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WPROWADZENIE
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Studium

uwarunkowań

dokumentem

i

kierunków

określającym

politykę

zagospodarowania
przestrzenną

przestrzennego

gminy,

gminy

koordynującym

jest

działania

samorządu lokalnego w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym gminy.
Studium jako wewnętrzny dokument władz samorządowych, nie jest aktem prawa
miejscowego i nie stanowi podstawy do wydawania decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, a także nie przesądza o użytkowaniu terenów. Ustalenia
Studium zgodnie z art. 9 ust 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu miejscowych planów, które muszą
być zgodne z zapisami Studium (art. 15 ust 1 w/w ustawy).
Sporządzenie nowego dokumentu wynika ze zmiany polityki przestrzennej gmin, która jest
wynikiem zmian w potrzebach mieszkańców oraz warunków ekonomiczno-gospodarczych.
Studium zostało wykonane w oparciu o wcześniej uchwalony dokument z 2007 roku.

Niniejsze Studium składa się z części tekstowej i graficznej (zgodnie z art. 10 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
Tekst studium składa się z trzech części:


Rozdział I – wprowadzenie zawiera informacje m.in. o zawartości dokumentu,
jego roli i prawnej podstawie sporządzenia oraz podstawowych celach Studium;



Rozdział II - uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy, która jest
podzielona na trzy działy odpowiadające elementom sfery przyrodniczej, społecznej,
gospodarczej, funkcjonalno przestrzennej oraz technicznej;



Rozdział III – kierunki rozwoju przestrzennego gminy, kierunki zmian w strukturze
przestrzennej

gminy,

ochrony

środowiska,

przyrody,

rozwój

komunikacji

i infrastruktury technicznej.

Ponadto tekst Studium uzupełniają dwa rysunki zatytułowane „Uwarunkowania rozwoju
przestrzennego” oraz „Kierunki rozwoju Przestrzennego” w skali 1:10 000, obejmujące cały
obszar gminy.

Z uwagi na zapewnienie czytelności rysunków podział treści w niektórych sytuacjach
jest umowny.

2. P O D S T A W A P R A W N A O P R A C O W A N I A
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Podstawę prawną niniejszego opracowania stanowi art. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.)
oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu
projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
(Dz. U. Nr 118, poz. 1233).
Podstawa formalna sporządzenia studium jest Uchwała Nr XXVII/219/2008 Rady Miejskiej
w Lewinie Brzeskim z dnia 25 listopada 2008 roku o przystąpieniu do zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lewin Brzeski wraz z
opracowaniem Strategicznej Oceny oddziaływania na środowisko.

Niniejsze Studium stanowi opracowanie jednolite, którego zmiany zostały przyjęte Uchwałą
Nr ……… Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia ……………… w sprawie uchwalenia zmiany
Studium

uwarunkowań

i

kierunków

zagospodarowania

przestrzennego

gminy

Lewin

Brzeski. wraz Zmiana studium została opracowana wraz z opracowaniem Strategicznej
Oceny oddziaływania na środowisko.

3. C E L E S T U D I U M

Głównym celem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Lewin Brzeski jest, poprzez rozpoznanie i diagnozę aktualnej sytuacji gminy,
istniejących uwarunkowań oraz problemów związanych z jej rozwojem, sformułowanie
kierunków

zagospodarowania

przestrzennego

i

zasad

polityki

przestrzennej

gminy

Lewin Brzeski.

W tym celu określono:


kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów;



obszary przestrzeni chronionej;



kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów,
w tym tereny wyłączone spod zabudowy;



obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody,
krajobrazu kulturowego;



obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej;



kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;



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



obszary, na których rozmieszczone będę inwestycje celu publicznego o znaczeniu
ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego
9
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województwa

Opolskiego

i

ustaleniami

programów,

o

których

mowa

w art. 48 ust. 1;


obszary,

dla

których

zagospodarowania

obowiązkowe

przestrzennego

jest
na

sporządzenie
podstawie

miejscowego

przepisów

planu

odrębnych,

w tym obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości,
a także obszary rozmieszczenia wielkopowierzchniowych obiektów handlowych
oraz obszary przestrzeni publicznej;


obszary,

dla

których

zagospodarowania

gmina

przestrzennego

zamierza
w

tym

sporządzić
obszary

miejscowy

wymagające

plan
zmiany

przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;


kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej;



obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi i osuwania się mas ziemnych;



obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji;



granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych;



inne

obszary

problemowe,

w

zależności

od

uwarunkowań

i

potrzeb

zagospodarowania występujących w gminie;

4. O G Ó L N A C H A R A K T E R Y S T Y K A G M I N Y

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.
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W północnej-wschodniej części gminy przepływa rzeka Odra, a przez centralną część rzeka Nysa Kłodzka (lewy dopływ rzeki Odry).



Obszar gminy

zajmuje 159,7 km2 (15970 ha)

co stanowi 1,7 % obszaru całego

województwa;


Liczba mieszkańców 13580 osób (dane z 30.06.2009 r.);



Średnia gęstość zaludnienia: 85 mieszkańców/km2;



Osadnictwo - 19 sołectw:
•

Borkowice,

•

Błażejowice (przysiółek Borkowic),

•

Buszyce,

•

Chróścina,

•

Golczowice,

•

Jasiona,

•

Kantorowice,

•

Lewin Brzeski (miasto),

•

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.

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.
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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 blisko 100% gospodarstw domowych. Poza obszarem
miasta

Lewin

Brzeski

sieć

kanalizacyjna

jest

słabo

rozwinięta.

Ścieki

komunalne

odprowadzane są do oczyszczalni ścieków w Lewinie Brzeskim. Przeważająca ilość wsi nie
posiada sieci gazowej.

Gmina

objęta

została

opracowaniem

planistycznym

„Studium

zagospodarowania

przestrzennego pasma Odry” opracowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa
Opolskiego.
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Rozdział II.
UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY
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Dział I.
UWARUNKOWAIA ŚRODOWISKOWE
5. Ś R O D O W I S K O P R Z Y R O D N I C Z E

5.1. ABIOTYCZNE ELEMENTY ŚRODOWISKA

Elementami abiotycznymi środowiska są:
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•

woda;

•

gleba;

•

rzeźba terenu;

•

klimat;

•

temperatura;

•

gazy atmosferyczne (tlen, azot, dwutlenek węgla).

Tworzą one biotop, czyli nieożywioną część ekosystemu.

5.1.1. POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE, RZEŹBA TERENU

Gmina Lewin Brzeski, według regionalizacji fizyczno-geograficznej (Kondracki, 2000), leży
w makroregionie Niziny Śląskiej, w obrębie 4 mezoregionów:
•

Pradolina Wrocławska;

•

Dolina Nysy Kłodzkiej;

•

Równina Grodkowska;

•

Równina Niemodlińska.

318 Niziny Środkowopolskie
318.5 Nizina Śląska
318.52 Pradolina Wrocławska
318.53 Równina Grodkowska
318.54 Dolina Nysy Kłodzkiej
318.55 Równina Niemodlińska
Rys. 1. Położenie fizyczno-geograficzne gminy Lewin Brzeski1

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

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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zróżnicowaniem wysokościowym. Najsilniej zaznaczającymi się elementami rzeźby są
obiektyantropogeniczne – wały przeciwpowodziowe. Niewielkimi naturalnymi elementami
różniącymi doliny są starorzecza, szczególnie liczne w dolinie Odry i Nysy.

5.1.2. BUDOWA GEOLOGICZNA

Obszar

gminy

leży

w

zasięgu

dwóch

dużych

jednostek

strukturalnych:

Monokliny

Przedsudeckiej i zachodzącej na nią Depresji Śląsko – Opolskiej. (Kozłowski 1979)
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.

5.1.3. WARUNKI WODNE
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Gmina Lewin Brzeski charakteryzuje się bogatym systemem wód powierzchniowych. Składają się
na niego dwie największe w regionie rzeki Odra i Nysa Kłodzka, liczne mniejsze rzeki i potoki,
zgrupowania

dużych

w

skali

regionu

stawów,

wyrobiska

poeksploatacyjne,

torfowiska,

starorzecza, niewielkie oczka wodne, namuliska, niecki bezodpływowe, tereny zalewowe oraz
rozbudowana sieć kanałów i rowów melioracyjnych.

Charakterystyczną cechą sieci hydrograficznej gminy jest w większości południkowy przebieg
rzek i potoków. Odprowadzają one wody z południa na północ. Przebieg ten jest typowy dla
południowej

części

Opolszczyzny.

Dosyć

częstym

zjawiskiem,

które

utrudnia

rozdział

poszczególnych dorzeczy jest bifurkacja. Zjawisku sprzyjają niewielkie zróżnicowanie wysokości
względnych oraz gęsta sieć rowów i kanałów melioracyjnych dolin nysy Kłodzkiej, Ścinawy
Niemodlińskiej, Ptakowickiego i Borkowickiego Potoku oraz Odry. Najpewniejsze wododziały
zlokalizowane są na zachodzie pomiędzy zlewniami Nysy Kłodzkiej i niewielkich dopływów Odry
wpadających do tej rzeki w okolicach Brzegu. Przebiega tu wyniesiony wał Łosiowa, który
wyraźnie rozgranicza poszczególne cieki.

Największa rzeka gminy – Odra stanowi na długości ok. 8 km jej północną granicę. Wpływa na
teren gminy w okolicach Golczowic, wypływa na północ od Wronowa. W okolicach Mikolina
zlokalizowany jest jaz regulujący przepływ. Koryto Odry na odcinku przebiegającym przez teren
gminy jest uregulowane.

Przekrój

Km

Przepływ

biegu

średni w

średni

określonym

określonym

3

niski w

prawdopodobieństwie w

prawdopodobieństwie w

3

m /s

3

m /s

m /s

Przepływ

Przepływ max o

m /s

1%

2%

Przepływ min o

3

10%

50%

1%

10%

50%

Pow. Nysy Kłodzkiej

181,3

94,4

26,4

1970 1730 1160

572

11,2

15,9

28,0

Pow. Nysy Kłodzkiej

181,3

132

38,6

2220 1960 1310

641

14,8

21,2

39,6

Tab. 1.

Charakterystyczne przepływy roczne Odry wzdłuż biegu rzeki w wybranych przekrojach wodowskazowych –

wartości wyrównawcze (źr. Stachy’ J. Red. 1986 oprac. Własne)3

3

źródło: Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza gminy Lewin Brzeski - Opole, listopad 2001, str. 22
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Informacje przedstawione w tabeli 1 wskazują, że na obszarze gminy, za sprawą ujścia Odry i
Nysy Kłodzkiej znacząco zmienia się charakter przepływu tej największej w regionie rzeki. Średni
przepływ wzrasta o 1/3.

Wyszczególnienie

3

Powierzchnia

Przepływy w m /s

Zasoby dyspozycyjne
3

zlewni
2

w DAm /r

(km )

Bilansowy

Nienaruszony

dyspozycyjny

Odra - Opole

10989,0

16,60

8,68

7,92

249765

Odra - Brzeg

19732,0

29,80

15,58

14,22

448442

Tab. 2. Zestawienie przepływów i zasobów dyspozycyjnych Odry powyżej i poniżej gminy Lewin Brzeski (źr. Dane UW w
Opolu, oprac. własne)4

Rys. 3. System hydrograficzny gminy Lewin Brzeski5

źródło: Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza gminy Lewin Brzeski - Opole, listopad 2001r.

4
5

źródło: Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza gminy Lewin Brzeski - Opole, listopad 2001, str. 22

źródło: Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza gminy Lewin Brzeski - Opole, listopad 2001, str. 23
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5.1.3.1. 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:

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.
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Rys. 4. Zasięg występowania wód podziemnych na terenie gminy Lewin Brzeski6

Rys. 5. Układ sieci rzecznej w gminie Lewin Brzeski7

6

źródło: Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego Województwa Opolskiego. Synteza., Zarząd
Województwa Opolskiego, Opole 2006, str.19
7
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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5.1.3.2. 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.

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) 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.
b) 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.
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c) 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.
d) Ptakowicki Potok – lewostronny dopływ Nysy Kłodzkiej, łączy się z nią na terenie
miasta.
e) 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.

5.1.4. KLIMAT

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 – styczeń - 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 przymrozkowych
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
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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.

5.1.5. 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
z

właściwe

utworów

–

lessowych

o

odczynie

(występują

zbliżonym
na

do

znacznych

zasadowego,

wykształcone

powierzchniach,

głównie

w zachodniej części gminy – w okolicy Strzelnik, Łosiowa, Buszyc, Jasionej oraz koło
Skorogoszczy),
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•

brunatne kwaśne i wyługowane – różnią się od gleb brunatnych właściwych
niektórymi fizycznymi i chemicznymi, wykazują odczyn kwaśny lub lekko 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
w

powierzchnie

okolicy

wzdłuż

Ptakowic, Lewina

Nysy

Brzeskiego,

Kłodzkiej

i

Skorogoszczy,

Odry,
Wronowa

szczególnie
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%).
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Cd

Cu

Ni
Ss
Sw
[mg/kg]

Pb

Zn

Ss

Sw

Ss

Sw

0,30

3,89

11,0

81,2

9,9

Grodków

0,37

0,90

10,4

28,0

Lewin

0,33

0,67

10,0

Lubsza

0,27

0,67

Olszanka

0,35

1,39

Powiat

0,32

10,5

10,6

22,2

45,4

0,33

9,0

9,4

20,9

43,6

Gmina
Brzeg i

Ss

Sw

Ss

Sw

32,3

26,4

191,3

45,5

810,0

11,1

27,2

21,8

236,4

46,4

108,4

22,6

11,5

23,3

21,1

31,1

48,2

105,2

9,6

23,0

9,8

27,3

19,7

32,0

43,4

88,9

11,7

50,3

10,8

17,6

21,9

34,6

43,6

71,6

Skarbimierz

Brzeski

Brzeski
Woj.
Opolskie

Tab. 3. Zawartość metali ciężkich w glebach użytków rolnych8
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9

9

9

8

7

7

6

6

5

5

5

4
3

4

3

2
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Brzeg i
Skarbimierz
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0 0
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0 0

0
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Rys. 6. Procentowy udział próbek gleb o zawartości metali ciężkich wyższych niż naturalne9

8

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Brzeskiego na lata 2005-2012. Projekt., GeKo geologia, ekologia,
konsulting – Wrocław, Brzeg 2005, str. 59
9

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

Budowa geologiczna gminy sprzyja występowaniu surowców pospolitych, głównie 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

Zasoby bilansowe w kat. C1 – 8 358 000 ton

o

Zasoby bilansowe w filarze ochronnym w kat. C1 – 1 809 000 ton

o

Zasoby pozabilansowe w kat. C1 – 43 000 ton

o

Zasoby pozabilansowe w filarze ochronnym w kat. C1 – 5 000 ton

o

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
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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

Zasoby bilansowe piasku w kat. C – 2 – 8 160 000 ton

o

Zasoby bilansowe piasku ze żwirem w kat. C – 2 – 13 928 000 ton

o

Zasoby bilansowe – warunkowe piasku w kat. C – 2 – 28 265 000 ton

o

Zasoby bilansowe – warunkowe piasku ze żwirem w kat. C – 2 – 60 548 000
ton

o

Zasoby bilansowe – warunkowe w filarach ochronnych:

o

Piasku w kat. C – 2 – 3 396 000 ton

o

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.

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. 7. Rozmieszczenie złóż kopalin naturalnych10

5.1.7. SZATA ROŚLINNA

Obszar gminy Lewin Brzeski, w związku ze znacznym zróżnicowaniem siedlisk, obfituje w
chronione i rzadki gatunki roślin. Związane jest to

między innymi z faktem położenia

obszaru gminy w widłach Nysy Kłodzkiej i Odry, które warunkują istnienie wilgotnych i
wodnych biotopów. Występują tu taksony, których ochrona ma znaczenie ponadregionalne.
Flora badanego obszaru poniosła jednak także znaczne straty w przeciągu ostatnich ok.
100

lat.

Jest

to

związane

z

antropopresją,

szczególnie

działaniami

ochrony

przeciwpowodziowej, intensywnym rolnictwem oraz rabunkową gospodarką leśną, które w
ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat doprowadziły do znacznego zubożenia flory.
Obecnie na terenie gminy Lewin Brzeski stwierdzono występowanie 11 gatunków roślin
naczyniowych ściśle chronionych oraz 6 gatunków chronionych częściowo.

10

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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Na terenie badanego obszaru stwierdzono występowanie 17 gatunków roślin prawnie
chronionych. Są to:
•

chronione ściśle:
a) Bluszcz pospolity Hedera Helix
b) Grążel Żółty Nuphar lutea
c) Grzybienie białe Nymphaea alba
d) Kotewka orzech wodny Trapa natans
e) Kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine
f) Podkolan biały Platanthera bifolia
g) Podkolan zielonawy Platanthera chlorantha
h) Salwinia pływająca Salvinia natans
i)

Śnieżyczka przebiśnieg Galanthus nivalis

j) Wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum
k) Zimowit jesienny Colchicum autumnale
•

Chronione częściowo:
a) Centuria pospolita Centaurium erythraea
b) Kalina koralowa Viburnum opulus
c) Konwalia majowa Convallaria majalis
d) Kopytnik pospolity Asarum europaeum
e) Kruszyna zwyczajna Frangula alnus
f) Przytulia wonna Galium odoratum

Szata roślinna gminy wykazuje duże zróżnicowanie. W wyniku prowadzonych badań
terenowych

stwierdzono

występowanie na

tym obszarze

92

zespołów

i

zbiorowisk

roślinnych. Wśród nich zaobserwowano 10 leśnych i zaroślowych, 19 wodnych, 19
szuwarowych, 4 terofitów mulistych brzegów wód i okresowo zalewanych zagłębień, 13
użytków zielonych i muraw oraz 27 zbiorowisk pól uprawnych, zrębów, okrajków, terenów
wydeptywanych i ruderalnych.
Występuje tu również wiele interesujących gatunków roślin. Odnaleziono 29 gatunków
rzadkich i ginących w skali regionu i całego kraju. Łącznie

wśród roślin chronionych i

rzadkich 5 gatunków znajduje się na „Liście roślin zagrożonych w Polsce”, 1 w kategorii E i
4 w kategorii V.
Dwa gatunki – Salwinia pływająca Salvinia natans i Kotewka orzech wodny Trapa natans
zostały umieszczone na liście roślin chronionych w całej Europie „Konwencją o ochronie
gatunków europejskich dzikich zwierząt i roślin oraz siedlisk naturalnych”, zwanej
potocznie Konwencją Berneńską.

Zbiorowiska

leśne

wydają

się

być

zagrożone

głównie

przez

zmianę

warunków

hydrologicznych siedlisk. Wynikiem tego jest proces grądowienia łęgów, który obserwuje
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się

na

coraz

większej

powierzchni

leśnej.

Bardzo

niekorzystne,

niestety

nadal

praktykowane, są nasadzenia sosny na siedliskach lasów liściastych.

Bogata roślinność wodna i szuwarowa tego terenu powinna być przedmiotem szczególnej
troski. Wszelkie zmiany chemizmu wód mogą spowodować drastyczne zmiany w szacie
roślinnej. Szczególną uwagę powinno się zwrócić na zbiorniki stanowiące siedliska cennych
gatunków.

źródło: Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza gminy Lewin Brzeski - Opole, listopad 2001

5.1.8. 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,

•

grąd śródeuropejski (Galio syhatici – Carpnetum – występuje w okolicach Zawadna,
Wronowa oraz Oldrzyszowic. W większości przypadków są to zbiorowiska powstałe w
skutek sukcesji łęgów wywołanej zmianami stosunków wodnych w następstwie prac
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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 Tramplera11, 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:
•

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,

•

bór mieszany wilgotny – zajmuje tereny z płytkim i średnio głębokim poziomie wód
gruntowych z bujną warstwą krzewów złożonych głównie z kruszyny,

•

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,

11

Trampler T. i In., Regionalizacja przyrodniczo - leśna na podstawach ekologiczno - fizjograficznych.
PWRiL, Warszawa 1990.
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•

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,

•

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,

•

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,
•

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,

•

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.
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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

Niemodlińska,

stanowią

Niemodlińskich

z

wschodniej
łącznik

systemem

części

gminy,

ekologicznego

korytarza

w

sąsiedztwie

systemu

ekologicznego

gminy

Dąbrowa

przestrzennego

Doliny

Odry

i

z

Borów

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:
o

do 10 km od granicy administracyjnej miast liczących ponad 50 tys.
mieszkańców,

o

stanowiące ostoje zwierząt podlegających ochronie gatunkowej (zajmują
najmniejsze powierzchnie - przy Stawach Niemodlińskich i koło Borkowic),

o

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:
•

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.
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5.2. OBSZARY OBJĘTE RÓŻNYMI FORMAMI OCHRONY PRZYRODY I KRAJOBRAZU

Najcenniejsze lokalne wartości zasobów środowiska przyrodniczego gminy stanowią lasy.
Istniejące w gminie cenne przyrodniczo obszary zostały objęte prawną ochroną jako:
•

„Stobrawski Park Krajobrazowy - 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. Utworzony został

Podstawy prawne ustanowienia Stobrawskiego Parku Krajobrazowego:
-

rozporządzenie Nr P/11/99 Wojewody Opolskiego z dnia 28 września
1999 roku.,

-

rozporządzenie Nr 0151/P/19/06 Wojewody Opolskiego z dnia 8 maja
2006 r. w sprawie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj.
Op. Nr 33, poz. 1136),

-

rozporządzenie Nr 0151/P/8/07 Wojewody Opolskiego z dnia 19
stycznia

2007

r.

w

sprawie

ustanowienia

planu

ochrony

dla

Stobrawskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 4, poz.
76);
•

Obszar Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie”,
Bory Niemodlińskie to duży kompleks leśny w dolinie górnej Odry. Zajmuje obszar 48 200
ha lasów, będących pozostałością Przesieki Śląskiej. W Borach Niemodlińskich można
spotkać jelenie, sarny, dziki, lisy, zające, wiewiórki, a nawet nietoperze.

•

Obszar Natura 2000 „Grądy Odrzańskie”,
Ostoja Grądy Odrzańskie stanowi obszar specjalnej ochrony ptaków. Szczególnie
ważnymi składnikami przyrody Grądów Odrzańskich są wyjątkowo stare fragmenty
lasów dębowo-grabowych oraz nadrzeczne lasy, rozlewiska i starorzecza, a także
gniazdujące tu gatunki ptaków: bielik, kania czarna, kania ruda i bączek.
Położenie
Obszar specjalnej ochrony ptaków o powierzchni 20461 ha leży w Pradolinie
Wrocławskiej na terenie Niziny Śląskiej. Rozciąga się wzdłuż Odry na długości 70
kilometrów od Naroka do Wrocławia.
Historia geologiczna i ukształtowanie
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Krajobraz tego terenu ukształtowany został w ciągu ostatnich kilkunastu tysięcy lat,
najpierw wodami topniejącego lodowca, następnie przez rzekę Odrę, a w czasie
ostatnich dwóch tysięcy lat pod wpływem narastającej działalności człowieka
(wycinanie lasów, rolnictwo, melioracje i budownictwo). Obecnie jest to szeroka na
10-12 km dolina rzeczna wypełniona naniesionymi przez Odrę osadami: glebami
powstałymi z mułów (madami) oraz piaskami.
Ekosystem
Ekosystemy Grądów Odrzańskich wykształcone zostały w związku z naturalnym
rytmem wahań poziomu wody w Odrze i rozlewaniem się rzeki na dnie doliny
wiosną. Obecnie na skutek zmian w środowisku (ubywanie lasów w górach i
przedsięwzięcia przeciwpowodziowe), sposób wpływania rzeki na otaczającą ją
przyrodę również się zmienia.
Grądy Odrzańskie zawierają niewielkie fragmenty starych lasów pozostałych po
dawnej Puszczy Niemodlińskiej oraz typy ekosystemów charakterystycznych dla
środkowoeuropejskich

dolin

rzecznych

z

lasami

łęgowymi

i

ekstensywnie

użytkowanymi łąkami nadrzecznymi.
Obszar ten cechuje duża różnorodność siedlisk – w jej wschodniej części dominują
płaty lasów z przewagą żyznych grądów i łęgów wiązowo-jesionowych. Występują tu
także łęgi wierzbowo-topolowe, szuwary, łąki zalewowe oraz turzycowiska. Ponadto
występują liczne rozlewiska wód i starorzecza. Teren obfituje w żyzne gleby, dlatego
na całym jego obszarze znajdują się liczne pola uprawne. W sumie ponad 60%
powierzchni Grądów Odrzańskich zajmują grunty orne, łąki i pastwiska.
Flora
Występują tu bardzo stare drzewostany z przewagą dębów, grabów, klonów i
wiązów, wśród których znajdują się pomniki przyrody. Cennymi gatunkami roślin na
tym terenie są: turzyca Davalla, turzyca cienista, goździk pyszny, róża francuska,
salwinia pływająca, kotewka orzech wodny.
Fauna
Grądy Odrzańskie są terenem występowania ok. 150 gatunków ptaków w tym 4
szczególnie rzadkich: bielik, kania czarna, kania ruda i bączek oraz 18 innych
zamieszczonych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej: ortolan, zimorodek, lelek, bocian
biały i czarny, błotniak stawowy, derkacz, dzięcioł średni, czarny i zielonosiwy,
żuraw, dzierzba gąsiorek, muchołówka białoszyja i mała, lerka, trzmielojad, zielonka
i jarzębatka. Prócz ptaków występują również m.in.: jelonek rogacz, minóg
strumieniowy, piskorz, kiełb białopłetwy, różanka, traszka grzebieniasta, kumak
nizinny, żółw błotny, wydra i bóbr.
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Zagrożenia
Przyrodzie Grądów Odrzańskich zagraża:
-

odstępowanie od ekstensywnych form rolnictwa, osuszanie terenu, wypalanie
roślinności, postępująca intensyfikacja gospodarki rolnej;

-

intensywna gospodarka leśna, wyrąb starych drzew, wywożenie martwych drzew
z lasu;

-

zrzucanie ścieków komunalnych, zanieczyszczenie wód; rozbudowa osiedli w
pobliżu siedlisk dzikich zwierząt;

-

płoszenie

zwierząt,

penetrowanie

siedlisk

ptaków,

niszczenie

gniazd,

kłusownictwo.
•

Obszar Natura 2000 „Bory Niemodlińskie”, składa się z pięciu enklaw w
zachodniej części Borów Niemodlińskich. Jest to fragment wysoczyzny polodowcowej
rozciętej dolinami rzecznymi (Ścinawy Niemodlińskiej, Wytoki, Nysy Kłodzkiej,
Odry). Występują tu wzgórza ostańców i wydmy o wysokości do 15 m, a także
zagłębienia bezodpływowe ze stawami (wody stojące i płynące zajmują 11%
powierzchni),

bagnami,

torfowiskami

i

łąkami

(3%

terenu).

Obszar w 79% porastają lasy gospodarcze z fragmentami lasów naturalnych. Jest
to. Lasy iglaste (w tym cenne bory bagienne) zajmują 26% powierzchni, liściaste (w
tym cenne i rozlegle grądy) - 19%, mieszane 28% terenu. Tereny rolne zajmują 7%
ostoi.
Obszar charakteryzuje się bardzo dużą różnorodnością przyrodniczą. Szczególną
wartość ma zespół torfowisk przejściowych i wysokich z charakterystycznymi
zespołami roślinności i przedstawicielami fauny wodno-błotnej (jedno z dwóch
stanowisk żółwia błotnego w województwie), występujące tu 3 gatunki nietoperzy z
Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej.
•

Obszar

Natura

2000

„Opolska

Dolina

Nysy

Kłodzkiej”

obejmuje

trzy

fragmenty naturalnej, zalewowej doliny podgórskiej rzeki - Nysy Kłodzkiej, ze
starorzeczami

oraz

fragmentami

tarasów

nadzalewowych.

Tarasy

pokryte

są

madami rzecznymi. W lasach liściastych, zajmujących 86% powierzchni przeważa
dobrze wykształcony grąd środkowoeuropejski. Duża część z nich to przeszło 150letnie drzewostany. Wzdłuż koryta zachowały się również płaty bardzo dobrze
wykształconych łęgów. Lasy mieszane i tereny rolne zajmują po 7% obszaru. Obszar
rozciąga się wzdłuż Nysy Kłodzkiej od okolic Michałowa do Ptakowic oraz obejmuje
izolowane fragmenty koło Ptakowic. Obszar jest stosunkowo łatwo dostępny
samochodem.

Można

tam

dojechać

drogą

Lewin

Brzeski

–

Oborki.

O atrakcyjności ostoi stanowią walory przyrodnicze, umożliwiając rozwój wszelkich
form biernego i czynnego wypoczynku związanych z położeniem nadrzecznym i z
atrakcjami lasu (zbiór płodów runa leśnego). Turystyka kwalifikowana: wędkowanie,
kajakarstwo, wypoczynek nad wodą. Przez Gminę Lewin Brzeski wiedzie szlak
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rowerowy długości 81 km. Turystyka krajoznawcza: w sąsiedztwie ostoi warto
zobaczyć: Lewin Brzeski – kościół ewangelicki z XVII w. I Kantorowice – pałac z XIX
w. Turyści korzystają z usług gospodarstw agroturystycznych.

Podstawa prawna ustanowienia obszarów Natura 2000:
Podstawą prawną tworzenia sieci Natura 2000 jest dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2
kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikich ptaków i dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia
21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory,
które zostały transponowane do polskiego prawa, głównie do ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody. Na terenie gminy Lewin Brzeski, wprowadzono dwa obszary,
które otrzymały kody identyfikacyjne obszarów:

•

-

Grądy Odrzańskie - PLB020002

-

Bory Niemodlińskie - PLH160005

-

Opolska Dolina Nysy Kłodzkiej PLH160014 B

Zespoły Przyrodniczo-Krajobrazowe:
o

„Grądy Odrzańskie”

o

„Stawy Niemodlińskie”,

o

„Dolina Nysy koło Wronowa”,

o

Lewin Brzeski.

Podstawy prawne ustanowienia zespołów przyrodniczo-krajobrazowych:
•

Uchwała Nr XXII/171/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia
24 czerwca 2008 r.,
Uchwała Nr XVII/152/2004Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia
03 września 2004 r.,

Użytki ekologiczne:
o

„Ptakowice”

o

"Leśniczówka",

o

"Nad Nysą",

o

"Rdestnica",

o

"Riparia”,

o

"Stawki nad Nysą”,

o

"Staw pod pomnikiem",

o

"Torfowisko koło Buszyc".

Podstawy prawne ustanowienia użytków ekologicznych:
Uchwała Nr XVII/151/2004 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia
03 września 2004 r.
•

Stanowiska dokumentacyjne przyrody nieożywionej:
o

SDPN „KONIAK” w Leśniczówce,
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SDPN „PIASKI” w Piaskach,

o

Podstawy prawne ustanowienia stanowisk dokumentacyjnych przyrody nieożywionej:

-

Uchwała Nr XVII/150/2004 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia
03 września 2004 r.

Dużą wartość zasobów lokalnych środowiska przyrodniczego stanowią:
•

Dolina rzeki Odry,

•

Dolina rzeki Nysy Kłodzkiej,

•

mniejsze cieki.

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

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:
•

zespoły zieleni parkowej,

•

zadrzewienia śródpolne,

•

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. 8. Obszary ochrony przyrody w gminie Lewin Brzeski12

Północny obszar gminy, należący do Grądów Odrzańskich, jest objęty programem NATURA
2000.

Rys. 9. Obszar NATURA 2000 – GRĄDY ODRZAŃSKIE na terenie gminy13

12

źródło: Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego Województwa Opolskiego. Synteza., Zarząd
Województwa Opolskiego, Opole 2006, str.15
13
źródło: Strategia Ochrony Środowiska dla powiatu Brzeskiego…., str.70
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Pomniki przyrody
Położenie
Lp.

1

Nr
rejestru
wojewó
dzkiego
538

2

Opis formy ochrony

administracyjne
Powiat
Gmina

Obrę
b

geograficzne
mezoregiony według
J.Kondrackiego,
W.Walczaka
Lewin Brzeski
Dolina
Nysy
Kłodzkie
j

Forma
własności /
rodzaj gruntów

Podstawa
prawna

Data
utworzenia /
ustanowienia

Skarb Państwa

Dz.Urz.Woj
.Opolskiego
z dnia 8
sierpnia
2002r. Nr
81,
poz.1097
Dz.Urz.Woj
.Opolskiego
z dnia 8
sierpnia
2002r. Nr
81,
poz.1097
Dz.Urz.Woj
.Opolskiego
z dnia 8
sierpnia
2002r. Nr
81,
poz.1097
Dz.Urz.Woj
.Opolskiego
z dnia 8
sierpnia
2002r. Nr
81,
poz.1097
Dz.Urz.Woj
.Opolskiego
z dnia 8
sierpnia
2002r. Nr
81,
poz.1097
Dz.Urz.Woj
.Opolskiego
z dnia 8
sierpnia
2002r. Nr
81,
poz.1097
Dz.Urz.Woj
.Opolskiego
z dnia 8
sierpnia
2002r. Nr
81,
poz.1097
Dz.Urz.Woj
.Opolskiego
z dnia 8
sierpnia
2002r. Nr
81,
poz.1097
Dz.Urz.Woj
.Opolskiego
z dnia 8
sierpnia
2002r. Nr
81,
poz.1097
Dz.Urz.Woj
.Opolskiego
z dnia 8
sierpnia
2002r. Nr
81,
poz.1097
Dz.Urz.Woj
.Opolskiego
z dnia 8
sierpnia
2002r. Nr
81,
poz.1097
Dz.Urz.Woj
.Opolskiego
z dnia 8
sierpnia
2002r. Nr
81,
poz.1097

22.08.2002r.

Dz.Urz.Woj

22.08.2002r.

pojedynczy okaz z
gatunku topola
kanadyjska (Populus
xeuramericana)

Brzeg

Lewin
Brzeski

539

pojedynczy okaz z
gatunku grujecznik
japoński
(Cercidyphyllum
japonicum)

Brzeg

Lewin
Brzeski

Lewin Brzeski

Dolina
Nysy
Kłodzkie
j

Gminy

3

540

pojedynczy okaz z
gatunku glediczja
trójcierniowa
(Gleditsia triacanthos)

Brzeg

Lewin
Brzeski

Lewin Brzeski

Dolina
Nysy
Kłodzkie
j

Skarb Państwa

4

541

pojedynczy okaz z
gatunku platan
klonolistny (Platanus
x hispanica)

Brzeg

Lewin
Brzeski

Skorogoszcz

Dolina
Nysy
Kłodzkie
j

Gminy

5

542

pojedynczy okaz z
gatunku platan
klonolistny (Platanus
x hispanica)

Brzeg

Lewin
Brzeski

Skorogoszcz

Dolina
Nysy
Kłodzkie
j

Gminy

6

543

pojedynczy okaz z
gatunku platan
klonolistny (Platanus
x hispanica)

Brzeg

Lewin
Brzeski

Skorogoszcz

Dolina
Nysy
Kłodzkie
j

Gminy

7

544

pojedynczy okaz z
gatunku platan
klonolistny (Platanus
x hispanica)

Brzeg

Lewin
Brzeski

Skorogoszcz

Dolina
Nysy
Kłodzkie
j

Gminy

8

545

pojedynczy okaz z
gatunku klon
srebrzysty (Acer
saccharinum)

Brzeg

Lewin
Brzeski

Skorogoszcz

Dolina
Nysy
Kłodzkie
j

Gminy

9

546

pojedynczy okaz z
gatunku sosna
wejmutka (Pinus
strobus)

Brzeg

Lewin
Brzeski

Skorogoszcz

Dolina
Nysy
Kłodzkie
j

Gminy

10

547

pojedynczy okaz z
gatunku dąb
szypułkowy (Qercus
robur)

Brzeg

Lewin
Brzeski

Leśniczówka

Dolina
Nysy
Kłodzkie
j

Skarb Państwa

11

548

pojedynczy okaz z
gatunku dąb
szypułkowy (Qercus
robur)

Brzeg

Lewin
Brzeski

Leśniczówka

Dolina
Nysy
Kłodzkie
j

Skarb Państwa

12

549

Brzeg

Lewin
Brzeski

Leśniczówka

Dolina
Nysy
Kłodzkie
j

Skarb Państwa

13

550

grupa drzew z
gatunku: dąb
szypułkowy - 30 szt.
(Qercus robur) i lipa
drobnolistna - 10 szt.
(Tilia cordata) Aleja
drzew pomnikowych
"Ireny Zajączkiewicz
Dudkowej"
grupa drzew z

Brzeg

Lewin

Łosiów

Równina

Skarb Państwa

22.08.2002r.

22.08.2002r.

22.08.2002r.

22.08.2002r.

22.08.2002r.

22.08.2002r.

22.08.2002r.

22.08.2002r.

22.08.2002r.

22.08.2002r.

22.08.2002r.
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gatunku cis pospolity
- 4 szt. (Taxus
baccata)

Brzeski

Wrocła
wska

14

551

pojedynczy okaz z
gatunku lipa
szerokolistna (Tilia
platyphyllos)

Brzeg

Lewin
Brzeski

Łosiów

Równina
Wrocła
wska

Skarb Państwa

15

552

pojedynczy okaz z
gatunku lipa
drobnolistna (Tilia
cordata)

Brzeg

Lewin
Brzeski

Łosiów

Równina
Wrocła
wska

Skarb Państwa

16

553

pojedynczy okaz z
gatunku platan
klonolistny (Platanus
x hispanica)

Brzeg

Lewin
Brzeski

Łosiów

Równina
Wrocła
wska

Skarb Państwa

17

554

pojedynczy okaz z
gatunku klon polny
(Acer campestre)

Brzeg

Lewin
Brzeski

Łosiów

Równina
Wrocła
wska

Skarb Państwa

18

555

pojedynczy okaz z
gatunku magnolia
drzewiasta (Magnolia
acuminata) trzypienna

Brzeg

Lewin
Brzeski

Łosiów

Równina
Wrocła
wska

Skarb Państwa

19

556

pojedynczy okaz z
gatunku orzech
czarny (Junglas nigra)

Brzeg

Lewin
Brzeski

Łosiów

Równina
Wrocła
wska

Skarb Państwa

20

557

pojedynczy okaz z
gatunku żywotnik
olbrzymi (Thuja
plicata)

Brzeg

Lewin
Brzeski

Łosiów

Równina
Wrocła
wska

Skarb Państwa

21

558

pojedynczy okaz z
gatunku glediczja
trójcierniowa
(Gleditsia triacanthos)

Brzeg

Lewin
Brzeski

Łosiów

Równina
Wrocła
wska

Skarb Państwa

22

559

grupa drzew z
gatunku dąb
czerwony (Qercus
rubra) - 11 szt.

