreacji przywodnej i terenami dolesień.

3 OBSZARY ORAZ ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I JEGO ZASOBÓW,
OCHRONY PRZYRODY, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

Spośród lokalnych wartości zasobów środowiska przyrodniczego gminy Lewin Brzeski
największe znaczenie mają:
•

gleby,

•

wody,

•

krajobraz,

•

lasy i zadrzewienia

•

złoża naturalne kruszywa budowlanego (żwiry).

Wszystkie te elementy zostały szczegółowo omówione w dziale „Uwarunkowania
przyrodnicze” Warto podkreślić ich ogromne znaczenie dla rozwoju gminy.
Szczególnie

ważna

jest

na

obszarze

gminy

gospodarka

wodna.

Prawidłowe

gospodarowanie wodą istotna jest zarówno z uwagi na zagrożenie powodziowe, jak i w celu
podniesienia atrakcyjności terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i terenów
pod budowę obiektów związanych z turystyką i rekreacją przywodną. Gospodarka wodna
powinna być ponadto tak ukierunkowana, aby przywrócić rzekom pierwszą klasę czystości.

Działania polepszające jakość wód to przede wszystkim zredukowanie i ostatecznie
całkowita eliminacja zanieczyszczeń wód, uzyskane między innymi przez skanalizowanie
sanitarne i ogólnospławne miejscowości usytuowanych nad rzekami i ciekami wodnymi,
a także zadrzewianie brzegów oraz zalesianie nieużytków przybrzeżnych rzek i stawów
we współdziałaniu

z zainteresowanymi

instytucjami

hydrotechnicznymi,

ekologicznymi

i leśnymi. Ponadto działania powinny wspierać małą retencję wód na drobnych ciekach
z uwzględnieniem technologii proekologicznych.
W celu ograniczenia napływu do wód stojących nadmiaru substancji użyźniających
należy opracować system ochrony tych wód. Należy również zwrócić uwagę na wody
opadowe z dróg, placów postojowych, manewrowych i parkingów, aby nie były one
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odprowadzane do pobliskich cieków lub kanalizacji bez ich oczyszczania w stosownych
separatorach.
Równolegle z wodami, bardzo ważną rolę dla środowiska przyrodniczego odgrywa
zieleń. Lasy i zadrzewienia są nieodłącznym elementem zbiorników wodnych. Zwiększają
atrakcyjność terenu i mają wpływ na klimat, ponadto są siedliskiem wielu roślin i zwierząt.
W gminie Lewin Brzeski bardzo ważne jest przeprowadzenie programu dolesień.
Ze względu na ochronę powietrza proponuje się w gminie przechodzenie na ogrzewanie
alternatywnymi źródłami energii cieplnej.

Znaczną część powierzchni gminy zajmują użytki rolne o wyższych klasach
bonitacyjnych, są one bogactwem naturalnym, podlegającym ochronie. Niezmiernie ważne
jest znalezienie kompromisu pomiędzy potrzebami społeczno - ekonomicznymi mieszkańców
gminy a wymogami ochrony środowiska przyrodniczego.

Przy kształtowaniu przestrzeni na terenie gminy Lewin Brzeski należy uwzględnić
następujące zasady dotyczące ochrony przyrody:
•

ochrona wszystkich dotychczasowych gatunków roślin i zwierząt występujących
na terenie gminy,

•

objęcie ochroną wyznaczonych drzew, proponowanych jako pomniki przyrody,

•

ochrona ekosystemów wodno – łąkowo - leśnych, tworzenie powiązań
ekologicznych dolin rzecznych z uwzględnieniem wymagań w zakresie ochrony
przeciwpowodziowej,

•

zwiększanie retencji dla rolnictwa i zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej
poprzez budowę zbiorników małej retencji,

•

porządkowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę systemu zbiorczej
kanalizacji ściekowej z oczyszczalniami ścieków,

•

ograniczenie

nadmiernego

rozwoju

budownictwa,

tras

komunikacyjnych

i infrastrukturalnych,
•

ograniczenie rozpraszania zabudowy dla zachowania i ochrony ekosystemów
łąkowo – rolno - leśnych poprzez preferowanie zabudowy odtworzeniowej
i

uzupełniającej

w

istniejących

jednostkach

osadniczych

oraz

poprzez

modernizację i adaptację siedlisk istniejących,
•

ograniczenie obudowy ciągów komunikacyjnych, powodującej powstawanie
barier ekologicznych i niszczenie walorów widokowych,

•

kształtowanie krajobrazu terenów osadniczych poprzez:
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-

preferowanie nowej zabudowy nawiązującej do regionalnej tradycji
i otaczającego krajobrazu,

-

utrzymanie historycznej i regionalnej skali struktury jednostek osadniczych,

•

ograniczanie przekształceń naturalnych łąk i pastwisk w grunty orne,

•

rekultywację gruntów zdegradowanych i nieużytków w kierunku leśnym,

•

objęcie ochroną przyrodniczą wartościowych okazów drzew.

Obszary i obiekty środowiska przyrodniczego objęte ochroną prawną
Najcenniejsze lokalne wartości zasobów środowiska przyrodniczego gminy stanowią lasy.
Istniejące na obszarze kompleksy leśne zostały objęte prawną ochroną jako:
o

Stobrawski Park Krajobrazowy

o

Obszar Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie

Dużą wartość zasobów lokalnych środowiska przyrodniczego stanowią:
o

Dolina rzeki Odry

o

Dolina rzeki Nysy Kłodzkiej

o

mniejszych cieków, dopływów ww. rzek.

W krajowym systemie ekologicznym ECONET – PL dolina Odry stanowi korytarz ekologiczny
o znaczeniu międzynarodowym.

Kompleksy leśne leżące w południowo – wschodniej części gminy, wspólnie z lasami
sąsiadującymi w gminie Dąbrowa, stanowią korytarz ekologiczny łączący dolinę Odry
z lasami Puszczy Niemodlińskiej.

Na uwagę zasługują również:
o

zespoły zieleni parkowej,

o

zadrzewienia śródpolne,

o

przydrożne drzewa.