Brzeg

Lewin
Brzeski

Wronów

Dolina
Nysy
Kłodzkie
j

Skarb Państwa

23

560

grupa drzew z
gatunku dąb
szypułkowy (Qercus
robur) -15 szt.

Brzeg

Lewin
Brzeski

Wronów

Dolina
Nysy
Kłodzkie
j

Skarb Państwa

24

561

pojedynczy okaz z
gatunku dąb
szypułkowy (Qercus
robur)

Brzeg

Lewin
Brzeski

Wronów

Dolina
Nysy
Kłodzkie
j

Skarb Państwa

25

562

pojedynczy okaz z
gatunku dąb
szypułkowy (Qercus
robur)

Brzeg

Lewin
Brzeski

Ptakowice

Dolina
Nysy
Kłodzkie
j

Skarb Państwa

26

563

pojedynczy okaz z
gatunku dąb
szypułkowy (Qercus
robur)

Brzeg

Lewin
Brzeski

Oldrzyszowice

Dolina
Nysy
Kłodzkie
j

Skarb Państwa

.Opolskiego
z dnia 8
sierpnia
2002r. Nr
81,
poz.1097
Dz.Urz.Woj
.Opolskiego
z dnia 8
sierpnia
2002r. Nr
81,
poz.1097
Dz.Urz.Woj
.Opolskiego
z dnia 8
sierpnia
2002r. Nr
81,
poz.1097
Dz.Urz.Woj
.Opolskiego
z dnia 8
sierpnia
2002r. Nr
81,
poz.1097
Dz.Urz.Woj
.Opolskiego
z dnia 8
sierpnia
2002r. Nr
81,
poz.1097
Dz.Urz.Woj
.Opolskiego
z dnia 8
sierpnia
2002r. Nr
81,
poz.1097
Dz.Urz.Woj
.Opolskiego
z dnia 8
sierpnia
2002r. Nr
81,
poz.1097
Dz.Urz.Woj
.Opolskiego
z dnia 8
sierpnia
2002r. Nr
81,
poz.1097
Dz.Urz.Woj
.Opolskiego
z dnia 8
sierpnia
2002r. Nr
81,
poz.1097
Dz.Urz.Woj
.Opolskiego
z dnia 8
sierpnia
2002r. Nr
81,
poz.1097
Dz.Urz.Woj
.Opolskiego
z dnia 8
sierpnia
2002r. Nr
81,
poz.1097
Dz.Urz.Woj
.Opolskiego
z dnia 8
sierpnia
2002r. Nr
81,
poz.1097
Dz.Urz.Woj
.Opolskiego
z dnia 8
sierpnia
2002r. Nr
81,
poz.1097
Dz.Urz.Woj
.Opolskiego
z dnia 8
sierpnia
2002r. Nr
81,

22.08.2002r.

22.08.2002r.

22.08.2002r.

22.08.2002r.

22.08.2002r.

22.08.2002r.

22.08.2002r.

22.08.2002r.

22.08.2002r.

22.08.2002r.

22.08.2002r.

22.08.2002r.

22.08.2002r.
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27

564

pojedynczy okaz z
gatunku dąb
szypułkowy (Qercus
robur)

Brzeg

Lewin
Brzeski

Kantorowice

Dolina
Nysy
Kłodzkie
j

Skarb Państwa

28

565

grupa drzew z
gatunku dąb
szypułkowy (Qercus
robur) -12 szt.

Brzeg

Lewin
Brzeski

Kantorowice

Dolina
Nysy
Kłodzkie
j

Skarb Państwa,
Gminy, Osoby
fizyczne

29

566

pojedynczy okaz z
gatunku cis pospolity
(Taxus baccata) - 4
szt.

Brzeg

Lewin
Brzeski

Mikolin

Pradolin
a
Wrocła
wska

Gminy, Osoby
fizyczne

30

567

pojedynczy okaz z
gatunku dąb
szypułkowy (Qercus
robur)

Brzeg

Lewin
Brzeski

Mikolin

Pradolin
a
Wrocła
wska

Gminy

31

568

pojedynczy okaz z
gatunku klon
srebrzysty (Acer
saccharinum)

Brzeg

Lewin
Brzeski

Skorogoszcz

Dolina
Nysy
Kłodzkie
j

Gminy

32

569

pojedynczy okaz z
gatunku klon
srebrzysty (Acer
saccharinum)

Brzeg

Lewin
Brzeski

Skorogoszcz

Dolina
Nysy
Kłodzkie
j

Gminy

33

570

pojedynczy okaz z
gatunku klon
srebrzysty (Acer
saccharinum)

Brzeg

Lewin
Brzeski

Skorogoszcz

Dolina
Nysy
Kłodzkie
j

Gminy

34

571

pojedynczy okaz z
gatunku dąb
szypułkowy (Qercus
robur)

Brzeg

Lewin
Brzeski

Skorogoszcz

Dolina
Nysy
Kłodzkie
j

Gminy

35

572

pojedynczy okaz z
gatunku dąb
szypułkowy (Qercus
robur)

Brzeg

Lewin
Brzeski

Skorogoszcz

Dolina
Nysy
Kłodzkie
j

Gminy

36

573

pojedynczy okaz z
gatunku klon
zwyczajny (Acer
platanoides)

Brzeg

Lewin
Brzeski

Skorogoszcz

Dolina
Nysy
Kłodzkie
j

Gminy

37

574

pojedynczy okaz z
gatunku wiąz górski
(Ulmus glabra)

Brzeg

Lewin
Brzeski

Skorogoszcz

Dolina
Nysy
Kłodzkie
j

Gminy

38

575

pojedynczy okaz z
gatunku lipa
drobnolistna (Tilia
cordata)

Brzeg

Lewin
Brzeski

Oldrzyszowice

Dolina
Nysy
Kłodzkie
j

Gminy

39

576

pojedynczy okaz z
gatunku dąb
szypułkowy (Qercus
robur)

Brzeg

Lewin
Brzeski

Oldrzyszowice

Dolina
Nysy
Kłodzkie
j

Skarb Państwa

40

577

pojedynczy okaz z
gatunku dąb
szypułkowy (Qercus
robur)

Brzeg

Lewin
Brzeski

Wronów

Dolina
Nysy
Kłodzkie
j

Skarb Państwa

poz.1097
Dz.Urz.Woj
.Opolskiego
z dnia 8
sierpnia
2002r. Nr
81,
poz.1097
Dz.Urz.Woj
.Opolskiego
z dnia 8
sierpnia
2002r. Nr
81,
poz.1097
Dz.Urz.Woj
.Opolskiego
z dnia 8
sierpnia
2002r. Nr
81,
poz.1097
Dz.Urz.Woj
.Opolskiego
z dnia 8
sierpnia
2002r. Nr
81,
poz.1097
Dz.Urz.Woj
.Opolskiego
z dnia 15
październik
a 2004r. Nr
68,
poz.1820
Dz.Urz.Woj
.Opolskiego
z dnia 15
październik
a 2004r. Nr
68,
poz.1820
Dz.Urz.Woj
.Opolskiego
z dnia 15
październik
a 2004r. Nr
68,
poz.1820
Dz.Urz.Woj
.Opolskiego
z dnia 15
październik
a 2004r. Nr
68,
poz.1820
Dz.Urz.Woj
.Opolskiego
z dnia 15
październik
a 2004r. Nr
68,
poz.1820
Dz.Urz.Woj
.Opolskiego
z dnia 15
październik
a 2004r. Nr
68,
poz.1820
Dz.Urz.Woj
.Opolskiego
z dnia 15
październik
a 2004r. Nr
68,
poz.1820
Dz.Urz.Woj
.Opolskiego
z dnia 15
październik
a 2004r. Nr
68,
poz.1820
Dz.Urz.Woj
.Opolskiego
z dnia 15
październik
a 2004r. Nr
68,
poz.1820
Dz.Urz.Woj
.Opolskiego
z dnia 15
październik

22.08.2002r.

22.08.2002r.

22.08.2002r.

22.08.2002r.

29.10.2004r.

29.10.2004r.

29.10.2004r.

29.10.2004r.

29.10.2004r.

29.10.2004r.

29.10.2004r.

29.10.2004r.

29.10.2004r.

29.10.2004r.
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41

577a

pojedynczy okaz z
gatunku dąb
szypułkowy (Qercus
robur)

Brzeg

Lewin
Brzeski

Wronów

Dolina
Nysy
Kłodzkie
j

Skarb Państwa

42

578

pojedynczy okaz z
gatunku platan
klonolistny (Platanus
acerifolia)

Brzeg

Lewin
Brzeski

Wronów

Dolina
Nysy
Kłodzkie
j

Skarb Państwa

43

579

pojedynczy okaz z
gatunku dąb
szypułkowy (Qercus
robur)

Brzeg

Lewin
Brzeski

Wronów

Dolina
Nysy
Kłodzkie
j

Skarb Państwa

44

580

pojedynczy okaz z
gatunku jesion
wyniosły (Fraxinus
exelsior)

Brzeg

Lewin
Brzeski

Wronów

Dolina
Nysy
Kłodzkie
j

Skarb Państwa

45

581

pojedynczy okaz z
gatunku grab
pospolity (Carpinus
betulus)

Brzeg

Lewin
Brzeski

Wronów

Dolina
Nysy
Kłodzkie
j

Skarb Państwa

46

582

pojedynczy okaz z
gatunku grab
pospolity (Carpinus
betulus)

Brzeg

Lewin
Brzeski

Wronów

Dolina
Nysy
Kłodzkie
j

Skarb Państwa

47

583

pojedynczy okaz z
gatunku grab
pospolity (Carpinus
betulus)

Brzeg

Lewin
Brzeski

Wronów

Dolina
Nysy
Kłodzkie
j

Skarb Państwa

48

584

pojedynczy okaz z
gatunku klon jawor
(Acer
pseudoplatanus)

Brzeg

Lewin
Brzeski

Łosiów

Równina
Wrocła
wska

Gminy

49

585

pojedynczy okaz z
gatunku lipa
szerokolistna (Tilia
oplatyphyllos)

Brzeg

Lewin
Brzeski

Łosiów

Równina
Wrocła
wska

Gminy

50

586

pojedynczy okaz z
gatunku lipa
drobnolistna (Tillia
cordata)

Brzeg

Lewin
Brzeski

Łosiów

Równina
Wrocła
wska

Gminy

51

587

pojedynczy okaz z
gatunku lipa
drobnolistna (Tillia
cordata)

Brzeg

Lewin
Brzeski

Łosiów

Równina
Wrocła
wska

Gminy

52

588

pojedynczy okaz z
gatunku lipa
drobnolistna (Tillia
cordata)

Brzeg

Lewin
Brzeski

Lewin Brzeski

Dolina
Nysy
Kłodzkie
j

Gminy

53

589

pojedynczy okaz z
gatunku lipa
drobnolistna (Tillia
cordata)

Brzeg

Lewin
Brzeski

Lewin Brzeski

Dolina
Nysy
Kłodzkie
j

Gminy

54

590

pojedynczy okaz z
gatunku

Brzeg

Lewin
Brzeski

Lewin Brzeski

Dolina
Nysy

Gminy

a 2004r. Nr
68,
poz.1820
Dz.Urz.Woj
.Opolskiego
z dnia 15
październik
a 2004r. Nr
68,
poz.1820
Dz.Urz.Woj
.Opolskiego
z dnia 15
październik
a 2004r. Nr
68,
poz.1820
Dz.Urz.Woj
.Opolskiego
z dnia 15
październik
a 2004r. Nr
68,
poz.1820
Dz.Urz.Woj
.Opolskiego
z dnia 15
październik
a 2004r. Nr
68,
poz.1820
Dz.Urz.Woj
.Opolskiego
z dnia 15
październik
a 2004r. Nr
68,
poz.1820
Dz.Urz.Woj
.Opolskiego
z dnia 15
październik
a 2004r. Nr
68,
poz.1820
Dz.Urz.Woj
.Opolskiego
z dnia 15
październik
a 2004r. Nr
68,
poz.1820
Dz.Urz.Woj
.Opolskiego
z dnia 15
październik
a 2004r. Nr
68,
poz.1820
Dz.Urz.Woj
.Opolskiego
z dnia 15
październik
a 2004r. Nr
68,
poz.1820
Dz.Urz.Woj
.Opolskiego
z dnia 15
październik
a 2004r. Nr
68,
poz.1820
Dz.Urz.Woj
.Opolskiego
z dnia 15
październik
a 2004r. Nr
68,
poz.1820
Dz.Urz.Woj
.Opolskiego
z dnia 15
październik
a 2004r. Nr
68,
poz.1820
Dz.Urz.Woj
.Opolskiego
z dnia 15
październik
a 2004r. Nr
68,
poz.1820
Dz.Urz.Woj
.Opolskiego

29.10.2004r.

29.10.2004r.

29.10.2004r.

29.10.2004r.

29.10.2004r.

29.10.2004r.

29.10.2004r.

29.10.2004r.

29.10.2004r.

29.10.2004r.

29.10.2004r.

29.10.2004r.

29.10.2004r.

29.10.2004r.
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kasztanowiec
"Baumani" (Aesculus
baumannii)

Kłodzkie
j

55

591

pojedynczy okaz z
gatunku dąb
szypułkowy (Qercus
robur)

Brzeg

Lewin
Brzeski

Lewin Brzeski

Dolina
Nysy
Kłodzkie
j

Gminy

56

592

grupa drzew z
gatunku klon
pospolity (Acer
platanoides)- 5 szt.

Brzeg

Lewin
Brzeski

Lewin Brzeski

Dolina
Nysy
Kłodzkie
j

Gminy

57

593

pojedynczy okaz z
gatunku wiąz
szypułkowy (Ulmus
leavis)

Brzeg

Lewin
Brzeski

Lewin Brzeski

Dolina
Nysy
Kłodzkie
j

Gminy

58

594

pojedynczy okaz z
gatunku dąb
czerwony (Quercus
rubra)

Brzeg

Lewin
Brzeski

Lewin Brzeski

Dolina
Nysy
Kłodzkie
j

Gminy

59

595

grupa drzew z
gatunku grab
pospoliy (Carpinus
betulus)- 2 szt.

Brzeg

Lewin
Brzeski

Lewin Brzeski

Dolina
Nysy
Kłodzkie
j

Gminy

60

596

pojedynczy okaz z
gatunku lipa
drobnolistna (Tillia
cordata)

Brzeg

Lewin
Brzeski

Lewin Brzeski

Dolina
Nysy
Kłodzkie
j

Gminy

61

597

pojedynczy okaz z
gatunku cis pospolity
(Taxus baccata)

Brzeg

Lewin
Brzeski

Lewin Brzeski

Dolina
Nysy
Kłodzkie
j

Gminy

z dnia 15
październik
a 2004r. Nr
68,
poz.1820
Dz.Urz.Woj
.Opolskiego
z dnia 15
październik
a 2004r. Nr
68,
poz.1820
Dz.Urz.Woj
.Opolskiego
z dnia 15
październik
a 2004r. Nr
68,
poz.1820
Dz.Urz.Woj
.Opolskiego
z dnia 15
październik
a 2004r. Nr
68,
poz.1820
Dz.Urz.Woj
.Opolskiego
z dnia 15
październik
a 2004r. Nr
68,
poz.1820
Dz.Urz.Woj
.Opolskiego
z dnia 15
październik
a 2004r. Nr
68,
poz.1820
Dz.Urz.Woj
.Opolskiego
z dnia 15
październik
a 2004r. Nr
68,
poz.1820
Dz.Urz.Woj
.Opolskiego
z dnia 15
październik
a 2004r. Nr
68,
poz.1821

29.10.2004r.

29.10.2004r.

29.10.2004r.

29.10.2004r.

29.10.2004r.

29.10.2004r.

29.10.2004r.

Tab. 4. Pomniki przyrody w gminie Lewin Brzeski14

Podstawy prawne ustanowienia pomników przyrody:
Uchwała Nr XXX/257/2002 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 25 czerwca

-

2002 r.,
Uchwała Nr VIII/50/2007 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia

-

24 kwietnia

2007 r.,
Uchwała Nr VI/31/2007Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 lutego 2007
r.,
Uchwała Nr XVII/149/2004Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskimz dnia 03 września
2004 r.

-

Zabytkowe parki
Lp
1.

Miejscowość
Oldrzyszowice

Gmina
Lewin
Brzeski

Charakterystyka
Park o pow. 2,37 ha powstały w XVIII w. Park ma charakter

14

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

Miejscowość

Gmina

Charakterystyka
ogrodu ozdobnego. Występują tu: zachowana
fragmentarycznie aleja grabowa, dąb szypułkowy, lipa
drobnolistna oraz drzewa owocowe.
Park powstały w drugiej połowie XIX w. W drzewostanie

2.

Ptakowice

Lewin

występują: lipa drobnolistna, jesion wyniosły, grab

Brzeski

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

3.

Wronów

Lewin

drobnolistna, klon jawor, robinia akacjowa, buk zwyczajny,

Brzeski

sosna czarna, świerk kłujący, jodła jednobarwna, cyprysik
groszkowy.

4.

Mikolin

Lewin
Brzeski

Rozległy park krajobrazowy, z dwoma stawami.
Liczy sobie ponad 300 lat i zajmuje obszar 7.764 m2.
Podczas odbudowy pałacu w 1722 roku zamieniono ogród

5.

Lewin Brzeski

Lewin
Brzeski

przypałacowy na park w stylu angielskim. Z zagranicy
sprowadzono egzotyczne drzewa i krzewy w tym azalię
pontyjską, dąb piramidalny i grójecznik japoński.
Park w centrum wsi z cennymi gatunkami drzew, z dużą liczbą

6.

Skorogoszcz

Lewin

pomników przyrody takich gatunków jak : platan klonolistny, klon

Brzeski

srebrzysty, klon pospolity, sosna wejmutka, wiąz.

Tab. 5. Wykaz parków podworskich na terenie gminy Lewin Brzeski15

5.3. UWARUNKOWANIA PRZYRODNICZE ROZWOJU PRZESTRZENNEGO

Obszar opracowania zaliczany jest do grupy krajobrazów kulturowych (antropogenicznych)
- są to tereny użytkowane i ukształtowane przez człowieka, a ich równowaga wewnętrzna
jest podtrzymywana przez celowe zabiegi i stały ludzki wkład energii. Szczególnie krajobraz
rolniczy, charakteryzuje się obecnością fauny i flory w znacznym stopniu zorganizowanej i
kontrolowanej przez człowieka, przy jednoczesnym silnym antropogenicznym wpływie na
gleby (nawożenie) i roślinność (zbiorowiska ruderalne, neofityzacja).

Obszar objęty opracowaniem charakteryzuje się generalnie średnią odpornością środowiska
na degradację oraz zmienną w przestrzeni zdolnością środowiska do regeneracji. W
15

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

degradacji

odporne

na

nią

są

ekosystemy

wielkopowierzchniowe

o

dużej

naturalności, gdzie związki funkcjonalne pomiędzy poszczególnymi elementami ożywionymi
i nieożywionymi są silne, zróżnicowane i naturalne (słabo zaburzone). Ekosystemy takie
mają

znaczące

zewnętrznych.

zdolności

Jednak

takie

wewnętrznego
ekosystemy

buforowania
na

terenie

degradujących

opracowania

nie

czynników
występują.

Uproszczenie łańcuchów troficznych i ingerencja człowieka w procesy biocenotyczne osłabia
odporność na zmiany w ekosystemach. Jednakże duże kompleksy leśne w gminie posiadają
znaczącą odporność na degradację powodowaną zanieczyszczeniami powietrza. Są one
bowiem zróżnicowane gatunkowo i wiekowo, co sprzyja utrzymaniu ich zdrowotności. Lasy
położone w dolinach rzecznych Odry i Nysy Kłodzkiej są bardzo wrażliwe na zmiany
warunków wodnych, z powodu ich specyfiki – są to zbiorowiska związane z wysokim
poziomem wód gruntowych lub zalewami.

Pod względem użytkowania walorów florystyczno-faunistycznych większość obszarów ich
występowania obejmuje nieużytki lub ekstensywnie użytkowane grunty rolne (głównie łąki i
pastwiska) oraz kompleksy leśne. Generalnie obserwuje się następującą prawidłowość. Im
bardziej

ekstensywne

formy

zagospodarowania

tym

większa

wartość

przyrodnicza

przestrzeni.

Zasoby „użytkowe” reprezentowane przez grunty orne należące w większości do wyższych
klas bonitacyjnych (II, III) są użytkowane rolniczo. Udokumentowane zasoby kruszyw
naturalnych są w części eksploatowane. Występujące na obszarze opracowania kompleksy
leśne, chociaż niektóre mocno przekształcone reprezentują znaczną wartość ekologiczną i
biocenotyczną.

Teren opracowania w większości charakteryzuje się małymi lub średnimi walorami
krajobrazowymi. W chwili obecnej można wyróżnić następujące walory krajobrazowe:
o

małe (obszar intensywnie użytkowany rolniczo, ubogi w elementy wzbogacające,
występuje w zachodniej części gminy)

o

średnie (mozaika zadrzewień, pól i łąk),

o

wysokie (fragmenty wsi o wysokich walorach historyczno-krajobrazowych).

Aktualny stan środowiska na obszarze gminy Lewin Brzeski kształtowany jest przez
zespół oddziaływań wewnętrznych i zewnętrznych, związanych z bliższym i dalszym
otoczeniem. Na ogólny stan środowiska na obszarze opracowania składają się głównie:
stan zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, stan czystości wód podziemnych i
powierzchniowych oraz klimat akustyczny.
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Emisja zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego w
działalności

lokalnych

indywidualnych

źródeł

systemów

emisyjnych

grzewczych,

(tzw.

Lewinie Brzeskim

niska

kotłowni

oraz

emisja
z

wynika z

zanieczyszczeń

działalności

z

zakładów

przemysłowych) oraz z napływu zanieczyszczeń zewnętrznych, przenoszonych w ramach
ogólnej cyrkulacji atmosferycznej (głównie z rejonu Brzeg). Wpływy dużych zakładów
przemysłowych położonych w środkowej i wschodniej części województwa opolskiego są w
znacznym stopniu łagodzone przez korzystną różę wiatrów (dominacja wiatrów zachodnich
i południowych).
Lokalnymi źródłami zanieczyszczeń liniowych są przebiegające przez tereny opracowania
trasy komunikacyjne, w szczególności autostrada A4, droga krajowa nr 94 oraz droga
wojewódzka nr 458 relacji Obórki – Popielów. Mogą tu występować podwyższone, poziomy
imisji

zanieczyszczeń

komunikacyjnych

(NOx,

CO,

SO2,

ołów,

pył

zawieszony,

węglowodory). Zasięg przestrzenny imisji zanieczyszczeń liniowych nie przekracza kilkukilkunastu metrów. W strefie tej należy spodziewać się również lokalnego zanieczyszczenia
gleby metalami ciężkimi.
Zaopatrzenie w wodę pitną miasta Lewin Brzeski prowadzi się na bazie ujęć miejskich
ujmujących wodę z utworów czwartorzędowych. Na podstawie wyników badań jakości wód
podziemnych prowadzonych przez Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologicznej w
Opolu stwierdza się, że:
•

zawartość azotanów (29.8 mg N03/dm3 ) w wodzie ujęć w Lewinie Brzeskim, pozawala
zaliczyć te wody do klasy III (zadawalającej jakości),

•

zawartość manganu (0,22 mg Mn/dm3 ) w wodzie ujęć w Lewinie Brzeskim, pozawala
zaliczyć te wody do klasy III (zadawalającej jakości).

Z uwagi na to, że ujmowana dla celów wodociągowych woda z utworów czwartorzędowych
wykazywała ponadnormatywną zawartość manganu, przed podaniem do sieci wymaga ona
uprzedniego uzdatniania. Potencjalnym źródłem zanieczyszczeń wód podziemnych na
terenie opracowania jest przede wszystkim użytkowanie rolnicze (nawożenie, środki
ochrony roślin) oraz „dzikie” wysypiska śmieci. Zwłaszcza, że część obszaru charakteryzuje
się stosunkowo dobrą przepuszczalnością gruntów. Jakość wody dla celów pitnych może
być chroniona poprzez ustanowienie stref pośrednich ochrony ujęć.
Brak kanalizacji sanitarnej może powodować zagrożenie wód powierzchniowych
ściekami

sanitarnymi.

Nieszczelne

szamba

oraz

wywożenie

ścieków

w

miejsca

niedozwolone np. do lasów i na pola może powodować zanieczyszczenia wód podziemnych i
powierzchniowych.
Zagrożeniem dla wód może być również źle prowadzona gospodarka gnojowicą i gnojówką
w gospodarstwach rolnych, przenawożenie, używanie środków ochrony roślin oraz “dzikie”
wysypiska śmieci.
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Rzeka Odra prowadzi wody pozaklasowe, charakteryzujące się długotrwałym, nadmiernym
zanieczyszczeniem.
Ogólna charakterystyka jakości wód Nysy Kłodzkiej wykazuje objawy długotrwałego,
nadmiernego, ponadnormatywnego zanieczyszczenia bakteriami coli typu kałowego. Jakość
wód w ujęciu całościowym odpowiadała warunkom normatywnym , odpowiednio, III, IV i V
klasie

czystości

(tab.3).

Największe

przekroczenie

granicznej

wartości

wskaźników

zanotowano w punkcie badawczym usytuowanym w Nysie, gdzie wody uzyskały V klasę
czystości, jednak już w roku kolejnym ich jakość uległa znacznej poprawie, co pozwoliło
zakwalifikować je do III klasy czystości.

Główne źródła uciążliwości akustycznej stanowią ciągi komunikacyjne. Pod względem
akustycznym najbliższe otoczenie pasów drogowych i torów kolejowych jest obszarem o
obniżonych parametrach jakościowych klimatu akustycznego.

Najistotniejszymi źródłami hałasu są:
•

autostrada A4

•

magistralna linia kolejowa nr 132 relacji Wrocław – Katowice,

•

droga krajowa nr 94,

•

droga wojewódzka nr 458 relacji Obórki – Popielów,

•

droga wojewódzka nr 458, droga stanowiąca połączenie miasta Lewin Brzeski z
drogą krajową nr 94 oraz z gminą Olszanka

•

droga wojewódzka nr 459, droga biegnąca na północ od drogi krajowej nr 94 przez
Skorogoszcz do miejscowości Narok

•

droga wojewódzka nr 460 droga biegnąca na północ od drogi krajowej nr 94 łącząca
miejscowość Skorogoszcz z miejscowością Popielów oraz drogą wojewódzką nr 457,

•

drogi powiatowe.

5.4 STAN ROLNICZEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ
Lewin Brzeski jest gminą o charakterze rolniczo - usługowym. Obszar gminy jest równinny,
miejscami lekko falisty. Charakteryzuje się dobrymi warunkami fizjograficznymi do rozwoju
rolnictwa. Strukturę gruntów przedstawia poniższa tabela (% - odnosi się do udziału
procentowego powierzchni całej gminy).

Użytki rolne

Pow.
ha

w % pow.
ogółem

12.360
Lasy
i
grunty 1.439
leśne
Inne użytki
2.171

77,39
9
13,6

Grunty orne
Pow.
%
(ha)
10.452
65,44
----------

Sady
Pow.
(ha)
56

%

Łąki
Pow.(ha) %

0,35 1358

8,5

Pastwiska
Pow.(ha) %
494

3,09

Skład: tereny osiedlowe, komunikacyjne, nieużytki, grunty pod
wodami
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Tab. 6 Struktura użytkowania gruntów 16

Gmina Lewin Brzeski posiada dobrą strukturę agrarną (dotyczy to szczególnie zachodniej
części gminy). Przedstawia to poniższy wykres.

Klasy bonitacyjne gruntów w gminie Lewin Brzeski
(w procentach)
4,81 1,47

13,51

kl II
kl III

39,4

kl IV
kl V
kl VI
40,81

Rys. 10. Klasy bonitacyjne w gminie Lewin Brzeski 17

Rolnictwo na terenie gminy Lewin Brzeski oparte jest na gospodarstwach po PGR-ach,
które

przejęte

zostały

(zagospodarowane

w

przez

formie

Agencję

dzierżaw

Nieruchomości

wieloletnich),

Rolnych

Skarbu

gospodarstwach

Państwa

indywidualnych

i gruntach RSP.
Na bazie likwidowanych PGR-ów na terenie Gminy Lewin Brzeski powstały
•

Gospodarstwo Rolne w Ptakowicach, Eryk Scholz,

•

Gospodarstwo Rolne AGRO-FARM Spółka z o.o. we Wronowie,

•

Gospodarstwo Rolne przy Cukrowni „Wróblin” w Lewinie Brzeskim,

•

Gospodarstwo Rolne „LESROL” w Leśniczówce,

•

Gospodarstwo Rolne w Mikolinie,

•

Gospodarstwo Rolne w Przeczy,

•

Gospodarstwo Rolne „AGROPOL” Spółka jawna w Łosiowie,

•

Gospodarstwo Rolne „AGROGAL” Spółka z o.o. w Błażejowicach.

Ogółem
Liczba

%

907

100

16
17

1-1,99
liczb %
a
357 39,4
1 – 9,99ha
Liczba
743

2-4,99
liczba

%

5-9,99
liczba
%

10-19,99
liczba
%

20-49,99
liczba
%

50 i więcej
liczba
%

215

23,7

177

104
11,5
pow. 10 ha
Liczba
164

42

18

18,8

% wszystkich
82

4,6

2,0

% wszystkich
18

Diagnoza gminy Lewin Brzeski - charakterystyka 2005
Diagnoza gminy Lewin Brzeski - charakterystyka 2005
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Tab. 7 Struktura gospodarstw indywidualnych w gminie Lewin Brzeski 18

Organizacja produkcji roślinnej w gospodarce indywidualnej cechuje się wysoką
intensywnością - wskaźnik intensywności produkcji roślinnej wynosi 154. Oznacza to, że
w produkcji roślinnej gminę charakteryzuje różnorodność upraw. Wielkość tego wskaźnika
jest pochodną stosunkowo wysokiej klasy gleb na naszym terenie, dobrej organizacji
gospodarstw indywidualnych oraz korzystnej ekonomicznie liczby osób zatrudnionych w
tych gospodarstwach. W Gminie Lewin Brzeski dominują grunty przeznaczone pod uprawę
pszenicy.
Zestawienie gleb bardzo lekkich, lekkich, średnich i ciężkich w gminie przedstawia się
następująco:
•

Bardzo lekkie

-

•

Lekkie

- 18,5%

•

Średnie

- 43,7%

•

Ciężkie

- 31,4%

6,4%

Dominują gleby średnie, ciężkie i gliniaste.

WYSZCZEGÓLNIENIE
pszenica ozima
pszenica jara
żyto
jęczmień jary
pszenżyto
Zboża ogółem
ziemniaki
buraki cukrowe
rzepak
kukurydza :
- na ziarno
- na zielonkę

POWIERZCHNIA ZASIEWÓW
[ha]
2200
1200
100
550
150

PLON
[q/1 ha]
50,0
47,0
45,0
40,0
48,0
46,0

350
600
600

250,0
400,0
30,0

1000
206

70,0
400,0

Tab. 8 Powierzchnie zasiewów i średnie plony w gospodarce indywidualnej w 2005 r.19

Stosunkowo słabiej rozwinięta jest hodowla bydła i trzody chlewnej.

Gmina posiada zaplecze rolnictwa w postaci zakładów przetwórstwa rolnego: Cukrownia
„Wróblin”, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska filia w Lewinie Brzeskim, Zakłady Przemysłu
Tłuszczowego w Brzegu, Młyny Polskie w Brzegu.
Na terenie gminy działa Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, który wspiera
rozwój rolnictwa na terenie województwa opolskiego oraz Powiatowe Biuro Agencji
Restrukturyzacji i modernizacji Rolnictwa w Lewinie Brzeskim.
5 sołectw w gminie bierze udział w programie „Odnowa wsi w województwie opolskim”.
18
19

Diagnoza gminy Lewin Brzeski - charakterystyka 2005
Diagnoza gminy Lewin Brzeski - charakterystyka 2005
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Zestawienie gospodarstw indywidualnych i dużych gospodarstw rolnych w dzierżawie
z

uwzględnieniem

produkcji

roślinnej

i

zwierzęcej

stanowi

załącznik

nr

1

do

charakterystyki.
6. Ś R O D O W I S K O K U L T U R O W E

6.1. OBIEKTY ZABYTKOWE WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW

Zabytki

architektury

i

budownictwa

w

rejestrze

zabytków

Województwa

Opolskiego:

•

BORKOWICE:
o dwór (willa), 1872, nr rej.: A-2332/94 z 7.07.1994

•

BUSZYCE:
o kościół fil. p.w. Świętej Trójcy, XVI, nr rej.: 715/64 z 5.03.1964

•

KANTOROWICE:
o pałac, ok. 1600, XIX, nr rej.: 697/64 z 10.01.1964
o zespół folwarczny, XVIII/XIX:
o spichrz, szach., nr rej.: 769/64 z 7.04.1964
o stodoła I, nr rej.: 979/65 z 10.03.1965
o stodoła II, nr rej.: 978/65 z 10.03.1965

•

LEWIN BRZESKI:
o układ urbanistyczny miasta, nr rej.: 147/54 z 29.12.1954 (wypis z księgi
rejestru)
o kościół ewangelicki p.w. śś. Piotra i Pawła, ul. Wojska Polskiego 5, (XIV) XVI,
1660, nr rej.: 602/59 z 22.10.1959
o mogiły żołnierskie W.P. (na cmentarzu rzym.-kat.), nr rej.: 226/89 z 14.12.1989
o ratusz, 1837, XIX/XX, nr rej.: 1098/66 z 14.01.1966
o zespół pałacowy, 1 poł. XVIII:
o pałac, nr rej.: 772/64 z 8.04.1964
o park, nr rej.: 63/81 z 15.07.1981
o ogrodzenie z bramami, nr rej.: 772/64 z 8.09.1964
o dom, ul. Kilińskiego 11 (d. 3), 1 poł. XIX, nr rej.: 1243/66 z 1.04.1966
o dom, ul. Kościuszki 3, nr rej.: 1244/66 z 1.04.1966
o dom, ul. Kościuszki 5, nr rej.: 1245/66 z 1.04.1966
o dom, ul. Kościuszki 9, nr rej.: 1246/66 z 1.04.1966 (nie istnieje)
o dom, ul. Kościuszki 19, nr rej.: 1247/66 z 1.04.1966 (nie istnieje)
o dom, ul. Matejki 5, 1 poł. XIX, nr rej.: 1248/66 z 1.04.1966
o dom, ul. Matejki 6, XIX, nr rej.: 1249/66 z 1.04.1966
o dom, ul. Matejki 8, 1 poł. XIX, nr rej.: 1250/66 z 1.04.1966
o dom, ul. Matejki 9, 1 poł. XIX, nr rej.: 1251/66 z 1.04.1966
o dom, ul. Matejki 10/10a (d. 12), 1 poł. XIX, nr rej.: 1253/66 z 2.04.1966
o dom, ul. Matejki 11, 1 poł. XIX, nr rej.: 1252/66 z 2.04.1966
o dom, ul. Matejki 12 (d. 14), XIX, nr rej.: 1254/66 z 2.04.1966 (nie istnieje)
o dom, ul. Pocztowa 3, 1 poł. XIX, nr rej.: 1258/66 z 2.04.1966
o dom, ul. Pocztowa 5, 1 poł. XIX, nr rej.: 1259/66 z 2.04.1966
o dom, Rynek 2 (d. 3), XIX, nr rej.: 1210/66 z 16.03.1966
o dom, Rynek 2 (d. 31), XIX, nr rej.: 1288/66 z 9.04.1966
o dom, Rynek 3 (d. 4), 1 poł. XIX, nr rej.: 1211/66 z 16.03.1966
o dom, Rynek 3 (d. 5), 1 poł. XIX, nr rej.: 1212/66 z 16.03.1966
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

dom, Rynek 4 (d. 6), 1 poł. XIX, nr rej.: 1213/66 z 16.03.1966
dom, Rynek 4 (d. 7), 1 poł. XIX, nr rej.: 1214/66 z 16.03.1966
dom, Rynek 5 (d. 8), 1 poł. XIX, nr rej.: 1215/66 z 16.03.1966
dom, Rynek 5 (d. 9), 1 poł. XIX, nr rej.: 1216/66 z 16.03.1966
dom, Rynek 6 (d. 10), 1 poł. XIX, nr rej.: 1217/66 z 21.03.1966
dom, Rynek 6 (d. 11), 1 poł. XIX, nr rej.: 1218/66 z 21.03.1966
dom, Rynek 7 (d. 12), 1 poł. XIX, nr rej.: 1219/66 z 22.03.1966
dom, Rynek 7 (d. 13), 1 poł. XIX, nr rej.: 1220/66 z 22.03.1966
dom, Rynek 8 (d. 14), 1 poł. XIX, nr rej.: 1221/66 z 22.03.1966
dom, Rynek 8 (d. 15), 1 poł. XIX, nr rej.: 1961/72 z 14.09.1972
dom, Rynek 12 (d. 20), 1 poł. XIX, nr rej.: 1222/66 z 22.03.1966
dom, Rynek 12 (d. 21), 1 poł. XIX, nr rej.: 1223/66 z 22.03.1966
dom, Rynek 13 (d. 22), 1 poł. XIX, nr rej.: 1224/66 z 22.03.1966
dom, Rynek 14 (d. 23), 1 poł. XIX, nr rej.: 1225/66 z 22.03.1966
dom, Rynek 15 (d. 24), 1 poł. XIX, nr rej.: 1226/66 z 22.03.1966
dom, Rynek 15 (d. 25), 1 poł. XIX, nr rej.: 1227/66 z 22.03.1966
dom, Rynek 17 (d. 29), XIX, nr rej.: 1228/66 z 22.03.1966
dom, Rynek 17 (d. 30), 1 poł. XIX, nr rej.: 1241/66 z 23.03.1966
dom, Rynek 18 (d. 32), 1 poł. XIX, nr rej.: 1229/66 z 26.03.1966
dom, Rynek 18 (d. 33), 1 poł. XIX, nr rej.: 1230/66 z 26.03.1966
dom, Rynek 21 (d. 38), 1 poł. XIX, nr rej.: 1231/66 z 26.03.1966
dom, Rynek 21 (d. 39), 1 poł. XIX, nr rej.: 1232/66 z 26.03.1966
dom, Rynek 22 (d. 40), 1 poł. XIX, nr rej.: 1233/66 z 28.03.1966
dom, Rynek 22a (d. 41), XIX, nr rej.: 1234/66 z 28.03.1966
dom, Rynek 23 (d. 42), 1 poł. XIX, nr rej.: 1235/66 z 28.03.1966
dom, Rynek 24 (d. 43), 1 poł. XIX, nr rej.: 1236/66 z 30.03.1966
dom, Rynek 26 (d. 45), XIX, nr rej.: 1238/66 z 30.03.1966
dom, Rynek 27 (d. 46), 1 poł. XIX, nr rej.: 1239/66 z 31.03.1966
dom, Rynek 27/28 (d. 44), 1 poł. XIX, nr rej.: 1237/66 z 30.03.1966
spichrz, 1756, nr rej.: 1990/73 z 20.01.1973

•

ŁOSIÓW:
o kościół par. p.w. św. Jana Chrzciciela, 1 poł. XVIII, nr rej.: 773/64 z 8.04.1964
o park, nr rej.: 62/81 z 15.07.1981

•

MIKOLIN:
o kaplica grobowa Jana von Sauer na cmentarzu , 1779, nr rej.: 847/64 z
8.05.1964
o zespół dworski, 2 poł. XVIII, XIX/XX:
o dwór, nr rej.: 178/55 z 15.10.1955 (wypis z księgi rejestru)
o kaplica, nr rej.: 180/55 z 15.10.1955 (wypis z księgi rejestru)
o oficyna, nr rej.: 179/55 z 15.10.1955 (wypis z księgi rejestru)
o park, nr rej.: 126/85 z 4.06.1985
o budynek gospodarczy, nr rej.: 846/64 z 8.05.1964

•

NOWA WIEŚ MAŁA:
o szkoła, XIX, nr rej.: 1505/66 z 9.08.1966
o zajazd, ob. dom nr 18, 1 poł. XIX, nr rej.: 1506/66 z 9.08.1966
o dom nr 1, 1 poł. XIX, nr rej.: 1507/66 z 10.08.1966

•

OLDRZYSZOWICE:
o park dworski, nr rej.: 147/86 z 18.12.1986

•

PRZECZA:
o kaplica z wieżą, XVI/XVII, XIX, nr rej.: 1659/66 z 22.09.1966

•

PTAKOWICE:
53

SoftGIS s.c.

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LEWIN BRZESKI

o

park, XIX, nr rej.: 105/84 z 5.03.1984

•

RÓŻYNA:
o kościół fil. p.w. św. Mikołaja, XVIII, nr rej.: 1079/66 z 3.02.1965

•

SKOROGOSZCZ:
o kościół par. p.w. św. Jakuba, 1852, nr rej.: 1072/66 z 20.01.1966
o cmentarz ewangelicki, ob. rzym.-kat., 1750, nr rej.: A-297/94 z 28.12.1994
o ogrodzenie z bramą i furtą, nr rej.: j.w.
o park, 1 poł. XVIII, XIX, nr rej.: 190/88 z 10.11.1988
o wodociągowa wieża ciśnień, ul. Zamkowa, 1910, nr rej.: A-2391/99
19.07.1999

•

STRZELNIKI:
o kościół fil. p.w. św. Antoniego, 1300, 1688, nr rej.: 708/64 z 2.03.1964
o dom nr 7, XIX, nr rej.: 1530/66 z 12.08.1966
o spichrz, ob. mieszkania, nr rej.: j.w.
o dom nr 63, szach., nr rej.: 1531/66 z 12.08.1966
o dom nr 69, nr rej.: 1532/66 z 12.08.1966

•

WRONÓW:
o zespół pałacowy, XIX-XX:
o pałac, nr rej.: 2068/81 z 14.04.1981
o park, nr rej.: 171/88 z 25.03.1988

z

6.2. WYKAZ OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH NIE WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW

Zabytki architektury i budownictwa:
•

•

BORKOWICE – Błażejowice / Bogusław / Niwa:
o

dom nr 5 ob. poczta - mur. – 1920

o

dom nr 2

o

dom nr 15 - mur. – 1910

o

dom nr 17 - mur. – 1910

o

dom nr21 -mur. – 1910

o

dom nr 33 - mur. – 1910

o

dom nr 39 - mur. – 1931

o

dom nr 49 - mur. – 1910

o

dom nr 51 - mur. -1900/1910

o

dom nr 53 - mur. -1900

o

dom nr 56 - mur. – 1920

- mur. – 1930

Błażejowice / Bogusław – przysiółek Borkowic:
o

dom 1 – 2 – 1910

o

dom nr 15 – 16 – 1870

o

stodoła nr 16 – mur. – 1900
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•

•

•

Niwa – przysiółek Borkowic:
o

dom nr 56 – mur. – 1900

o

dom nr 87 – mur. – 1900

o

stodoła nr 64 – mur. – 1910 – 1930

o

transformator nr 53 – mur. – 1930

BUSZYCE – Leśniczówka:
o

ogrodzenie cmentarza – mur. – 1890

o

dom nr 5 – mur. – 1910

o

stodoła nr 5 – szach. – 1910

o

dom nr 6 – mur. – 1910

o

dom nr 9 – mur. – 1910

o

stodoła w zagrodzie 11a – mur. – 1910

o

dom nr 14 – mur. – 1920

o

dom nr 15a – mur. – 1920

o

dom nr 16 – mur. – 1920

o

dom nr 20 – mur. – 1900

o

dom nr 23 – mur. – 1891 – 1975

o

dom nr 23 – mur. – 1890

o

dom nr 26 – mur. – 1910

o

dom nr 31 – mur. – 1880

o

dom nr 35 – mur. – 1910 – 1960

o

dom nr 35a – mur. – 1900

o

dom nr 42 – mur. – 1903

o

dom nr 46 – mur. – 1910

o

dom nr 48a – mur. – 1910

o

dom nr 49 – mur. – 1910 ob. Szpital

GOLCZOWICE:
o

kościół filialny p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa – mur. – 1934r.

o

kapliczka nr 58 – mur. – 1850

o

czworak nr 2 – mur. – 1900

o

dom nr 8 – mur. – 1910 – 1936 – 1946

o

dom nr 19 – mur. – 1880 – 1947

o

dom nr 25 – mur. – 1930

o

dom nr 44 – mur. – 1925

o

dom nr 53 – mur. – 1920

o

dom nr 54 – mur.

o

transformator nr 47 – mur. – 1930
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•

•

CHROŚCINA:
o

dom nr 9 – mur. – 1917

o

kuźnia nr 9 – mur. – 1920

o

dom nr 15 – mur. – 1900

o

dom nr 16 – mur. – 1900

o

dom nr 18 – mur. – 1920

o

dom nr 23 – mur. – 1920

o

dom nr 25 – mur. – 1900

o

dom nr 28 – mur. – 1910

o

dom nr 37a – mur. – 1900/1960

o

dom nr 40 – mur. – 1910

o

dom nr 45 – mur. – 1900

o

dom nr 48 – mur. – 1890

o

dom nr 49 – mur. – 1900

o

dom nr 58 – mur. – 1908

o

dom nr 60 – mur. – 1880

o

dom nr 72 – mur. – 1900

o

dom nr 80 – mur. – 1890

o

dom nr 90 – mur. – 1900

JASIONA:
o

szkoła – mur. – 1909 – ob. Klub Rolnika

o

dom nr 1 – mur. – 1900/1963

o

dom nr 4 – mur. – 1920

o

dom nr 8 – mur. – 1910

o

dom nr 10 – mur. – II poł. XIX w.

o

zabudowa gospodarcza nr 10 – mur. – I poł. XIX w.

o

dom nr 12 – mur. – koniec XIX w.

o

dom nr 20 – mur. – 1910

o

dom nr 25 – mur. – 1873

o

dom nr 26 – mur. – 1920

o

dom nr 28 – mur. – 1890

o

stajnia i obora nr 28 – mur. – 1900

o

dom nr 30 – mur. – II poł. XIX w.

o

dom nr 32 – mur. – 1880

o

dom nr 40 – mur. – 1880

o

stodoła nr 40 – szach. – 1910

o

dom nr 43 – mur. – 1900
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KANTOROWICE:
o

spichlerz – XVIII w. – 769/64 z 7.04.1964

o

stodoła I – XIX w. – 979/65 z 10.03.1965

o

stodoła II – XIX – 978/65 z 10.03.1965

o

oficyna mieszkalna w zespole zamkowym – mur. – 1890

o

oficyna nr 2 w zespole dworskim – mur. – 1850

o

spichlerz w zespole dworskim – mur. – 1890

o

spichlerz w zespole dworskim – mur./szach. – XVIII w.

o

park krajobrazowy dworski – XIX w.

o

szkoła nr 22 – mur. – 1900 – ob. Przedszkole

o

dom nr 9 – mur. – 1910

o

dom nr 11 – mur. – 1910

o

dom nr 11a – mur. – 1910

o

dom nr 12 – mur. – 1880/1950

o

dom nr 14 – mur. – 1870

o

dom nr 20 – mur. – 1900/1985

o

dom nr 31 – mur. – 1900

o

dom nr 33 – mur. – 1900

o

dom nr 37 – mur. – 1890

o

dom nr 38 – mur. – 1833

o

dom nr 43 – mur. – 1890

o

dom nr 44 – mur. – 1900

o

dom nr 45 – mur. – 1860/1960

o

dom nr 49 – mur. – 1860

o

dom nr 51 – mur. – 1880

o

młyn nr 51 – mur. – 1920 ob. budynek gospodarczy

ŁOSIÓW:
o

plebania nr 3 – mur. – I poł. XIX w.

o

pałac – mur. – pocz. XIX w.

o

oficyna mieszkalna w zespole pałacowym – mur. – XX w.

o

dom nr 1 – mur. – pocz. XX w. – ob. Ośrodek Zdrowia

o

dom ul. Główna 18 – mur. – 1900

o

dom ul. Główna 23 – mur. – 1880

o

dom ul. Główna 26 – mur. – 1900

o

dom ul. Główna 33 – mur. – 1900

o

dom ul. Główna 37 – mur. – 1910

o

dom ul. Główna 39 – mur. – 1930 – ob. poczta
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o

dom ul. Główna 43 – mur. – 1880

o

dom ul. Główna 45 – mur. – 1920

o

dom ul. Główna 48 – mur. – 1890

o

dom ul. Główna 52 – mur. – 1880

o

dom ul. Główna 57 – mur. – 1910

o

dom ul. Główna 63a – mur. – 1900

o

stodoła w zagrodzie ul. Główna 64 – szach. – 1900

o

dom ul. Główna 99 – mur. – 1900

o

dom ul. Główna 100 – mur. – 1900

o

dom ul. Główna 118 – mur. – 1890

o

dom ul. Główna 119 – mur. – 1890

o

dom ul. Główna 132 – mur. – 1910 – ob. biblioteka

o

dom ul. Kolejowa 3 – mur. – 1925

o

zespół domów ul. Kolejowa 4 – 22 – mur. – 1910

o

dworzec PKP ul. Kolejowa 28 – mur. – 1870

o

dom ul. Kolejowa 7 – mur. – 1910

o

dom ul. Nowowiejska 1 – mur. – 1900

o

dom ul. Nowowiejska 3 – mur. – 1900

o

dom ul. Nowowiejska 6 – mur. – 1890

o

dom ul. Nowowiejska 7 – mur. – 1890

o

dom ul. Nowowiejska 8 – mur. – 1890

o

dom ul. Nowowiejska 9 – mur. – 1890

o

dom ul. Nowowiejska 11 – mur. – 1900 – 1968

o

dom ul. Słowackiego 7 – mur. – 1910 – ok. szpital ob. Szkoła

o

transformator ul. Słowackiego – mur. – 1920

o

dom ul. Stawowa 7 – mur. – 1910

o

dom ul. Stawowa 21 – mur. – 1868 – 1917 – 1925 – 1966

o

wiatrak holenderski – mur. – XIX w.

MIKOLIN – Piaski:
o

ogrodzenie i bramy zespołu dworskiego – mur. – XVIII

o

dom nr 12 – mur. – 1900/1960

o

dom nr 15 – mur. – 1900

o

dom nr 18 – mur. – 1890/1960

o

dom nr 19 – mur. – 1890/1987

o

dom nr 36 – 37 – 38 – 39 – mur. – 1903

o

dom nr 43 – mur. – 1890

o

dom nr 44 – mur. – 1910

o

dom nr 52 – mur. – 1912
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o

dom nr 58 – mur. – 1891

o

dom nr 59 – mur. – 1885

o

dom nr 60 – mur. – 1884

NOWA WIEŚ MAŁA:
o

dom nr 8 – mur. – 1900

o

dom nr 10 – mur. – 1900

o

dom nr 15 – mur. – 1900

o

dom nr 20 – mur. – 1900

o

dom nr 20 – mur. – 1890

o

dom nr 24 – mur. – 1900/1920

o

dom nr 25 – mur. – 1910/1958

o

dom nr 28 – mur. – 1910

o

dom nr 30 – mur. – 1880

o

dom nr 33 – mur. – 1844

o

dom nr 35 – mur. – 1900

o

dom nr 40 – mur. – 1880

o

dom nr 42 – mur. – 1870

o

dom nr 44 – mur. – 1890

o

dom nr 49 – mur. – 1900

o

dom nr 52 – mur. – 1890

o

dom nr 64 – mur. – 1890

o

dom nr 68 – mur. – 1910

OLDRZYSZOWICE:
o

szkoła – mur. – 1910 – współcześnie rozbudowana

o

dom nr 1 – mur. – 1890 – 1960

o

dom nr 15 – mur. – 1870

o

dom nr 16 – mur. – 1920

o

dom nr 19 – mur. – 1890

o

dom nr 23 – mur. – 1922

o

dom nr 25 – mur. – 1880

o

dom nr 31 – mur. – 1900 – 1970

o

dom nr 34 – mur. – 1911 – 1930

o

dom nr 36 – mur. – 1890 – 1960

o

dom nr 47 – mur. – 1931

o

dom nr 55 – mur. – 1925

o

dom nr 56 – mur. – 1900 – 1977

o

dom nr 57 – mur. – 1910 – 1970
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o

dom nr 61 – mur. – 1920

o

szkoła nr 61 – mur. – 1920

o

młyn nr 63 – mur. – 1920

o

dom nr 80 – mur. – 1890

o

dom nr 102 – mur. – 1872

PRZECZA – Raski:
o

szkoła nr 28 – mur. – 1930

o

szkoła – ob. przedszkole – mur. – 4 ćw. XIX w.

o

dom nr 5 – mur. – 1910

o

dom nr 7 – mur. – 1928

o

dom nr 29a – mur. – 1930

o

dom nr 32 – mur. – 1890 – 1970 – Rusków

o

obory, stajnia, spichlerz nr 32 – mur. – 1900 – Rusków

o

dom nr 35 – mur. – 1910

o

dom nr 45 – mur. – 1920

o

dom nr 47 – mur. – 1900

o

dom nr 48 – mur. – 1910

o

dom nr 48c – mur. – 1900

o

dom nr 56 – mur. – 1900 – 1930

o

dom nr 75 – mur. – 1890

o

dom nr 81 – mur. – koniec XVIII/1890

o

stodoła nr 81 – mur. – 1890 – 1920 – 1945

o

transformator nr 81 – mur. – 1920

PTAKOWICE:
o

zespół folwarczny – mur. – I poł. XIX w.

o

obora w zespole podworskim – mur. – XIX w.

o

park krajobrazowy – II poł. XIX w.

o

dom nr 4 – mur. – 1890

o

dom nr 8 – mur. – 1880

o

dom nr 16 – mur. – 1900

o

stodoła nr 16 – mur. – 1900

o

dom nr 18 – mur. – 1870

o

dom nr 19 – mur. – 1912

o

dom nr 21 – mur. – 1890

o

dom nr 22 – mur. – 1900

o

dom nr 28 – mur. – 1880
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RÓŻYNA:
o

ogrodzenie kościoła filialnego – mur. – XV/XVI w.

o

dom nr 65 – mur. – 1920 – 1975 – ob. Szkoła

o

dom nr 3a – mur. – 1880

o

dom nr 5 – mur. – II poł. XIX w.

o

dom nr 6 – mur. – 1910

o

dom nr 7 – mur. – II poł. XIX w.

o

dom nr 13 – mur. – II poł. XIX w.

o

dom nr 14 – mur. – 1870

o

dom nr 15 – mur. – 1910

o

dom nr 18a – mur. – 1870

o

dom nr 19 – mur. – 1890

o

dom nr 23 – mur. – 1830

o

dom nr 24 – mur. – 1910

o

dom nr 25 – mur. – 1870

o

dom nr 30 – mur. – 1920

o

dom nr 33 – mur. – 1910 – 1960

o

dom nr 34 – mur. – 1856 – 1965

o

dom nr 40a – mur. – 1870

o

dom nr 47 – mur. – 1890

o

dom nr 49 – mur. – II poł. XIX w.

o

dom nr 52 – mur. – 1870

o

dom nr 54 – mur. – 1880

o

obora stodoła nr 54 – mur. – 1890

o

dom nr 71 – mur. – II poł. XIX w.

o

dom nr 75 – mur. – I ćw. XIX w.

o

dom nr 77 – mur. – 1830

o

dom nr 80 – mur. – 1830

o

młyn nr 1 – mur. – 1900

SARNY MAŁE:
o

szkoła – ob. przedszkole – nr 53 – mur. – 1930

o

dwór – ob. szkoła – mur. – II poł. XIX w. – 1953 – 1963

o

dom nr 22 – 1900 – 1960

o

dom nr 23 – 1880

o

dom nr 30 – mur. – 1920 – d. piekarnia

o

dom nr 40 – mur. – 1900

o

dom nr 41 – mur. – 1880 – 1960

o

dom nr 42 – mur. – 1880 – 1960
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o

dom nr 46 – mur. – 1925 – 1970

o

dom nr 73 – mur. – 1900 – 1930

o

transformator nr 70 – mur. – 1920

SKOROGOSZCZ:
o

mauzoleum na cmentarzu – mur. – 1871

o

oficyna pałacowa – mur. – koniec XIX w. – ob. szkoła podstawowa

o

oficyna pałacowa – mur – koniec XIX w.

o

obora w zespole pałacowym ul. Zamkowa 24 – mur. – 1890

o

park krajobrazowy w zespole pałacowym – XIX w.

o

dom ul. Słowackiego nr 1 – mur. – 1900 – d. szpital

o

dom ul Opolska 7 – mur. – 1920

o

dom ul Opolska 20 – mur. – 1910

o

dom ul Opolska 21 – mur. – 1925

o

dom ul Opolska 27 – mur. – 1890

o

dom ul Opolska 29 – mur. – 1910

o

dom ul Opolska 35 – mur. – 1920

o

dom ul Okrzei 3 – mur. – 1910

o

dom pl. Wolności 10 – mur – ok. poł. XIX w.

o

dom pl. Wolności 11 – mur – ok. poł. XIX w.

o

dom pl. Wolności 12 – mur – XVIII/XIX w.

o

dom pl. Wolności 13 – mur – I poł. XIX w.

o

dom pl. Wolności 14 – mur – I poł. XIX w.

o

dom – Kolonia nr 7 – mur. – 1920

o

dom – Kolonia nr 19 – mur. – 1920

o

ul. Cmentarna 4 – (ob. mleczarnia) mur. – 1920

o

dom ul. Zamkowa 1 – mur. – 1928

o

dom ul. Zamkowa 2 – mur. – 1930

o

dom ul. Zamkowa 13 – mur. – 1930

o

dom ul. Zamkowa 14 – mur. – 1930

o

dom ul. Zamkowa 20 – mur. – 1900

o

dom ul. Zamkowa 24 – mur. – 1890

o

transformator ul. Opolska – 1920

STROSZOWICE:
o

dom nr 3 – mur. – 1902 – 1923

o

dom nr 32 – mur. – 1915

o

dom nr 33 – mur. – 1920

o

stodoła nr 33 – mur. – 1920
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o

wozownia nr 33 – mur. – 1920

o

obora nr 33 – mur. – 1920

o

dom nr 44 – mur. – 1863

o

dom nr 44a – mur. – 1847 – 1963

o

wieża pożarnicza – 1923

STRZELNIKI:
o

dom nr 69 – XIX w. – 1532/66 z 12.08.1966

o

dom nr 2 – mur. – 1880

o

dom nr 3 – mur. – 1900

o

dom nr 9 – mur. – 1870

o

dom nr 14 – mur. – 1882

o

stodoła nr 14 – mur. – 1880

o

dom nr 23 – mur. – 1880

o

dom nr 24 – mur. – 1890

o

dom nr 32 – mur. – XIX/XX w.

o

dom nr 36a – mur. – 1880 – 1960

o

dom nr 42 – mur. – 1900

o

dom nr 46 – mur. – 1900

o

dom nr 48 – mur. – II poł. XIX w.

o

zabudowania gospodarcze nr 48 – mur. – II poł. XIX w.

o

dom nr 57 – mur. – 1910

o

dom nr 59 – mur. – 1900 – 1965

o

dom nr 61 – mur. – 1900

o

dom nr 61a – mur. – XIX/XX w. – ob. przedszkole

o

dom nr 72 – mur. – I poł. XIX w.

o

dom nr 74 – mur. – 1890 – 1965

o

dom nr 75 – mur. – 1887

o

dom nr 78 – mur. – 1930

WRONÓW:
o

spichlerz dworski nr 26 – mur. – 1890

o

stodoła w zespole dworskim nr 26 – mur. – 1900

o

stodoła w zespole dworskim nr 26 – 1900 – ob. magazyn

o

park dworski – 1840 – II poł. XIX w. – 1907

o

dom nr 36 – mur. – 1892 – 1931 – ob. szkoła

o

dom nr 2 – mur. – 1920 – 1960

o

dom nr 2 – mur. – 1890

o

dom nr 8 – mur. – 1900
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o

dom nr 8 – mur. – 1910

o

dom nr 10 – mur. – 1900

o

stodoła nr 10 – szach./mur. – 1900

o

dom nr 11 – mur. – 1880

o

dom nr 15 – mur. – 1900

o

dom nr 18 – mur. – 1870

o

dom nr 18 – mur. – 1880

o

stodoła nr 18 – mur. – 1906

o

dom nr 19 – mur. – 1910

o

dom nr 20 – mur. – 1890 - 1980

o

dom nr 21 – mur. – 1890

o

dom nr 32 – mur. – 1890 – 1970

o

dom nr 33 – mur. – 1909 – 1961

o

dom nr 34 – mur. – 1874 – 1985

o

stodoła nr 34 – mur. – 1900

o

dom nr 34a – mur. – I poł. XIX w.

o

transformator – mur. – 1925

6.3. STANOWISKA ARCHEOLOGICZNE

Nr
Miejscowość

Gmina

stanowis

Typ stanowiska

Nr rejestru

Chronologia

Lokalizacja

zabytków

ka
Skorogoszcz

Lewin Brzeski

1

ślad osadnictwa

neolit

-

-

Skorogoszcz

Lewin Brzeski

2

ślad osadnictwa

neolit

-

-

Skorogoszcz

Lewin Brzeski

3

obozowisko

mezolit

-

dz. 8/3

Skorogoszcz

Lewin Brzeski

4

osada

XIV-XV w.

-

dz. 252

Skorogoszcz

Lewin Brzeski

5

ślad osadnictwa

-

-

dz.256

Strzelniki

Lewin Brzeski

1

osada

neolit

-

-

ślad osadn.

średniow.
(faza mł.)

Strzelniki

Lewin Brzeski

2

ślad osadnictwa

neolit

-

-

Strzelniki

Lewin Brzeski

3

osada

neolit

-

-

ślad osadnictwa

śreniowiecze

Strzelniki

Lewin Brzeski

4

osada

faza D

A-801/88

15/1

Strzelniki

Lewin Brzeski

5

ślad osadnictwa

neolit

-

dz. 3/1

osada
osada

dz. 5
wczesne
średniowiecze

Strzelniki

Lewin Brzeski

6

ślad osadn.

neolit

ślad sadn.

średniowiecze

-

dz. 92/2
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Strzelniki

Strzelniki

Lewin Brzeski

Lewin Brzeski

7

8

osada
ślad osadnictwa

średniow.

osada

neolit

osada

wczesne

-

dz. 92/1

-

dz. 92/2

średniowiecze
Strzelniki

Lewin Brzeski

9

osada

neolit

-

dz. 387

Strzelniki

Lewin Brzeski

10

ślad osadn.

epoka brązu

-

na południe
od wsi

Strzelniki

Lewin Brzeski

11

grodzisko

wczesne

-

-

średniowiecze
Ptakowice

Lewin Brzeski

1

ślad osadnictwa

neolit

-

-

Ptakowice

Lewin Brzeski

1a

cmentarzysko

-

-

-

ciałopalne
Ptakowice

Lewin Brzeski

4

osada

neolit

-

dz. 2

Ptakowice

Lewin Brzeski

5

osada

neolit

A-782/88

dz. 9

osada

-

osada

neolit

A-288/70

dz. 61, 62,

osada

póź. okr. rzym.

64/1, 64/2,

osada

VIII-XII w.

201, 203, 204

osada

XIV-XV w.

Stroszowice

Lewin Brzeski

1

Stroszowice

Lewin Brzeski

2

skarb monet

-

-

-

Stroszowice

Lewin Brzeski

3

osada

XII-XIII w.

-

-

Stroszowice

Lewin Brzeski

4

osada

XI-XII w.

-

-

Stroszowice

Lewin Brzeski

5

osada

neolit

-

dz. 93,94

ślad osadn.

okr.poźnorzym

osada

XIV w.

ślad osadn.

neolit

A-350/72

dz. 97, 99,

osada

faza D

100, 101,

osada

XIII-XIV w.

102,103,

Stroszowice

Lewin Brzeski

6

104,110,
111,139
Stroszowice

Lewin Brzeski

7

ślad osadn.

mezolit

-

ok. 100m na
W od wsi

Stroszowice

Stroszowice

Lewin Brzeski

Lewin Brzeski

8

9

ślad osadn.

XI-XIII w.

-

dz. 118

osada

XIV-XV w.

ślad osadn.

neolit

-

dz. 112/2

osada

XI-XIII w.

dz. 138

osada

XIV-XV w.

dz. 138/1
dz. 138/2

Stroszowice

Stroszowice

Lewin Brzeski

Lewin Brzeski

10

11

ślad osadn.

III okr.ep. braz.

-

dz. 154

osada

XI-XIII w.

osada

XIV-XV w.

osada

okr. rzymski

osada

X-XII w.

192/1,192/2,

osada

XIV-XV w.

193

dz. 156

A-818/88

dz. 76,77,78,
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Stroszowice

Lewin Brzeski

12

osada

VIII-X w.

osada

XIV-XV w.

A-819/88

dz. 209,210

Stroszowice

Lewin Brzeski

13

osada

XIV –XV w.

-

dz. 213

Stroszowice

Lewin Brzeski

14

osada

VIII-IX w.

A-796/88

dz. 216/1

osada

X-XI w.

Stroszowice

Lewin Brzeski

15

osada

VIII-X w.

A-810/88

dz.218/1

osada

XIV-XV w.

osada

VIII-X w.

A-809/88

dz. 225,227

osada

XIV-XV w.
A-807/88

dz. 227

Stroszowice

Lewin Brzeski

16

Stroszowice

Lewin Brzeski

17

osada

VIII-X w.

Stroszowice

Lewin Brzeski

18

ślad osadn.

X-XIII w.

ślad osadn.

XIV-XV w.

dz. 232

Stroszowice

Lewin Brzeski

19

osada

VIII-X w.

A-820/88

dz. 202

Stroszowice

Lewin Brzeski

20

osada

XIV-XV w.

-

dz. 27

Kantorowice

Lewin Brzeski

1

osada

neolit

A-815/88

dz.

cmentarzyska

IV okr. ep. br.

167/1,167/2,1

osada

XIV-XV w.

67/3,
167/4,182

Kantorowice

Lewin Brzeski

2

cmentarzysko

-

-

-

Kantorowice

Lewin Brzeski

3

osada

faza D

A-558/80

dz. 128,

osada

wczesne śred.

127/3, 64/8,
64/5, 63/2

Kantorowice

Lewin Brzeski

4

osada hutnicza

IV-V w.

772/87

dz. 111, 116,
117, 122

Kantorowice

Lewin Brzeski

5

osada

IV-V okr. epoki

A-821/88

brązu
Kantorowice

Lewin Brzeski

6

osada

okres

dz.
182,184,187

A-808/88

dz. 150,151

-

dz. 200,

halsztacki D
Kantorowice

Kantorowice

Lewin Brzeski

Lewin Brzeski

7

8

ślad osadn.

późn.ok.rzym.

ślad osadn.

XIV-XV w.

ślad osadn.

neolit

osada

XIV-XV w.

203/1
-

dz. 197

Kantorowice

Lewin Brzeski

9

osada

XIV-XV w.

-

dz. 180,196

Kantorowice

Lewin Brzeski

10

młyn wodny

średniowiecze

-

-

XIII-XIV w.,
poł.-XV w.
Borkowice

Lewin Brzeski

1

ślad osadn.

neolit

-

-

Borkowice

Lewin Brzeski

2

ślad osadn.

neolit

-

-

Borkowice

Lewin Brzeski

3

punkt osadn.

epoka kamien.

-

-

cmentarzysko

średniowiecze

szkieletowe
Borkowice

Lewin Brzeski

4

punkt osadniczy

okres rzymski

-

-

Borkowice

Lewin Brzeski

5

punkt osadniczy

XIII-XIV w.

-

-

Borkowice

Lewin Brzeski

6

ślad osadnictwa

epoka kam.

-

-

osada

póź. ok. rzym.
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produkcyjna

XIV-XV w.

ślad osadnictwa
Borkowice

Lewin Brzeski

7

ślad osadnictwa

neolit

-

-

Jasiona

Lewin Brzeski

1

piec dymarski

-

-

-

Wronów

Lewin Brzeski

1

grodzisko

XIV-XV w.

A-354/72

dz. 585

Wronów

Lewin Brzeski

2

osada

neolit

-

dz. 21

A-769/87

dz.1

-

dz. 12

-

dz. 12

osada

Wronów

Lewin Brzeski

3

osada

III w. n.e.

osada

średn.

osada

neolit

osada
Wronów

Wronów

Lewin Brzeski

Lewin Brzeski

4

5

osada
osada

wcz. średn.

osada

neolit

ślad osadn.
ślad osadn.

wcz. średni.

Wronów

Lewin Brzeski

6

osada

średniow.

-

dz. 179/1

Wronów

Lewin Brzeski

7

osada

średniow.

-

-

Wronów

Lewin Brzeski

8

osada

okres rzymski

-

-

-

-

-

-

dz. 27

-

dz. 273/5

A-791/88

dz.12

-

dz. 1

-

-

-

-

produkcyjna
Wronów

Lewin Brzeski

9

punkt osadniczy

Wronów

Lewin Brzeski

10

ślad osadn.
osada

XV-XVIII w.
średniow.

Wronów

Lewin Brzeski

11

ślad osadnictwa

Wronów

Lewin Brzeski

12

osada

Wronów

Sarny Małe

Lewin Brzeski

Lewin Brzeski

13

1

ślad osadn.

wcz. średn.

ślad osadn.

neolit

osada

wcz. średniow.

ślad osadn.

mezolit

osada

neolit

osada

Sarny Małe

Lewin Brzeski

2

osada

wcz. średn.

ślad osadn.

średniow.

ślad osadn.
osada

wczesne śred.
(VI-X w.)

Sarny Małe

Lewin Brzeski

3

ślad osadn.

epoka brązu

-

-

Sarny Małe

Lewin Brzeski

4

ślad osadn.

okres lateński

-

-

Sarny Małe

Lewin Brzeski

5

ślad osadn.

epoka kamien.

-

-

Sarny Małe

Lewin Brzeski

6

punkt osadniczy

neolit

-

-

osada

okres rzymski

ślad osadn.

wcz. średn.

Sarny Małe

Lewin Brzeski

7

ślad osadn.

pradzieje

-

dz. 363/1

Sarny Małe

Lewin Brzeski

8

ślad osadn.

faza D

-

dz. 363/1

Sarny Małe

Lewin Brzeski

9

osada

średniow.

-

dz. 185,
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186/1
Sarny Małe

Lewin Brzeski

10

ślad osadn.

epoka kamien.

ślad osadn.

ok. późnorzym

osada

średniow.

-

dz. 206/3

Sarny Małe

Lewin Brzeski

11

ślad osadn.

pradzieje

-

dz. 244

Sarny Małe

Lewin Brzeski

12

ślad osadn.

pradzieje

-

dz. 255/1

Różyna

Lewin Brzeski

1

ślad osadn.

neolit

-

dz. 23/2

cmentarzysko
Różyna

Lewin Brzeski

2

ślad osadn.

neolit

-

-

Różyna

Lewin Brzeski

3

grodzisko

średniow.

A-393/75

dz. 48

Różyna

Lewin Brzeski

4

ślad osadn.

neolit

-

-

Różyna

Lewin Brzeski

5

osada

wczesne śred.

-

-

osada

średn.

ślad osadn.

neolit

-

dz. 35/1, 35/2

ślad osadn.

neolit

Różyna

Lewin Brzeski

6

38

osada

Różyna

Lewin Brzeski

7

ślad osadn.

ok. rzymski

osada

średniow.

osada

neolit

-

-

osada
Różyna

Lewin Brzeski

8

osada

-

-

-

Różyna

Lewin Brzeski

9

osada

neolit

-

dz. 71

osada

ok. rzymski

osada

średniow.
neolit

Różyna

Lewin Brzeski

10

ślad osadn.

Różyna

Lewin Brzeski

11

osada
ślad osadn.

średnio

dz. 72/1

-

-

-

dz. 17/2

Różyna

Lewin Brzeski

12

punkt osadniczy

późn. średn.

-

dz. 327

Przecza

Lewin Brzeski

1

osada

neolit

-

dz. 197,198

osada hutn.
Przecza

Lewin Brzeski

2

ślad osadn.

XIV-XV w.

-

-

Przecza

Lewin Brzeski

3

ślad osadn.

wczes. śred.

-

dz. 198

ślad osadn.

XIV-XV w.

Oldrzyszowice

Lewin Brzeski

1

osada

ok. rzymski

-

-

Oldrzyszowice

Lewin Brzeski

2

osada

pradzieje

-

dz. 48, 50, 51

osada

wcz. średniow.

ślad osadn.

ep. brązu

-

-

A-817/88

dz. 27,28,30

A-811/88

dz. 54/1

Oldrzyszowice

Lewin Brzeski

3

okr. halszt.
Oldrzyszowice

Oldrzyszowice

Oldrzyszowice

Lewin Brzeski

Lewin Brzeski

Lewin Brzeski

4

5

6

osada

okr. rzymski

osada

XIII-XIV w.

ślad osadn.

ok. rzymski

osada

wcz. śred.

ślad osadn.

XIV-XV w.

osada

faza C

osada

XI-XII w.

dz.54/2

A-816/88

dz. 55
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Oldrzyszowice

Oldrzyszowice

Lewin Brzeski

Lewin Brzeski

7

8

osada

XIV-XV w.

ślad osadn.

neolit

ślad osadn.

ok. późnorzym

osada

VIII-X w.

osada

pradzieje

osada

XIV-XV w.

-

dz.50

-

dz. 86

Oldrzyszowice

Lewin Brzeski

9

osada

XIV-XV w.

-

dz. 269

Nowa Wieś

Lewin Brzeski

1

osada

XIII-XV w.

-

-

Lewin Brzeski

2

ślad osadnictwa

epoka kamien.

-

dz. 41

osada hutnicza

faza D

punkt osadniczy

wcz. średn.

osada

Faza D

-

dz. 43

punkt osadniczy

średniow.

osada

faza D

-

dz. 31, 32, 33

-

dz. 132

Mała
Nowa Wieś
Mała

Nowa Wieś

Lewin Brzeski

3

Mała
Nowa Wieś

Lewin Brzeski

4

Mała
Nowa Wieś

punkt osadniczy
Lewin Brzeski

5

Mała

ślad osadn.
punkt osadn.

wcz. średniow.

punkt osadn.

średniow.

stanow. hutnicze

Nowa Wieś

Lewin Brzeski

6

punkt osadniczy

okres rzymski

-

-

Lewin Brzeski

7

punkt osadn.

X w.

-

-

ślad osadn.

średniow.

ślad osadnictwa

epoka

-

dz. 56

-

dz. 141

Mała
Nowa Wieś
Mała
Nowa Wieś

Lewin Brzeski

8

Mała
Nowa Wieś

kamienia
Lewin Brzeski

9

Mała
Nowa Wieś

ślad osadn.

neolit

osada

ok. późnorzym.

Lewin Brzeski

10

ślad osadn.

epoka kamien.

-

dz. 249

Lewin Brzeski

11

punkt osadn.

średniow.

-

dz. 264

ślad osadn.

starożytn.

ślad osadn.

ok. późnorzym.

-

dz. 272

ślad osadn.

średniow.

Mała
Nowa Wieś
Mała
Nowa Wieś

Lewin Brzeski

12

Mała
Nowa Wieś

Lewin Brzeski

13

punkt osadn.

późn średn.

-

dz. 241

Mikolin

Lewin Brzeski

1

cmentarzysko

ok. epoki brązu

-

-

Mikolin

Lewin Brzeski

2

ślad osadn.

epok. kamienia

-

-

Mikolin

Lewin Brzeski

3

ślad osadn.

neolit

-

-

Mikolin

Lewin Brzeski

4

ślad osadn.

ep. kamienia

-

dz. 255/9

-

na południe

Mała

punkt osadn.

Mikolin

Lewin Brzeski

5

osada

wczesnośred.

ślad osadn.

neolit

od folwarku
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Piaski
Mikolin

Mikolin

Lewin Brzeski

Lewin Brzeski

6

7

osada

neolit

ślad osadn.

póź. ok. rzym.

ślad osadn.

wcz. średn.

ślad osadn.

wcz. śred.

-

-

-

obok mostu
oraz
w pobliżu
pomnika
żołnierzy
radzieckich

Mikolin

Lewin Brzeski

8

ślad osadnictwa

wcz. średniow.

-

-

Łosiów

Lewin Brzeski

1

grodzisko

-

-

-

Łosiów

Lewin Brzeski

2

osada hutnicza

wcz. średnio

-

-

Łosiów

Lewin Brzeski

3

ślad osadnictwa

neolit

-

-

Łosiów

Lewin Brzeski

4

ślad osadnictwa

epoka brązu

-

-

Łosiów

Lewin Brzeski

5

osada

neolit

-

dz. 101

osada

faza D

osada

wcz. średn.

Łosiów

Lewin Brzeski

6

ślad osadn.

średniow.

-

dz. 464

Łosiów

Lewin Brzeski

7

ślad osadn.

ok. późnorzym.

-

dz. 148, 152

ślad osadn.

wcz. średn.

ślad osadn.

średniow.

osada produkc.

ok. rzymski

-

-

ślad osadn.

XIV-XV w.