Pełnią one nie tylko akcent estetyczny, ale mają również istotne znaczenie mikroklimatyczne
i ekologiczne ze względu na małą powierzchnię gminy pokrytą trwałą roślinnością.
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4 OBSZARY

I

ZASADY

OCHRONY

DZIEDZICTWA

KULTUROWEGO

I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

Obszary i obiekty środowiska kulturowego, objęte ochroną prawną, zostały wymienione
i omówione w rozdziale uwarunkowań kulturowych. Zagadnienie dziedzictwa kulturowego
regulują umowy i konwencje międzynarodowe oraz Ustawa o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r.
Stan techniczny obiektów zabytkowych jest niezadowalający. Celowym kierunkiem
działania powinno być włączenie zabytków w sferę zainteresowań krajoznawczych, a także
wykorzystanie ich jako obiektów pełniących funkcje usług turystycznych i kulturalnych.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami bezwzględną ochroną należy objąć:
•

zabytki architektury i budownictwa w postaci obiektów uznanych za szczególnie
cenne wartości dziedzictwa kulturowego,

•

zabytkowe założenia parkowe,

•

zabytkowe założenia ruralistyczne,

•

krajobraz kulturowy zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi,

•

krajobraz kulturowy w formie ustanowionych stref ochrony konserwatorskiej,

•

stanowiska archeologiczne.

Na terenie gminy znajdują się obiekty wpisane do rejestru zabytków, które podlegają
szczególnej ochronie konserwatorskiej. Wszelkie prace wykonywane na tych obiektach oraz
na terenach otaczających, objętych strefą ochrony konserwatorskiej wymagają pozwolenia
Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków podlegają ochronie i wszelkie działania
projektowe, remontowe i inwestycyjne na tych obiektach wymagają uzgodnienia z Opolskim
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Zakres ochrony konserwatorskiej dla tych obiektów
wymaga zachowania:
•

bryły obiektu,

•

kształtu i materiału pokrycia dachu oraz elewacji,

•

podziałów w elewacji,

•

stolarki okiennej i drzwiowej,

•

wystroju architektonicznego.
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Dla terenów objętych strefami ochrony konserwatorskiej postuluje się o zachowanie
zasadniczych elementów rozplanowania układu przestrzennego:
- przebiegu historycznych ulic i dróg zastodolnych, układów zieleni, zbiorników
wodnych, historycznego układu zabudowy;
- zachowanie odrębności zabytkowych założeń zabudowy w strukturze przestrzennej wsi
jako jej elementów (założeń pałacowo-parkowych, układów ruralistycznych, zespołów
zieleni, zieleni przydrożnej, typów posadzek – nawierzchni, krzyży i kaplic przydrożnych,
ogrodzeń);
- przywrócenia funkcji publicznych wewnętrznych placów wraz z towarzyszącą zielenią zachowania cech zabudowy poszczególnych elementów struktury przestrzennej
zespołów zabudowy w tym zwłaszcza nieprzekraczalnych gabarytów zabudowy, kształtu
formy, i wystroju budynków, okien i dachów z materiałów tradycyjnych;
- zachowania i przywrócenia do jak najlepszego stanu obiektów zabytkowych – wszelkie
roboty budowlane lub prace konserwatorskie prowadzone przy nich należy zgłaszać,
uzgadniać i opiniować przez OWKZ, a obiekty wpisane do rejestru zabytków wymagają
pozwolenia konserwatorskiego wydawanego przez OWKZ;
-

utrzymanie

funkcji

obiektów

zabytkowych

–

mieszkaniowej,

mieszkalnictwa

zbiorowego, usługowej, z preferencją dla rekreacji i turystyki, kultury i edukacji, centrów
konferencyjnych i zjazdów, siedzib ośrodków pracy twórczej oraz handlu i gastronomii;
- zachowania w nowych realizacjach historycznych zasad zabudowy, pod względem
gabarytów,

wysokości

proporcji,

podziałów

bryły,

geometrii

dachów,

wystroju

architektonicznego oraz stosowania tradycyjnych materiałów;
- obowiązek uzgadniania z OWKZ prac w obiektach budowlanych na terenie strefy
ochrony konserwatorskiej „A” i ”B”;
Na obszarze objętym opracowaniem występują liczne stanowiska archeologiczne
zaznaczone na rysunku zmiany studium. Wszelkie projekty inwestycji ziemnych należy
uzgadniać z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, a prace ziemne musza być
poprzedzone ratowniczymi badaniami archeologicznymi.

Na terenie gminy wyznaczono strefy ochrony konserwatorskiej:
Strefa „A” - ścisłej ochrony konserwatorskiej obszaru bardzo ważnego pod
względem historycznym i kulturowym. Obejmuje obszary, na których elementy
dawnego układu przestrzennego zachowały się w stanie nienaruszonym lub jedynie
nieznacznie zniekształconym. W strefie tej zakłada się pierwszeństwo wymagań
konserwatorskich

nad

wszelką

prowadzoną

współcześnie

działalnością

inwestycyjną, gospodarcza i usługową. Wszelkie zmiany i zamierzenia inwestycyjne
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na tym obszarze powinny być uzgadniane z

Wojewódzkim Konserwatorem

Zabytków.
Strefa „B” – ochrony konserwatorskiej obejmującej obszary o zachowanych
w dobrym stanie elementach dawnego układu zakresie rozplanowania i proporcji.
Obowiązuje w tej strefie wymóg uzgadniania wszelkich działań z Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków.
Strefa „K” – ochrony krajobrazu kulturowego obejmująca tereny krajobrazu
związane z zespołami zabytkowymi; wszelkie zmiany powinny nawiązywać do
układu historycznego i prowadzić do zachowania i utrwalenia historycznych form
rozplanowania wsi; ochrona konserwatorska na tym terenie polega na takim
kształtowaniu ewentualnej zabudowy, aby jej skala nie była konkurencyjna
w stosunku do istniejącej sylwety miejscowości.

Sterfa „E” - ekspozycji panoramy miasta Lewin Brzeski obejmująca tereny
otwartych przestrzeni miejskich tworzących wglądy widokowe na pierzeje, osie
widokowe, zespoły zabudowy kwartałowej oraz inne formy urbanistyczne
Strefa „OW” - obserwacji archeologicznej obejmująca tereny o wczesnej metryce
historycznej. Wszelkie inwestycje i prace ziemne na obszarze strefy należy
uzgadniać z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Strefa ta jest tożsama
z pojedynczymi stanowiskami archeologicznymi lub zespołami oraz ich otoczeniem.