Golczowice

Lewin Brzeski

1

Chróścina

Lewin Brzeski

1

ślad osadnictwa

neolit

-

-

Chróścina

Lewin Brzeski

5

ślad osadnictwa

neolit

-

-

grób szkieletowy

wcz. średniow.

cmentarzysko

neolit

-

-

Buszyce

Lewin Brzeski

1

szkieletowe
Buszyce

Lewin Brzeski

2

ślad osadn.

neolit

-

-

Buszyce

Lewin Brzeski

3

ślad osadn.

neolit

-

-

Buszyce

Lewin Brzeski

4

ślad osadn.

neolit

-

dz. 55

ślad osadn.

wcz. średn.

ślad osadn.

ep. brązu

-

-

ślad osadn.

średniow.

Buszyce

Lewin Brzeski

5

ślad osadn.
Buszyce

Lewin Brzeski

6

ślad osadn.

-

-

-

Buszyce

Lewin Brzeski

7

ślad osadn.

neolit

-

-

Buszyce

Lewin Brzeski

8

ślad osadn.

epoka kam.

-

-

punkt osadn.

wcz. średn.

Buszyce

Lewin Brzeski

9

pracownia hutn.

IV-V w.

A-876/90

dz. 55

Buszyce

Lewin Brzeski

10

obozowisko

późn. paleolit

-

dz. 50/3

obozowisko

mezolit

obozowisko

neolit
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osada

IV-V w.

Buszyce

Lewin Brzeski

11

punkt osadniczy

ok. późnorzym

-

-

Buszyce

Lewin Brzeski

12

osada hutnicza

IV-V w.

-

dz. 2/1

punkt osadniczy

starożytn.

punkt osadniczy

XV w.

Buszyce

Lewin Brzeski

13

punkt osadniczy

XIV w.

-

dz. 137/1

Buszyce

Lewin Brzeski

14

ślad osadnictwa

epoka

-

dz. 195/3

-

dz. 194

-

dz. 157

kamienia
Buszyce

Buszyce

Lewin Brzeski

Lewin Brzeski

15

16

Lewin Brzeski

ślad osadn.

epoka kam.

punkt osadn.

średniow.

ślad osadn.
ślad osadn.

epoka kam.
średniow.

Buszyce

Lewin Brzeski

17

ślad osadn.

IV-V w.

-

dz. 50/3

Lewin Brzeski

Lewin Brzeski

1

stare miasto

średniow. i

-

centrum

czasy nowoż.

miasta

Lewin Brzeski

Lewin Brzeski

2

nieokreślona

III w.

-

-

Lewin Brzeski

Lewin Brzeski

3

nieokreślona

neolit

-

-

Lewin Brzeski

Lewin Brzeski

4

cmentarzysko

ep. brązu

-

-

-

-

-

-

okr. halszt.
Lewin Brzeski

Lewin Brzeski

5

ślad osadn.

III okr. epoki
brązu

Lewin Brzeski

Lewin Brzeski

6

ślad osadn.

I okr. epoki
brązu

Lewin Brzeski

Lewin Brzeski

7

grodzisko

średniow.

-

-

Lewin Brzeski

Lewin Brzeski

8

osada

średniow.

-

dz. 65, 69

osada

nowożytna

osada

średniow.

-

dz. 58/1

Lewin Brzeski

Lewin Brzeski

9

Tab. 9. Wykaz stanowisk archeologicznych na terenie gminy Lewin Brzeski.

6.4. STREFY OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

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.
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6.5. UWARUNKOWANIA

WYNIKAJĄCE

Z

ZASOBÓW

I

WALORÓW

ŚRODOWISKA

KULTUROWEGO

Teren Gminy Lewin Brzeski należy do obszaru o atrakcyjnych walorach krajobrazowych i
kulturowych ukształtowanych historycznie (układy urbanistyczne i ruralistyczne, zabytkowe
panoramy wsi i miasta). Miasto Lewin Brzeski wpisane jest do rejestru zabytków, którego
zabytkowa wartość układu urbanistycznego jest indywidualna i niepowtarzalna. Na terenie
gminy Lewin Brzeski znajdują się obiekty wpisane do rejestru zabytków województwa
Opolskiego. Wszelkie działania odnoszące się do tych obiektów oraz ich otoczenia
wymagają konsultacji oraz pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Na terenie gminy znajduje się także wiele obiektów zabytkowych wpisanych do gminnej
ewidencji zabytków. Zabytkowe walory tych obiektów umieszczonych w ewidencji zabytków
powinny być uwzględniane w przypadku modernizacji, remontów lub zmiany funkcji.
Stwarzają

one

pewne

ograniczenia

we

wprowadzaniu

różnych

sposobów

zagospodarowania, jeśli wiążą się one z robotami ziemnymi (konieczność uzgodnienia
realizacji

przedsięwzięcia

z

właściwym

wojewódzkim

konserwatorem

zabytków

i

odpowiedniego zabezpieczenia stanowiska).
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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Dział II.
UWARUNKOWANIA
SPOŁECZNO-GOSPODARCZE

7. D E M O G R A F I A
Gmina miejsko-wiejska Lewin Brzeski jest jedną z 6 gmin powiatu brzeskiego i zajmuje
ok. 159,7 km2, jest to 1,7 % powierzchni województwa. Na terenie gminy znajduje się 20
sołectw. Obszar gminy zamieszkuje 13580 osób, a gęstość zaludnienia wynosi ok. 85
mieszkańców/km2. Osadnictwo gminy w większości skupione jest w mieście Lewin brzeski,
oraz wsiach: Skorogoszcz i Łosiów.

Liczbę ludności gminy Lewin Brzeski na tle

województwa oraz powiatu przedstawia tabela 7.

liczba ludności
Wyszczególnienie

ogółem

mężczyźni

kobiety
ogółem

miasta
mężczyźni

kobiety

ogółem

wieś
mężczyźni kobiety

WOJ. OPOLSKIE

1031922

498695

533227

540629

257350

283279

491293

241345

249948

POWIAT
BRZESKI

92153

44730

47423

52189

24737

27452

39964

19993

19971

GMINA LEWIN
BRZESKI

13580

6665

6915

5865

2805

3060

7715

3860

3855

Tab. 10. Liczba mieszkańców gminy Lewin Brzeski w roku 2009 na tle województwa oraz powiatu 20

Liczba mieszkańców
Klasyfikacja

20

2000 r.

2001 r.

2002 r.

2003 r.

2004 r.

2005 r.

2006 r.

2007 r.

2008 r.

Mężczyźni

6 657

6 655

6 644

6 649

6 678

6 674

6 659

6 638

6 670

Kobiety

6 986

6 977

6 995

6 989

6 997

6 958

6 932

6 922

6 917

Ogółem

13 643

13 632

13 639

13 638

13 675

13 632

13 591

13 560

13 587

źródło: Dane GUS 2009 r.
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Tab. 11. Liczba mieszkańców gminy Lewin Brzeski wg płci21

Liczbę mieszkańców gminy wg płci przedstawia tabela nr 8. Widoczna jest utrzymująca się
na przestrzeni lat przewaga ilości kobiet.

7.1. DYNAMIKA ROZWOJU ZALUDNIANIA I CECHY BIOLOGICZNE POPULACJI

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.
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Rys. 10. Urodzenia i zgony w latach 1995-200522

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.
Liczba ludności
Klasyfikacja
2000 r.

2001 r.

2002 r.

2003 r.

2004 r.

2005 r.
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40

52
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80
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2006 r.

2007 r.

2008 r.

74

100

110
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Zameldowania z
miast
Zameldowania ze
wsi
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Tab. 12. Gmina Lewin Brzeski - migracje na pobyt stały gminne wg typu i kierunku. Kierunki migracji, lata23
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Rys. 11. Wykres migracji ludności, saldo migracji gminy Lewin Brzeski.

Kolejnym czynnikiem kształtującym dynamikę procesów demograficznych jest migracja
ludności. Zameldowania oraz wymeldowania na terenie gminy Lewin Brzeski przedstawia
wykres na rys. 10. Jak widać, saldo migracji ma tendencję spadkową od roku 2000 do
2003. Następnie w 2004 r. widoczny jest przypływ ludności meldującej się na terenie
gminy. Od 2006 r. Można zauważyć tendencję wzrostową.
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.

23

Klasyfikacja

Ogółem

Mężczyźni

Kobiety

Ludnośćw wieku przedprodukcyjnym
Ludność w wieku produkcyjnym

2949
8682

1503
4574

1446
4108

źródło: Dane GUS 2009 r.
76

SoftGIS s.c.

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LEWIN BRZESKI

Ludność w wieku poprodukcyjnym
Ogółem

1956
13587

593
6670

1363
6817

Tab. 13. Ludność gminy Lewin Brzeski według płci i ekonomicznych grup wieku 24

PROGNOZA LUDNOŚCI DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
Rok

2015

2020

2025

2039

2035

Liczba

999 670

978 498

956 326

928 427

897 090

ludności
Tab. 14. Gmina Lewin Brzeski - migracje na pobyt stały gminne wg typu i kierunku. Kierunki migracji, lata25

Tabela nr 11 przedstawia prognozę ludności na kolejne lata.

Widoczne jest zjawisko

depopulacji. Spadek przyrostu naturalnego powoduje to, że na danych terenach obniża się
zaludnienie, co może być tragiczne w skutkach. Można zahamować a nawet odwrócić
niekorzystne
Poprawa

trendy

warunków

demograficzne
funkcjonowania

przez

prowadzenie

rodzin

oraz

właściwej

podnoszenie

polityki

poziomu

rodzinnej.

urodzeń

są

niezbędnymi działaniami jakie mogą zahamować depopulację.

7.2. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z PROCESÓW DEMOGRAFICZNYCH

Przyrost naturalny w dużym trendzie wykazuje tendencję spadkową. Na wzrost liczby
mieszkańców gminy wpływa przede wszystkim ruch naturalny ludności a nie liczba
urodzeń. Występuje zjawisko 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.
Zgodnie z tendencją krajową w gminie występuje dość spora nadwyżka kobiet nad
mężczyznami. Może to być wynikiem małego przyrostu urodzeń, w którym przeważnie
dominuje płeć męska i zwiększonej umieralności starszych mężczyzn.
Na terenie miasta Lewin Brzeski mieszkają Romowie, którzy są mniejszością etniczną. Ich
liczba wynos ok 30 osób. Mniejszość romska jest w pełni zintegrowana z lokalną
społecznością.

źródło: Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Lewin Brzeski na lata 2007-2013

8. M I E S Z K A L N I C T W O
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Na obszarze gminy przeważa budownictwo jednorodzinne. Z danych Głównego Urzędu
Statystycznego w Opolu za okres 2008 r., wynika iż na terenie gminy Lewin Brzeski
znajdowało się 4207 mieszkań – z czego: w miastach 1999 oraz na wsi 2208. W roku 2008
liczba

mieszkań

wyposażonych

w

poszczególne

instalacje

techniczno-sanitarne,

kształtowała się następująco:
o

wodociąg - 4101,

o

ustęp spłukiwany – 3725,

o

łazienka – 3698,

o

centralne ogrzewanie – 3325,

o

gaz sieciowy – 1990,

o

wodociąg – 1990.

8.1. CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJĄCEGO I DOTYCHCZASOWEGO ROZWOJU
ZASOBÓW I STANDARTÓW MIESZKANIOWYCH
Gmina Lewin Brzeski jest gminą miejsko-wiejską, stąd większość budynków mieszkalnych
to obiekty wolnostojące i jednorodzinne. Tabela 7. zestawia dane dotyczące własności
mieszkań i okresu budowy. Przeważają 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 12. przedstawia liczbę mieszkań z podziałem na miasto i wieś.
Rok
Klasyfikacja

2000 r.

2001
r.

2002
r.

2003 r.

2004 r.

2005 r.

2006 r.

2007
r.

2008
r.

Liczba mieszkań
Zasoby gmin
(komunalne)

959

943

939

882

882

794

794

744

-

-

-

431

431

431

432

432

423

-

-

-

77

77

77

37

37

19

-

-

-

2 598

2 701

2 703

2 852

2 892

2 986

-

-

-

4

4

18

18

18

18

-

3 968

3 991

3 889

4 095

4 111

4 133

4 173

4 190

4 207

Zasoby
spółdzielni
mieszkaniowyc
h
Zasoby
zakładów
pracy
Zasoby osób
fizycznych
Zasoby
pozostałych
podmiotów
Ogółem

Tab.15. Zasoby mieszkaniowe według form własności26

26
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Rok
klasyfikacja

2002 r.

2003 r.

2004 r.

2005 r.

2006 r.

2007 r.

2008 r.

Liczba mieszkań
W miastach

1 835

1 907

1 921

1 940

1 982

1 991

1 999

Na wsi

2 054

2 188

2 190

2 193

2 191

2 199

2 208

Ogółem

3 889

4 095

4 111

4 133

4 173

4 190

4 207

Tab. 16. Zasoby mieszkaniowe według lokalizacji27

Poniższa tabela 14. przedstawia liczbę mieszkań wyposażonych w instalacje technicznosanitarne.
Rok
klasyfikacja

2002 r.

2003 r.

2004 r.

2005 r.

2006 r.

2007 r.

2008 r.

Liczba mieszkań
Wodociąg

3 953

3 989

4 005

4 027

4 067

4 084

4 101

Ustęp spłukiwany

3 566

3 613

3 629

3 651

3 691

3 708

3 725

Łazienka

3 540

3 586

3 602

3 624

3 664

3 681

3 698

ogrzewanie

3 172

3 214

3 230

3 252

3 292

3 308

3 325

Gaz sieciowy

1 899

1 905

1 919

1 944

1 981

1 985

1 990

Wodociąg

1 866

1 898

1 912

1 931

1 973

1 982

1 990

Centralne

Tab. 17. Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne 28

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.

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,

27
28

Borkowicach,

Błażejowicach,

Leśniczówce,

Oldrzyszowicach,

Przeczy,
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Stroszowicach, Sarnach Małych, Kantorowicach, Mikolinie, Jasionie, Nowej Wsi Małej oraz
w Ptakowicach.
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 15.
%

zelektryfikowania

mieszkań

%

zwodociągowania

%

mieszkań

skanalizowania

zasobów mieszkaniowych

% zgazyfikowania

Centralne

mieszkań

ogrzewanie
(%)

100

100

35,9

47,8

35

Tab. 18. Stan uzbrojenia mieszkań w gminie (stan na koniec 2005 r.)29

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

Spowodowane

–

jest

2005
to

nastąpił

realizacją

znaczny
polityki

wzrost

ilości

mieszkaniowej

wspólnot
gminy,

mieszkaniowych.
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 o niskich dochodach.

29

źródło: Strategia rozwoju gminy…,, str. 8
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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.
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).
Z uwagi na konieczność wyburzeń budynków, wysiedlenia lokatorów na czas remontu
kapitalnego,

niezbędne

jest

rozpoczęcie

realizacji

komunalnego

budownictwa

mieszkaniowego, zwłaszcza mieszkań socjalnych.

źródło: Strategia rozwoju gminy…,, str. 9

8.2. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z ZAŁOŻONEGO ROZWOJU MIESZKALNICTWA

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. Kanalizację posiada jedynie miasto Lewin Brzeski – 100% oraz
Skorogoszcz – 30%.

Gmina objęta została opracowaniem planistycznym „Studium

zagospodarowania przestrzennego pasma Odry” opracowanym przez Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego.

9. I N F R A S T R U K T U R A S P O Ł E C Z N A

W infrastrukturę społeczną wlicza się usługi służące zaspokajaniu potrzeb gwarantowanych
przez państwo i samorząd lokalny. Najważniejsze z nich to usługi z zakresu ochrony
zdrowia oraz oświata. Zaliczmy również do tego usługi w zakresie kultury, sportu i rekreacji
(utrzymywane wyłącznie lub w głównej mierze ze środków publicznych) jak również
obiekty sakralne i cmentarze.

9.1. WARUNKI ROZWOJU INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ

Oświata i jej system należą do najważniejszych punktów życia społecznego. Na terenie
gminy realizowany jest program nauczania i kształcenia na poziomie przedszkolnym, szkoły
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podstawowej, gimnazjum oraz liceum profilowane dla dorosłych w Lewinie Brzeskim.
Gimnazjum w Lewinie Brzeskim mieści się w zabytkowym pałacu barokowym, przez co jest
jednym z najpiękniejszych tego typu placówek w Polsce.

9.2. CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJĄCEGO I DOTYCHCZASOWEGO ROZWOJU

Placówki oświatowe na terenie gminy:
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.

PRZEDSZKOLA

Część I – warunki funkcjonowania placówki

Przedszkole Publiczne w Przeczy
Stan bazy
Budynek przedszkolny to piętrowy dom wraz z przyległą przybudówką przeznaczoną na
kotłownię oraz skład opału. Pomieszczenia przedszkola to: sala zajęć i zabaw, kuchnia, łazienka
przedszkolna,

kancelaria,

magazyn

żywieniowy

i

szatnia

zlokalizowana

bezpośrednio

w

korytarzu.
Wszystkie pomieszczenia zostały wyremontowane i spełniają zalecenia SANEPIDU, P.POŻ, i
innych. Przy przedszkolu jest również plac zabaw oraz zagospodarowany teren, który w
przyszłości powiększy plac zabaw dla dzieci przedszkolnych i innych.

Wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne
Placówka jest dobrze wyposażona w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Natomiast plac zabaw
dla

dzieci

jest

słabo

wyposażony;

brak

jest

niezbędnych

urządzeń

ogrodowych

sprzyjających prawidłowemu rozwojowi dzieci w zakresie aktywności ruchowej jak również
zdrowotnej.

Organizacja:
•

liczba uczniów/wychowanków: 19, liczba oddziałów: 1, średnia liczba uczniów w
oddziale: 19,
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•

liczba zatwierdzonych godzin ogółem: 43, w tym godziny: nauczania indywidualnego 0,
innych zajęć wspomagających 0 ,

•

etaty nauczycieli ogółem 2, w tym: pedagog 0 , psycholog 0 , inni 0 ,

•

etaty pracowników obsługi ogółem 2,375, w tym: administracja 0,5, woźne oddziałowe
1 , kuchnia 0,5, palacz 0,375, opiekun autobusu 0 .

Przedszkole Publiczne Nr 1 w Łosiowie

Stan bazy
Budynek na ul. J. Barona 2 :
pomieszczenia: szatnia – konieczna wymiana podłóg(kafelki, panele) zalecenie bhp ,
wymiana szafek ubraniowych dla dzieci, kuchnia – wyremontowana, wyposażona w
odpowiedni sprzęt i urządzenia; 2 sale zajęć – ściany odnowione, stoły i krzesła nowe,
konieczna wymiana pozostałych mebli, cyklinowanie podłogi 2 łazienki – w bardzo złym
stanie podłogi i ściany , konieczny pilny remont tych pomieszczeń, pokój nauczycielski
W całym budynku konieczna wymiana okien i oświetlenia na jarzeniowe oraz wymiana pieca c.o
( gazowego). Wymiany wymaga ogrodzenie terenu rekreacyjnego ( sanepid i bhp). Budynek ma
nowy dach i rynny. Odnowienia wymaga również elewacja budynku. Ogród przedszkolny
wyposażony w sprzęt do zabaw w niewystarczalnej ilości.
Budynek przy ul. Głównej 32:
pomieszczenia: szatnie – konieczna wymiana szafek ubraniowych dla dzieci oraz remont ścian (
plastikowe panele), kotłownia – wymieniony piec c.o, kuchnia – nowa podłoga oraz urządzenia
grzewcze do produkcji pożywienia, 2 sale zajęć – ściany odnowione, nowe stoły i krzesła dla
dzieci, konieczna wymiana pozostałych mebli ( bhp), 1 sala gimnastyczna – wyposażona w
sprzęt gimnastyczny, kancelaria dyrektora – odnowiona, łazienka dla dzieci – wyposażona w
odpowiednie urządzenia, wykafelkowane ściany i podłoga. Budynek wymaga pilnej wymiany
pokrycia dachowego ( nadzór budowlany), wymiany drzwi wejściowych ( nadzór bud. bhp),
okien oraz oświetlenia na jarzeniowe, renowacja schodów wewnętrznych - łuszczące się płytki
PCV( bhp). Elewacja budynku również wymaga odnowienia.

Wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne
Przedszkole na bieżąco jest doposażone w pomoce dydaktyczne – mapy, magnetofony, plansze,
tablice. Brakuje nowoczesnych urządzeń jak kserokopiarka, komputer dla nauczycieli i
intendenta oraz pianino.

Organizacja
•

liczba uczniów/wychowanków: 75, liczba oddziałów: 3 , średnia liczba uczniów w
oddziale: 25 ,
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•

liczba zatwierdzonych godzin ogółem: 130, w tym godziny: nauczania indywidualnego 0 ,
innych zajęć wspomagających 5 ,

•

etaty nauczycieli ogółem 8 , w tym: terapia 2, religia 1 , logopeda 2,

•

etaty pracowników obsługi ogółem 9 , w tym: administracja 0,75, woźni 1, woźne
oddziałowe 3, palacz 0,5 ,pracownicy kuchni 2 i 0,5, opiekun dowozów 0 .

Przedszkole Publiczne w Skorogoszczy
Stan bazy
•

liczba budynków: 2 i budynek gospodarczy,

•

sale lekcyjne: 5,

•

inne

pomieszczenia:

kancelaria,

toalety,

łazienki,

szatnia,

pomieszczenia

kuchni,

pomieszczenie socjalne, magazyn, strych,
•

tereny rekreacyjno-sportowe: plac zabaw (ogród przedszkolny).

•

Ocena na tle potrzeb: wymagają remontów:- wymiana pokrycia dachowego wraz z
kominami (priorytet),

•

wykonanie drugiego wyjścia (wyjścia ewakuacyjnego), - dalsza wymiana stolarki okiennej
(13 okien), - malowanie korytarza na I piętrze i półpiętrze,

-malowanie sal zajęć i

zabaw, -wykonanie rury odpływowej z dachu do gruntu, - doposażenie placu zabaw w
przyrządy i urządzenia .

Wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne
•

pomoce dydaktyczne wymieniane są, w miarę możliwości, na bieżąco, jednak brak
większych środków na ich zakup (kąciki zainteresowań, zabawki),

•

wymagana jest wymiana mebli we wszystkich salach do zajęć i zabaw oraz stoliki i
krzesełka w grupie dzieci 5- letnich i krzesełek w grupie dzieci 6- letnich (są to 30- to
letnie meble).

Organizacja
•

liczba uczniów/wychowanków:

79 , liczba oddziałów:

4 , średnia liczba uczniów w

oddziale: 20,
•

liczba zatwierdzonych godzin ogółem: 135,5 , w tym godziny: nauczania indywidualnego
0 , innych zajęć wspomagających 2 ,

•

etaty nauczycieli ogółem 6 , w tym: pedagog 0, psycholog 0, inni 0 ,

•

etaty pracowników obsługi ogółem 7,25 , w tym: administracja 1, woźni 1 , woźna
oddziałowa 3,5 , pracownicy kuchni 1,63, palacze 0,563 , opiekun autobusu 0.
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Przedszkole Publiczne Nr 2 w Lewinie Brzeskim
Stan bazy
•

liczba budynków- 1

•

liczba sal lekcyjnych - 5

•

pomieszczenia inne- jadalnie, sypialnia dla maluchów, szatnie, zaplecze kuchenne,
magazyny,

•

tereny rekreacyjne- plac zabaw wyposażony w urządzenia podwórkowe i sprzęty

•

potrzeby remontowe- dalsza wymiana stolarki okiennej(9 szt), wymiana podłogi w sali 6latków, wymiana oświetlenia żarowego na jarzeniowe.

Wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne
Sprzęt i pomoce dydaktyczne wymieniane
możliwości

finansowych.

są systematycznie

Niezbędne jest systematyczne

i na bieżąco wg potrzeb i

wyposażanie sal w nowe

meble

(stoliki, krzesełka i meblościanki).

Organizacja
• liczba uczniów/wychowanków: 100 , liczba oddziałów: 4 , średnia liczba uczniów w
oddziale: 25,
•

liczba zatwierdzonych godzin ogółem: 179,5 , w tym godziny: nauczania indywidualnego
0, innych zajęć wspomagających 2 ,

•

etaty nauczycieli ogółem 8,05 , w tym: pedagog 0, psycholog 0, katecheta 0,05,

•

etaty pracowników obsługi ogółem : 9 , w tym: administracja: 1 , woźni : 1 , woźne
oddziałowe : 4, pracownicy kuchni : 3, palacze: 0, opiekun w autobusie:0.

Przedszkole Publiczne Nr 1 w Lewinie Brzeskim
Stan bazy
Przedszkole Publiczne Nr 1 mieści się w budynku przy Alei Wojska Polskiego 13. Jest to obiekt
murowany, piętrowy, wolnostojący. W piwnicy przedszkola znajdują się 4 szatnie oraz kotłownia.
Na parterze mieści się kancelaria, sala zabaw, toaleta, jadalnia oraz kuchnia. Na pierwszym
piętrze znajdują się 3 sale zabaw, toaleta, pokój nauczycielski oraz zaplecze gospodarczemagazyn żywności, biuro intendenta, szatnie personelu obsługi. Przedszkole posiada duży,
porośnięty trawą ogród, sąsiadujący z parkiem. Jest on wyposażony w kolorową architekturę
ogrodową, urządzenia do zabaw i przenośny sprzęt sportowy, zakupione głównie dzięki
funduszom uzyskanym z dochodowych festynów. Przewiduje się konieczne prace remontowe:
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malowanie pomieszczeń przedszkolnych – ściany malowane w 2001r., wymiana stolarki okiennej
( 16 szt.) i drzwiowej ( 3 szt.), dalsza wymiana lamp żarowych na jarzeniowe, remont elewacji
budynku ( obecna jest w bardzo złym stanie, szczególnie w tylnej części budynku –popękana i
obsypująca się), założenie monitoringu, remont

zaplecza kuchni-zmywalni i obieralni, remont

ogrodzenia.

Wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne
Wyposażenie w zabawki i pomoce dydaktyczne jest na dość dobrym poziomie. Natomiast
konieczne jest zakupienie leżaków ( 25 szt.), stolików (16) i krzeseł (100 szt.) do jadalni.
Zgodnie z zaleceniem SANEPID-u należy zakupić nowe meble do przedszkolnej kuchni. Ze
względu na bardzo dużą powierzchnię ogrodu

planowany jest również zakup traktora do

koszenia.

Organizacja
•

liczba uczniów/wychowanków:

100 , liczba oddziałów:

4

średnia liczba uczniów w

oddziale: 25
•

liczba zatwierdzonych godzin ogółem: 178,5 , w tym godziny: nauczania indywidualnego
0, innych zajęć wspomagających 3,5 ,

•

etaty nauczycieli ogółem 8, 05 , w tym: pedagog 0, psycholog 0, katecheta- 0,05 ,

•

etaty pracowników obsługi ogółem 10, w tym: administracja1,woźny1, woźne oddziałowe
4, pracownicy kuchni 3, palacze 0, opiekun w autobusie 1

Część II – kształcenie
Przedszkole Publiczne Nr 1 w Łosiowie

Zajęcia wspomagające
•

praca z uczniami o specyficznych trudnościach w nauce (liczba uczniów, formy zajęć)

•

terapia pedagogiczna z 3 dzieci – zajęcia indywidualne

•

praca z uczniami zdolnymi - kółko plastyczne, rytmika

•

jęz. angielski, religia, logopedia, zajęcia plastyczne, rytmika

•

programy autorskie, innowacje pedagogiczne:
-

„ Z plastyką w przedszkolu” – program autorski

-

program terapii pedagogicznej

-

„ Program zajęć rytmicznych w przedszkolu” – program autorski.

Przedszkole Publiczne w Skorogoszczy
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Zajęcia wspomagające
•

praca z uczniami o specyficznych trudnościach w nauce (liczba uczniów, formy zajęć):
3 dzieci - zajęcia logopedyczne, 1 dziecko- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,

•

praca z uczniami zdolnymi: programy autorskie, innowacje pedagogiczne: Programy
własne: 1) „Moje spotkanie z komputerem”, 2) „Program Edukacji Ekologiczno –
Przyrodniczej”, 3) „Program adaptacyjny dla dzieci 3-4 letnich oraz nowo przybyłych”, 4)
„Przeciwdziałanie

zachowaniom

agresywnym

u

dzieci”,

„Program

wychowawczy

Przedszkola Publicznego w Skorogoszczy”.

Przedszkole Publiczne Nr 2 w Lewinie Brzeskim
Zajęcia wspomagające
•

praca z uczniami o specyficznych trudnościach w nauce (liczba uczniów, formy zajęć):
zajęcia korekcyjno – kompensacyjne – 4 dzieci

•

praca z uczniami zdolnymi : zajęcia pozalekcyjne (liczba uczniów, formy zajęć…)

•

zajęcia dodatkowe – rytmika -100 dzieci, ćwiczenia korekcyjno- stymulujące – 25 dzieci,
j. angielski – 50 dzieci

•

programy autorskie, innowacje pedagogiczne,

•

„Jestem

dobry

i

kochany,

jestem

dobrze

wychowany”-

program

wychowawczy

przedszkola
•

„ Zdrowy ząbek „ oraz „Żeby zdrowe zęby mieć…”- wewnętrzne programy profilaktyczne.

Przedszkole Publiczne nr 1 w Lewinie Brzeskim
Zajęcia wspomagające
•

praca z uczniami o specyficznych trudnościach w nauce (liczba uczniów, formy
zajęć): - indywidualne zajęcia korekcyjno- kompensacyjne- 1 dziecko - zajęcia
korekcyjno- kompensacyjne- 5 dzieci,

•

praca z uczniami zdolnymi: - warsztaty plastyczne-100 dzieci,- rytmika-100 dzieci
- warsztaty teatralne- 25 dzieci,

•

programy autorskie, innowacje pedagogiczne:

•

W

placówce

realizowana

jest

innowacja

pedagogiczna-

„

Przedszkolaki

na

ekologicznej ścieżce”, opracowana przez nauczycielki PP nr 1, oraz programu
autorski „ Przygoda z biblioteką”.

Część III – wychowanie i opieka
Przedszkole Publiczne w Przeczy
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Programy profilaktyczne i wychowawcze
•

nazwa programu: Ekologia w przedszkolu, liczba: nauczycieli realizujących program
2,dzieci 19, rodziców, 0

•

nazwa programu: Edukacja prozdrowotna, liczba: nauczycieli realizujących program
2, dzieci 19, rodziców 19

Pomoc materialna
liczba uczniów, którym udzielono pomocy materialnej w formie: wyprawka szkolna 2 dzieci,
dotacja do wyżywienia - 8 dzieci.

Przedszkole Publiczne Nr 1 w Łosiowie
Programy profilaktyczne i wychowawcze
•

nazwa programu: ” Dbam o własne ciało, zdrowie, bezpieczeństwo i sprawność fizyczną”,
liczba: nauczycieli realizujących program 5, dzieci 75, rodziców, 75,

•

nazwa programu: „ Program wychowawczy PP Nr 1 w Łosiowie”, liczba: nauczycieli
realizujących program 2,dzieci 30, rodziców, 30,

•

nazwa programu:” Ekozespoły”, liczba: nauczycieli realizujących program 4,dzieci 26,
rodziców, 26,

•

nazwa programu: ” Bezpieczne Życie”, liczba: nauczycieli realizujących program 1,dzieci
25, rodziców, 25

Pomoc materialna
liczba uczniów, którym udzielono pomocy materialnej w formie wyprawki szkolnej 3, bezpłatnych
obiadów 12 ,
inne formy pomocy: zwolnienie z opłat za czesne 2.

Opieka świetlicowa
wychowankowie dojeżdżający 27,

Przedszkole Publiczne w Skorogoszczy
Programy profilaktyczne i wychowawcze
•

nazwa programu: „Program wychowawczy PP w Skorogoszczy”, liczba: nauczycieli
realizujących program 6 ,dzieci 79, rodziców, 74

•

nazwa programu: „Edukacja ekologiczno-przyrodnicza”, liczba: nauczycieli realizujących
program 5,dzieci 79, rodziców, 74
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•

nazwa programu: „Program adaptacyjny dla dzieci 3-4 letnich…”, liczba: nauczycieli
realizujących program 5 ,dzieci 42, rodziców, 42

•

nazwa

programu:

„Przeciwdziałanie

zachowaniom

agresywnym

u

dzieci”,

liczba:

nauczycieli realizujących program 6, dzieci 0, rodziców 0.

Pomoc materialna
liczba uczniów, którym udzielono pomocy materialnej w formie: wyprawki szkolnej 1 ,
inne formy pomocy- „Posiłek dla potrzebującego” korzystała 8 dzieci.

Opieka świetlicowa
wychowankowie dojeżdżający: 20.

Przedszkole Publiczne Nr 2 Lewin Brzeski
Programy profilaktyczne i wychowawcze
•

nazwa programu: „Jestem dobry i kochany..”, liczba: nauczycieli realizujących program :
7 ,dzieci : 100, rodziców: 100

•

nazwa programu: „Przyjaciele Zippiego”, liczba: nauczycieli realizujących program : 1
,dzieci : 26 , rodziców: 25

•

nazwa programu: „Super Wiewiórka”, liczba: nauczycieli realizujących program : 7
,dzieci : 100 , rodziców: 100

•

nazwa programu: „ Zdrowy ząbek”, liczba: nauczycieli realizujących program : 2 ,dzieci :
51 ,

Pomoc materialna
liczba uczniów, którym udzielono pomocy materialnej w formie:

wyprawki szkolnej – 1 ,

bezpłatnych obiadów 21

Przedszkole Publiczne nr 1 w Lewinie Brzeskim
Programy profilaktyczne i wychowawcze
•

nazwa programu: „ Przyjaciele Zippiego” , liczba: nauczycieli realizujących program
dzieci -

•
•

25, rodziców 0

nazwa programu: „Program Ekozespołów”, liczba: nauczycieli realizujących program
dzieci-

2,

25, rodziców 25

nazwa programu: „ Super Wiewiórka”, liczba: nauczycieli realizujących program
dzieci -

1 ,

2,

50, rodziców 0.

89
SoftGIS s.c.

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LEWIN BRZESKI

Pomoc materialna
•

liczba uczniów, którym udzielono pomocy materialnej w formie:

wyprawki szkolnej

5 , bezpłatnych obiadów- 18,
•

inne formy pomocy- umorzenie opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu- 7.

Opieka świetlicowa
wychowankowie dojeżdżający: 22.

SZKOŁY PODSTAWOWE

Część I – warunki funkcjonowania placówki
PSP im. M. Kopernika w Lewinie Brzeskim
Stan bazy
Liczba budynków -2 , sal lekcyjnych- 21 innych pomieszczeń -11, tereny rekreacyjno-sportoweboiska z nawierzchnią sztuczną –2. Na dzień dzisiejszy żadne służb, nie wydały zaleceń. Duża
sala

gimnastyczna

została

w

2010r.

wyremontowana,

tzn.

została

wymieniona podłoga wraz z malowaniem całego pomieszczenia.

Wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne
Szkoła dosyć dobrze wyposażona jest w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Jednak w

kilku

klasach należy wymienić ławki i krzesełka, zakupić dywaniki dydaktyczne, mebelki
dostosowane do młodszego wieku szkolnego. Do drugiego pomieszczenia świetlicy należy
zakupić meble, stoliki i krzesełka. Na bieżąco wymieniane są pomoce dydaktyczne. W
każdym roku należy zakupić i wymienić sprzęt sportowy, który bardzo szybko się
zużywa(szczególnie piłki i materace).

Organizacja:
•

liczba uczniów/wychowanków:

532 , liczba oddziałów: 21 , średnia liczba uczniów w

oddziale: 26,
•

liczba uczniów w obwodzie szkolnym

573 z tego realizujących obowiązek szkolny w

szkole 520 , w innej szkole 53,
•

liczba zatwierdzonych godzin ogółem:797, w tym godziny: nauczania indywidualnego 31,
innych zajęć wspomagających 22,
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•

etaty nauczycieli ogółem 43, w tym: pedagog 20, psycholog 15, świetlica 46, biblioteka
33, inni n-l wspomagajacy 22 ,

•

etaty pracowników obsługi ogółem 7,75 , w tym: administracja 1, woźni 2, sprzątaczki
4,75, palacze 0 .

PSP w Łosiowie
Stan bazy
Liczba budynków-1; liczba sal lekcyjnych- 8; inne pomieszczenia-9; sala gimnastyczna o
wymiarach 17m x 8m;
Konieczność wybudowania pełnowymiarowej sali gimnastycznej, wymiana nowej instalacji
elektrycznej (instalacja ma 49 lat), wymiana nawierzchni na boisku do piłki ręcznej.
Zalecenia specjalisty ds. BHP:- doprowadzić stan boiska sportowego do warunków
spełniających wymogi bezpieczeństwa - wyrównać teren przy wejściu na boisko szkolne.
Zalecenia Mistrza Kominiarskiego:- wymiana głowicy komina dymowego;- założenie wkładu
kominowego w przewodzie dymowym.

Wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne
Ocena wyposażenia w
bieżąco.

Natomiast

pomoce dydaktyczne jest w miarę możliwości uzupełniana na

wyposażenie

szkoły

w

sprzęt

sportowy

i

audiowizualny

jest

niezadowalający lub wymaga wymiany.

Organizacja
•

liczba uczniów/wychowanków: 179 , liczba oddziałów: 8, średnia liczba uczniów w
oddziale: 22,

•

liczba uczniów w obwodzie szkolnym 193 , z tego realizujących obowiązek szkolny w
szkole 179, w innej szkole 14,

•

liczba zatwierdzonych godzin ogółem: 322 , w tym godziny: nauczania indywidualnego
20, innych zajęć wspomagających ;pomoc psychologiczno-pedagogiczna

•

etaty nauczycieli ogółem 19,38, w tym: pedagog 10/20, psycholog 6/20, świetlica 30/26,
biblioteka 20/ 30 , inni tyflopedagog 2 h ,

•

etaty pracowników obsługi ogółem 4,25 , w tym: administracja 0,875, woźni 1 ,
sprzątaczki 1,75, palacze 0,625.

PSP w Skorogoszczy
Stan bazy
2 budynki szkolne, 10 sal lekcyjnych, 1 świetlica, 1 sala z przeznaczeniem na świetlicę dla
sześciolatków. Małe boisko sportowe przy szkole. Jeden z budynków szkoły położony jest w
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parku dlatego też teren szkoły nie jest

ogrodzony. Zalecenia: zapewnić właściwy stan

techniczny ścian w 6 salach lekcyjnych na parterze, I i II piętrze budynku przy ul. Opolskiej
6; wykonać utwardzenie placu przed budynkiem szkoły przy ul. Opolskiej; zainstalować
wentylację nawiewno – wywiewną lub klimatyzację w dwóch salach w budynku przy ul.
Zamkowej oraz częściowa wymiana stolarki okiennej.

Wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne
Stoły, krzesła dla klasy I „sześciolatków”, wyposażenie świetlicy dla 6-latków w meble,
zabawki, pomoce dydaktyczne. Wymiana ławek i krzeseł w 6 salach lekcyjnych (kl.IV-VI).
Zakup specjalistycznych pomocy do gimnastyki korekcyjnej. Zakup mebli do stołówki dla 6
– latków.

Organizacja:
•

liczba uczniów/wychowanków: 194 , liczba oddziałów: 10, średnia liczba uczniów w
oddziale: 19,4,

•

liczba uczniów w obwodzie szkolnym 213, z tego realizujących obowiązek szkolny w
szkole 194, w innej szkole 19,

•

liczba zatwierdzonych godzin ogółem: 351 , w tym godziny: nauczania indywidualnego 2,
innych zajęć wspomagających 8,

•

etaty nauczycieli ogółem 15,78 , w tym: pedagog 0,75, psycholog 0,5, świetlica 1,
biblioteka 0,67, inni 0 ,

•

etaty pracowników obsługi ogółem 4,38, w tym: administracja 0,88, woźni 1,25,
sprzątaczki 2,25, palacze 0.

Część II – kształcenie
PSP im. M. Kopernika w Lewinie Brzeskim
Wyniki klasyfikacji
•

odsetek uczniów promowanych ogółem 96,6, z tego odsetek uczniów, którzy przystąpili i
zdali egzamin poprawkowy 2,5,

•

odsetek uczniów repetujących 3,1 , z tego odsetek uczniów, którzy nie zdali egzaminu
poprawkowego 0,03,

•

odsetek uczniów promowanych z jedną oceną niedostateczną, odsetek uczniów, którzy
uzyskali świadectwo z wyróżnieniem 22,8,

•

odsetek uczniów, którzy otrzymali: stypendium za wyniki w nauce 2,06, stypendium za
osiągnięcia sportowe 0,6.

Zajęcia wspomagające
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•

praca z uczniami o specyficznych trudnościach w nauce

•

zajęcia korekcyjno kompensacyjne - 42

, zajęcia wyrównawcze - 80

,indywidualne

zajęcia korekcyjno–kompensacyjne -7, indywidualne zajęcia
•

rewalidacyjne – 6. Z Kapitału ludzkiego: logopedyczne -12, korekcyjno-kompensacyjne –
24, zajęcia wyrównawcze – (mat. i j.ang.) - 24

•

praca z uczniami zdolnymi: zajęcia matematyczne – 12, zajęcia z j. angielskiego - 12

•

zajęcia pozalekcyjne:
odkrywców” -16

koła recytatorskie- 18,

koło ekologiczne 26, klub „ Małych

koło historyczne – 15, klub „ Miłośników robótek ręcznych” – 12, gry i

zabawy – 20, zajęcia sportowe – 45, koło plastyczne – 20, chór – 15, klub „ Miłośników
książek”-

19,

koło

dziennikarskie

–

10.

programy

autorskie,

innowacje

pedagogiczne:innowacje: „ Mali odkrywcy” , „Dawno, dawno temu- poznajemy świat
bajek i baśni”, „ Bezpieczny uczeń – świadomy rodzic

- innowacje w klasach I- III -

innowacja: „Parafia- nasz wspólny dom”- w klasach VI.

PSP w Łosiowie
Wyniki klasyfikacji
•

odsetek uczniów promowanych ogółem 98,8% , z tego odsetek uczniów, którzy
przystąpili i zdali egzamin poprawkowy 2,

•

odsetek uczniów repetujących 2, z tego odsetek uczniów, którzy nie zdali egzaminu
poprawkowego 2

•

odsetek uczniów promowanych z jedną oceną niedostateczną 1, odsetek uczniów, którzy
uzyskali świadectwo z wyróżnieniem 32

•

odsetek uczniów, którzy otrzymali: stypendium za wyniki w nauce 7

, stypendium za

osiągnięcia sportowe 0

Zajęcia wspomagające
•

praca

z

uczniami

o

specyficznych

trudnościach

w

nauce

;zajęcia

dydaktyczno-

wyrównawcze -65 uczniów ;zajęcia korekcyjno-kompensacyjne -35 uczniów; gimnastyka
korekcyjna -31 uczniów;
•

praca

z

uczniami

zdolnymi

;koła

zainteresowań

(

muzyczne

-32;plastyczne

-

15;regionalne -12 ;SKS -20 ;informatyczne -12 ; taneczne-12 )
•

zajęcia

pozalekcyjne

–konsultacje

przedmiotowe

,koła

zainteresowań

,zajęcia

dydaktyczno – wyrównawcze ,zajęcia korekcyjno- kompensacyjne ,SKS, indywidualne
zajęcia wyrównawcze
•

programy autorskie, innowacje pedagogiczne ( w roku szkolnym 2008/2009 ) nikt nie
prowadził innowacji pedagogicznej i nie opracował programu autorskiego.
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PSP w Skorogoszczy
Wyniki klasyfikacji
•

odsetek uczniów promowanych ogółem 99,03% , z tego odsetek uczniów, którzy
przystąpili i zdali egzamin poprawkowy 0% ,

•

odsetek uczniów repetujących 0,96% , z tego odsetek uczniów, którzy nie zdali egzaminu
poprawkowego 0,48%,

•

odsetek uczniów promowanych z jedną oceną niedostateczną 0%, odsetek uczniów,
którzy uzyskali świadectwo z wyróżnieniem 33,5%,

•

odsetek uczniów, którzy otrzymali: stypendium za wyniki w nauce 2,43%, stypendium za
osiągnięcia sportowe 0% .

Zajęcia wspomagające
•

praca z uczniami o specyficznych trudnościach w nauce:

•

1

ucz.

–

indywidualne

zajęcia

korekcyjno

–

kompensacyjne

i

dydaktyczno

–

wychowawcze, 1 ucz. – zaj. korekc.-kompens. – rewalidacja indywidualna, 20 ucz.zespół korekcyjno-kompensacyjny, 24 ucz. – zespoły wyrównawcze dla kl.I-III, 16 ucz.zesp. wyr. z matemat., 38 ucz. – zesp. wyr. z j. pols., 16 ucz. - zaj. socjoterapeutyczne
•

praca z uczniami zdolnymi: 9 – 24 ucz. – konsultacje przedmiotowe z j. polskiego,
matematyki, przyrody.

•

zajęcia pozalekcyjne (liczba uczniów, formy zajęć…) : 15 ucz. – koło teatralne, 22 ucz. –
koło plastyczne, 30 – zespół wokalny, 22 ucz.- gimnastyka korekcyjna

•

programy autorskie, innowacje pedagogiczne: Innowacje: „Mały przyjaciel przyrody –
kształtowanie postaw proekologicznych wśród uczniów klas I-III”, „Radość pisania”wykorzystanie treści historycznych w kształceniu różnych form wypowiedzi pisemnych na
lekcjach języka polskiego w klasie V.

Część III – wychowanie i opieka
PSP im. M. Kopernika w Lewinie Brzeskim
Programy profilaktyczne i wychowawcze
•

nazwa programu: „ Spójrz inaczej”, liczba: nauczycieli realizujących program 19 ,dzieci
500 ,

•

nazwa programu: „ Przyjazna szkoła”, liczba: nauczycieli realizujących program 40, dzieci
532 ,

•

działania wychowawcze

„Prawa dziecka w szkole i w rodzinie”, liczba: nauczycieli

realizujących program 40,dzieci 532, rodziców 400,
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•

teatry profilaktyczne :

Dwa spektakle

liczba: nauczycieli

realizujących program

20,dzieci 450,
•

wspólna szkoleniowa rada pedagogiczna „ Uwaga rodzic w szkole” – n-li – 20, rodziców20.

Pomoc materialna
liczba uczniów, którym udzielono pomocy materialnej w formie wyprawki szkolnej

36,

bezpłatnych obiadów 88.

Opieka świetlicowa
liczba uczniów objętych opieką świetlicy ogółem 143 , uczniowie dojeżdżający 142, w tym
objęci zajęciami w świetlicy 142.

PSP w Łosiowie
Programy profilaktyczne i wychowawcze
•

nazwa programu: ,,Spójrz inaczej’’- liczba: nauczycieli realizujących program 9 ,dzieci ,
179 rodziców -0

•

nazwa programu:-, ,Ratujemy i uczymy ratować’’, liczba: nauczycieli realizujących
program 2,dzieci 76, rodziców-0

•

nazwa programu: -,,Wiewiórka’ PCK, liczba: nauczycieli realizujących program 2,dzieci
35, rodziców-0

•

nazwa

programu:

-,,Szkoła

dla

rodziców

i

wychowawców’’

liczba:

nauczycieli

realizujących program 1,dzieci 15 , rodziców 15.

Pomoc materialna
wyprawki szkolne - 13, bezpłatne obiady – 45; inne formy pomocy: uczniowie korzystają z
bezpłatnych koloni i półkolonii.

Opieka świetlicowa
liczba uczniów objętych opieką świetlicy ogółem - 86 , ucz. dojeżdż. - 82, w tym objęci zajęciami
w świetlicy- 86;
inne formy zajęć opiekuńczych ;opieka nad uczniami podczas wyjazdów na zawody sportowe ,na
basen na lodowisko.
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PSP w Skorogoszczy
Pomoc materialna
liczba

uczniów,

którym

udzielono

pomocy

materialnej

w

formie:

wyprawki szkolnej 8, bezpłatnych obiadów 40.

Opieka świetlicowa
liczba uczniów objętych opieką świetlicy ogółem 87, uczniowie dojeżdżający 87, w tym objęci
zajęciami w świetlicy 87.

GIMNAZJA

Część I – warunki funkcjonowania placówki

Gimnazjum w Lewinie Brzeskim
Stan bazy
Szkoła: Wyremontowany w 2002 roku XVIII wieczny pałac barokowy w parku. Sale lekcyjne –
10, pracownie językowe – 2, sala komputerowa – 1, sala wystawowa, biblioteka, świetlica,
kawiarenka,

pokój

pedagoga,

gabinet

pielęgniarki,

szatnie,

sanitariaty,

pomieszczenia

administracyjne i gospodarcze. Sala Gimnastyczna: Adaptowana ze spichlerza w 2007 roku,
dwukondygnacyjna, pełnowymiarowa. Sale: do gier zespołowych,

korekcyjna, aerobiku,

siłownia. Dobrze wyposażona w urządzenia i sprzęt. Budynki monitorowane: czujki ruchu – w
każdym pomieszczeniu, kamery – na zewnątrz – 21 szt., wewnątrz – 40. Wymiany wymaga
dachówka na skrzydłach pałacu (nie wymieniana podczas remontu). Boiska sportowe: brak.
Tymczasowo teren trawiasty, około 2 hektarów, bramki do piłki nożnej i kosza.

Wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne
Meble: nowe, z atestem 40%. Pozostałe z darów szwedzkich lub wcześniej używane.
Pomoce naukowe: pracownia komputerowa – 15 stanowiskowa (2005 rok), centrum
multimedialne w bibliotece (4 komputery), 6 telewizorów z odtwarzaczami, rzutnik
multimedialny, mikroskopy, mapy, filmy. Lektury, słowniki: stan dostateczny, chociaż
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trudno uzupełnić ze względu na częste zmiany lektur. Stan wyposażenia – dostateczny
plus.

Organizacja:
•

liczba uczniów/wychowanków: 301 , liczba oddziałów: 12, średnia liczba uczniów w
oddziale: 25,1,

•

liczba uczniów w obwodzie szkolnym 375 , z tego realizujących obowiązek szkolny w tej
szkole 301, w innej szkole 74,

•

liczba zatwierdzonych godzin ogółem: 548 , w tym godziny: nauczania indywidualnego
44, innych zajęć wspomagających 0,

•

etaty nauczycieli ogółem - 30,6 , w tym: pedagog - 3/4, psycholog - 1/2, świetlica - 1/2,
biblioteka - 1, inni 0 ,

•

etaty pracowników obsługi ogółem - 5 i 3/4, w tym: administracja – 3/4, woźni - 1,
sprzątaczki – 4, palacze 0 .

Gimnazjum w Łosiowie
Stan bazy
Stan bazy stanowi: 1 budynek szkolny , 6 sal lekcyjnych, gabinet pedagoga, świetlica, 2
pomieszczenia sal
dodatkowego

rekreacyjno

pomieszczenia

chemicznej i językowej. Brak
nawierzchni

boisk

siłowych. Potrzebą szkoły jest wygospodarowanie

na

świetlicę

szkolną,

utworzenie

sali gimnastycznej, własnych boisk

szkolnych

przy

PSP.

Zaleceniem

nadzoru

pracowni

fizyczno-

i bardzo zły stan
budowlanego

jest

inwentaryzacja budynku szkolnego.

Wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne
Wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne kształtują się na poziomie dostatecznym . 90 %
mebli szkolnych

nie posiada atestu BHP. Brak profesjonalnej

wyposażonej w degestorium
dydaktyczne z

fizyki

nowoczesnego sprzętu

,

pracowni fizyczno- chemicznej

i stoły prądowe, konieczne doposażenie szkoły w pomoce

modele z

biologii, geografii, chemii

audiowizualnego.

Konieczność

. Niewystarczający stan

zakupu pomocy dydaktycznych dla

ucznia niewidomego.

Organizacja
•

liczba uczniów/wychowanków:

86 , liczba oddziałów: 4 , średnia liczba uczniów w

oddziale: 21,5 ,
•

liczba uczniów w obwodzie szkolnym 101 , z tego realizujących obowiązek szkolny w
szkole 86 , w innej szkole 15 ,
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•

liczba zatwierdzonych godzin ogółem: 181 , w tym godziny: nauczania indywidualnego
2 , innych zajęć wspomagających 2 ,

•

etaty nauczycieli ogółem 9,88 , w tym: pedagog 8 godz., psycholog 6godz.

, świetlica

10godz. , biblioteka 8godz. , inni 0 ,
•

etaty pracowników obsługi ogółem 2,25 , w tym: administracja 0,50 , woźny 0,50,
sprzątaczki 0,75 , palacz sezonowo 0,50.

Gimnazjum w Skorogoszczy

Stan bazy
Stan techniczny budynku i terenu przyszkolnego jest zadowalający. Teren szkoły jest
ogrodzony. Budynek szkolny jest wyposażony w system alarmowy z monitoringiem przez
firmę GENIUS. Sale lekcyjne – 7 w tym pracownia komputerowa i pracownia językowa.
Biblioteka. Czytelnia-Świetlica. Gabinet pedagoga i psychologa. Sala gimnastyczna i boiska
sportowe wspólne z PSP. Stan sanitarno – higieniczny szkoły i jej otoczenia nie budzi
zastrzeżeń. Potrzeby: termomodernizacja budynku – ocieplenie dachu, ścian – inwestycja
w energooszczędne oświetlenie.

Wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne
Wyposażenie szkoły w środki dydaktyczne jest niewystarczające. Brak szczególnie pomocy
dydaktycznych do przeprowadzenia obowiązkowych ćwiczeń uczniowskich, jakie nakłada
nowa podstawa programowa na lekcjach fizyki, chemii oraz biologii. Uzupełnienia wymaga
księgozbiór biblioteki szkolnej. Pomoce dydaktyczne oraz potrzebny sprzęt uzupełniane są
na bieżąco, jednak w ograniczonej finansami ilości.

Organizacja:
•

liczba uczniów/wychowanków: 129 liczba oddziałów: 6 średnia liczba uczniów w oddziale:
21,5,

•

liczba uczniów w obwodzie szkolnym: 157, z tego realizujących obowiązek szkolny w
szkole: 129 innej szkole:28 ,

•

liczba zatwierdzonych godzin ogółem: 260, w tym godziny: nauczania indywidualnego:
10, innych zajęć wspomagających: 10,

•

etaty nauczycieli ogółem: 14,21, w tym: pedagog: 0,5, psycholog: 0,5, świetlica: 0,5,
biblioteka: 0,5, inni: 0,

•

etaty pracowników obsługi ogółem: 2,5, w tym: administracja: 0,5, woźni: 0,5,
sprzątaczki: 1, palacze: 0,5.
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Część II – kształcenie

Gimnazjum w Lewinie Brzeskim

Wyniki klasyfikacji
•

odsetek uczniów promowanych ogółem – 92,5% , z tego odsetek uczniów, którzy
przystąpili i zdali egzamin poprawkowy – 13%,

•

odsetek uczniów powtarzających klasę – 5,6%, z tego odsetek uczniów, którzy nie zdali
egzaminu poprawkowego 0,

•

odsetek uczniów promowanych z jedną oceną niedostateczną

5%, odsetek uczniów,

którzy uzyskali świadectwo z wyróżnieniem 10%,
•

odsetek uczniów, którzy otrzymali: stypendium za wyniki w nauce 7% , stypendium za
osiągnięcia sportowe 1%.

Zajęcia wspomagające
•

praca z uczniami o specyficznych trudnościach w nauce. Zajęcia wyrównawcze - 65,
konsultacje prowadzi każdy nauczyciel z każdego przedmiotu, dostosowanie wymagań –
według wskazań poradni - 23

•

praca z uczniami zdolnymi: Kółka zainteresowań, przygotowanie do konkursów i olimpiad
(45), zawody sportowe (85), realizacja projektów (35), szkolna gazetka. (12 osób).

•

zajęcia pozalekcyjne: 22 zespoły, w tym: 11 przedmiotowych – 160 uczniów, 2
artystyczne - 35, informatyczne – 15, 5 sportowych – 105 uczniów, 4 inne 53 uczniów.

Przyjęcia absolwentów do szkół po ukończeniu gimnazjum
odsetek absolwentów przyjętych do:
•

liceów ogólnokształcących – 45%,

•

techników – 35%,

•

szkół zawodowych – 20%.

Gimnazjum w Łosiowie
Wyniki klasyfikacji
•

odsetek uczniów promowanych ogółem 85 ucz/ 98,8 % , z tego odsetek uczniów, którzy
przystąpili i zdali egzamin poprawkowy 5 ucz /6 %,

•

odsetek uczniów repetujących 1ucz. / 1,2% , z tego odsetek uczniów, którzy nie zdali
egzaminu poprawkowego 1 ucz./ 1,2%
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•

odsetek uczniów promowanych z jedną oceną niedostateczną

0%

, odsetek uczniów,

którzy uzyskali świadectwo z wyróżnieniem 7 ucz. / 8 %,
•

odsetek uczniów, którzy otrzymali: stypendium za wyniki w nauce
stypendium za osiągnięcia sportowe

8 ucz./9,3 %,

0.

Zajęcia wspomagające
•

praca z uczniami o specyficznych trudnościach w nauce:
o

Liczba uczniów o specyficznych

trudnościach w

uczniów o obniżonych wymaganiach edukacyjnych
o

nauce

5 ucz./ 5,8 %,

liczba

9 ucz/10,5%

Organizowano zajęcia dydakt. - wyr. z j. polskiego 24 ucz., matematyki – 36 ucz.,
rewalidacji 2 ucz. i zajęcia wyr. szanse w ramach projektów UE.

•

praca z uczniami zdolnymi:
Uczniowie zdolni uczestniczyli w konsultacjach,
olimpiad

przygotowujących do konkursów i

przedmiotowych na szczeblu gminnym , powiatowym

i wojewódzkim. Brali

udział w pracy kół zainteresowań , obozach naukowych, projekcie UE.
•

zajęcia pozalekcyjne:
W szkole organizowano koło

plastyczne- 12 uczniów,

koło

muzyczne- 15 uczniów,

szkoła szybkiego czytania 30 uczniów, koło wędkarskie- 14 uczniów, zajęcia sportowe10 uczniów.
•

programy autorskie, innowacje pedagogiczne:
W ramach projektu unijnego „ Szkoła na piątkę” realizowano program

„Akademię

umysłu” kształtując umiejętność szybkiego czytania.

Przyjęcia absolwentów do szkół po ukończeniu gimnazjum
odsetek absolwentów przyjętych do:
•

liceów ogólnokształcących 10ucz. / 37% ,

•

techników 11ucz. / 41% ,

•

szkół zawodowych

6ucz. / 22% .

Gimnazjum w Skorogoszczy
Wyniki klasyfikacji
•

odsetek uczniów promowanych ogółem: 93,7%, z tego odsetek uczniów, którzy
przystąpili i zdali egzamin poprawkowy: 0,06%,

•

odsetek uczniów repetujących: 6,3%, z tego odsetek uczniów, którzy nie zdali egzaminu
poprawkowego: 0,

•

odsetek uczniów promowanych z jedną oceną niedostateczną: 0, odsetek uczniów, którzy
uzyskali świadectwo z wyróżnieniem: 13,5%,
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•

odsetek uczniów, którzy otrzymali: stypendium za wyniki w nauce: 9,5%, stypendium za
osiągnięcia sportowe: 0.

Zajęcia wspomagające
•

praca z uczniami o specyficznych trudnościach w nauce:
o

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z j. polskiego – 3 grupy – 29 uczniów,
matematyki – 3 grupy – 34 uczniów.

o
•

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne – dla 9 uczniów dyslektycznych.

praca z uczniami zdolnymi:
Przygotowanie uczniów do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych: j.
polski, j. angielski, j. niemiecki, matematyka, fizyka, biologia, geografia i innych –
„Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”, „Młodzież recytuje poezję” w j. niemieckim.

•

zajęcia pozalekcyjne:
ks dziewcząt i chłopców – 126 uczniów, zespól taneczny – 12 uczennic, kawiarenka
internetowa – 20 uczniów (średnio) redakcja gazetki „GimSchool” – 5 uczniów, koło
teatralne 12 uczniów.

Przyjęcia absolwentów do szkół po ukończeniu gimnazjum
odsetek absolwentów przyjętych do:
•

liceów ogólnokształcących: 14 ,

•

techników: 47,

•

szkół zawodowych: 39.

Część III – wychowanie i opieka
Gimnazjum w Lewinie Brzeskim
Programy profilaktyczne i wychowawcze:
•

nazwa programu: „Liderzy profilaktyki”, liczba: nauczycieli realizujących program 3,
dzieci 36, rodziców, 0.

•

nazwa programu: „TAK czy NIE” ,liczba: nauczycieli realizujących program 2,

dzieci

84, rodziców, 0
•

nazwa programu: profilaktyka w klasach
dzieci 301,

•

liczba: nauczycieli realizujących program 12,

rodziców, podczas wywiadówek

nazwa programu: profilaktyka tematyczna, liczba: nauczycieli realizujących program 15,
dzieci 301,

rodziców, 15 – Rada Rodziców.

Pomoc materialna
•

liczba uczniów, którym udzielono pomocy materialnej w formie:

wyprawki szkolnej - 0,

bezpłatnych obiadów - 23 ,
101
SoftGIS s.c.

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LEWIN BRZESKI

•

inne formy pomocy – dofinansowanie mleka dla uczniów, średnio 174 dziennie.

Opieka świetlicowa
liczba uczniów objętych opieką świetlicy ogółem 83 , uczniowie dojeżdżający - 83, w tym
objęci zajęciami w świetlicy – 83.

Gimnazjum w Łosiowie
Programy profilaktyczne i wychowawcze
•

nazwa programu: „ Trzymaj formę” liczba: nauczycieli realizujących program 2 ,dzieci
86 , rodziców 0

•

nazwa programu:
dzieci

•

„Spójrz inaczej”

liczba: nauczycieli realizujących program

2 ,

40 , rodziców 0

nazwa programu: „ Szkoła dla rodziców”, liczba: nauczycieli realizujących program
,dzieci

0

0 , rodziców 13.

Pomoc materialna
•

liczba uczniów, którym udzielono pomocy materialnej w formie wyprawki szkolnej

0 ,

bezpłatnych obiadów 5 ,
•

inne formy pomocy : udział 7 uczniów w półkolonii letniej w Świetlicy Terapeutycznej,
udział 2 uczniów kolonii letniej w Turawie

Opieka świetlicowa
•

liczba uczniów objętych opieką świetlicy ogółem

37 , uczniowie dojeżdżający

37, w

tym objęci zajęciami w świetlicy 37
•

inne formy zajęć opiekuńczych :

zajęcia w siłowni w okresie ferii zimowych i letnich.

Gimnazjum w Skorogoszczy
Programy profilaktyczne i wychowawcze
•

nazwa programu: „Jak żyć z ludźmi” (elementy), liczba: nauczycieli realizujących
program: 2 ,dzieci: 40_,

•

nazwa programu: „Trzymaj formę”, liczba: nauczycieli realizujących program: 4,dzieci:
120, rodziców: 60

•

nazwa

programu:

„Liderzy

profilaktyki”,

liczba:

nauczycieli

realizujących

program:1,dzieci: 10,
•

nazwa programu: Doradztwo zawodowe , liczba: nauczycieli realizujących program:
2,dzieci: 43 (3 klasy).
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Pomoc materialna
liczba

uczniów,

którym

udzielono

pomocy

materialnej

w

formie:

wyprawki szkolnej: 0, bezpłatnych obiadów: 6.

Opieka świetlicowa
•

liczba uczniów objętych opieką świetlicy ogółem: 61, uczniowie dojeżdżający: 61, w
tym objęci zajęciami w świetlicy: 61

•

inne formy zajęć opiekuńczych: opieka w czasie zajęć podczas ferii zimowych.

źródło: Stan realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2008-2009.
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Demografia dzieci w gminie Lewin Brzeski (dane marzec 2010) - prognoza liczebności klas na 01.09.2010

Urodz. w roku
Rok szkolny

1994
2009/
2010

Łosiów
18
Strzelniki
5
Buszyce
5
Leśniczówka
0
Różyna
4
Jasiona
1
Razem
33
Uczn.w gimn. 96
Uczn.w PSP 167
PP - 5,4,3 lat
80
dojeżdżające
15
Skorogoszcz 10
Chróścina
5
Wronów
4
Mikolin
7
Golczowice
7
Borkowice
10
Błażejowice
1
Niwa
1
Razem
45
Uczn.w gimn. 118
Uczn.w PSP 209
PP - 5,4,3 lat
67
dojeżdżające
35
Lewin Brzeski 77
Kantorowice
5
Ptakowice
5
Nowa W.M.
3
Stroszowice
Sarny Małe
4
Oldrzyszowice
1
Razem
95
Przecza
9
Raski
3
Razem
12
Ogółem LB
107
Uczn.w gimn. 336
Uczn.w PSP 556
PP - 5,4,3 lat 233
dojeżdżające
30

IIIGIMN.(95)

IIGIMN. (96)

2010/2011
z

VI SP(1998)

V SP(1999)

IV SP(2000)

III SP(2001)

II SP(2002)

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018
cz

20
5
2
1
4
0
32
102
153
79
12
17
3
1
6
1
4
1
2
35
118
191
81
18
92
1
5
2
2
1
4
107
9
1
10
117
343
527
231
25

I GIM(1997)

z

22
4
1
4
0
0
31
95
153
88
9
20
3
1
5
5
3
1
0
38
131
165
87
18
72
4
4
4
4
4
6
98
12
2
14
112
318
521
253
40

cz

z

20
5
3
4
6
1
39
89
155
93
19
22
4
4
4
0
4
4
3
45
125
152
83
23
84
4
5
2
2
3
5
105
8
1
9
114
291
513
284
30

cz

z

cz

z

cz

z

cz

z

cz

z

cz

12
5
1
1
5
1
25
84
149

12
4
1
2
6
0
25
89
143

18
6
4
1
3
2
34
78
165

19
4
2
3
2
0
30
69
173

6

13
24
6
1
4
7
4
1
1
48
104
154

13
16
1
2
2
4
7
0
0
32
83
163

16
9
2
2
3
1
5
1
1
24
84
155

11
14
3
1
3
2
2
2
0
27
87
150

8
15
0
2
7
4
3
2
0
33
82

24
69
0
3
4
1
5
2
84
7
1
8
92
282
478

16
58
3
3
2
1
4
6
77
6
2
8
85
266
486

15
77
1
2
4
5
2
6
97
7
1
8
105
265
501

13
58
2
2
2
0
4
1
69
6
1
7
76
245
517

18
66
3
4
2
1
3
1
80
3
1
4
84
255

23

27

28

18

18

2
1
3
2
14
64

Tab.
19. Demografia dzieci w gminie Lewin Brzeski (dane marzec 2010) - prognoza liczebności.
źródło: Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim.
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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

wychowawczej,

dzieciom

zachowania,

wymagających

niedostosowanym

specjalistycznej

społecznie

oraz

opieki

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

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.
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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

o

Ogólnopolski Plener Malarski Lewin

o

Turniej sołectw

o

Nocne biegi uliczne.

Ponadto
w

Dom

Kultury

poszczególnych

jest

wsiach,

organizatorem

imprez

z

okazji

„Dni

Lewina

świąt

Brzeskiego”,

państwowych,

festynów

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:

o

o



Poetka, pani Irena Zajączkowicz – Dudek



Poetka ludowa, pani Obacz Michalina z Mikolina

Malarze:


Stanisław Śnieżyk z Przeczy



Tadeusz Ufa - Łosiów

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 20.

źródło: Strategia rozwoju gminy , str.40, 41
106
SoftGIS s.c.

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LEWIN BRZESKI

Stan księgozbioru

ogółem

w vol.

miasto

41399

Prenumerata

27

czasopism

tytułów

wieś

18807

Łosiów

22592

6040

Przecza

Skorogoszcz Stzelniki

5659

4970

5923

Tab. 20. Zasoby biblioteczne w gminie30

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.

Parafie i kościoły
Na terenie gminy istnieją trzy parafie katolickie: Lewin Brzeski, Łosiów – należące do
diecezji wrocławskie i Skorogoszcz – należąca do diecezji opolskiej.
Lewin Brzeski posiada kościół parafialny w Lewinie i kościoły filialne w Buszycach,
Oldrzyszowicach i Sarnach Małych.
Łosiów posiada kościół w Łosiowie i kościoły filialne w Strzelnikach i Różynie.
Kościoły w Łosiowie i Strzelnikach znajdują się na turystycznym szlaku „Polichromii
Brzeskich”.
Skoprogoszcz posiada kościół w Skorogoszczy i kościoły filialne w Golczowicach i Przeczy.
W Lewinie Brzeskim znajduje się podominikański (obecnie protestancki) kościół świętych
Piotra i Pawła.
Ponadto w Lewinie istnieje dom modlitwy Świadków Jehowy.
Obiekty sakralne wymagają stałej konserwacji i remontów. Najpilniejszy jest remont
kościoła ewangelickiego.
Parafie planują budowę obiektów z przeznaczeniem na spotkania młodzieżowe.

Na terenie miasta Lewin Brzeski istnieje cmentarz komunalny, który będzie eksploatowany
do

2025r.

Pozostałe

cmentarze:

w

Łosiowie,

Strzelnikach,

Buszycach,

Różynie,

Skorogoszczy, Przeczy, Oldrzyszowicach, Stroszowicach i Sarnach Małych są zajęte w 40%.
30

źródło: Strategia rozwoju gminy…, str. 41
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Pochówki (rocznie około 110) organizuje firma „Lew – Kom”. Cmentarze nie posiadają
części urnowej.

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:
o

w Lewinie Brzeskim: ul. Kościuszki 52 (budynek przychodni),

o

w Skorogoszczy: ul. Okrzei 12 (budynek gimnazjum),

o

w Łosiowie: ul. Słowackiego 7 (budynek gimnazjum).

o
Opieka społeczna ma na celu pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężeniu trudnych
sytuacji życiowych, których nie są w stanie same pokonać.
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.

Sport i rekreacja:
Kluby sportowe działające na terenie miasta i gminy Lewin Brzeski:
o

Klub Sportowy „Olimpia” – sekcja piłki nożne, klasa A i I liga juniorów;

o

Klub Sportowy „Pogoń” Łosiów- sekcja piłki nożnej, klasa A i II liga juniorów

o

Klub Sportowy LZS Skorogoszcz- sekcja piłki nożnej, klasa B i II liga juniorów

o

Klub Sportowy LZS Golczowice – sekcja piłki nożnej, klasa C

o

Klub Sportowy Kantorowice – sekcja piłki nożnej, klasa C

o

Klub Sportowy LZS „Błękitni” Przecza – sekcja piłki nożnej, klasa C

o

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.
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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

Zróżnicowane i czyste środowisko przyrodnicze oraz doskonałe położenie sprawiają, że
gmina jest atrakcyjnym terenem dla aktywnych form wypoczynku. Gmina Lewin Brzeski
charakteryzuje się dużym bogactwem stojących wód powierzchniowych. Jest jedną z
najbardziej zasobnych gmin w województwie. Miejsca te są bardzo atrakcyjne turystycznie.
Świadczy o tym liczba oraz promień dojazdu osób odwiedzających. W sezonie letnim tereny
wyrobisk pożwirowych są odwiedzane przez osoby zamieszkałe nie tylko na Opolszczyźnie,
ale również na Dolnym i Górnym Śląsku.
źródło: strona internetowa Urzędu Miejskiego: http://lewin-brzeski.pl

Opieka zdrowotna:
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.
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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.

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.

Turystyka:
Na walory krajobrazowe gminy składają się, oprócz Doliny rzeki Odry i Nysy Kłodzkiej,
mniejsze potoki, nieliczne lasy i stawy, od bardzo dużych po oczka wodne, zadrzewienia
śródpolne, a także w dużej mierze liczne obiekty kulturowe. Malowniczo położona jest
większość wsi ze sterczącymi sylwetkami wież kościołów w stylu gotyckim, barokowym,
neostylowym.
Z daleka widoczne też są sylwetki dworów i pałaców z zespołami parków. Dwory i przyległe
do

nich

folwarki

zachowały

układ

przestrzenny

ulicówki

urozmaiconej

układem

owalnicowym. Zabudowa mieszkalna, gospodarcza i mieszkalno–gospodarcza, parterowa,
usytuowana

szczytowo

z

ceramicznymi

dachami

dwuspadowymi

podkreśla

walor

charakterystyczny wsi opolskiej. Walory krajobrazowe gminy kształtowane są przez bieg i
starorzecza

rzeki

Odry i

Nysy

Kłodzkiej, lasy

stanowiące

otuliny wsi

oraz

Stawy

Niemodlińskie.
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Pożwirowe akweny wodne, przecinające gminę, rzeki, starorzecza i oczka wodne są bardzo
atrakcyjne dla wędkarzy i zwolenników innych form wypoczynku nad wodą.
Pomiędzy zbiornikami pożwirowymi w Kantorowicach gmina Lewin Brzeski wydzieliła działki
rekreacyjne przeznaczone pod zabudowę letniskową. Tereny te rozwijają się bardzo
dynamicznie – przez ostatnie kilka lat pomiędzy zbiornikami utworzył się pas małych,
murowanych i przytulnych domków letniskowych. Ich właścicielami są osoby stale
zamieszkałe zarówno na terenie województwa opolskiego, dolnośląskiego i śląskiego.
W

okolicach

działek

letniskowych

wygospodarowany

został

teren

przeznaczony

na

działalność usługową i gastronomiczną, który nie jest jeszcze w pełni zagospodarowany
przez przedsiębiorców.
Przez gminę Lewin Brzeski wiedzie szlak rowerowy o długości 81 km. Trasa prowadzi przez
najciekawsze tereny przyrodnicze i obejmuje swoim zasięgiem ważniejsze zabytki gminy.
Przebieg szlaku , dla zwiększenia atrakcyjności, jak również dla większego bezpieczeństwa
rowerzystów został wytyczony głównie drogami gruntowymi, przez rzadko uczęszczane
tereny. Przez gminę Lewin Brzeski przebiega także trasa turystyczna „Szlakiem polichromii
gotyckich” w kościołach w Łosiowie, Strzelnikach, Różynie i Buszycach.

źródło: strona internetowa Urzędu Miejskiego: http://lewin-brzeski.pl

Bezpieczeństwo ludności i ochrona mienia

Na terenie miasta Lewin Brzeski znajduje się komisariat policji przy ul. Kościuszki 46.

Straż pożarna mieści się w 3 jednostkach OSP w: Lewinie Brzeskim, Łosiowie i
Skorogoszczy, w których skupia ok. 70 osób. Do zadań wykonywanych przez OSP należą:
ochrona mienia przed pożarem i powodzią, niesienie pomocy we wszystkich sytuacjach
zagrożenia życia i mienia, likwidacje skutków wichur i ulewnych deszczy oraz usuwanie
powalonych drzew.
W ramach swej działalności OSP w Lewinie Brzeskim organizuje zawody strażackie, zawody
strzeleckie (głównie podczas Dnia Strażaka 4 maja) szkolenia specjalistyczne z zakresu
ochrony przeciwpożarowej oraz wyjazdy na okolicznościowe uroczystości. Wszystkie
jednostki ochotniczej straży pożarnej działają w systemie wczesnego ostrzegania, a OSP z
Lewina Brzeskiego dodatkowo działa w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym.

źródło: „Diagnoza gminy Lewin Brzeski - charakterystyka 2005”

9.3. CHARAKTERYSTYKA RYNKU PRACY
Ludność w gminie jest zatrudniona głównie w miejscowych gospodarstwach rolnych,
instytucjach użyteczności publicznej, zakładach pracy i zakładach usługowych. Część
111
SoftGIS s.c.

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LEWIN BRZESKI

mieszkańców dojeżdża do pracy w Opolu i Brzegu a także we Wrocławiu. Dane dotyczące
zatrudnienia w gminie Lewin Brzeski pochodzą z rocznika statystycznego Województwa
Opolskiego z 2008 roku. Zestawiono je według sektorów w tabeli 17. Dane te nie są
zadawalające, zwłaszcza w porównaniu do danych dotyczących bezrobocia.
Pracujący
ogółem
sektor publiczny
sektor prywatny
przemysł i
budownictwo
usługi rynkowe
usługi nierynkowe

województwo opolskie
203846
84291
119555

powiat brzeski
15083
5549
9534

gmina Lewin Brzeski
1235
487
748

80210
60003
56914

5922
4347
4203

507
332
331

Tab. 21. Pracujący wg sektorów w gminie Lewin Brzeski na tle powiatu brzeskiego i woj. Opolskiego w 2008 r. 31

Wyszczególnienie
ogółem
sektor prywatny
spółki handlowe
spółki cywilne
spółdzielnie
Fundacje,
stowarzyszenia i
organizacje społeczne
Osoby fizyczne
prowadzące działalność
gospodarczą

województwo opolskie
96246
91516
4917
6370
493

powiat brzeski
9677
8998
326
601
50

gmina Lewin Brzeski
1195
1105
37
47
10

2452

180

24

72002

7296

912

Tab. 22. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON w 2008 r. 32

Wyszczególnienie
ogółem
Rolnictwo, łowiectwo i
leśnictwo
przemysł
budownictwo
Handel i naprawy
Hotele i restauracje
Transport, gospodarka
magazynowa i łączność
Pośrednictwo
finansowe
Obsługa nieruchomości
i firm

województwo opolskie
96246

powiat brzeski
9677

gmina Lewin Brzeski
1195

3795

363

46

8785
12105
27254
2811

813
1366
2795
200

84
275
297
23

5375

507

65

3864

352

43

18039

2019

241

Tab. 23. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON według wybranych sekcji w 2008 r. 33

31
32
33

Podmioty o liczbie
pracujących

województwo opolskie

powiat brzeski

gmina Lewin Brzeski

ogółem
9 i mniej
10 - 49
50 i więcej

96246
91896
3520
830

9677
9313
302
62

1195
1155
35
5

źródło: Dane Urząd Statystyczny Opole
źródło: Dane Urząd Statystyczny Opole
źródło: Dane Urząd Statystyczny Opole
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Tab. 24. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON według liczby pracujących w 2008 r. 34

Wyszczególnienie

województwo opolskie

powiat brzeski

gmina Lewin Brzeski

ogółem

72002

7296

912

6677

617

60

10814

1275

267

22959
2271

2430
152

266
19

4836

475

63

3658

338

42

9956

964

91

Przetwórstwo
przemysłowe
budownictwo
Handel i naprawy
Hotele i restauracje
Transport, gospodarka
magazynowa i łączność
Pośrednictwo
finansowe
Obsługa nieruchomości
i firm

Tab. 25. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według wybranych sekcji w 2008 r. 35

Rok

klasyfikacja
2002 r.