Strefa „W” - ścisłej ochrony reliktów archeologicznych obejmuje ochroną tereny
o rozpoznanej zawartości stanowisk archeologicznych podlegających ochronie
konserwatorskiej,

a

charakteryzujących

się

własną

formą

krajobrazową,

wyróżniającą się w rzeźbie terenu. Obiektami tymi mogą być: grodziska wraz
z otaczającymi je fosami, pojedyncze kurhany lub cmentarzyska kurhanowe,
fortalicje, groble, wały itp. W strefie „W” występują następujące wymogi
konserwatorskie: zakazana jest wszelka działalność budowlana oraz inwestycyjna
niezwiązana bezpośrednio z konserwacją lub rewaloryzacją terenu, dopuszcza się
jedynie prowadzenie prac porządkowych, konserwację zachowanych fragmentów
zabytkowych

celem

ich

ekspozycji

w

terenie

lub

zabezpieczenia

przed

zniszczeniem, przystosowanie do pełnienia funkcji muzealnych, kultowych,
rekreacyjnych lub innych, wszystkie wymienione wyżej działania bezwzględnie
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należy uzgadniać z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków we Wrocławiu
Delegatura w Legnicy i prowadzić po uzyskaniu stosownego pozwolenia.

Strefy te mogą być wyznaczone w drodze decyzji administracyjnych (zarządzeniem
Wojewody) lub w drodze stosownych zapisów w planie miejscowym (w tym wypadku obszary
te należy uznać za wymagające obowiązkowo opracowania planu ze względu na istniejące
uwarunkowania).

Nowopowstające zespoły urbanistyczne należy harmonijnie komponować z otaczającym
krajobrazem, a jeśli znajdować się będą w sąsiedztwie stref ochrony konserwatorskiej, nie
powinny kolidować z historycznym układem zabudowy. Kształtowanie zabudowy i jej
otoczenia dla poszczególnych stref ochrony konserwatorskiej, podlega następującym
ustaleniom:
• należy zapewnić ochronę ciągów i osi widokowych poprzez odpowiednie kształtowanie
zabudowy, kadrowanie widoków poprzez zabudowę, ukształtowanie linii i płaszczyzny
zieleni oraz alei,
• należy dostosować skalę zabudowy do otoczenia, uwzględniając ukształtowanie
wnętrz urbanistycznych i otwarć kierunkowych,
• należy

dostosować

w zakresie

sytuacji,

nowoprojektowaną
bryły,

skali,

zabudowę

podziałów

do

historycznych

architektonicznych,

układów

materiałów

budowlanych, a także nawiązaniem formami współczesnymi do lokalnej architektury;
należy harmonijnie połączyć elementy zabudowy współczesnej z historyczną,
• dla zabudowy zagrodowej preferuje się zwarty układ, lokalizację wzdłuż dróg niższych
klas z możliwością powiązań z polami,
• należy wprowadzić w nowopowstających zespołach urbanistycznych przestrzenie
ogólnodostępne, zieleń urządzoną wysoką i niską oraz ścieżki dla pieszych,
• zabudowania zagrodowe należy projektować jako zagrody wielobudynkowe zgodnie
z historyczną zasadą kształtowania tych obiektów,
• należy ograniczać obudowę ciągów komunikacyjnych, powodującą powstawanie barier
ekologicznych oraz zakłócanie ciągów widokowych,
• należy unikać sytuowania obiektów budowlanych w sposób powodujący dysharmonię
z otoczeniem i harmonizować już istniejące tego typu obiekty.

Na podstawie Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r.
pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych wydaje się na wniosek osoby fizycznej
lub jednostki organizacyjnej posiadającej tytuł prawny do korzystania z nieruchomości,
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wynikający

z

prawa

własności,

użytkowania

wieczystego,

trwałego

zarządu

albo

ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego. Pozwolenie na
prowadzenie badań konserwatorskich i architektonicznych przy zabytku wpisanym do rejestru
albo badań archeologicznych lub poszukiwań ukrytych bądź porzuconych zabytków
ruchomych, w tym zabytków archeologicznych, wydaje się również na wniosek osób
fizycznych albo jednostek organizacyjnych zamierzających prowadzić te badania lub
poszukiwania. W przypadku nie uzyskania zgody właściciela lub posiadacza nieruchomości
na przeprowadzenie tych badań lub poszukiwań przepisy art. 30 ust. 1 i 2 stosuje się
odpowiednio.
Wszelkie inwestycje i prace ziemne na obszarze strefy obserwacji archeologicznej należy
uzgadniać

z Wojewódzkim

archeologicznych,

w trakcie

Konserwatorem
prowadzenia

Zabytków.

prac

ziemnych

W

rejonach

należy

stanowisk

zapewnić

nadzór

archeologiczny, a w razie konieczności, należy przeprowadzić archeologiczne badania
ratownicze. Koszty takich prac archeologicznych i wykopaliskowych ponosi inwestor. Na
powyższe prace należy uzyskać pozwolenie od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Postuluje się, aby na terenach wydobycia kruszyw naturalnych inwestycje były prowadzone
pod stałym nadzorem archeologicznym, który polegać będzie w pierwszym etapie na zdjęciu
z obszaru nowej inwestycji warstwy humusowej, a w drugim etapie na prowadzeniu pod
nadzorem badań ratowniczych przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.
W trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, osoba która odkryła przedmiot,
co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązana: wstrzymać
wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, zabezpieczyć, przy użyciu
dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia oraz niezwłocznie zawiadomić
o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe,
właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

5 KIERUNKI

ROZWOJU

SYSTEMÓW

KOMUNIKACJI

I

INFRASTRUKTURY

TECHNICZNEJ

5.1 KIERUNKI ROZWOJU KOMUNIKACJI
5.1.1 Komunikacja drogowa

134

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lewin Brzeski

Sieć komunikacji drogowej gminy Lewin Brzeski opiera się obecnie na drodze krajowej
nr 94 łączącej Wrocław i Opole oraz na drogach powiatowych stanowiących system połączeń
lokalnych.
Dla usprawnienia i podniesienia płynność ruchu ponadlokalnego i lokalnego oraz
poprawienia bezpieczeństwa należy dążyć do modernizowania i rozbudowy istniejącego
systemu komunikacji kołowej.
Do tych zadań zalicza się przede wszystkim lokalizację węzła autostradowego.
Ważnym elementem jest osiągnięcie odpowiednich parametrów technicznych dróg.
Postuluje się budowę parkingów przydrożnych przy terenach rekreacyjnych, ważnych
miejscach pod względem turystycznym oraz przy szlakach komunikacyjnych.
Dla elementów układu komunikacyjnego wprowadza się następujące ustalenia:
•