2003 r.

2004 r.

2005 r.

2006 r.

2007 r.

2008 r.

2009 r

1608

1538

1392

1222

1177

986

828

917

Liczba
bezrobotnych

Tab. 26. Liczba bezrobotnych w latach 2002-2009

36

9.4. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z ROZWOJU INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ

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.
Gmina posiada bardzo dobre warunki do rozwoju turystyki. Bardzo atrakcyjnym miejscem
z punktu widzenia potencjalnego inwestora są tereny przy wyrobiskach w Kantorowicach.
Władze gminy w tym miejscu wyprzedały już część działek pod prywatne domki letniskowe.
Powstanie dużego ośrodka wypoczynkowego z pewnością przyczyniłoby się do rozwoju tej
części gminy.

34
35
36

źródło: Dane Urząd Statystyczny Opole
źródło: Dane Urząd Statystyczny Opole
źródło: Dane PUP w Brzegu
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10. B A Z A E K O N O M I C Z N A G M I N Y
Na inwestycje w 2009 roku gmina wydała prawie 5 mln złotych co stanowi niespełna 14 procent
wszystkich wydatków budżetowych.
W latach 2007-2009 gmina przygotowała 13 projektów, z których 10 uzyskało dofinansowanie.
Dzięki temu z Unii Europejskiej wpłynęło lub wpłynie do gminnej kasy ponad 11,4 mln złotych.
W

gminie

zarejestrowane

są

983

firmy,

więc

na

1000

mieszkańców

przypada

73

przedsiębiorców. To wskaźnik, podobny do uzyskiwanych w innych miejsko-wiejskich gminach.
Wysokość dochodów w budżecie 2009 to 32,4 mln zł. Zadłużenie gminy wynosi 7,4 mln czyli
23%. dochodów.
źródło: http://www.nto.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20100205/MALAOJCZYZNA/99906731

Dochody na 1 mieszkańca [PLN]

Jednostka terytorialna
Lewin Brzeski
Woj. Opolskie

2002 r.
2003 r.
2004 r.
2005 r.
2006 r.
2007 r.
2008 r.
1 181,10 1 332,43 1 497,35 2 157,70 2 081,30 2 130,52 2 134,09
1 241,57 1 290,79 1 420,26 1 680,76 1 813,83 2 003,02 2 239,21

Tab. 27. Dochody z budżetu na 1 mieszkańca. 37

Wydatki na 1 mieszkańca [PLN]

Jednostka terytorialna
Lewin Brzeski
Woj. Opolskie

2002 r.
2003 r.
2004 r.
2005 r.
2006 r.
2007 r.
2008 r.
1 350,40 1 265,30 1 424,17 2 236,27 2 125,58 2 054,16 2 085,29
1 303,89 1 355,65 1 526,02 1 702,58 1 959,81 2 052,88 2 255,35

Tab. 28. Dochody z budżetu na 1 mieszkańca. 38

Wynagrodzenia na 1 mieszkańca [PLN]

Jednostka terytorialna
Powiat Brzeski
Woj. Opolskie

2002 r.
2003 r.
2004 r.
2005 r.
2006 r.
2007 r.
2008 r.
1 812,89 1 842,78 2 001,14 2 020,56 2 109,13 2 444,73 2 618,35
2 029,99 2 087,30 2 183,74 2 249,89 2 367,74 2 607,45 2 873,22

Tab. 29. Wynagrodzenia na 1 mieszkańca. 39

Dofinansowanie z UE [PLN]

Jednostka terytorialna
Lewin Brzeski
Woj. Opolskie

2006 r.
2 157 645,13
39 081 290,05

2007 r.
358 005,00
35 278 998,51

2008 r.
236 098,15
33 074 521,14

Tab. 30. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. 40

37
38
39
40

źródło: Dane GUS
źródło: Dane GUS
źródło: Dane GUS
źródło: Dane GUS
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10.1. DOTYCHCZASOWA STRUKTURA GOSPODARKI

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

Główni pracodawcy:
Do największych zakładów na terenie miasta i gminy należą:
•

Opolskie

Kopalnie

Surowców

Mineralnych

-

odkrywkowe

wydobycie

kruszyw

budowlanych,
•

SEGA - produkcja urządzeń rozdzielczych i sterowniczych niskiego napięcia,

•

VIPAK – produkcja opakowań foliowych,

•

MERA – produkcja schodów drewnianych,

•

CEZBED – produkcja prefabrykatów,

•

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.

10.2. UWARUNKOWANIA EKONOMICZNE

Na terenie gminy Lewin Brzeski znajduje się 1195 podmiotów gospodarczych, z których
1155 zatrudnia 9 i mniej pracowników, 35 zatrudnia od 10 do 49 pracowników a 5
podmiotów zatrudnia 50 i więcej pracowników. 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.
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.

Jako

zjawisko

pozytywne

należy

uznać

również

fakt,

iż

większość
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mieszkańców gminy zatrudnionych jest w małych i średnich przedsiębiorstwach, co
znacząco minimalizuje ryzyko skokowego wzrostu bezrobocia w przypadku niekorzystnych
zmian na rynku pracy.
Stosunkowo dobre skomunikowanie gminy z dużymi ośrodkami miejskimi jakimi są Opole,
Wrocław stwarza dobre warunki do wykreowania stref inwestycyjnych w celu przyciągnięcia
do gminy „dużych” inwestorów.
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Dział III.
UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE
Z ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA
I STRUKTURY WŁASNOŚCI GRUNTÓW
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11. S T A N P R A W N Y G R U N T Ó W

11.1. STRUKTURA WŁASNOŚCI 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.
Gmina

11.2. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STRUKTURY WŁADANIA GRUNTAMI

Gruntów należących do gminy jest stosunkowo niewiele i należą do nich głównie grunty
zabudowane i zurbanizowane oraz niewielka część użytków rolnych. Mała ilość gruntów we
władaniu gminy powoduje utrudnienia w realizacji zadań inwestycyjnych. W takich
wypadkach grunty muszą być wykupywane przez gminę, co może w znaczny sposób
opóźniać procesy inwestycyjne. Kolejnym minusem takiego stanu rzeczy jest brak
możliwości zasilania budżetu gminy przez sprzedaż gruntów gminnych.
Gmina

Lewin

Brzeski

dysponuje

terenami

inwestycyjnymi

położonymi

w

kilku

miejscowościach gminy. Największy z nich - strefa inwestycji pn. "Lewińska Strefa
Biznesu"znajduje się na terenie Lewina Brzeskiego i obejmuje prawie 100 ha powierzchni.
Teren inwestycyjny z naszej strefy został laureatem w prestiżowym ogólnopolskim
konkursie "Grunt na medal 2008" oraz „Gmina Atrakcyjna dla Inwestora”.
Gmina jest w posiadaniu gruntów przeznaczonych pod budownictwo wielorodzinne, usługi
hotelarskie a także inwestycje związane z turystyką i rekreacją.

12. K O M U N I K A C J A I T R A N S P O R T

12.1. UKŁAD DROGOWY

W skład systemu drogowego na terenie gminy Lewin Brzeski wchodzą:
a) Drogi krajowe:
•

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 94, w kierunku Wrocławia
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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)
•

droga krajowa nr 94 Krzywa – Kraków jest szlakiem komunikacyjnym będącym
bezpłatną trasą alternatywną dla autostrady A4. Po całkowitym wybudowaniu
autostrady A4 na odcinku Brzeg - Kraków dawna droga DK94 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.

b) drogi wojewódzkie:
•

nr 458, droga przebiegająca na odcinku Obórki-Czeska Wieś-Lewin BrzeskiSkorogoszcz-Popielów, stanowiąca połączenie miasta Lewin Brzeski z grogą
krajową nr 94

•

nr 459, droga biegnąca na północ od drogi krajowej nr 94 na odcinku
Skorogoszcz-Narok

•

nr

462

droga

biegnąca

na

odcinku

Stobrawa-Kopanie-Łosiów-Pogorzela-

Krzyżowice, stanowiąca połączenie z drogą krajową nr 94.

c) 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
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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.

12.1.1. DROGI KRAJOWE

Przez teren gminy Lewin Brzeski przebiega droga krajowa nr 94. Została ona opisana w pkt.
12.1, ust. a).

12.1.2. DROGI WOJEWÓDZKIE

Drogi wojewódzkie zostały opisane w pkt. 12.1, ust. b).

12.1.3. DROGI POWIATOWE

Drogi wojewódzkie zostały opisane w pkt. 12.1, ust. c).

12.1.4. DROGI GMINNE

Drogi wojewódzkie zostały opisane w pkt. 12.1, ust. d).

12.2. KOMUNIKACJA KOLEJOWA
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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.
Na stacjach PKP nie zatrzymują się pociągi pośpieszne. Najbliższe stacje, gdzie zatrzymują
się pociągi pospieszne znajdują się w Brzegu oraz Opolu.

12.3. KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA

Na terenie gminy Lewin Brzeski komunikacja autobusowa jest wystarczająco rozwinięta.
Obsługiwana jest przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. Przystanki są
rozmieszczone na całym terenie gminy – co najmniej dwa w każdej wsi. Autobusy na
terenie miasta Lewin Brzeski kursują co ok. godzinę.

12.4. RUCH ROWEROWY I PIESZY

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.
Ruch pieszy w Gminie odbywa się głównie na terenach zabudowanych na wydzielonych
ciągach pieszych oraz po terenach parkowych.

Rys. 13. Schemat tras rowerowych w gminie Lewin Brzeski41

41

źródło: tablica informacyjna przed Urzędem Miasta i Gminy Lewin
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12.5. OBSŁUGA RUCHU SAMOCHODOWEGO

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. W Lewinie
Brzeskim znajduje się Centrum Usług Motoryzacyjnych MIDCAR, w którego skład wchodzi
m.in. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów.

12.6. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z ROZWOJU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU

Przez

gminę

Lewin

Brzeski

przebiega

magistralna

linia

kolejowa

nr

132

(E-30

o znaczeniu krajowym, relacji Wrocław – Bytom), Autostrada A-4 (szlak komunikacyjny
łączący granicę wschodnią i zachodnią), droga krajowa nr 94 (kierunek Krzywa – Kraków ).
Obsługuje ona transport pasażerski jak i towarowy.

Najważniejsze znaczenie dla układu komunikacyjnego gminy ma droga krajowa nr 94 oraz
linia kolejowa, które zapewniają dobre połączenie gminy z innymi ośrodkami. Autostrada
A4 w obecnym momencie nie posiada większego znaczenia gdyż brak jest na terenie gminy
węzła, który umożliwiłby podłączenie do niej ruchu samochodowego.

Sieć połączeń komunikacji autobusowej – obsługujących miejscowość Lewin Brzeski – jest
dość dobrze rozwinięta i zapewnia połączenia z najbliższymi ośrodkami.

Na drodze krajowej nr 94 odczuwalny jest brak obwodnic miejscowości takich jak:
Skorogoszcz, Buszyce, Leśniczówka, Łosiów. Prędkość ruchu tranzytowego jest w tych
miejscach ograniczona. Niezbędnym jest utworzenie obwodnic w/w miejscowości.

13. U K Ł A D F U N K C J O N A L N O – P R Z E S T R Z E N N Y I S T R U K T U R A
UŻYTKOWANIA TERENÓW

13.1. STRUKTURA UŻYTKOWANIA TERENÓW ORAZ WSKAŹNIKI INTENSYWNOŚCI ICH
ZAGOSPODAROWANIA

Gmina Lewin Brzeski jest

typową gminą miejsko-wiejską. W jej centrum znajduje się

miasto Lewin Brzeski, które otoczone jest ośrodkami wiejskimi o charakterze rolniczym.
Układ dzielnic miasta jest w większości historyczny. W śródmieściu Zachowany jest średniowieczny
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układ urbanistyczny. Rynek z ratuszem na środku oraz uliczkami odchodzącymi po dwie z każdego
rogu. Pierzeja zachodnia rynku jest przerwana ulicą stanowiącą bezpośrednią komunikacją pałacu i
ratusza. Rynek jest duży w stosunku do wielkości miasta ze względu na swój dawny charakter
handlowy. Owalny kształt zabudowy uliczek okalających rynek, nawiązuje do dawnej średniowiecznej
osady. Oddalając się od śródmieścia można zauważyć historyczną zabudowę typowo wiejską,
modernistyczne bloki wielorodzinne oraz nową zabudowę jednorodzinną. Znaczna większość
zabudowy, ok. 90% znajduje się po Lewej stronie rzeki, Nysy Kłodzkiej.
Wsie gminy, malowniczo położone, tworzą piękne panoramy z dominującymi sylwetami
wież kościołów gotyckich i barokowych, oraz zamków i pałaców położonych

w

zespołach parków przypałacowych.
Na wsiach dominuje zabudowa typu ulicówki , podkreślająca charakter wsi opolskiej. Przez
gminę przebiega trasa turystyczna „Szlakiem polichromii brzeskich”, która ujmuje kościół
w Strzelnikach i Łosiowie. Z tego samego okresu pochodzą

polichromie w kościołach

w Różynie i Buszycach, które wymagają jednak badań i prac konserwatorskich.
Obszar gminy Lewin Brzeski zajmuje 159,7 km2 (15970 ha), co stanowi 1,7 % obszaru
całego województwa. Liczba mieszkańców 13580 osób a średnia gęstość zaludnienia: 85
mieszkańców/km2. Użytki rolne zajmują ok. 12370 ha powierzchni (ok. 77%) lasy i grunty
leśne zajmują ok. 2048ha (ok. 12%), grunty zabudowane i zurbanizowane liczą ok. 487 ha
(ok. 3%), wody - 452 ha (ok. 2,8%).
Na terenie gminy występuje głównie ekstensywna zabudowa wiejska usytuowana wzdłuż
ulic biegnących przez wsie. Budynki wielorodzinne stanowią mały odsetek i znajdują się w
większości w Lewinie Brzeskim. Pojedyncze budynki wielorodzinne można spotkać w
niektórych wsiach. Na obszarze gminy przeważa budownictwo jednorodzinne.

13.2.

CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJĄCEGO I DOTYCHCZASOWEGO ROZWOJU

ZASOBÓW I STANDARTÓW MIESZKANIOWYCH

Gmina Lewin Brzeski jest gminą wiejską, stąd większość budynków mieszkalnych to
obiekty wolnostojące i jednorodzinne.
Z danych Głównego Urzędu Statystycznego w Opolu za okres 2008 r., wynika iż na terenie
gminy Lewin Brzeski znajdowało się 4207 mieszkań – w miastach 1999 oraz na wsi 2208.
Na terenie gminy Lewin Brzeski obserwuje się w ostatnich latach spory przyrost zabudowy
jednorodzinnej. Powstało również kilka budynków wielorodzinnych na terenie miasta Lewin
Brzeski.

Grunty,

które

są

wykorzystywane

rolniczo

w

większości

należą

do prywatnych gospodarstw rolnych.
Gmina przeprowadziła inwestycję rozbudowy budynku użyteczności publicznej przy ul.
Kościuszki 52 w Lewinie Brzeskim o szyb windy dla osób niepełnosprawnych. Dostosowany
dla osób niepełnosprawnych jest także budynek gimnazjum, świetlica terapeutyczna oraz
częściowo dworzec kolejowy w mieście Lewin Brzeski.
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13.3. STRUKTURA SIECI OSADNICZEJ

BORKOWICE – Błażejowice / Bogusław / Niwa
Wieś położona jest na Równinie Niemodlińskiej 13km od Opola, przy drodze krajowej nr 94
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 94 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.

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.
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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. Nieopodal mieści się opuszczona gorzelnia.

BUSZYCE – Leśniczówka
Wieś położona w Dolinie Nysy Kłodzkiej. Wzdłuż drogi krajowej nr 94 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.

Leśniczówka – przysiółek Buszyc
Wieś położona w Pradolinie Wrocławskiej wzdłuż drogi krajowej nr 94 Opole – Wrocław.

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.
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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.

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

wolnostojące.

Od

wsi

gospodarczymi

ulica

z

oraz

zabudową

budynki

mieszkalną

mieszkalne
przechodzi

i
w

gospodarcze
drogę

polną

ze starodrzewem. Jednorodna zabytkowa zabudowa zakłócona pojedynczymi domami
nowymi.

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,

szczytowa,

zagrodowa

parterowa

z

ze

stodołami

mieszkalnym

murowana
poddaszem,

z

cegły,
piętrowa,

otynkowana,
dachy

głównie

ceramiczne

dwuspadowe. Zagrody odsunięte od drogi oddzielone pasem zieleni i drzewami. Nieliczne
domy kalenicowe, przebudowane i zmodernizowane.

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,
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.
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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.

LEWIN BRZESKI
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.
Układ przestrzenny: duży rynek o średniowiecznym układzie urbanistycznym, 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 są: kościół, pałac i ratusz.

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 94 Opole – Brzeg. Stacja PKP – dworzec XIX w.
Nazwy miejscowości:
1238 – LOSSOWE
1248 – LOSSOW
1427 – ŁOŚ
Układ przestrzenny wsi: ulicówka przechodząca we wrzeciono, z drogami w kierunku
Różyny i Jasiony. Wzdłuż ulicy Głównej – droga nr 94 – 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 Różyny – 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
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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.

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.
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.

Piaski – przysiółek Mikolina
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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 ANR.

NOWA WIEŚ MAŁA
Położona w Dolinie Nysy Kłodzkiej przy drodze Lewin Brzeski – Łosiów.
Nazwa miejscowości:
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.

OLDRZYSZOWICE
Wieś położona na Równinie Niemodlińskiej, na południowym skraju Doliny Nysy Kłodzkiej.
W pobliżu kompleks leśny, stanowiący część Borów Niemodlińskich.
Nazwy miejscowości:
1248 – YILLA HILDEBRANDI
1300 – OLRISSOWITZ SIVE HILDEBRANDIYILLA
1943 – HILBERSDORF
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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.
Niegdyś w parku zasypano stawy i zniszczono aleje grabowo – lipowe. Obecnie park jest
odnowiony. 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.

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
domów

współczesnych,

gospodarczych

z

zachowaniem

gabarytu

otoczenia.

Osiedla

mieszkalne trzypiętrowe z dachami płaskimi przy drodze wewnętrznej. W środku wsi
kaplica

z

wieżą,

zmodernizowana

w

murowana,
XIX/XX

w.

ceglana,
Za

otynkowana

wsią

nowy

z

wyjątkiem

cmentarz,

wieży.

pozbawiony

Gotycka

zabytkowych

nagrobków. Po środku aleja drzew, a na osi krzyż. Panorama wsi nie zakłócona z
dominacją wieży kaplicy.

Raski – przysiółek Przeczy
Z

Przeczy

do

Rasek

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
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gospodarcze – stodoły murowane, usytuowane szczytowo i kalenicowo – zdewastowane.
Własność prywatna ANR. W otoczeniu wsi zagajnik.

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 – 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.

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.

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
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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.

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.
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.

SKOROGOSZCZ
Wieś – dawniej miasto. Położona w Dolinie Nysy Kłodzkiej, przy drodze nr 94 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,
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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.
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.

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
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drewniany w ażurowym ogrodzeniu metalowym oraz niezidentyfikowany obiekt murowany.
Na

wzniesieniu

poza

wsią

cmentarz

XIX

w.

wśród

starodrzewu,

zdewastowany,

wyodrębniony element w krajobrazie.

STRZELNIKI
Wieś położona w Pradolinie Wrocławskiej przy drodze nr 94 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 krajowej nr 94 z dominacją wieży kościelnej zakłócona
nowym budynkiem mieszkalnym dwupiętrowym z płaskim dachem.

WRONÓW
Wieś położona jest w Pradolinie Wrocławskiej nad Nysą Kłodzką, ok. 2km od drogi krajowej
nr 94, 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
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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 kwadratowa. 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 prywatna. 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.

13.4. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STRUKTURY UŻYTKOWNIA TERENÓW

Ukształtowana struktura gruntów jest typowa dla gminy miejsko-wiejskiej. W centralnej
części gminy znajduje się miasto, które jest otoczone ośrodkami wiejskimi o charakterze
rolniczym. Większość obszaru gminy stanowią użytki rolne, co wynika z faktu iż, gmina
posiada dobre warunki do rozwoju rolnictwa. Pomimo generalnie wysokich walorów
przestrzeni rolniczej, obejmuje ona jednak także znaczące areały gruntów o niewysokich
klasach bonitacyjnych. Udział powierzchni zalesionej (ok. 12 %) należy uznać za mały.
Obserwuje się dynamiczny wzrost powierzchni terenów mieszkaniowych. W związku z tym
wzrostem, a także potrzebą zalesienia części gruntów rolnych, udział rolniczej przestrzeni
produkcyjnej będzie się zmniejszał. Gmina posiada stosunkowo małą ilość terenów
sportowo-rekreacyjnych w stosunku do jej atrakcyjności w tym zakresie. W związku z
eksploatacją kruszyw naturalnych, na terenie gminy powstawać będą nowe zbiorniki
wodne, które powinny być wykorzystane na funkcji sportu, rekreacji i rozwoju turystyki.
Należy także wykorzystać potencjał gminy w zakresie dostępności komunikacyjnej. Zaleca
się rozwój terenów przy drodze krajowej nr 94, których przeznaczenie powinno mieć
charakter

przemysłowo-usługowy.

Wzdłuż

w/w

drogi

krajowej

nie

należy

rozwijać

zabudowy mieszkaniowej, którą należy wprowadzać w głąb poszczególnych miejscowości.

135
SoftGIS s.c.

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LEWIN BRZESKI

14. I N F R A S T R U K T U R A T E C H N I C Z N A

14.1. GOSPODARKA WODNO-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,

które

zostały

wybudowane przez byłe PGR-y, są obecnie w złym stanie technicznym. Ścieki z Łosiowa
oraz Strzelnik są odprowadzane do oczyszczalni w Brzegu w ramach projektu ISPA.
Na terenie wiejskich gminy istnieją niewielkie zespoły zabudowy we wsiach oraz
stosunkowo małe zapotrzebowanie na wodę, co skutkuje również małą produkcją ścieków.

14.2. ZAOPATRZENIE W WODĘ

Gmina Lewin Brzeski zaopatrywana jest w wodę do spożycia przez 3 wodociągi (wodociąg
publiczny Lewin Brzeski, wodociąg publiczny Mikolin, wodociąg zakładowy Lewin Brzeski).
Jakość wody do spożycia podawanej do sieci z wodociągu Mikolin nie spełnia wymagań
Rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 29 marca 2007 r., w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz 417 z późn. Zmianami) ze
względu na ponadnormatywną zawartość niklu, zaniżoną wartość pH, ponadnormatywną
zawartość żelaza. W pobliżu znajdują się zbiorniki do magazynowania i stacja uzdatniania
wody. Zarządca wodociągu zobowiązał się do podłączenia miejscowości Mikolin do sieci
wodociągu Lewin Brzeski. 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.
Zaopatrzenie w wodę pitną miasta Lewin Brzeski prowadzi się na bazie ujęć miejskich
ujmujących wodę z utworów czwartorzędowych. Na podstawie sprawozdania z badań
wody nr 326/W/S/OL/10 przeprowadzonych w 2010 roku stwierdzono:
•

Mętność: 0,48

•

Barwa: 5

•

Zapach: akceptowalny

•

Smak: akceptowalny
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•

Odczyn (pH): 6,7 – 0,3

•

Przewodność elektryczna: 741

•

Twardość ogólna: 313

•

Amoniak: <0,04

•

Azotyny: <0,01

•

Azotany: <22,2

•

Chlorki: 54,5

•

Żelazo: <0,015

•

Mangan: 0,031

•

Fluorki: 0,08

•

Ołów: <0,005

•

Kadm: <0,001

•

Chrom ogólny <0,003

•

Arsen: <0,0014

•

Trichlorometan: <0,0030

•

Bromodichlorometan: <0,0015

•

THM: <7,5

•

1,2-dichlorometan: <0,6

•

trichlorometanu i tetrachlorometanu: <1,0

•

Siarczany: 195

•

Miedź: <0,005

•

Nikiel: 0,017

•

Rtęć: <0,0004

•

Sód: 25,5

•

Benzo(a)piren: <0,001

•

wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych: <0,004

•

pestycydów: <0,11

•

Cyjanki: <0,005

•

Antymon: <0,0012

•

Selen: 0,0005

•

Bakterie grupy coli w 100ml: 0

Potencjalnym źródłem zanieczyszczeń wód podziemnych na terenie opracowania jest
przede wszystkim użytkowanie rolnicze (nawożenie, środki ochrony roślin) oraz „dzikie”
wysypiska śmieci. Zwłaszcza, że część obszaru charakteryzuje się stosunkowo dobrą
przepuszczalnością gruntów. Jakość wody dla celów pitnych może być chroniona poprzez
ustanowienie stref pośrednich ochrony ujęć.
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Na terenie gminy Lewin Brzeski znajdują się strefy ochronne ujęć wód dla dwóch studni
znajdujących się we wsi Łosiów – strefa ochrony bezpośredniej i pośredniej ustanowiona
Decyzją Wojewody Opolskiego nr OS.III-6210/42/91 z dnia 31.10.1991 r. Część obszaru
objętego zmianą studium znajduje się na terenie strefy ochrony pośredniej ujęć i źródeł
wody pitnej dla miasta Wrocławia, ustanowionej Decyzją Urzędu Wojewódzkiego we
Wrocławiu nr RLSgwI 053/17/74 z dnia 31 marca 1974 r.
Brak kanalizacji sanitarnej może powodować zagrożenie wód powierzchniowych ściekami
sanitarnymi. Nieszczelne szamba oraz wywożenie ścieków w miejsca niedozwolone np. do
lasów i na pola może powodować zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych.
Zagrożeniem dla wód może być również źle prowadzona gospodarka gnojowicą i gnojówką
w gospodarstwach rolnych, przenawożenie, używanie środków ochrony roślin oraz “dzikie”
wysypiska śmieci.

14.3. ODPROWADZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ŚCIEKÓW

Opisano w pkt. 14.1.

14.4. GOSPODARKA ODPADAMI

Wszelkie 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.

14.5. GOSPODARKA ELEKTROENERGETYCZNA

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.

Przez teren gminy Lewin Brzeski przebiega także napowietrzna dwutorowa linia 110 kV o długości
2,9 km, stanowiąza oczep linii relacji Groszowice – Gracze, Groszowice – Hermanowice do GPZ
Przecza. Zarówno GPZ Przecza, jak i zasilająca go linia 100 kV stanowią własność odbiorcy.
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14.5.1. ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

Energia elektryczna dostarczana jest z trzech głównych punktów zasilania: GPZ Gracze,
GPZ Pawłów, GPZ Siołkowice. Łączna długość linii 15kV napowietrznych wynosi obecnie
119,61 km, a łączna linii kablowych 13,47 km. Łączna długość linii napowietrznych
niskiego napięcia (nN) wynosi 71,28 km, a linii kablowych 22,37 km. Łączna ilość stacji
transformatorowych

15/04

kV

w gminie

wynosi

87,

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 przy progu śluzy „Zawada” w Mikolinie.

14.5.2. ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ CIEPLNĄ

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.

14.5.3. ZAOPATRZENIE W GAZ

Na terenie gminy Lewin Brzeski występuje sieć gazowa dystrybucyjna średniego i niskiego
ciśnienia, która zaopatruje w gaz ziemny wysokometanowy odbiorców w miejscowości
Lewin Brzeski i Łosiów.
Miasto Lewin Brzeski zasilane jest ze stacji redukcyjno-pomiarowej I i II stopnia
zlokalizowanej w północno – zachodniej części miasta. Wieś Łosiów zasilana jest ze stacji
redukcyjno – pomiarowej I i II stopnia zlokalizowanej na obrzeżach wsi od strony miasta
Brzeg. Obie stacje są własnością OGP Gaz System podobnie jak gazociągi wysokoprężne
doprowadzające do nich gaz.
W ostatnich trzech latach w mieście Lewin Brzeski zgazyfikowane zostało osiedle domków
jednorodzinnych Osiedle Zatorze oraz strefa inwestycyjna przy ul. Kolejowej.
We wsi Łosiów zgazyfikowane jest tylko osiedle domów jednorodzinnych tzw. Osiedle
WODR oraz jest doprowadzony gaz do suszarni zbóż zlokalizowanej na terenie Ośrodka
Doradztwa Rolniczego.
Dystrybucję paliwa gazowego prowadzi Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w
Zabrzu, Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu.
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Eksploatację i utrzymanie sieci gazowej na terenie miasta Lewin Brzeski i wsi Łosiów
prowadzi Rozdzielnia Gazu w Brzegu.
Rozprowadzone

na

terenie

gminy

gaz

ziemny

wysokometanowy

grupy

E

spełnia

wymagania normy PN-C-04753-E pt. „Gaz ziemny”. Jakość gazu dostarczanego odbiorcom
z sieci rozdzielczej”.

Struktura sieci gazowej na terenie gminy Lewin Brzeski
Charakterystyka sieci gazowych (stan na 31.12.2009r.):
•

Sieć gazowa średniego ciśnienia – 4,3 km

•

Sieć gazowa niskiego ciśnienia

•

Ilość przyłączy gazowych średniego ciśnienia – 46 szt.

•

Ilość przyłączy gazowych niskiego ciśnienia – 580 szt.

- 12,4 km

Gazociągi przebiegające przez obszar gminy wymagają zachowania stref ochronnych,
których parametry określone są odpowiednimi przepisami pokazanymi w poniższej tabeli.

L.p.

Rodzaj obiektu terenowego

1.

Miasta i zespoły wiejskich bud.
mieszkaln. o zwartej zabudowie

2.

Budynki użyteczności publicz.

3.

Budynki mieszkalne zabudowy jedno- i
wielorodzinnej

DN ≤ 300,

DN>300,

DN ≤300,

Licząc od

PN6,3 MPa

PN 6,3MPa

PN 1,6MPa

gazociągu do

25m

50m

20m

35m

65m

25m

granicy terenu

20m

35m

20m

rzutu budynku

linii zwartej
zabudowy

4.

Wolnostojące bud. Mieszkalne

15m

25m

15m

rzutu budynku

5.

Zakłady przemysłowe

25m

50m

20m

granicy terenu

6.

Parkingi

20m

30m

20m

granicy terenu

Tab. 31. Przykładowe odległości podstawowe gazociągów od obiektów terenowych.

14.6. 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.
Tabela 29. przedstawia spis urządzeń nadawczo-odbiorczych telefonii komórkowej, który
pochodzi z Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lewin Brzeski na lata 2010-
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2013 z perspektywą na lata 2014-2017 i został przygotowany w oparciu o dane opracowane
przez WIOŚ.

Lp.

Operator

Pasmo

Lokalizacja, adres

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

PLUS
ERA
ORANGE
ORANGE
ERA
ERA
PLUS
PLUS
ORANGE
ORANGE

GSM900
GSM900
GSM 900, CDMA
GSM900,UMTS
GSM900
GSM1800, UMTS
GSM900
GSM900
GSM900
GSM900

Łosiów, ul. Główna 1
Łosiów, ul. Główna dz. nr 786
Łosiów, ul. Główna 1
Lewin Brzeski, Rynek 1
Lewin Brzeski, dz. nr 474/48
Lewin Brzeski, ul. Powstańców Śląskich 30
Lewin Brzeski, ul. Powstańców Śląskich 30
Skorogoszcz, ul. Okrzei 6
Skorogoszcz, Kolonia, dz. nr 230/37
Oldrzyszowice

Tab. 32. Wykaz urządzeń nadawczo-odbiorczych telefonii komórkowej na terenie gminy lewin Brzeski.

Sposób monitorowania i oceny poziomów pól elektromagnetycznych zgodnie z art 122 - 124
ustawy (Dz.U.08.25.150) z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, prowadzi
Wojewódzki

Inspektor

ochrony

Środowiska

poprzez

okresowe

badania

poziomów

pól

elektromagnetycznych w środowisku i na podstawie wyników pomiarów przekazywanych
Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska przez prowadzącego instalację i użytkownika
urządzenia emitującego pola elektromagnetyczne.

14.7. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z ISTNIEJĄCEGO WYPOSAŻENIA W SYSTEM
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Gmina Lewin Brzeski zaopatrywana jest w wodę do spożycia przez 3 wodociągi (wodociąg
publiczny Lewin Brzeski, wodociąg publiczny Mikolin, wodociąg zakładowy Lewin Brzeski).
Sieć wodociągowa na terenie gminy ma długość 110 km i jest wykonana głównie z pcv.
Istnieją jednak miejsca gdzie należy wymienić rury, które wykonane są z azbestu i
cementu. 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.
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.

141
SoftGIS s.c.

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LEWIN BRZESKI

Przez

teren

wysokiego

gminy

Lewin

napięcia:

Brzeski

110kV

przebiegają

tranzytowe

Hermanowice-Gracze,

110kV

linie

elektroenergetyczne

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

zapotrzebowaniem

mocy,

budowa

GPZ-u

oraz

linii

zasilającej 110kV na obszarze gminy jest w pełni uzasadnione. Linie 15kV występują jako
napowietrzno-kablowe

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.
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.
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.
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.
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Rozdział III.
KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY
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15.KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ GMINY ORAZ PRZEZNACZENIU
TERENÓW

15.1. ZMIANY

W

STRUKTURZE

UŻYTKOWANIA

GRUNTÓW

I

W

UKŁADACH

OSADNICZYCH

Zakłada

się

dalszy

umiarkowany

rozwój

przestrzenny

zainwestowania,

w tym w szczególności zabudowy mieszkaniowej, aktywności gospodarczej oraz
terenów rekreacyjno-wypoczynkowych.

Rozwój terenów osadniczych powinien polegać przede wszystkim na dopełnianiu
i intensyfikacji zagospodarowania istniejących układów, a następnie na dodawaniu
nowych

terenów

zainwestowanych

bezpośrednio

do

granic

istniejących

terenów

osadniczych. Niedopuszczalne jest rozpraszanie nowej zabudowy poza skupione układy
osadnicze. Na wyznaczonych terenach dodanych przyrost zabudowy powinien również
mieć charakter sukcesywny (ciągły), a nie rozproszony. Po realizacji celów studium
przewiduje się ponad dwukrotny wzrost liczby mieszkańców gminy. Nowe tereny
mieszkaniowe stanowić będą sypialnie dla większych miast, takich jak Opole czy
Wrocław a także miejsca osiedlenia ludności, która napłynie po aktywizacji terenów
przemysłowych oraz usługowych, co da możliwość podjęcia przez nich pracy.

W związku ze znacznym rozwojem przestrzennym osadnictwa, terenów aktywności
gospodarczych oraz terenów komunikacyjnych i związanych z infrastrukturą techniczną,
a także w wyniku zalesień, zmniejszy się dotychczasowa przestrzeń rolnicza.

Należy dążyć do stworzenia warunków, zapewniających możliwie pełne funkcjonowanie
osób niepełnosprawnych w środowisku.
Działania,

które

z

pewnością

przyczynią

się

do

ułatwienia

samodzielnego

funkcjonowania osób niepełnosprawnych, to m.in.:
•

Wyposażenie obiektów użyteczności publicznej w:
o

•

podjazdy lub windy dla wózków inwalidzkich,

o

jaskrawe oznaczenie schodka pierwszego i ostatniego,

o

wycieraczki „wtopione w podłogę”,

o

drzwi o szerokości co najmniej 100 cm, swobodnie i lekko otwierane;

dostosowanie przystanków oraz pojazdów komunikacji miejskiej i podmiejskiej
do potrzeb osób niepełnosprawnych;

•

likwidacja barier architektonicznych w ciągach komunikacyjnych ulic i chodników
poprzez:
o

poprawę nawierzchni komunikacyjnych,
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•

o

obniżenie krawężników,

o

odpowiednie oznakowanie przejść dla pieszych;

wyposażenie
urządzenia

istniejących
dźwiękowe

oraz

nowobudowanych

ułatwiające

niewidomym

sygnalizacji
bezpieczne

świetlnych

w

przejście

przez

uprawnionych

osób

jezdnię;
•

wydzielanie

i

oznakowywanie

miejsc

postoju

dla

niepełnosprawnych na parkingach miejskich i przed budynkami użyteczności
publicznej;
•

przystosowywanie mieszkań na parterze dla osób poruszających się na wózkach
inwalidzkich;

•

udzielanie pomocy podmiotom realizującym budownictwo mieszkaniowe, które w
swojej ofercie uwzględnią lokale dla osób niepełnosprawnych;

•

likwidacja barier w komunikacji międzyludzkiej poprzez szkolenie pracowników
zatrudnionych

w

jednostkach

samorządowych

z

zakresu

posługiwania

się

językiem migowym, wyposażenie instytucji w tablice informacyjne i piktogramy
w języku Braille’a opraz głośnomówiące informacje.

15.2. OBSZARY PRZESTRZENI CHRONIONEJ

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,

•

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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o

preferowanie

nowej

zabudowy

nawiązującej

do

regionalnej

tradycji

i otaczającego krajobrazu,
o

utrzymanie historycznej i regionalnej skali struktury jednostek osadniczych,

o

ograniczanie przekształceń naturalnych łąk i pastwisk w grunty orne,

o

rekultywację gruntów zdegradowanych i nieużytków w kierunku leśnym,

o

objęcie ochroną przyrodniczą wartościowych okazów drzew.

Istniejące w gminie cenne przyrodniczo obszary zostały objęte prawną ochroną jako:
•

„Stobrawski Park Krajobrazowy - 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. Utworzony został

Podstawy prawne ustanowienia Stobrawskiego Parku Krajobrazowego:
-

rozporządzenie Nr P/11/99 Wojewody Opolskiego z dnia 28 września
1999 roku.,

-

rozporządzenie Nr 0151/P/19/06 Wojewody Opolskiego z dnia 8 maja
2006 r. w sprawie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj.
Op. Nr 33, poz. 1136),

-

rozporządzenie Nr 0151/P/8/07 Wojewody Opolskiego z dnia 19
stycznia

2007

r.

w

sprawie

ustanowienia

planu

ochrony

dla

Stobrawskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 4, poz.
76);
•

Obszar Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie”,
Bory Niemodlińskie to duży kompleks leśny w dolinie górnej Odry. Zajmuje obszar 48 200
ha lasów, będących pozostałością Przesieki Śląskiej. W Borach Niemodlińskich można
spotkać jelenie, sarny, dziki, lisy, zające, wiewiórki, a nawet nietoperze.