głównym szlakiem komunikacyjnym o charakterze ponadlokalnym jest autostrada
A-4, dla której przyjmuje się klasę techniczną A. W chwili obecnej autostrada nie ma
bezpośredniego połączenia z siecią komunikacyjną gminy. Przewiduje lokalizację
węzła autostradowego mającego na celu skomunikowanie terenów rekreacji
i turystyki

dla

aglomeracji

Wrocławia,

aglomeracji

Katowic,

Województwa

Opolskiego, a także miasta Lewin Brzeski oraz pozostałych miejscowości w okolicy
gminy,
•

dla istniejącej drogi krajowej nr 94 oraz planowanych obwodnic wsi: Leśniczówka,
Łosiów, Buszyce i Skorogoszcz przyjmuje się docelowo klasę GP (główna ruchu
przyspieszonego). Przyjmuje się minimalną szerokość w liniach rozgraniczających:
50m wraz z możliwością poszerzenia fragmentów jezdni w obrębie węzłów
komunikacyjnych. Na terenach istniejącej zabudowy należy uwzględnić dobudowę
i poszerzenie jezdni od strony północnej. Ze względu na uciążliwość akustyczną
drogi, nie należy planować obszarów zabudowy mieszkaniowej w bezpośrednim jej
sąsiedztwie.

Nie

zezwala

się

na

indywidualne

bezpośrednie

włączenia

komunikacyjne do drogi krajowej oraz do planowanych obwodnic. Włączenia należy
projektować jedynie poprzez drogi zbiorcze usytuowane poza pasem drogowym.
Nowoprojektowane

obiekty

budowlane

lokalizowane

przy

istniejącej

oraz

projektowanej drodze nr 94 powinny znajdować się w odległości nie mniejszej niż
25 m od linii rozgraniczających. Dopuszcza się lokalizację przyłączy do istniejących
mediów zlokalizowanych w pasie drogowym drogi krajowej nr 94 i planowanych
odcinków jedynie prostopadle do osi jezdni. Włączenia dróg zbiorczych do drogi
krajowej nr 94 powinny spełniać warunki rozporządzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych
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jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430)
– w zakresie odległości między skrzyżowaniami.
•

dla dróg wojewódzkich nr 458, 459, 460 przyjmuje się docelowo klasy G oraz Z przy
zachowaniu minimalnej szerokość w liniach rozgraniczających 25m dla dróg klasy G
oraz 20 m dla dróg klasy Z. Nie zezwala się na indywidualne bezpośrednie włączenia
komunikacyjne do dróg wojewódzkich,

•

dla dróg powiatowych przyjmuje się docelowo klasy Z oraz L przy zachowaniu
minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających 20m dla dróg klasy Z oraz 15 m
w terenie zabudowanym i 12 m poza terenem zabudowanym dla dróg klasy L,

•

układ komunikacji dróg gminnych uzupełnia się projektowanymi drogami lokalnymi
i dojazdowymi w celu zapewnienia dogodnej obsługi terenów nowoprojektowanych,
przyjmuje się docelowo klasy L oraz D przy zachowaniu minimalnych szerokości
w liniach rozgraniczających 15m dla dróg klasy L oraz 10m dla dróg klasy D. Drogi
gminne klasy L i D stanowią w przeważającym stopniu system dróg turystycznych
i dostawczych.

5.1.2

Komunikacja kolejowa

Przewiduje się modernizację linii kolejowej nr 132 relacji Wrocław – Bytom tak aby
dostosować parametry techniczne umożliwiające pociągom rozwijanie prędkości 160 km/h.
Nie przewiduje się rozbudowy sieci kolejowej na terenie gminy, jednakże zachowuje
się jej przebieg i infrastrukturę z możliwościami wykorzystania na inne cele niż kolejowe.
Wykorzystanie infrastruktury kolejowej może stanowić wsparcie, między innymi, dla rozwoju
turystyki na obszarze gminy, gdyż zwiększa dostępność atrakcji turystycznych.

5.1.3

Komunikacja rowerowa
Wyznacza się podstawowy, główny szlak rowerowy o znaczeniu lokalnym wiodący

przez najcenniejsze miejsca gminy pod względem walorów przyrodniczych i kulturowych.
Ponadto postuluje się o uzupełnienie głównej ścieżki łącznikami oraz zorganizowanymi
miejscami odpoczynku. W celu promocji gminy oraz stworzenia jej mieszkańcom dogodnych
warunków do uprawiania turystyki rowerowej i pieszej proponuje się również łączenie
systemu szlaków turystyki pieszej ze szlakami turystyki rowerowej, uzupełnienie sieci
drogowej komunikacji lokalnej ścieżkami rowerowymi oraz połączenie istniejących szlaków
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rowerowych z sąsiednimi gminami. Proponuje się również stworzenie trasy rowerowej
o znaczeniu ponadlokalnym łączącej sąsiednie gminy i tworzącej element promocji regionu.

5.2

KIERUNKI ROZWOJU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Ustalenia studium nie określają szczegółowych rozwiązań technicznych systemów
inżynierskich i szczegółowego przebiegu sieci infrastruktury. Wszelkie projekty wdrożeniowe
i programy wymagają specjalistycznych opracowań, dla których ustalenia studium należy
traktować jako warunki wyjściowe.
5.2.1 Zaopatrzenie w wodę
W gminie Lewin Brzeski wszystkie miejscowości są zaopatrzone w wodę z sieci
wodociągowej z dwóch studni głębinowych zlokalizowanych w Lewinie Brzeskim. W pobliżu
znajdują się zbiorniki do magazynowania i stacja uzdatniania wody. Dwie studnie znajdują się
w Mikolinie. Na terenie gminy znajduje się 5 pompowni wody, w Lewinie Brzeskim,
Leśniczówce, Błażejowicach, Nowej Wsi Małej i Mikolinie.
Sieć wodociągowa na terenie gminy ma długość 110 km i jest wykonana głównie z pcv.
Postuluje się wymianę 5 km rur w Łosiowie oraz około 7 km w Lewinie Brzeskim, które
wykonane są z azbestu i cementu i nie nadają się do dłuższego użytkowania.
Zaopatrzenie w wodę odbywać się będzie za pośrednictwem dwóch wodociągów zbiorowych
bazujących na wodach podziemnych występujących w utworach czwartorzędowych. Wschód
gminy objęty jest siecią wodociągową zasilaną z wodociągu „Prokado”, natomiast pozostała
część gminy objęta jest siecią zasilaną z ujęcia wody w Lewinie Brzeskim.
W gminie powinny zostać przyjęte cele strategiczne takie jak: zapewnienie wszystkim
odbiorcom ciągłości dostawy w odpowiedniej ilości zdatnej do użycia wody, ochrona zasobów
wód podziemnych. Powyższe cele będą realizowane poprzez działania takie jak: utrzymanie
sprawności technicznej ujęć wody oraz urządzeń uzdatniających wodę poprzez kontynuację
prac związanych z wymianą istniejącej sieci wodociągowej z rur azbestocementowych.

5.2.2 Oczyszczanie ścieków

Na terenie gminy Lewin Brzeski znajdują się 3 czynne oczyszczalnie ścieków, w Lewinie
Brzeskim, Skorogoszczy i Leśniczówce. W Lewinie Brzeskim oddana do użytku w 2005 r.
oczyszczalnia BIOCOS o przepustowości 1500m3/d spełnia wszystkie wymogi ochrony
środowiska i posiada zezwolenie na unieszkodliwianie płynnych odpadów komunalnych.
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Przewiduje się podłączyć do niej miejscowości: Skorogoszcz, Chróścina, Borkowice, Przecza,
Oldrzyszowice, Kantorowice, Nowa Wieś Mała, Buszyce i Leśniczówka.
Obecne oczyszczalnie położone na terenach wiejskich, które zostały wybudowane przez byłe
PGR-y są w złym stanie technicznym. Na terenie gminy istnieją niewielkie zespoły zabudowy
we wsiach oraz stosunkowo małe zapotrzebowanie na wodę, a zatem mała ilość
wytwarzanych ścieków, wskazuje na to, że należałoby stworzyć system kanalizacyjny przede
wszystkim w oparciu o nową oczyszczalnie ścieków w Lewinie Brzeskim. Wynika to z faktu, że
jedna duża oczyszczalnia jest mniej wrażliwa na zmianę ilościową i jakościową dopływających
do niej zanieczyszczeń.
Postuluje się rozbudowę lub budowę nowej sieci kanalizacji deszczowej na terenach
projektowanej i istniejącej zabudowy, w szczególności na terenach lokalnych podtopień.
Kanały sieci deszczowej będą odprowadzać wodę do pobliskich rowów melioracyjnych lub
cieków wodnych. Planowana sieć zbiorników małej retencji, zlokalizowanych na ciekach
wodnych na terenie gminy, może gromadzić wodę deszczową. Zabiegi te poprawią stosunki
wodne i zapobiegną lokalnym podtopieniom w czasie gwałtownych ulew.

5.2.3 Zaopatrzenie w energię elektryczną

Przez teren gminy Lewin Brzeski przebiegają tranzytowe linie elektroenergetyczne
wysokiego napięcia: 110kV Hermanowice-Gracze, 110kV Gracze-Groszowice, 110kV
Hermanowice-Groszowice. Na obszarze gminy nie występuje główny punkt zasilania.
Odbiorcy energii elektrycznej zasilani są za pośrednictwem głównych punktów zasilania:
GPZ Gracze, GPZ Pawłów, GPZ Siołkowice. W przypadku pojawienia się nowych inwestorów
i co za tym idzie zwiększonym zapotrzebowanie mocy, budowa GPZ-u oraz linii zasilającej
110kV na obszarze gminy jest w pełni uzasadnione. Linie 15kV występują jako napowietrznokablowe z przewagą linii kablowych w rejonach gęstej

zabudowy

o zróżnicowanych

przekrojach przewodów. Przez teren gminy przebiegają również dwie napowietrzne 30kV
zasilające podstację trakcyjną PKP w Przeczy.
W zakresie elektroenergetyki przewiduje się utrzymanie istniejących linii wysokiego
napięcia 110kV, przeprowadzenie przez południowy teren gminy linii 400kV relacji DobrzeńŚwiebodzice oraz budowę projektowanej linii 110 kV relacji Dobrzeń – Gracze. Działania
w zakresie średnich i niskich napięć obejmować będą przede wszystkim modernizację
istniejącej sieci i jej rozbudowę do aktualnych potrzeb zgodnie z wymaganiami technicznymi
oraz budowę stacji transformatorowych 15/0,4kV wraz z powiązaniami liniowymi 15kV i 0,4kV
dla poprawy warunków napięciowych istniejących odbiorców m. in. w miejscowościach: Lewin
Brzeski, Łosiów, Nowa Wieś Mała, Przecza, Ptakowice, Różyna, Skorogoszcz, Strzelniki
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i Wronów. Wydano również warunki na przyłącze dla Małej Elektrowni Wodnej o mocy
przyłączeniowej 700kW na jazie rzeki Nysy Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim. Wyprowadzenie
mocy będzie odbywać

się przy pomocy nowych powiązań liniowych 15kV oraz

z projektowanej stacji transformatorowej, będących we władaniu Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Postuluje się również stworzenie nowej linii GPZ, jednak
zasadność

powyższych realizacji powinna

wynikać

z koncepcji elektroenergetycznej,

opracowanej przez branżystę, obejmującej analizę kształtowania mocy oraz niezbędny zakres
budowy sieci.
5.2.4 Zaopatrzenie w gaz

Przez obszar gminy przebiegają dwa gazociągi wysokiego ciśnienia: DN 350 PN 4,0 MPa
relacji Zdzieszowice-Wrocław oraz DN 250/200 PN 4,0MPa relacji Lewin Brzeski-Paczków.
Gmina jest częściowo zgazyfikowana. Miasto Lewin Brzeski zaopatrywane jest w gaz ziemny,
z wyjątkiem osiedla Zatorze. Wieś Łosiów jest również zaopatrywana częściowo w gaz
(osiedle WODR). Pozostałe miejscowości nie są zgazyfikowane.
Postuluje się dowiązanie do gazociągu ziemnego o ciśnieniu 4,0MPa, Zdzieszowice-Wrocław
i Lewin Brzeski – Paczków za pośrednictwem stacji redukcyjno-pomiarowych. Rozwój ten
powinien

obejmować

w pierwszej

kolejności

miejscowości

o większym

potencjale

inwestycyjnym i ludnościowym. Opracowanie projektu gazyfikacji powinno być poprzedzone
branżowymi koncepcjami, które określą opłacalność realizacji poszczególnych inwestycji.
W przypadku wystąpienia uzasadnionej potrzeby gazyfikacji gminy Lewin Brzeski oraz gmin
sąsiednich dopuszcza się rozbudowę sieci gazociągów po przeprowadzeniu szczegółowych
analiz inwestycyjnych.