•

Obszar Natura 2000 „Grądy Odrzańskie”,
Ostoja Grądy Odrzańskie stanowi obszar specjalnej ochrony ptaków. Szczególnie
ważnymi składnikami przyrody Grądów Odrzańskich są wyjątkowo stare fragmenty
lasów dębowo-grabowych oraz nadrzeczne lasy, rozlewiska i starorzecza, a także
gniazdujące tu gatunki ptaków: bielik, kania czarna, kania ruda i bączek.
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Położenie
Obszar specjalnej ochrony ptaków o powierzchni 20461 ha leży w Pradolinie
Wrocławskiej na terenie Niziny Śląskiej. Rozciąga się wzdłuż Odry na długości 70
kilometrów od Naroka do Wrocławia.
Historia geologiczna i ukształtowanie
Krajobraz tego terenu ukształtowany został w ciągu ostatnich kilkunastu tysięcy lat,
najpierw wodami topniejącego lodowca, następnie przez rzekę Odrę, a w czasie
ostatnich dwóch tysięcy lat pod wpływem narastającej działalności człowieka
(wycinanie lasów, rolnictwo, melioracje i budownictwo). Obecnie jest to szeroka na
10-12 km dolina rzeczna wypełniona naniesionymi przez Odrę osadami: glebami
powstałymi z mułów (madami) oraz piaskami.
Ekosystem
Ekosystemy Grądów Odrzańskich wykształcone zostały w związku z naturalnym
rytmem wahań poziomu wody w Odrze i rozlewaniem się rzeki na dnie doliny
wiosną. Obecnie na skutek zmian w środowisku (ubywanie lasów w górach i
przedsięwzięcia przeciwpowodziowe), sposób wpływania rzeki na otaczającą ją
przyrodę również się zmienia.
Grądy Odrzańskie zawierają niewielkie fragmenty starych lasów pozostałych po
dawnej Puszczy Niemodlińskiej oraz typy ekosystemów charakterystycznych dla
środkowoeuropejskich

dolin

rzecznych

z

lasami

łęgowymi

i

ekstensywnie

użytkowanymi łąkami nadrzecznymi.
Obszar ten cechuje duża różnorodność siedlisk – w jej wschodniej części dominują
płaty lasów z przewagą żyznych grądów i łęgów wiązowo-jesionowych. Występują tu
także łęgi wierzbowo-topolowe, szuwary, łąki zalewowe oraz turzycowiska. Ponadto
występują liczne rozlewiska wód i starorzecza. Teren obfituje w żyzne gleby, dlatego
na całym jego obszarze znajdują się liczne pola uprawne. W sumie ponad 60%
powierzchni Grądów Odrzańskich zajmują grunty orne, łąki i pastwiska.
Flora
Występują tu bardzo stare drzewostany z przewagą dębów, grabów, klonów i
wiązów, wśród których znajdują się pomniki przyrody. Cennymi gatunkami roślin na
tym terenie są: turzyca Davalla, turzyca cienista, goździk pyszny, róża francuska,
salwinia pływająca, kotewka orzech wodny.
Fauna
Grądy Odrzańskie są terenem występowania ok. 150 gatunków ptaków w tym 4
szczególnie rzadkich: bielik, kania czarna, kania ruda i bączek oraz 18 innych
zamieszczonych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej: ortolan, zimorodek, lelek, bocian
biały i czarny, błotniak stawowy, derkacz, dzięcioł średni, czarny i zielonosiwy,
żuraw, dzierzba gąsiorek, muchołówka białoszyja i mała, lerka, trzmielojad, zielonka
i jarzębatka. Prócz ptaków występują również m.in.: jelonek rogacz, minóg
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strumieniowy, piskorz, kiełb białopłetwy, różanka, traszka grzebieniasta, kumak
nizinny, żółw błotny, wydra i bóbr.
Zagrożenia
Przyrodzie Grądów Odrzańskich zagraża:
-

odstępowanie od ekstensywnych form rolnictwa, osuszanie terenu, wypalanie
roślinności, postępująca intensyfikacja gospodarki rolnej;

-

intensywna gospodarka leśna, wyrąb starych drzew, wywożenie martwych drzew
z lasu;

-

zrzucanie ścieków komunalnych, zanieczyszczenie wód; rozbudowa osiedli w
pobliżu siedlisk dzikich zwierząt;

-

płoszenie

zwierząt,

penetrowanie

siedlisk

ptaków,

niszczenie

gniazd,

kłusownictwo.
•

Obszar Natura 2000 „Bory Niemodlińskie”, składa się z pięciu enklaw w
zachodniej części Borów Niemodlińskich. Jest to fragment wysoczyzny polodowcowej
rozciętej dolinami rzecznymi (Ścinawy Niemodlińskiej, Wytoki, Nysy Kłodzkiej,
Odry). Występują tu wzgórza ostańców i wydmy o wysokości do 15 m, a także
zagłębienia bezodpływowe ze stawami (wody stojące i płynące zajmują 11%
powierzchni),

bagnami,

torfowiskami

i

łąkami

(3%

terenu).

Obszar w 79% porastają lasy gospodarcze z fragmentami lasów naturalnych. Jest
to. Lasy iglaste (w tym cenne bory bagienne) zajmują 26% powierzchni, liściaste (w
tym cenne i rozlegle grądy) - 19%, mieszane 28% terenu. Tereny rolne zajmują 7%
ostoi.
Obszar charakteryzuje się bardzo dużą różnorodnością przyrodniczą. Szczególną
wartość ma zespół torfowisk przejściowych i wysokich z charakterystycznymi
zespołami roślinności i przedstawicielami fauny wodno-błotnej (jedno z dwóch
stanowisk żółwia błotnego w województwie), występujące tu 3 gatunki nietoperzy z
Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej.
•

Obszar

Natura

2000

„Opolska

Dolina

Nysy

Kłodzkiej”

obejmuje

trzy

fragmenty naturalnej, zalewowej doliny podgórskiej rzeki - Nysy Kłodzkiej, ze
starorzeczami

oraz

fragmentami

tarasów

nadzalewowych.

Tarasy

pokryte

są

madami rzecznymi. W lasach liściastych, zajmujących 86% powierzchni przeważa
dobrze wykształcony grąd środkowoeuropejski. Duża część z nich to przeszło 150letnie drzewostany. Wzdłuż koryta zachowały się również płaty bardzo dobrze
wykształconych łęgów. Lasy mieszane i tereny rolne zajmują po 7% obszaru. Obszar
rozciąga się wzdłuż Nysy Kłodzkiej od okolic Michałowa do Ptakowic oraz obejmuje
izolowane fragmenty koło Ptakowic. Obszar jest stosunkowo łatwo dostępny
samochodem.

Można

tam

dojechać

drogą

Lewin

Brzeski

–

Oborki.

O atrakcyjności ostoi stanowią walory przyrodnicze, umożliwiając rozwój wszelkich
form biernego i czynnego wypoczynku związanych z położeniem nadrzecznym i z
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atrakcjami lasu (zbiór płodów runa leśnego). Turystyka kwalifikowana: wędkowanie,
kajakarstwo, wypoczynek nad wodą. Przez Gminę Lewin Brzeski wiedzie szlak
rowerowy długości 81 km. Turystyka krajoznawcza: w sąsiedztwie ostoi warto
zobaczyć: Lewin Brzeski – kościół ewangelicki z XVII w. I Kantorowice – pałac z XIX
w. Turyści korzystają z usług gospodarstw agroturystycznych.
•

Obszar Natura 2000 „Ujście Nysy i Stobrawy”, jest to fragment doliny Odry z
ujściowymi odcinkami Nysy Kłodzkiej i Stobrawy. Jest to jeden z najważniejszych i
największych terenów zalewowych w obrębie województwa opolskiego. Dolina Odry
ulega tu poszerzeniu na skutek łączenia się z dolinami dużych rzek, Nysy Kłodzkiej i
Stobrawy. Obszar ma charakter płaski z zaznaczającymi się licznymi obniżeniami
starorzeczy. Obniżenia terenowe charakteryzują się różnymi stadiami sukcesji
ekologicznej od otwartych wód, do zbiorowisk szuwarowych, turzycowisk i olsów. W
budowie

geologicznej

dominują

ciężkie

mady.

Lokalnie

występują

namuły.

Większość obszaru zlokalizowana jest w międzywalu i na polderach zalewowych i
podlega cyklicznym zalewom powodziowym. Koryta głównych rzek z wyjątkiem
niektórych odcinków Nysy Kłodzkiej są uregulowane. W strukturze użytkowania
gruntów charakterystyczny jest znaczny udział gruntów ornych wysokich klas
bonitacyjnych. Krajobraz ma charakter mozaikowaty za sprawą występowania
licznych starorzeczy, zadrzewień oraz łąk, turzycowisk i lasów.

Podstawa prawna ustanowienia obszarów Natura 2000:
Podstawą prawną tworzenia sieci Natura 2000 jest dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2
kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikich ptaków i dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia
21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory,
które zostały transponowane do polskiego prawa, głównie do ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody. Na terenie gminy Lewin Brzeski, wprowadzono dwa obszary,
które otrzymały kody identyfikacyjne obszarów:

•

-

Grądy Odrzańskie - PLB020002

-

Bory Niemodlińskie - PLH160005

-

Opolska Dolina Nysy Kłodzkiej PLH160014 B

-

Ujście Nysy i Stobrawy PLH16_11

Zespoły Przyrodniczo-Krajobrazowe:
o

„Grądy Odrzańskie”

o

„Stawy Niemodlińskie”,

o

„Dolina Nysy koło Wronowa”,

o

Lewin Brzeski.

Podstawy prawne ustanowienia zespołów przyrodniczo-krajobrazowych:
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•

Uchwała Nr XXII/171/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia
24 czerwca 2008 r.,
Uchwała Nr XVII/152/2004Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia
03 września 2004 r.,

Użytki ekologiczne:
o

„Ptakowice”

o

"Leśniczówka",

o

"Nad Nysą",

o

"Rdestnica",

o

"Riparia”,

o

"Stawki nad Nysą”,

o

"Staw pod pomnikiem",

o

"Torfowisko koło Buszyc".

Podstawy prawne ustanowienia użytków ekologicznych:
Uchwała Nr XVII/151/2004 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia
03 września 2004 r.
• Stanowiska dokumentacyjne przyrody nieożywionej:
o

SDPN „KONIAK” w Leśniczówce,

o

SDPN „PIASKI” w Piaskach,

Podstawy prawne ustanowienia stanowisk dokumentacyjnych przyrody nieożywionej:

-

Uchwała Nr XVII/150/2004 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia
03 września 2004 r.

Dużą wartość zasobów lokalnych środowiska przyrodniczego stanowią:
•

Dolina rzeki Odry,

•

Dolina rzeki Nysy Kłodzkiej,

•

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:
•

zespoły zieleni parkowej,

•

zadrzewienia śródpolne,
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•

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.

15.3. ZMIANY W UKŁADZIE KOMUNIKACYJNYM

1. Planuje się obwodnice w ciągu drogi krajowej nr 94 dla miejscowości: Lewin Brzeski,
Łosiów, Buszyce i Skorogoszcz.

2. Przewiduje
publicznych,

się
w

modernizację
tym

istniejących

wskazanych

na

oraz

rysunku

budowę

nowych

Studium

pt.

odcinków

„Kierunki

dróg

rozwoju

przestrzennego”.

3. Za zgodną z Studium należy uznać zmianę przebiegu drogi przy zachowaniu kierunku jej
przebiegu.

4. Dopuszcza się zmianę przebiegu i parametrów technicznych dróg, określonych w
niniejszym Studium lub rezygnację z niektórych dróg w przypadku:
1) wydania decyzji o lokalizacji drogi innej niż określona w Studium,
2) zmiany planów rozbudowy układu komunikacyjnego o znaczeniu ponadlokalnym.

5. Dopuszcza się możliwość zmiany układu komunikacyjnego na podstawie decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (w skrócie ZRID).

15.4. ZMIANY W SYSTEMACH 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.
Zakłada się wzrost jednostkowego zużycia wody oraz ilość wytwarzanych ścieków. Rozbudowa
sieci wodociągowej odbywać się będzie w miarę przyrostu terenów zabudowanych. Przewiduje
się też podejmowanie niezbędnych działań dla zapewnienia właściwej jakości dostarczanej
użytkownikom wody. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wynikać będzie z przyrostu nowych
terenów

zwodociągowanych

zwodociągowanych

a

oraz

dotychczas

z

sukcesywnego

nieskanalizowanych.

wyposażania
Zakłada

się

istniejących
objęcie

terenów

wszystkich
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gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych działających w gminie (istniejących i
nowopowstających)

systemami

odbioru

odpadów

komunalnych.

Rozbudowa

sieci

elektroenergetycznych, w miarę wzrostu potrzeb wynikających m.in. z przewidywanego
przyrostu

terenów

zainwestowanych.

Przewiduje

się

przyrost

obiektów

i

urządzeń

telekomunikacyjnych.
W roku 2010 i kolejnych latach planowane jest sukcesywne podłączanie nowych odbiorców gazu
w miejscowości Lewin Brzeski i wsi Łosiów jednakże decyzje o doprowadzeniu gazu będą
podejmowane w oparciu o rachunek ekonomiczny inwestycji.
Linie elektroenergetyczne 30 kV stanowią własność spółki Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddział
Regionalny we Wrocławiu, ul. Joannitów 13, 50-525 Wrocław.

16. K I E R U N K I

I

Z A S A D Y

Z A G O S P O D A R O W A N I A

O R A Z

UŻYTKOWANIA TERENÓW

16.1. TERENY WYŁĄCZONE SPOD ZABUDOWY

Tereny wyłączone spod zabudowy:
•

obszary ochrony przyrody: „Stobrawski Park Krajobrazowy”;

•

obszary wód powierzchniowych (cieków i zbiorników);

•

tereny bezpośredniego zagrożenia powodziowego;

•

tereny bezpośredniej ochrony ujęć wodnych;

•

tereny eksploatacji kruszyw;

•

tereny wzdłuż autostrady A4;

•

tereny wyznaczone pod farmy wiatrowe;

•

rezerwa terenowa dla przebudowy drogi krajowej 94;

•

rezerwa terenowa dla budowy linii elektroenergetycznej 400kV;

•

inne tereny wynikające z przepisów odrębnych.

Na

terenach

wyłączonych

spod

zabudowy istnieje

warunkowa

możliwość lokalizacji

zabudowy w przypadku:
•

uzyskania dopuszczenia na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

•

zmiany sposobu zagospodarowania terenu w wyniku rezygnacji z funkcji stanowiącej
podstawę do ograniczenia zabudowy.

Należy pozostawić wzdłuż wszystkich naturalnych i sztucznych cieków wodnych, pasów
terenów o szerokości 5m (licząc od górnej krawędzi biegu cieków) wolnych od zabudowy w
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celu

umożliwienia

administratorom

cieków

wykonywania

prac

remontowo-

administracyjnych.

Zakazuje się wznoszenia zabudowy kubaturowej na terenie cmentarza żydowskiego w
Skorogoszczy, z wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej.

16.2. FUNKCJONALNE JEDNOSTKI TERENOWE – OGÓLNE ZASADY I STANDARDY
ZAGOSPODAROWANIA

1. Cały obszar gminy dzieli się na jednostki terenowe (tereny), dla których określono
przeważające przeznaczenie (podstawowe funkcje terenów), funkcje dopuszczalne oraz
sposoby i zasady zagospodarowania. Jednostki te oznaczono na rysunku Studium pt.
„Kierunki rozwoju przestrzennego” symbolami i wydzielono liniami rozgraniczającymi.
Funkcję linii rozgraniczających pełnią również przedstawione na tym rysunku drogi i ulice,
linia kolejowa oraz granice obrębów.

2. Linie rozgraniczające wyznaczone w Studium mogą ulegać zmianie wynikającej z istniejących
podziałów

geodezyjnych

lub

potrzeb

lokalnych

oraz

zmian

przebiegów

układów

komunikacyjnych i sieci infrastruktury technicznej.

3. W rozwoju zagospodarowania przestrzennego gminy zaleca się preferować kierunki w
maksymalnym stopniu wykorzystujące i podkreślające walory środowiska przyrodniczego, z
zachowaniem dużej dbałości o jego stan.

4. Przyrost terenów osadniczych powinien polegać na dopełnianiu i intensyfikacji istniejących
układów oraz na dodawaniu terenów zainwestowanych bezpośrednio do granic istniejących
terenów osadniczych. Na nowych terenach przyrost zabudowy powinien również mieć
charakter sukcesywny (ciągły), a nie rozproszony.

5. Zaleca się aby nowa jednorodzinna zabudowa mieszkaniowa, mieszkaniowo-gospodarcza
swoją

architekturą

nawiązywała

do

tradycji

regionalnych.

Zaleca się by wysokość takiej zabudowy nie przekraczała 2-kondygnacji naziemnych z
ewentualnie użytkowym poddaszem. Zaleca się symetryczne pokrycia dachowe, o nachyleniu
połaci do 45o.

6. Dopuszcza

się

wyznaczenie

terenów

górniczych

na

terenach

występowania

udokumentowanych złóż kopalin. W przypadku ustalenia w drodze koncesji

terenu

górniczego na danym obszarze ustala się zmianę kierunków zagospodarowania terenów
określonych w niniejszym studium na przeznaczenie

terenu pod teren górniczy. W
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przypadku zmiany kierunków zagospodarowania terenów na tereny górnicze obowiązują
ustalenia jak dla terenów górniczych określone w niniejszym Studium.

7. Należy ograniczać lokalizację budynków w bezpośrednim sąsiedztwie linii rozgraniczających
dróg i ulic klasy zbiorczej (Z) i wyższych klas (A, GP oraz G). Warunki lokalizacji nowej
zabudowy, w tym na stały pobyt ludzi, określają m. in. odpowiednie przepisy.

8. Minimalne odległości lokalizowania obiektów budowlanych od zewnętrznej krawędzi jezdni
drogi klasy GP (głównej ruchu przyśpieszonego):
•

100 m dla obiektów budowlanych z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt
ludzi,

•

25 m dla obiektów budowlanych nie przeznaczonych na stały pobyt ludzi.

9. Minimalne odległości lokalizowania obiektów budowlanych od zewnętrznej krawędzi jezdni
drogi klasy A (autostrady):
•

150 m dla obiektów budowlanych z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt
ludzi,

•

50 m dla obiektów budowlanych nie przeznaczonych na stały pobyt ludzi.

10. Nie należy lokalizować zabudowy w bezpośrednim sąsiedztwie korytarza autostrady A4.

11. Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko należy lokalizować poza
osiedlami mieszkalnymi, poza ustalonymi strefami ochrony sanitarnej ujęć wód, itp.
Lokalizacja inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej odbywać się będzie na
warunkach określonych w przepisach odrębnych.

12. Oddziaływanie

inwestycji

nie

powinno

powodować

przekroczenia

standardów

jakości

środowiska określonych w przepisach odrębnych poza terenem do którego inwestor posiada
tytuł prawny. Dla istniejących zakładów, których oddziaływanie wykracza poza obszary
działalności zaleca się stopniowe ograniczanie uciążliwości poprzez stosowanie rozwiązań
technicznych oraz zmianę technologii.

13. Linię zabudowy od cieków naturalnych tj.: rzeki Odra, rzeki Nysa Kłodzka, Ptakowicki Potok,
Borkowicki Potok, Krzywula (Dożyna), Cięcina, Kanał Raski, zaliczanych do śródlądowych
wód powierzchniowych stanowiących własność publiczną, istotną dla regulacji stosunków
wodnych na potrzeby rolnictwa, należy utrzymać w odległości zapewniającej wykonanie robót
konserwacyjnych sposobem mechanicznym zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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14. W

przypadku

(opadowych,

wprowadzenia
roztopowych

(energetycznymi,

do

oraz

gazowymi,

koryt

cieków

naturalnych

oczyszczonych

komunalnych), przekroczenia

wodociągowymi

itp.),

tych

wznoszenia

koryt

budowli

ścieków

przewodami
piętrzących

i

upustowych dla potrzeb stawów służących do chowu ryb, przedsięwzięcia te należy uzgodnić
z administratorem tych cieków.

15. W

przypadku

lokalizacji

obiektów

budowlanych

na

terenach

zdrenowanych

lub zmeliorowanych rowami należy w uzgodnieniu z administratorem tych urządzeń dokonać
ich przebudowy w celu zachowania ich dalszego funkcjonowania.

16. W użytkowaniu i zagospodarowaniu jednostek terenowych należy uwzględnić chronione
obiekty i obszary, rozważyć powołanie proponowanych w Studium tego typu obiektów i
obszarów

oraz

respektować

zasady

zagospodarowania

dotyczące

innych

wydzieleń

przestrzennych określonych w niniejszym Studium.

17. Dopuszcza się dokonywanie scaleń i podziałów geodezyjnych, które nie będą utrudniały
realizacji ustaleń Studium i w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

18. Za zgodne z ustaleniami Studium uznaje się zmianę przeznaczenia podstawowego lub
dopuszczalnego terenu wynikającą z braku zgody na przeznaczenie terenów rolnych lub
leśnych na cele nierolne lub nieleśne lub występowania lokalnych czynników fizjograficznych
uniemożliwiających realizację przeznaczenia podstawowego.

19. Na
w

wszystkich
planach

lokalizacja
planów

terenach

miejscowych
tych

funkcji

miejscowych,

określonych

w

funkcji

innych

wynika

z

wydanych

studium
niż

planów

decyzji

i

dopuszcza

wyznaczone
wyższego

pozwoleń

i

w
rzędu,

nie

się

lokalizację

studium

o

ile

obowiązujących

będzie

powodować

konfliktów z sąsiadującymi terenami.

20. Pod

pojęciem

„usługi

niekomercyjne”

należy

rozumieć

działalność

usługową

nie nastawioną na osiąganie zysku, realizowaną zarówno przez podmioty publiczne, prywatne
i inne. Do działalności komercyjnej (inaczej gospodarczej) – nie tylko usługowej – zalicza się
natomiast takie, które nastawione są na osiąganie zysku.

21. Pod pojęciem działalność/obiekt nieuciążliwa należy rozumieć taką, która w miejscu
lokalizacji (a nie tylko poza granicami nieruchomości) nie spowoduje obniżenia standardów
środowiska określonych w przepisach szczególnych.
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22. Pod pojęciem usługi chronione należy rozumieć te, dla których w przepisach ochrony
środowiska ustalono standardy jakości środowiska takie jak dla zabudowy mieszkaniowej lub
wyższe (np. szpitale, domy opieki społecznej, budynki związane ze stałym lub czasowym
pobytem dzieci i młodzieży itp.).

23. Pod
lub

pojęciem

drobna

działalność

komercyjno-usługowa)

należy

gospodarcza
rozumieć

(produkcyjna,

naprawcza

przedsiębiorstwa

produkcyjne

(w tym w sferze gospodarki rolnej) nie przekraczające 1ha.

24. Pod pojęciem uciążliwość dla środowiska należy przez to rozumieć zjawiska fizyczne lub stan
powodujący

przekroczenie

standardów

jakości

środowiska

określonych

w

przepisach

odrębnych, poza terenem do którego inwestor posiada tytuł prawny.

25. Wzdłuż istniejących i projektowanych napowietrznych linii 110 kV ustala się strefę
ograniczonego użytkowania, obejmującą tereny zlokalizowane bezpośrednio pod linią, oraz
pasy terenu o szerokości 15 m od rzutu skrajnego przewodu linii, po obu jej stronach.

26. Wzdłuż napowietrznych linii ustala się strefę ograniczonego użytkowania, tj. pasy wolne od
drzew, gałęzi, konarów i krzewów o szerokości, licząc od osi linii z każdej strony:
•

dla linii 15 kV – pas o szerokości 8 m,

•

dla linii 0,4 kV – pas o szerokości 3 m.

27. Wokół obrysu stacji transformatorowych 15/0,4 kV należy ustalić strefę techniczną o
szerokości ok. 1,5 m, która umożliwi dostęp do wszystkich urządzeń elektroenergetycznych.

16.3. FUNKCJONALNE JEDNOSTKI TERENOWE - SZCZEGÓŁOWE ZASADY I STANDARDY
ZAGOSPODAROWANIA

1) obszary zabudowy śródmiejskiej – MC;

a) ustala się tereny mieszkaniowe śródmiejskiej zabudowy mieszkaniowej -wielorodzinnej
oraz jednorodzinnej oraz tereny usług o charakterze lokalnym i ponadlokalnym;

b) ustala się wskaźnik intensywności zabudowy nie większy niż 1,4;
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c) wysokość wysokość nowych lub rozbudowywanych lub przebudowywanych budynków nie
powinna przekraczać 18 m. Dopuszcza się wznoszenie obiektów budowlanych o
wysokości przekraczającej 18 m, jeżeli:
•

stanowi to odbudowę lub rekonstrukcję, w historycznej formie, zniszczonego
obiektu zabytkowego,

•

są to obiekty sakralne,

•

są to określone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
dominanty układu zabudowy,

•

są

to

budynki

nawiązujące

się

w

bezpośrednim

wysokością

sąsiedztwie

i

istniejących

formą

do

budynków

znajdujących
o

wysokości

przekraczającej 18 m,
•

są to dopuszczone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
wieże, maszty, kominy i inne budowle;

d) ustala się wskaźniki powierzchni biologicznie czynnej na działkach nie mniejszy niż 20%;

e) dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych w ilości:
•

budynki mieszkalne: minimum 1,5 miejsca postojowego na 1 mieszkanie,

•

lokale gastronomiczne: co najmniej 1 m.p. na 5 miejsc konsumpcyjnych,

•

biura, urzędy, poczty, banki: co najmniej 3 m.p. na 100 m² pow. użytkowej,

•

pozostałe usługi, w tym przychodnie i gabinety lekarskie, itp.: co najmniej 1

m.p. na /50 m² pow. użytkowej i nie mniej niż 2 m.p. na 1 gabinet/pracownię;

f)

dopuszcza się rzemiosła i drobnej działalności produkcyjnej nieuciążliwej dla środowiska;

g) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej oraz komunikacji
obsługujące podstawowe zagospodarowanie terenu, dopuszcza się również urządzenia
i obiekty o charakterze ponadlokalnym;

h) dopuszcza się lokalizację zieleni publicznej (skwery, parki, zieleńce, place zabaw itp.);

i)

na terenach objętych ochroną konserwatorską należy uzgadniać projekty z właściwymi
służbami;

j)

nie zezwala się na lokalizację obiektów hodowlanych oraz obiektów usługowych
i produkcyjnych o dużej uciążliwości, stwarzających zagrożenie dla środowiska i zdrowia
ludzi;

k) należy dążyć do:
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•

lokalizacji obiektów usługowych w parterach budynków mieszkaniowych,

•

lokalizacji usług ponadlokalnych (m.in. gastronomii, turystyki, kultury, obsługi
finansowej).

•

lokalizacji usług stanowiących obsługę osiedli mieszkaniowych (m.in. kultury,
edukacji, sportu i rekreacji, przychodnie specjalistyczne).

2) obszary zagospodarowania intensywnego – MI;

a) ustala się tereny mieszkaniowe intensywnej zabudowy wielorodzinnej oraz
jednorodzinnej;

b) ustala się wskaźnik intensywności zabudowy nie większy niż 0,9;

c) wysokość nowych lub przebudowywanych lub rozbudowywanych budynków nie powinna
przekraczać 18 m. Dopuszcza się wznoszenie obiektów budowlanych o wysokości
przekraczającej 18 m, jeżeli:
•

stanowi to odbudowę lub rekonstrukcję, w historycznej formie, zniszczonego
obiektu zabytkowego,

•

są to obiekty sakralne,

•

są to określone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
dominanty układu zabudowy,

•

są

to

budynki

nawiązujące

się

w

bezpośrednim

wysokością

sąsiedztwie

i

istniejących

formą

do

budynków

znajdujących
o

wysokości

przekraczającej 18 m,
•

są to dopuszczone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
wieże, maszty, kominy i inne budowle;

d) ustala się wskaźniki powierzchni biologicznie czynnej na działkach nie mniejszy niż 20%;

e) dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych w ilości:
•

budynki mieszkalne: minimum 1,5 miejsca postojowego na 1 mieszkanie,

•

lokale gastronomiczne: co najmniej 1 m.p. na 5 miejsc konsumpcyjnych,

•

biura, urzędy, poczty, banki: co najmniej 3 m.p. na 100 m² pow. użytkowej,

•

pozostałe usługi, w tym przychodnie i gabinety lekarskie, itp.: co najmniej 1

m.p. na /50 m² pow. użytkowej i nie mniej niż 2 m.p. na 1 gabinet/pracownię;
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f)

dopuszcza się lokalizację usług towarzyszących zabudowie mieszkaniowej (szkoły,
przedszkola, ośrodki zdrowia, tereny kultu religijnego itp.);

g) dopuszcza się funkcje gospodarcze o niskiej uciążliwości – rolnicze, usługowe,
produkcyjne, przetwórcze, naprawcze, magazynowe, składowe, bazowe, itp.;

h) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej oraz komunikacji
obsługujące podstawowe zagospodarowanie terenu, dopuszcza się również urządzenia
i obiekty o charakterze ponadlokalnym;

i)

dopuszcza się lokalizację zieleni publicznej, przydomowej, ogrodów, szklarń, placów
zabaw itp.;

j)

należy dążyć do pełnego wykorzystania budynków w zagrodach gospodarczych, które
porzuciły działalność rolniczą, ich adaptacji na inne funkcje;

k) na terenach objętych ochroną konserwatorską należy uzgadniać projekty z właściwymi
służbami;

l)

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;

m) na terenach wiejskich z wyłączeniem miasta Lewin Brzeski dopuszcza się lokalizację
gospodarstw rolnych i hodowlanych do 50 DJP.

3) obszary zagospodarowania ekstensywnego – ME

a) ustala

się

tereny

mieszkaniowe

ekstensywnej

zabudowy

wielorodzinnej

oraz

jednorodzinnej ze znacznym udziałem zieleni towarzyszącej;

b) ustala się wskaźnik intensywności zabudowy nie większy niż 0,4;

c) wysokość nowych lub przebudowywanych lub rozbudowywanych budynków nie powinna
przekraczać 12 m. Dopuszcza się wznoszenie obiektów budowlanych o wysokości
przekraczającej
12 m, jeżeli:
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•

stanowi to odbudowę lub rekonstrukcję, w historycznej formie, zniszczonego
obiektu zabytkowego,

•

są to obiekty sakralne,

•

są to określone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
dominanty układu zabudowy,

•

są

to

budynki

nawiązujące

się

w

bezpośrednim

wysokością

sąsiedztwie

i

istniejących

formą

do

budynków

znajdujących
o

wysokości

przekraczającej 12 m,
•

są to dopuszczone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
wieże, maszty, kominy i inne budowle;

d) ustala się wskaźniki powierzchni biologicznie czynnej na działkach nie mniejszy niż
50%;

e) dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych w ilości:
•

budynki mieszkalne: minimum 1,5 miejsca postojowego na 1 mieszkanie,

•

lokale gastronomiczne: co najmniej 1 m.p. na 5 miejsc konsumpcyjnych,

•

biura, urzędy, poczty, banki: co najmniej 3 m.p. na 100 m² pow. użytkowej,

•

pozostałe usługi, w tym przychodnie i gabinety lekarskie, itp.: co najmniej 1

m.p. na /50 m² pow. użytkowej i nie mniej niż 2 m.p. na 1 gabinet/pracownię;

f) dopuszcza się ekstensywne zagospodarowanie pojedynczymi obiektami usługowymi;

g) dopuszcza się funkcje uzupełniające w postaci obiektów usługowych, terenów
sportu, rekreacji, zieleni parkowej, placów zabaw, itp.;

h)

tereny zagospodarowania ekstensywnego wyznacza się jako „dopełnienie” układów
osadniczych,

mogące

również

stanowić

elementy

objętych

ochroną

konserwatorską

uzupełniające

korytarzy

ekologicznych;

i)

na

terenach

należy

uzgadniać

projekty

z

właściwymi służbami;

j) 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;

k) na terenach wiejskich z wyłączeniem miasta Lewin Brzeski dopuszcza się lokalizację
gospodarstw rolnych i hodowlanych do 240 DJP.
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4) ML - obszary zabudowy letniskowej

a) ustala się zabudowę sezonową związaną z indywidualnym wypoczynkiem letnim;

b) na

każdej

wydzielonej

działce

powinien

znajdować

się

tylko jeden

budynek

letniskowy o powierzchni zabudowy do 120m2;

c) ustala się wskaźnik intensywności zabudowy nie większy niż 0,3;

d) zaleca się wysokość budynków do 2 kondygnacji nadziemnych przy założeniu, że
wysokość nowych lub przebudowywanych lub rozbudowywanych budynków nie powinna
przekraczać 9 m;

e) ustala się dachy dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu połaci 30-45 stopni;

f) ustala się wskaźniki powierzchni biologicznie czynnej na działkach nie mniejszy niż
70%;

g) dopuszcza

się

lokalizację

miejsc

postojowych,

zarówno

terenowych,

jak i w budynkach;

h) dopuszcza się - w tym na wydzielonych działkach lub jednostkach terenowych tworzenie zespołów zieleni urządzonej;

i)

dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury;

j) dopuszcza się lokalizację, w tym w wyodrębnionych obiektach, usług handlu
i gastronomii, towarzyszących funkcji turystycznej, sportowej lub rekreacyjnej,
z wyjątkiem stacji paliw i nowych obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży
powyżej 100 m2;

k) dopuszcza się przeprowadzanie dróg i ulic (publicznych i wewnętrznych) oraz sieci
infrastruktury

technicznej

i

lokalizację

urządzeń

towarzyszących

tym

sieciom,

jeżeli sposób ich lokalizacji będzie minimalizował wpływ na tereny przewidziane
pod zainwestowania oraz obszary podlegające ochronie.
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5) P - obszary aktywności gospodarczej - przemysłowych, usługowych, naprawczych
oraz baz, składów i magazynów a także obiektów związanych z produkcją
rolniczą (np. intensywne ogrodnictwo, lokalizacja ferm hodowlanych) i obsługą
produkcji rolniczej

a) ustala się zabudowę z przewagą funkcji gospodarczych;

b) wysokość nowych lub przebudowywanych lub rozbudowywanych budynków nie powinna
przekraczać 25 m. Dopuszcza się wznoszenie obiektów budowlanych o wysokości
przekraczającej 25 m, jeżeli:
•

stanowi to odbudowę lub rekonstrukcję, w historycznej formie, zniszczonego obiektu
zabytkowego,

•

są to określone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dominanty
układu zabudowy,

•

są

to

budynki

nawiązujące

wysokością

i

formą

do

znajdujących

się w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budynków o wysokości przekraczającej 25 m,
•

są to dopuszczone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wieże,
maszty, kominy i inne budowle;

c)

udział powierzchni biologicznie czynnej nie może stanowić mniej niż 10 % powierzchni
nieruchomości. Na nieruchomościach z istniejącą zabudową, na których warunek ten nie jest
spełniony, dopuszcza się pomniejszenie powierzchni biologicznie czynnej o 10 % w stosunku
do istniejącej;

d) dopuszcza się obiekty obsługi gospodarki komunalnej;

e) dopuszcza się obiekty usług niekomercyjnych w budynkach;

f)

dopuszcza się funkcje mieszkaniowe związane z obiektem przemysłowo – usługowym
(np.: mieszkanie właściciela zakładu usługowego, mieszkania służbowe);

g) dopuszcza się zieleń urządzoną, w szczególności o charakterze izolacyjnym i osłonowym;

h) dopuszcza się uprawy rolne i ogrodnicze (w tym pod szkłem i folią);

i)

dopuszcza się przeprowadzanie dróg i sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizację
urządzeń towarzyszących tym sieciom, a także miejsc postojowych, jeżeli sposób
ich lokalizacji będzie minimalizował wpływ na tereny przewidziane pod zainwestowania
oraz obszary podlegające ochronie;
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j)

niedopuszczalne jest lokalizowanie nowej zabudowy mieszkaniowej, w tym zagrodowej
i usług chronionych (typu szkoła, przedszkole itp.) oraz obiektów handlowych o powierzchni
sprzedaży powyżej 2000 m2;

k) na terenie miasta Lewin Brzeski nie dopuszcza się lokalizacji gospodarstw rolnych i
hodowlanych.

6) PE - obszary eksploatacji kruszywa

a) ustala się tereny eksploatacji kruszywa;

b) dopuszcza się lokalizację wyłącznie tymczasowych obiektów biurowych, gospodarczych
oraz socjalnych, związanych z prowadzoną działalnością;

c) wysokość nowych lub przebudowywanych lub rozbudowywanych budynków nie powinna
przekraczać 10 m; zaleca się budowę obiektów parterowych;

d) dopuszcza się lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury technicznej oraz urządzeń
związanych z wydobyciem i przeróbką kruszywa;

e) dopuszcza się lokalizację komunikacji wewnętrznej, w tym: wydzielonych miejsc
postojowych, parkingów oraz placów manewrowych;

f)

dopuszcza się tymczasowe składowanie urobku oraz nakładu;

g) kierunek rekultywacji terenów – wody otwarte, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
i zalesienia.