Przy projektowaniu obiektów budowlanych w pobliżu sieci gazowniczej powinno się
zachować następujące uwarunkowania:
•

strefa ochronna (odległości podstawowe) gazociągów wysokiego ciśnienia, których
przebieg pokazany jest na planszy studium, stanowi strefę ochronną, w której operator
gazociągów jest uprawniony do zapobiegania działalności, która może mieć negatywny
wpływ na trwałość i prawidłową eksploatację gazociągów,

•

przed wydaniem pozwolenia na budowę ustala się obowiązek uzgodnienia z zarządcą
gazociągów lokalizacji obiektów wzdłuż strefy ochronnej,

•

dla strefy ochronnej gazociągów ustala się następujące zasady zagospodarowania:
- zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy,
- obowiązek zapewnienia swobodnego dojazdu do sieci infrastruktury technicznej
oraz swobodnego przemieszczania się wzdłuż i w obrębie strefy kontrolowanej,
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- dopuszcza się lokalizację sieci podziemnego uzbrojenia technicznego

po uzgodnieniu i na warunkach określonych przez zarządcę gazociągów,
- zakaz sadzenia drzew i krzewów w pasie 6m (po 3m od osi gazociągu);
zagospodarowanie zielenią niską,
-

zakaz prowadzenia działalności mogącej zagrozić trwałości gazociągów
podczas eksploatacji.

-

dopuszcza

się

prowadzenie

sieci

gazowej

również

pomiędzy

liniami

rozgraniczającymi dróg, a nieprzekraczalnymi liniami zabudowy w przypadku
braku możliwości zlokalizowania sieci w obrębie linii rozgraniczających dróg;
-

dopuszcza się możliwość

realizacji sieci gazowej

jako towarzyszącej

inwestycjom na terenach działek własnościowych inwestorów;
-

należy zapewnić dostęp do armatury i sieci gazowej.

5.2.5 Ciepłownictwo

Gmina nie posiada zorganizowanego systemu ciepłowniczego z wyjątkiem miasta
Lewina Brzeskiego, gdzie zabudowa wielorodzinna zaopatrywana jest z centralnej kotłowni.
Głównym źródłem energii cieplnej w gminie pozostaną indywidualne kotłownie.
Nie przewiduje się rozwoju scentralizowanego systemu ciepłowniczego poza terenem
miejskim. Postuluje się o stopniową likwidację źródeł opalanych węglem, powodujących niską,
uciążliwą

dla

środowiska

emisję

zanieczyszczeń

do

powietrza.

Należy

promować

proekologiczne systemy grzewcze. Przyjmuje się, że warunkiem poprawy środowiska
przyrodniczego jest zastosowanie alternatywnych źródeł energii cieplnej. Dodatkowo należy
propagować zastosowanie specjalistycznych i ekologicznych kotłowni zasilanych paliwami
będącymi produktami odpadowymi, takimi jak trociny, wierzba energetyczna, słoma.

5.2.6

Telekomunikacja

Rozwój sieci telekomunikacyjnej jest uzależniony od rozbudowy planowanych obszarów
mieszkaniowych, usługowych i form aktywności gospodarczej. Na terenach istniejącej
zabudowy sieć będzie uzupełniana w miarę potrzeb. Przewiduje się zwiększenie liczby
abonentów oraz budowę linii światłowodowych.
Wszelkie zadania inwestycyjne i projektowe na terenie gminy w fazie projektowej
powinny być uzgadniane z właściwym operatorem sieci w zakresie występowania kolizji
z urządzeniami telekomunikacyjnymi.
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5.2.7

Gospodarka odpadami

Na obszarze gminy funkcjonuje składowisko odpadów komunalnych we Wronowie.
Odpady niebezpieczne zbierane są przez firmę z Opola, która posiada zezwolenie
na utylizację tych odpadów. Należy przyjąć krótkoterminowe i długoterminowe cele związane
z rozwojem gospodarki odpadami, takie jak: uporządkowanie systemu zbierania i transportu
odpadów, objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów, podnoszenie
świadomości ekologicznej obywateli oraz efektywne wykorzystanie pojemności obecnego
składowiska.

6

OBSZARY, NA KTÓRYCH ROZMIESZCZONE BĘDĄ INWESTYCJE CELU
PUBLICZNEGO O ZNACZENIU LOKALNYM

W gminie Lewin Brzeski inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym,
przewidziane do realizacji, to przede wszystkim:
w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego
•

wszelkie działania na terenach objętych ochroną powinny przebiegać zgodnie
z wymogami ochrony środowiska,

•

ochrona zagrożonych gatunków zwierząt i roślin, w tym pomników przyrody.

•

w studium określono problematykę zagrożenia powodziowego poprzez budowę
zbiorników retencyjnych z określeniem strefy zasięgu wód powodziowych ,

•

studium określa granice dopuszczalnych stref wydobycia surowców naturalnych,

•

nowoprojektowane powierzchnie eksploatacji surowców, na których zezwala się
na lokalizację inwestycji związanych z przemysłem wydobywczym i gałęziami z nim
związanymi,

powinny

posiadać

opracowania

i

zatwierdzenia

geologicznej

dokumentacji złoża, określającej między innymi jego wielkość i zasięg oraz uzyskania
koncesji na eksploatację,
•

realizacja proponowanego w studium systemu małej retencji wodnej,

•

uzupełnienie i modernizacja wałów wzdłuż odcinków rzek przebiegających przez
tereny zabudowane lub przewidziane do zainwestowania;
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w zakresie ochrony środowiska kulturowego
•

ochrona i rewaloryzacja obiektów i obszarów o wysokich walorach historycznych,

•

utrzymanie i modernizacja obiektów, których właścicielem jest gmina, w tym szkół,
obiektów administracji, budynków komunalnych;

w zakresie komunikacji
•

budowa nowych i modernizacja istniejących dróg gminnych,

•

wyznaczenie i uzupełnienie istniejącej sieci komunikacji rowerowej;

w zakresie infrastruktury
•

budowa i modernizacja systemów infrastruktury technicznej, w tym w szczególności
kanalizacji i oczyszczalni ścieków.

7

OBSZARY, NA KTÓRYCH ROZMIESZCZONE BĘDĄ INWESTYCJE CELU
PUBLICZNEGO O ZNACZENIU PONADLOKALNYM, ZGODNIE Z USTALENIAMI
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA
I USTALENIAMI PROGRAMÓW ZAWIERAJACYCH ZADANIA RZĄDOWE

W gminie Lewin Brzeski głównymi inwestycjami celu publicznego o znaczeniu
ponadlokalnym są:
w zakresie infrastruktury


adaptacja linii napowietrznej dwutorowej 110kV relacji Hermanowice-Groszowice,



budowa

linii

napowietrznej

jednotorowej

400kV

relacji

Dobrzeń-

Świebodzice(wariant),


budowę linii 110kV dwutorowej relacji Dobrzeń-Gracze,



budowę stacji GPZ 110/15kV Lewin Brzeski,



budowę elektrowni wodnej Lewin Brzeski na stopniu wodnym rzeki Nysy
Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim,



modernizacja gazociągu po gazie koksowniczym – gazociąg relacji Zdzieszowice
– Wrocław odcinek Wrzoski – Gać DN 350 PN 4.0 MPa projektowany na DN 500
PN 6.3 MPa

142

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lewin Brzeski



modernizacja gazociągu po gazie koksowniczym – gazociąg relacji Lewin Brzeski
– Paczków DN 250 PN 4.0 MPa projektowany na DN 300/250 PN 6.3 MPa

w zakresie komunikacji


modernizacja linii kolejowej nr 132



autostrada A-4, w tym budowa węzła komunikacyjnego, projektowanego
w niniejszym studium,



rozbudowa drogi krajowej nr 94 wraz z budową obejść wsi Leśniczówka, Łosiów,
Buszyce i Skorogoszcz,

8



remonty i rozbudowa dróg wojewódzkich oraz powiatowych,



utworzenie ponadlokalnego systemu ścieżek rowerowych.

OBSZARY,

DLA

MIEJSCOWEGO

KTÓRYCH
PLANU

OBOWIĄZKOWE

ZAGOSPODAROWANIA

JEST

SPORZĄDZENIE

PRZESTRZENNEGO

NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH, W TYM OBSZARY WYMAGAJĄCE
PRZEPROWADZENIA SCALEŃ I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI, A TAKŻE OBSZARY
ROZMIESZCZENIA OBIEKTÓW HANDLOWYCH O POWIERZCHNI SPRZEDAŻY
POWYŻEJ 2000 M2 ORAZ OBSZARY PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

W gminie występują obszary i tereny górnicze – „Lewin Brzeski – Stroszowice” oraz
„Sarny Pole IIa”, które w całości znajdują się na terenie gminy Lewin Brzeski. Dla tych
obszarów i terenów górniczych obowiązkowe jest sporządzenie MPZP na podstawie
przepisów odrębnych.
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9

OBSZARY, DLA KTÓRYCH GMINA ZAMIERZA SPORZĄDZIĆ MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, W TYM OBSZARY WYMAGAJĄCE
ZMIANY PRZEZNACZENIA GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH NA CELE
NIEROLNICZE I NIELEŚNE

Gmina posiada już dla znacznej części obszaru miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego. Zamierza się docelowo sporządzić plany miejscowe dla wszystkich
pozostałych miejscowości w miarę potrzeb mieszkańców oraz inwestorów.
Szczególnie

ważne

jest

kompleksowe

opracowanie

miejscowych

planów

zagospodarowania przestrzennego w aspekcie turystyki i wypoczynku przywodnego
dla mieszkańców aglomeracji wrocławskiej, katowickiej, Województwa opolskiego
i mieszkańców gminy Lewin Brzeski, związane z budową zbiorników wodnych oraz
dolesieniami.

10

KIERUNKI I ZASADY KSZTAŁTOWANIA ROLNICZEJ I LEŚNEJ PRZESTRZENI
PRODUKCYJNEJ

Najważniejsze kierunki przemian w rolnictwie to:
•

stworzenie mechanizmów umożliwiających powstawanie dużych, silnych
gospodarstw indywidualnych,

•

działania w kierunku podniesienia kwalifikacji i aktywności zawodowej
ludności wiejskiej,

•

działania w kierunku tworzenia miejsc pracy na wsi poza rolnictwem,

•

propagowanie działalności agroturystycznej,

•

wprowadzanie

rolnictwa

ekologicznego

i

innych

niekonwencjonalnych

kierunków produkcji rolniczej,
•

zwiększenie lesistości gminy poprzez wprowadzanie systemów zadrzewień
śródpolnych, wprowadzanie pasów zieleni wzdłuż cieków, zalesianie terenów
łąk i pastwisk o bonitacji gleb nie nadającej się do produkcji rolnej oraz
nieużytków i wyrobisk.

Na większości terenów gminy zalegają głównie gleby klas III i IV, te pierwsze są objęte
ochroną na podstawie przepisów szczególnych. Na tych obszarach nie należy wprowadzać
inwestycji o charakterze nierolniczym poza terenami wskazanymi w rysunku Studium
pod rozwój takich funkcji.
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Z uwagi na warunki glebowo – klimatyczne na terenie gminy preferuje się intensywną
produkcję zbóż i upraw przemysłowych.
W celu ochrony rolnych gruntów ornych przed postępującą erozją gleb należy
wprowadzić system zadrzewień śródpolnych, a także stosować: przemiennie pasy użytków
zielonych i gruntów ornych. Większość łąk i pastwisk klas IV i niższych proponuje się zalesić
z uwagi na zbyt małą powierzchnię lasów na terenie gminy.
Obsługę rolnictwa w zakresie usług agrotechnicznych, handlu nawozami, środkami
ochrony roślin, materiałem siewnym, magazynowania produktów rolnych i przetwórstwa
rolnego zapewnią istniejące obiekty i bazy lub nowe, lokalizowane w granicach terenów
zainwestowanych.

11

OBSZARY NARAŻONE NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI I OSUWANIA SIĘ
MAS ZIEMNYCH

Tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi występują wzdłuż większych cieków
wodnych, głównie wzdłuż rzeki Nysy Kłodzkiej, Odry oraz Ścinawy Niemodlińskiej.
Na terenach zagrożonych powodzią należy ograniczyć zainwestowanie, a ewentualne
zabudowania powinny mieć tzw. wysoki parter.
W ramach koncepcji ochrony przeciwpowodziowej, zgodnie ze Studium zagospodarowania
przestrzennego pasma Odry, przewiduje się zadania takie jak:
-

modernizacja obwałowań lewostronnych w Lewinie Brzeskim – km 10,5-11,3,

-

budowa wałów prawostronnych w Lewinie Brzeskim km-12,4-14,2,

-

przebudowa jazu stałego na jaz ruchomy, o obniżonej koronie progu w Lewinie
Brzeskim w km 13,8

-

realizacja systemów zabezpieczeń przeciwpowodziowych w dolinie Nysy
Kłodzkiej i Odry (Mikolin) w miejscowościach: Lewin Brzeski, Chróścina,
Skorogoszcz i Mikolin,

-

zwiększenie przepustowości przekrojów mostowych – w drodze prac
pogłębieniowych, obniżenia międzywala i zwiększenia szerokości koryta: most
drogowy w Mikolinie, most drogowy na rzece Nysa Kłodzka w Lewinie
Brzeskim, udrożnienie mostu drogowego na przewale ulgi w ciągu drogi Lewin
Brzeski-Niemodlin;

Wyznacza się na obszarze gminy sieć zbiorników małej i średniej retencji, które równocześnie
mają znaczenie rekreacyjne dla regionu.
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12 OBIEKTY LUB OBSZARY, DLA KTÓRYCH WYZNACZA SIĘ W ZŁOŻU KOPALINY
FILAR OCHRONNY

Na terenie gminy wyznaczone są filary ochronne oddzielające koryto rzeki Nysy
Kłodzkiej od terenów eksploatacji powierzchniowej oznaczonej na rysunku studium symbolem
PE. W przypadku poszerzenia działalności eksploatacyjnej wzdłuż rzeki Nysy Kłodzkiej należy
wyznaczyć filary ochronne na etapie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

13 OBSZARY POMNIKÓW ZAGŁADY I ICH STREF OCHRONNYCH ORAZ
OBOWIĄZUJĄCE NA NICH OGRANICZENIA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ

Na terenie gminy nie występują obszary pomników zagłady.

14 OBSZARY WYMAGAJĄCE PRZEKSZTAŁCEŃ, REHABILITACJI LUB REKULTYWACJI

W gminie Lewin Brzeski znaczna część sieci osiedleńczej wymaga kompleksowej
rewitalizacji i rehabilitacji ze szczególnym uwzględnieniem obiektów o znaczeniu historycznym
wraz z otoczeniem. Są to, miedzy innymi, zespoły pałacowo – parkowe, w których przez wiele
lat istniały PGR-y. Te obszary wymagają podjęcia natychmiastowych prac rewaloryzacyjnych.

Do rehabilitacji i przekształceń proponuje się przeznaczyć:
•

tereny starej zabudowy o wysokich walorach architektonicznych,

•

tereny zabytkowych parków i cmentarzy, wyszczególnionych w analizie
uwarunkowań, przygotowanych w części A opracowania „Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lewin Brzeski.

Podniesienie walorów estetycznych i wizerunku terenów wiejskich gminy posiada
podstawowe znaczenie dla rozwoju zarówno agroturystyki i turystyki, jak i rozwoju szeroko
pojętych usług.
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15 GRANICE TERENÓW ZAMKNIĘTYCH I ICH STREF OCHRONNYCH
Na terenie gminy nie występują tereny zamknięte.

16 INNE OBSZARY PROBLEMOWE

Na terenie gminy nie występują.
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CZĘŚĆ C
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1. UZASADNIENIE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ ORAZ SYNTEZA USTALEŃ

PLANU

STUDIUM

Rozwiązania programowo-projektowe oparto o studia własne, klasyfikujące gminy
na przyległe do dużych aglomeracji lub wchodzące w ich skład78 oraz ideę wielofunkcyjności
terenów wiejskich.
W przyjętych rozwiązaniach wzięto pod uwagę walory przestrzeni przyrodniczej
oraz przestrzeni kulturowej, a także uwarunkowania sfery społecznej gminy Lewin Brzeski.
Analiza szeroko pojętych uwarunkowań wewnętrznych oraz zewnętrznych pozwoliła
na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego, która opiera się szczególnie
na wykorzystaniu możliwości rozwojowych gminy Lewin Brzeski, tkwiących w przestrzeni
przyrodniczej i kulturowej takiej jak: dostępność komunikacyjna związana z przebiegiem
autostrady w południowej części na granicy gminy.
Podstawą

rozwoju

gospodarczego

będzie

budowa

nowego

węzła

autostradowego

w miejscowości Sarny Małe odległego ponad 10 km od najbliższego węzła łączącego
autostradę z Opolem. Brak węzła autostradowego stanowi obecnie największą barierę
rozwojową gminy Lewin Brzeski, nie służy też innym obszarom w takim stopniu jakby to mogło
być gdyby autostrada pełniła funkcję osi rozwoju (jak np. w Niemczech), a nie tylko tranzytu
dzielącego sieć osiedleńczą regionu.
Utworzenie nowych miejsc pracy poza rolnictwem, w sektorze turystki i wypoczynku
zapewniają bogate walory przyrodnicze gminy. Nowe miejsca poza rolnictwem zapewni strefa
przemysłowo-usługowa aktywizacji gospodarczej wzdłuż drogi nr 94 (E40) oraz w rejonie
nowoprojektowanego węzła autostradowego w miejscowości Sarny Małe. Miejsca pracy
możliwe są również dzięki naturalnym zasobom złóż i związanym z tym wydobyciem kruszywa
naturalnego przeznaczone do produkcji kruszyw budowlanych.
Koncepcja utworzenia tzw. pasma ekologicznego ze zbiornikami wody w projektowanej
zieleni leśnej i parkowej na kierunku wschód – zachód, pozwala ponadto na rozwój gospodarki
rybackiej obok rekreacji i wypoczynku.
Nowe

miejsca

pracy

poza

sektorem

rolnictwa

generuję

rozwój

budownictwa

mieszkaniowego w zabudowie jednorodzinnej na bardzo atrakcyjnych, południowych
zboczach, spadających w kierunku projektowanych zbiorników wodnych i urządzonych
78

Por.: Romuald Pustelnik, Warsztaty projektowo-badawcze. Raport Wydziału Architektury Politechniki
Wrocławskiej 2004 r.
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terenów zieleni. Atrakcyjne warunki mieszkaniowe i nowe intratne miejsca pracy poza
rolnictwem, powinny wpłynąć na konieczną zmianę struktury wieku ze względu na możliwości
pozostania młodzieży na terenie gminy.
Projekt zakłada, że wiodącą funkcją w gminie będzie turystyka przywodna obok rolnictwa
i obok nieuciążliwego przemysłu, składów, a także przemysłu wydobywczego i szeroko
pojętych usług.
Ustalenia projektu studium zakładają widoczną aktywizację gospodarczą w oparciu
o realne możliwości rozwoju, które tkwią w przestrzeni przyrodniczej, kulturowej oraz w sferze
społecznej gminy Lewin Brzeski.
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