7) UA – obszary usług administracji

a) ustala się tereny zabudowy usług administracji;

b) ustala się wskaźnik intensywności zabudowy nie większy niż 1;

c) zaleca się zabudowę o wysokości od 1 do 3 kondygnacji lecz wysokość nowych lub
przebudowywanych lub rozbudowywanych budynków nie powinna przekraczać 18 m.
Dopuszcza

się

wznoszenie

obiektów

budowlanych

o

wysokości

przekraczającej

18 m, jeżeli:
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•

stanowi to odbudowę lub rekonstrukcję, w historycznej formie, zniszczonego
obiektu zabytkowego,

•

są to obiekty sakralne,

•

są to określone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
dominanty układu zabudowy,

•

są

to

się

w

budynki

nawiązujące

bezpośrednim

wysokością

sąsiedztwie

i

istniejących

formą

do

budynków

znajdujących
o

wysokości

przekraczającej 18 m,
•

są to dopuszczone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
wieże, maszty, kominy i inne budowle;

d) ustala się wskaźniki powierzchni biologicznie czynnej na działkach nie mniejszy niż
20%;

e) dopuszcza się tworzenie zespołów zieleni urządzonej;

f) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury;

g) dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych, zarówno terenowych, jak i w budynkach,
z zastrzeżeniem, że jednokondygnacyjne naziemne garaże mogą być lokalizowane
wyłącznie

na

zasadach

i

w

miejscach

określonych

w

miejscowych

planach

zagospodarowania przestrzennego;

h) dopuszcza się przeprowadzanie dróg i ulic (publicznych i wewnętrznych) oraz sieci
infrastruktury technicznej i lokalizację urządzeń towarzyszących tym sieciom, jeżeli
sposób
ich lokalizacji będzie minimalizował wpływ na tereny przewidziane pod zainwestowania
oraz obszary podlegające ochronie;

8) UK – obszary usług kultury i kultu religijnego

a) ustala się tereny obiektów usług kultury i kultu religijnego;

b) ustala się wskaźnik intensywności zabudowy nie większy niż 0,9;

c) ustala się wskaźniki powierzchni biologicznie czynnej na działkach nie mniejszy niż 20%;

d) wysokość nowej świątyni, wraz z wieżą, stanowiącą jej najwyższą część, nie powinna
przekroczyć 30 m;
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e) zaleca się zabudowę o wysokości do 2 kondygnacji lecz wysokość nowowznoszonych
pozostałych budynków, z zastrzeżeniem pkt d, nie powinna przekraczać 12 m; dopuszcza
się wznoszenie obiektów budowlanych o wysokości przekraczającej 12 m, jeżeli są to
określone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dominanty układu
zabudowy;

f)

dopuszcza

się

funkcje

mieszkaniowe

związane

z

obiektem

usług

kultu

religijnego

(np. plebanię, itp.);

g) dopuszcza się tworzenie zespołów zieleni urządzonej; dopuszcza się lokalizację obiektów
małej architektury;

h) dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych, zarówno terenowych, jak i w budynkach, z
zastrzeżeniem, że jednokondygnacyjne naziemne garaże mogą być lokalizowane wyłącznie
na zasadach i w miejscach określonych w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego;

i)

dopuszcza się przeprowadzanie dróg i ulic (publicznych i wewnętrznych) oraz sieci
infrastruktury technicznej i lokalizację urządzeń towarzyszących tym sieciom, jeżeli sposób
ich lokalizacji będzie minimalizował wpływ na tereny przewidziane pod zainwestowania
oraz obszary podlegające ochronie;

9) UO – obszary usług oświaty

a) ustala się tereny usług oświaty oraz żłobków;

b) ustala się wskaźnik intensywności zabudowy nie większy niż 0,8;

c) ustala się wskaźniki powierzchni biologicznie czynnej na działkach nie mniejszy niż 20%;

d) zaleca się zabudowę o wysokości od 1 do 3 kondygnacji lecz wysokość nowych lub
przebudowywanych lub rozbudowywanych budynków nie powinna przekraczać 18 m;
dopuszcza; się wznoszenie obiektów budowlanych o wysokości przekraczającej 18 m, jeżeli
są to określone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dominanty układu
zabudowy;
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e) dopuszcza się tworzenie zespołów zieleni urządzonej; dopuszcza się lokalizację obiektów
małej architektury;

f)

dopuszcza się lokalizację obiektów sportowych;

g) dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych, zarówno terenowych, jak i w budynkach,
z zastrzeżeniem, że jednokondygnacyjne naziemne garaże mogą być lokalizowane
wyłącznie na zasadach i w miejscach określonych w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego;

h) dopuszcza się przeprowadzanie dróg i ulic (publicznych i wewnętrznych) oraz sieci
infrastruktury technicznej i lokalizację urządzeń towarzyszących tym sieciom, jeżeli sposób
ich lokalizacji będzie minimalizował wpływ na tereny przewidziane pod zainwestowania
oraz obszary podlegające ochronie;

10)

UZ – obszary usług zdrowia

a) ustala się tereny usług zdrowia;

b) ustala się wskaźnik intensywności zabudowy nie większy niż 0,8;

c) ustala się wskaźniki powierzchni biologicznie czynnej na działkach nie mniejszy niż 20%;

i)

zaleca się zabudowę o wysokości do 3 kondygnacji lecz wysokość nowowznoszonych
budynków,

nie

powinna

przekraczać

18

m;

dopuszcza

się

wznoszenie

obiektów

budowlanych o wysokości przekraczającej 18 m, jeżeli są to określone w miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego dominanty układu zabudowy;

d) dopuszcza się tworzenie zespołów zieleni urządzonej; dopuszcza się lokalizację obiektów
małej architektury;

e) dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych, zarówno terenowych, jak i w budynkach,
z zastrzeżeniem, że jednokondygnacyjne naziemne garaże mogą być lokalizowane
wyłącznie na zasadach i w miejscach określonych w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego;

f)

dopuszcza się przeprowadzanie dróg i ulic (publicznych i wewnętrznych) oraz sieci
infrastruktury technicznej i lokalizację urządzeń towarzyszących tym sieciom, jeżeli sposób
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ich lokalizacji będzie minimalizował wpływ na tereny przewidziane pod zainwestowania
oraz obszary podlegające ochronie;

11)

US – obszary usług sportu i rekreacji

a) ustala się tereny usług sportu i rekreacji;

b) ustala się wskaźnik intensywności zabudowy nie większy niż 0,5;

c) ustala się wskaźniki powierzchni biologicznie czynnej na działkach nie mniejszy niż 40%;

j)

zaleca się zabudowę o wysokości do 3 kondygnacji lecz wysokość nowowznoszonych
budynków,

nie

powinna

przekraczać

18

m;

dopuszcza

się

wznoszenie

obiektów

budowlanych o wysokości przekraczającej 18 m, jeżeli są to określone w miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego dominanty układu zabudowy;

d) dopuszcza się zieleń urządzoną;

e) dopuszcza się usługi związane z przeważającym przeznaczeniem terenu (np. hotelarskie,
handlu i gastronomii) oraz lokalizowanie usług komunalnych (np. świetlic wiejskich);

f)

dopuszcza się przeprowadzanie dróg i sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizację
urządzeń towarzyszących tym sieciom, a także miejsc postojowych, jeżeli sposób
ich lokalizacji będzie minimalizował wpływ na tereny przewidziane pod zainwestowania
oraz obszary podlegające ochronie;

12)

U - obszary usług

a) ustala się tereny usług, w tym handlu z obiektami sprzedaży poniżej 2000m2;

b) ustala się wskaźnik intensywności zabudowy nie większy niż 0,8;

c) ustala się wskaźniki powierzchni biologicznie czynnej na działkach nie mniejszy niż 25%;

d) zaleca

się

zabudowę

wysokości

do

3

kondygnacji

lecz

wysokość

nowych

lub

przebudowywanych lub rozbudowywanych budynków nie powinna przekraczać 18 m.
Dopuszcza

się

wznoszenie

obiektów

budowlanych

o

wysokości

przekraczającej

18 m, jeżeli:
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•

stanowi to odbudowę lub rekonstrukcję, w historycznej formie, zniszczonego
obiektu zabytkowego,

•

są to obiekty sakralne,

•

są to określone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
dominanty układu zabudowy,

•

są

to

budynki

nawiązujące

się

w

bezpośrednim

wysokością

sąsiedztwie

i

formą

istniejących

do

budynków

znajdujących
o

wysokości

przekraczającej 18 m,
•

są to dopuszczone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
wieże, maszty, kominy i inne budowle;

e) dopuszcza

się

funkcje

mieszkaniowe

związane

z

obiektem

usługowym

(np.: mieszkanie właściciela zakładu usługowego, mieszkania służbowe);

f) dopuszcza się lokalizację - w budynkach na powierzchni użytkowej nie przekraczającej
500 m2 - nieuciążliwej działalności gospodarczej;

g) dopuszcza

się

bazy,

składy,

magazyny

i

hurtownie

o

powierzchni

gruntu

nie przekraczającej 5000 m2 oraz o powierzchni pod budynkami nie przekraczającej
2000 m2;

h) zakazuje się lokalizacji usług handlu o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2;

i)

dopuszcza się obiekty obsługi gospodarki komunalnej (np.: warsztaty lub bazy);

j) dopuszcza się bazy transportowe;

k) dopuszcza

się

lokalizację

miejsc

postojowych,

zarówno

terenowych,

jak i w budynkach, z zastrzeżeniem, że jednokondygnacyjne naziemne garaże mogą
być lokalizowane wyłącznie na zasadach i w miejscach określonych w miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego;

l)

dopuszcza się, w tym na wydzielonych działkach lub jednostkach terenowych, zieleń
urządzoną oraz obiekty i zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne. Dopuszcza się także
obiekty małej architektury;

m) dopuszcza się przeprowadzanie dróg i ulic (publicznych i wewnętrznych) oraz sieci
infrastruktury technicznej i lokalizację urządzeń towarzyszących tym sieciom,
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jeżeli sposób ich lokalizacji będzie minimalizował wpływ na tereny przewidziane
pod zainwestowania oraz obszary podlegające ochronie;

n) na terenach sąsiadujących z dworcami kolejowymi należy dążyć do:
•

lokalizacji obiektów usługowych zapewniających obsługę ruchu pasażerskiego i
turystycznego,

•

podniesienia standardów zagospodarowania terenów przestrzeni publicznych;

o) na terenach znajdujących się w centrum miasta Lewin Brzeski należy dążyć do:
•

lokalizacji obiektów usługowych o randze ogólnomiejskiej (m.in. usługi kultury,

gastronomii, handlu, biznesu, administracji, turystyki),
•

lokalizacji obiektów usługowych o szczególnie atrakcyjnej formie architektury,

•

zapewnienia przestrzeni publicznych o wysokich walorach estetycznych (m.in.

place, skwery, ciągi piesze, wprowadzenie akcentów architektonicznych).

13)

UC – obszary obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2

a) ustala się tereny usług, w tym handlu z obiektami sprzedaży powyżej 2000m2;

b) ustala się wskaźnik intensywności zabudowy nie większy niż 0,9;

c) ustala się wskaźniki powierzchni biologicznie czynnej na działkach nie mniejszy niż 10%;

d) zaleca się zabudowę wysokości do 3 kondygnacji lecz wysokość nowo wznoszonych lub
modernizowanych budynków nie powinna przekraczać 20 m;

e) dopuszcza się obiekty sportowe i kulturalne w budynkach (np. basen pływacki, kryte
korty tenisowe, kina itp.);

f) dopuszcza się obiekty usług niekomercyjnych w budynkach;

g) dopuszcza

się

funkcje

mieszkaniowe

związane

z

obiektem

usługowym

(np.: mieszkanie właściciela zakładu usługowego, mieszkania służbowe);

h) niedopuszczalne jest lokalizowanie nowej zabudowy mieszkaniowej i usług chronionych;

i)

dopuszcza

się

lokalizację

miejsc

postojowych,

zarówno

terenowych,

jak i w budynkach oraz podziemnych, z zastrzeżeniem, że jednokondygnacyjne
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naziemne garaże mogą być lokalizowane wyłącznie na zasadach i w miejscach
określonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego;

j) dopuszcza

się

zieleń

urządzoną,

w

szczególności

o

charakterze

izolacyjnym

i osłonowym, zwłaszcza w przypadku ich sąsiedztwa z istniejącą lub planowaną
zabudową mieszkaniową; zieleń urządzona może zajmować część działki, całą
działkę, część lub całą jednostkę terenową;

k) dopuszcza się przeprowadzanie dróg i ulic (publicznych i wewnętrznych) oraz sieci
infrastruktury

technicznej

i

lokalizację

urządzeń

towarzyszących

tym

sieciom,

jeżeli sposób ich lokalizacji będzie minimalizował wpływ na tereny przewidziane
pod zainwestowania oraz obszary podlegające ochronie.

14)

KK - obszary zamknięte Polskich Kolei Państwowych

Zagospodarowanie terenu zgodnie z potrzebami funkcji kolei oraz z obowiązującymi
przepisami.

15)

KS – obszary obsługi komunikacji

a) ustala się tereny obsługi komunikacji – stacje paliw oraz usługi towarzyszące;

b) ustala się wskaźnik intensywności zabudowy nie większy niż 0,8;

c) ustala się wskaźniki powierzchni biologicznie czynnej na działkach nie mniejszy niż
10%;

d) zaleca się zabudowę wysokości do 3 kondygnacji lecz wysokość nowo wznoszonych lub
modernizowanych budynków nie powinna przekraczać 18 m;

e) dopuszcza

się

zieleń

urządzoną,

w

szczególności

o

charakterze

izolacyjnym

i osłonowym, zwłaszcza w przypadku ich sąsiedztwa z istniejąca lub planowaną
zabudową mieszkaniową;
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f)

dopuszcza się przeprowadzanie dróg i sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizację
urządzeń towarzyszących tym sieciom, a także miejsc postojowych, jeżeli sposób
ich lokalizacji będzie minimalizował wpływ na tereny przewidziane pod zainwestowania.

16)

I – obszary infrastruktury technicznej

a) ustala się tereny infrastruktury technicznej (energetyka, woda, kanalizacja, telekomunikacja,
gaz, ciepło);

b) powierzchnia zabudowy i powierzchnia biologicznie czynna powinna być określona w planie
miejscowym według standardów dla terenu infrastruktury technicznej.

c) wysokość zabudowy powinna być określona w planie miejscowym według standardów dla terenu
infrastruktury technicznej.

d) dopuszcza się zieleń, w szczególności o charakterze izolacyjnym i osłonowym oraz zakrzewienia,
zadrzewienia i zalesienia;

e) dopuszcza się przeprowadzanie dróg i sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizację
urządzeń towarzyszących tym sieciom, a także miejsc postojowych, jeżeli sposób
ich lokalizacji będzie minimalizował wpływ na tereny przewidziane pod zainwestowania oraz
obszary podlegające ochronie.

17)

ZP - obszary zieleni urządzonej

a) ustala się tereny zieleni parkowej;

b) dopuszcza

się

pojedyncze

obiekty

usługowe

uatrakcyjniające

podstawowe

zagospodarowanie terenu (np. gastronomia);

c) dopuszcza się przeprowadzanie dróg i sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizację
urządzeń towarzyszących tym sieciom, a także miejsc postojowych, jeżeli sposób
ich lokalizacji będzie minimalizował wpływ na tereny przewidziane pod zainwestowania
oraz obszary podlegające ochronie;

18)

ZC - obszary cmentarzy

a) ustala się tereny zieleni cmentarnej;
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b) dopuszcza się obiekty sakralne oraz kaplice przedpogrzebowe, sanitariaty i inne obiekty
obsługi cmentarza;

c) dopuszcza się przeprowadzanie dróg i sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizację
urządzeń towarzyszących tym sieciom, a także miejsc postojowych, jeżeli sposób
ich lokalizacji będzie minimalizował wpływ na tereny przewidziane pod zainwestowania
oraz obszary podlegające ochronie;

d) wskazane jest wprowadzanie zieleni urządzonej; kompozycje zieleni, ogrodzenia, bramy,
kaplice itp. powinny cechować się wysokimi walorami estetycznymi;

e) dopuszcza się zarówno pochówki urnowe jak i ziemne (tradycyjne);

f)

obszary

cmentarzy

należy

chronić

przed

zniszczeniem

i

utrzymywać

jako tereny zieleni urządzonej z zachowaniem pozostałości nekropolii;

g) wokół cmentarzy obowiązują strefy sanitarne, których zasięg i sposób zagospodarowania
określają właściwe przepisy;

h) dopuszcza się usługi na terenie cmentarza związane z funkcją terenu, )np. sprzedaż kwiatów,
zniczy);

19)

ZL, ZLD - obszary lasów i zalesień oraz obiektów gospodarki leśnej

a) ustala się tereny lasów i zalesień wraz z obiektami gospodarki leśnej;

b) dopuszcza się lokalizowanie obiektów i urządzeń służących wędrówkom turystycznym
(ścieżki - piesze, rowerowe, konne oraz ławki, wiaty itp.);

c) dopuszcza się, w ograniczonym zakresie, prowadzenie dróg i sieci infrastruktury technicznej
oraz lokalizacje obiektów i urządzeń towarzyszących tym sieciom, a także miejsc
postojowych.

20)

ZD – obszary ogrodów działkowych

a) ustala się tereny ogrodów działkowych;
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b) dopuszcza się niepodpiwniczoną zabudowę w postaci obiektów gospodarczych i altan
o wysokości 1 kondygnacji;

21)

ZS – obszary sadów

a) ustala się tereny sadów;
b) dopuszcza się niepodpiwniczoną zabudowę w postaci towarzyszących obiektów
gospodarczych o wysokości 1 kondygnacji;

22)

ZI – obszary zieleni innej

Ustala się tereny zieleni która może być urządzona lub nieurządzona. Tereny zieleni
innej mogą stanowić izolację od terenów uciążliwych lub też tworzyć powiązania
przyrodnicze pomiędzy obszarami chronionymi i cennymi przyrodniczo.
23)

R - obszary z przewagą użytkowania rolniczego

a) ustala się tereny rolnicze;

b) dopuszcza się zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne;

c) dopuszcza się zalesienia na podstawie przepisów odrębnych;

d) dopuszcza się budowę stawów hodowlanych i dla potrzeb rolnictwa, pod warunkiem,
że nie będą wpływać negatywnie na wody innych akwenów (zanieczyszczenie, eutrofizacja);

e) dopuszcza się przeprowadzanie dróg i sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizację
urządzeń towarzyszących tym sieciom, a także miejsc postojowych, jeżeli sposób
ich lokalizacji będzie minimalizował wpływ na tereny przewidziane pod zainwestowania
oraz obszary podlegające ochronie;

f)

24)

zakazuje się wznoszenia nowych budynków.

RU - obszary obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych

a) ustala się tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych;
b) dopuszcza się obiekty związane z funkcjonowaniem dużych gospodarstw rolnych,
nieuciążliwym przetwórstwem produktów rolnych i obsługą rolnictwa;
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c)

intensywność zabudowy nie większa niż 0,3 a powierzchnia biologicznie czynna nie
mniejsza niż 50% powierzchni terenu;

d) wysokość zabudowy kubaturowej nie powinna być większa niż 12m z;
e) wysokość budowli, z zastrzeżeniem lit. „d”, nie powinna większa niż 50m (np. elewatory
zbożowe).

25)

WS – obszary wód powierzchniowych

a) ustala się tereny wód powierzchniowych;

b) proponuje się wykorzystanie terenów pod turystykę, rekreację i wypoczynek szczególnie
w połączeniu z terenami omówionymi w pkt 11.

26)

KD-A, GP, G, Z, - obszary dróg i ulic publicznych

a) ustala się tereny dróg publicznych;

b) dopuszcza się lokalizację dróg i ulic publicznych stanowiących główne elementy układu
drogowego, oznaczonych symbolem:

c) w

•

KD-A – autostrada;

•

KD-GP – droga główna ruchu przyśpieszonego;

•

KD-G – droga główna;

•

KD-Z – drogi/ulice zbiorcze.

planach

miejscowych

należy określić zasady realizacji

i

funkcjonowania

dróg

publicznych zgodnie z przepisami odrębnymi, w szczególności w zakresie szerokości pasa
drogowego, powiązań pomiędzy drogami o różnych parametrach technicznych, odległości
pomiędzy skrzyżowaniami oraz dopuszczenia włączeń, obsługi terenów przyległych i
lokalizacji skrzyżowań oraz infrastruktury technicznej.

27)

Obszary dopuszczalnej lokalizacji elektrowni wiatrowych

a) na rysunku pt. „Kierunki zagospodarowania przestrzennego” wyznaczono
obszary, na których dopuszcza się lokalizację elektrowni wiatrowych i masztów
do pomiaru wiatru oraz infrastruktury technicznej. Ustala się obowiązek
zachowania nieprzekraczalnych odległości w stosunku do siłowni wiatrowych:
•

700 metrów – od zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi. Odległość ta
może zostać zmniejszona w planie miejscowym jeżeli z ustaleń raportu
oddziaływania na środowisko wyniknie taka możliwość,
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•
•
•
•
•

100 metrów – od dróg klasy G i GP,
50 metrów – od dróg publicznych innych niż G i GP,
100 metrów – od linii kolejowych;
w przypadku linii 110 kV – odległość będącą sumą wysokości masztu,
promienia wirnika oraz odcinka o długości 15 m;
w przypadku linii 15 kV – odległość będącą sumą średnicy wirnika oraz
odcinka o długości 10 m.

b) lokalizacja farm wiatrowych powinna być poprzedzona, zgodnym z obowiązującymi
wytycznymi, monitoringiem ornitologicznym i chiropterologicznym;
c) dopuszczalna odległość od linii elektroenergetycznych zawarta w lit. „a” nie dotyczy
linii zasilających turbiny wiatrowe oraz inne obiekty znajdujące się na obszarze farmy
wiatrowej;
d) odległość pomiędzy turbinami wiatrowymi powinna wynosić nie mniej niż 4 średnice
wirnika turbiny;
e) przy lokalizacji inwestycji należy uwzględnić:
•

emisję dźwięków słyszalnych dla człowieka wytwarzanych przez pracujące
turbiny;

28)

•

szorstkość terenu;

•

gęstość oraz typ zabudowy otaczającej farmę wiatrową;

•

orografię terenu – rodzaj i rozmiar pofalowania terenu.

Obszary dopuszczalnej lokalizacji biogazowni

na rysunku pt. „Kierunki zagospodarowania przestrzennego” wyznaczono obszary, na
których dopuszcza się lokalizację biogazowni;
wszelkie ustalenia dla tych obszarów powinny być uregulowane w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego.

16.4. WYTYCZNE

DO

MIEJSCOWYCH

PLANÓW

ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO

1. Linie

rozgraniczające

poszczególnych

jednostek

terenowych

mają

charakter

orientacyjny, co oznacza, że mogą podlegać pewnym korektom (i uściśleniu)
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

2. Zgodne z ustaleniami Studium jest przyjmowanie w ustaleniach planów miejscowych
bardziej rygorystycznych i zawężonych regulacji niż te, które zostały określone
w
się

niniejszym
do

dokumencie;

przeznaczenia

w

szczególności

terenów.

dotyczy

Dopuszczalny

jest

to

ustaleń

odnoszących

też

podział

określonych

w niniejszym Studium funkcjonalnych jednostek terenowych na mniejsze, z bardziej
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szczegółowo ustalonymi funkcjami („węższymi”) oraz sposobami zagospodarowania
(bardziej szczegółowymi lub bardziej rygorystycznymi).

3. Dla

miejscowych

planów

zagospodarowania

przestrzennego

obowiązujące

są te ustalenia – także w następnych rozdziałach – w których użyto następujące
sformułowania:
•

przeważające przeznaczenie terenów;

•

dopuszcza się;

•

zakazuje się, niedopuszczalne jest, nie powinno[a], nie może;

•

należy, powinno[a], może [wyłącznie] stanowić.

4. Dyspozycje

sformułowane

jako

zalecenia

–

także

w

innych

rozdziałach

–

nie są ustaleniami Studium.

5. Dopuszcza się – uznając za również zgodne z ustaleniami Studium – przyjmowanie
w ustaleniach planów miejscowych utrzymania dotychczasowego przeznaczenia,
sposobu

zagospodarowania

i

zabudowy,

lub

sposobu

wykorzystania

także na terenach, na których Studium przewiduje ich zmianę.

6. Szczególnym
w

przypadkiem

ustaleniach

planów

na

zasady

omówionej

w

nie

zabudowanych

ust.

5

terenach

jest

przyjmowanie

rolnych

i

leśnych

dotychczasowej formy użytkowania tych gruntów, w tym z wyłączeniem prawa
zabudowy,

także

na

terenach,

na

których

Studium

przewiduje

możliwość

wprowadzenia zabudowy.

7. Zgodnie z ustaleniami Studium uznaje się wykorzystywanie i przebudowę akwenów
wodnych, cieków i innych urządzeń melioracyjnych, jeżeli nie stoi to w kolizji
z pozostałymi ustaleniami niniejszego studium i odrębnymi przepisami.

17.

O B S Z R Y O C H R O N Y Ś R O D O W I S K A I J E G O Z A S O B Ó W,
O C H R O N Y P R Z Y R O D Y, K R A J O B R A Z U N A T U R A L N E G O
I KULTUROWEGO

17.1. ZASADY ORAZ KIERUNKI OCHRONY

1. Na terenach podmokłych należy zachować naturalne cechy siedlisk; w szczególności
pożądane jest zachowanie lasów łęgowych, torfowisk, oczek wodnych.
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2. Na

terenach

gatunkowej

leśnych

należy

zadrzewień,

antropogenicznej.

Także

dążyć

stosownie
przy

do

sukcesywnej

do

warunków

zalesianiu

nowych

przebudowy

struktury

siedliskowych

terenów

i

należy

presji

uwzględnić

miejscowe uwarunkowania siedliskowe.

3. Rozwiązanie

przyjęte

w

Studium

odnośnie

zasięgu

terenów

przeznaczonych

pod zalesienie opierają się częściowo na przebiegu granicy rolno-leśnej ustalonej w
„Planie Urządzeniowo-Rolnym".

4. Zaleca

się

by

przebudowa

elementów

systemów

melioracyjnych,

wynikająca

z inwestowania na terenach zmeliorowanych, nie powodowała niekorzystnych zmian
stosunków

gruntowo-wodnych,

zwłaszcza

na

terenach

o

wysokich

walorach

przyrodniczych; przebudowa taka wymaga uzgodnienia z właściwym zarządcą
systemu melioracyjnego.

5. W

ochronie

środowiska

wysoką

wagę

ma

ochrona

wód

podziemnych

i powierzchniowych m.in. poprzez:
•

sukcesywne porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenach
zainwestowanych;

•

wdrażanie odpowiednich (proekologicznych) kierunków produkcji rolniczej
i agrotechnik (zgodnie z zasadami dobrych praktyk rolniczych);

•

kształtowanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej według zasad określonych
w rozdz. „zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej”;

•

zalesianie najsłabszych gleb;

•

uporządkowanie

gospodarki

odpadami

(w

szczególności

niedopuszczanie

do powstawania składowisk nielegalnych).

6. Zaleca

się

działalności

dążyć

-

także

gospodarczej

na
-

terenach
do

przeznaczonych

zminimalizowania

dla

skoncentrowanej

uciążliwości

związanych

z prowadzeniem działalności gospodarczej, m.in. poprzez wprowadzanie czystszych
technologii w procesach produkcyjnych oraz różnych urządzeń zabezpieczających.

7. Do

wytwarzania

energii

w

celach

grzewczych

i

technologicznych

zaleca

się stosowanie paliw charakteryzujących się najniższymi wskaźnikami emisyjnymi:
paliwa

płynne,

gazowe,

stałe

w

postaci

biomasy,

drewna.

Ponadto

zaleca

się wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii.
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8. W dalszym rozwoju zagospodarowania terenów osadniczych istotną rolę powinna
odegrać

prośrodowiskowa

infrastruktura

techniczna

o

wysokim

standardzie

technologicznym (w tym systemy ogrzewania).

9. Utrzymanie dobrej jakości powietrza a nawet poprawę jego jakości można uzyskać
przez

ograniczenie

szkodliwych

dla

środowiska

technologii,

zmniejszenie

oddziaływania obszarów niskiej emisji na środowisko naturalne, likwidację lub
modernizację kotłowni tradycyjnych (zmiana nośnika energii z węgla np. na gaz,
olej,
a

biomasę,

przede

itp.),

wszystkim

poprawę

poprzez

nawierzchni

zwiększenie

dróg,

wykorzystania

budowę

obwodnic,

energii

ze

źródeł

odnawialnych (energię wiatru, promieniowania słonecznego, energia wód płynących,
energia geotermalna, biogaz).

17.2. ZASADY

REALIZACJI

INFRASTRUKTURY

TECHNICZNEJ

NA

OBSZARACH

CHRONIONYCH

Przez Obszar Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie” przebiegać będzie linia
elektroenergetyczna

400

kV

relacji

Dobrzeń

-

Wrocław

oraz

linia

elektroenergetyczna 110 kV relacji Dobrzeń – Hermanowice – Gracze. Należy
pamiętać o strefach ochronnych związanych z oddziaływaniem tych linii, które
wynoszą: od linii 400 kV – 37 m, od linii 110 kV – 15 m od osi przebiegu. Realizacja
inwestycji infrastrukturalnych na obszarach chronionych powinna być prowadzona
przy ograniczeniu do minimum negatywnych skutków na środowisko przyrodnicze.

18.

O B S Z A R Y O C H R O N Y D Z I E D Z I C T W A K U L T U R O W E G O
I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

18.1. ZASADY ORAZ KIERUNKI OCHRONY

Obiekty zabytkowe - wpisane do rejestru zabytków - zaleca się dążyć do pełnej
rewaloryzacji

obiektów

wpisanych

do

rejestru

zabytków,

obejmując

ochroną

także ich otoczenie. Wszelkie działania podejmowane przy zabytkach wymagają realizacji
zgodnie z przepisami obowiązującymi.

Obiekty zabytkowe - ujęte w ewidencji zabytków:

a)

w odniesieniu do budynków:
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•

należy

zachować

ich

historyczną

formę

(bryłę,

kształt

i

geometrię)

oraz zastosowane tradycyjne materiały budowlane;
•

realizowana w bezpośrednim sąsiedztwie tych obiektów nowa zabudowa
nie powinna naruszać ich zabytkowych walorów;

•

zaleca się chronić, a w przypadku zniszczenia odtwarzać historyczny detal
architektoniczny;

•

zaleca się zachować kształt, rozmiary i rozmieszczenie otworów zgodne
z historycznym wizerunkiem budynku; zaleca się utrzymać lub odtwarzać
w historycznym kształcie oryginalną stolarkę okien i drzwi;

•

w

przypadku

konieczności

przebicia

nowych

otworów,

zaleca

się je zharmonizować z zabytkową elewacją budynku;
•

zaleca się chronić zachowany układ i wystrój wnętrz oraz dążyć do jego
odtworzenia w tych przypadkach, gdy uległ niekorzystnym zmianom;

•

zaleca się stosować kolorystykę i materiały nawiązujące do tradycyjnych
lokalnych

rozwiązań,

w

tym

ceramiczne

lub

tynkowe

pokrycie

ścian

zewnętrznych;
•

elementy

elewacyjne

instalacji

technicznych

należy

montować

z uwzględnieniem wartości zabytkowych obiektów;

b)

na

obszarze

stanowisk

archeologicznych

podjęcie

prac

ziemnych

o

charakterze budowlanym, wymagają realizacji zgodnie z przepisami odrębnymi;

c)

w odniesieniu do obiektów umieszczonych w ewidencji zabytków, które
znajdują się w strefach ochrony konserwatorskiej, dodatkowo obowiązują
ustalenia określone dla tych stref;

d)

w odniesieniu do prac rozbiórkowych prowadzonych przy zabytkach należy
uzyskać uzgodnienie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Strefa „A” - ścisłej ochrony konserwatorskiej
Obszary zawierające historyczny układ przestrzenny wyróżniający się wartością i wysokim
stopniem zachowania historycznie ukształtowanej struktury urbanistycznej.
•

ścisłej ochronie podlega:
-

historyczna kompozycja przestrzenna obszaru,

-

układ, geometria i materiały nawierzchni ulic,

-

podział parcelacyjny,

-

struktura zabudowy, zieleń, wyposażenie i elementy zagospodarowania wnętrz
publicznych.

•

warunki ochrony:
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-

zachowanie zasadniczych proporcji wysokościowych

kształtujących sylwetek

zespołu (z dominantami),
-

zachowanie osi kompozycyjnych i powiązań widokowych,

-

zachowanie charakteru wnętrz urbanistycznych,

-

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

-

utrzymanie układu ulic i placów z dążeniem do zachowania lub przywrócenia ich
historycznych: przebiegu, przekrojów, dawnych linii rozgraniczających i linii
zabudowy,

-

utrzymanie i odtworzenie historycznych podziałów parcelacyjnych w postaci
podziałów geodezyjnych lub poprzez ich uczytelnienie w terenie (ogrodzenia,
specjalne ukształtowanie wnętrz kwartałów, mała architektura),

-

utrzymanie istniejącej zabudowy, ze szczególnym uwzględnieniem zabudowy
wartości historycznej lub lokalnej -kulturowej oraz zachowanych elementów
zagospodarowania terenu we właściwym stanie technicznym i funkcjonalnym,

-

utrzymanie wartościowej kompozycji obiektów kubaturowych z określeniem
zakresu

dopuszczalnych

przekształceń,

ze

szczególnym

uwzględnienie

kondygnacji dachów i przyziemi, oraz wymogiem dostosowania elementów
nowych do kompozycji pierwotnej,
-

wykorzystanie (kontynuacja) w nowej zabudowie zasad historycznej kompozycji
zespołu i charakteru zabudowy sąsiadującej.

Strefa „B” – ochrony konserwatorskiej
Obszary o historycznym układzie przestrzennym z fragmentarycznie zachowanymi
elementami zabudowy i zagospodarowania lub przekształconą kompozycją.
•

ochronie podlega:
-

rozplanowanie i przekroje ulic i placów, z uwzględnieniem możliwości ochrony
zachowanych nawierzchni,

-

linie zabudowy i historyczne ukształtowanie szerokości frontów parceli i działek
budowlanych,

-

forma architektoniczna zabudowy istniejącej i uzupełniającej (w tym gabaryty
wysokościowe, formy dachów, zasadnicze proporcje elewacji),

-

zieleń komponowana, obsadzenia ulic i placów, starodrzew w obrębie działki, jej
układ i skład gatunkowy.

•

warunki ochrony:
-

obowiązuje utrzymanie podstawowych elementów układu przestrzennego,

-

likwidacja obiektów dysharmonijnych poprzez wyburzenie lub przebudowę z
dostosowaniem do zasad kompozycji zespołu,
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-

nowe obiekty naleŜy dostosować do historycznej kompozycji przestrzennej oraz
architektonicznych form zabudowy występującej w obrębie zespołu,

-

przy budowie nowych obiektów lub remontach zabudowy istniejącej, wskazane
jest stosowanie tradycyjnych materiałów budowlanych, przede wszystkim w
pokryciach dachów,

-

układy zieleni komponowanej winny być odbudowywane lub budowane na
zasadach kontynuacji lokalnej tradycji.

Strefa „K” – ochrony krajobrazu kulturowego
Obszary zdominowane przez historyczne zespoły zieleni komponowanej, z elementami
zabudowy i zagospodarowania terenu.
•

ochronie podlega:
-

historyczne

ukształtowanie

zagospodarowania

w

granicach

jednostek

krajobrazowych,
-

kompozycja zieleni, rozplanowanie i skład gatunkowy,

-

układ dróg i ciągów pieszych (alejek),

-

zabudowa rezydencjonalna, sakralna i gospodarcza,

-

mała architektura: ogrodzenia, bramy, nawierzchnie,

-

elementy wyposażenia, zabudowa, altany, fontanny, rzeźby, nagrobki, krzyże i
inne elementy urządzenia skwerów, parków, cmentarzy i ogrodów.

•

warunki ochrony:
-

zachowanie

historycznych

granic

i

zachowanych

elementów

historycznego

urządzenia terenu,
-

likwidacja

obiektów

dysharmonijnych

i

przypadkowych

lub

przebudowa

z

parkowych

i

dostosowaniem do estetyki i funkcji terenu,
-

ograniczenie

parcelacji

i

zabudowy

zabytkowych

założeń

cmentarnych,
-

dopuszczenie odbudowy obiektów kubaturowych na terenie parków i cmentarzy
w miejscach dawnej zabudowanych, jako wkomponowanych w układ założenia.

Sterfa „E” - ekspozycji panoramy
Obejmujące obszary, na których ukształtowanie terenu lub zasada kompozycyjna wymaga
zachowania lub ustalenia specjalnych warunków zagospodarowania, umożliwiającego
kontakt optyczny z wartościowymi zespołami krajobrazu, dominantami przestrzennymi,
estetycznymi lub zabytkami.
•

ochronie podlega:
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-

istniejąca struktura przestrzenna wskazanego zespołu krajobrazowego, sylwety,
dominanty,

-

zagospodarowanie terenu stanowiącego przedpole i tło widoku na wskazany
wartościowy zespół krajobrazowy, sylwetę, dominantę przestrzenną,

-

układ

wnętrz

i

terenów

otwartych

(niezabudowanych)

oraz

ich

m

zagospodarowanie umożliwiające kontakt wzrokowy z przestrzeni publicznych, z
widokiem wartościowych zespołów krajobrazowych naturalnych i kulturowych,
zabytków,

współczesnych

dzieł

architektonicznych,

tradycyjnych

symboli

przestrzennych oraz znaków nawigacyjnych.
• warunki ochrony:
-

ustalanie w obszarze strefy ekspozycji zakazu zabudowy i zadrzewień
ograniczenia lokalizacji

zagospodarowania

utrudniającego

lub

lub

zakłócającego

widok chronionego zespołu, krajobrazu, sylwety czy dominanty z przestrzeni o
dostępie publicznym (drogi, ulice, place, parki, szlaki turystyczne, drogi wodne,
punkty widokowe, itp.),
-

ograniczenie lokalizacji nowych budynków i budowli mogących zakłócić odbiór
chronionych wartości zabytkowych i krajobrazowych,

-

w obszarze widoczności z punktów widokowych ustalanie zasad budowy piątej
elewacji (kształtu i form pokrycia budynków) z uwagi na wartości krajobrazowe i
warunków dopuszczania lokalizacji instalacji i urządzeń technologicznych.

• obszary ochrony:
-

panoramy wsi,

-

lokalne obszary widoku na zabytek, dominantę, wartościowy zespół krajobrazowy
kulturowy lub naturalny wskazywane i ustalane w planach miejscowych,

-

wnętrza publiczne na podstawie analizy i ustaleń zamieszczonych w planach
miejscowych.

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
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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 należy uzgadniać z Wojewódzkim
Urzędem Ochrony Zabytków w Opolu.

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 nowoprojektowaną zabudowę do historycznych układów w zakresie
sytuacji, bryły, skali, podziałów architektonicznych, 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 unikać sytuowania obiektów budowlanych w sposób powodujący dysharmonię
z otoczeniem.

Na podstawie Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 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.

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
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archeologicznych,

wydaje

się

również

na

wniosek

osób

fizycznych

albo

jednostek

organizacyjnych zamierzających prowadzić te badania lub poszukiwania.
Wszelkie inwestycje i prace ziemne na obszarze strefy obserwacji archeologicznej należy
uzgadniać z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. W rejonach stanowisk archeologicznych,
w trakcie prowadzenia prac ziemnych należy 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).

19.

K I E R U N K I

R O Z W O J U

S Y S T E M Ó W

K O M U N I K A C J I

I TRANSPORTU

19.1. UKŁAD I HIERARCHIA WAŻNIEJSZYCH DRÓG

1. Studium - na rysunku pt. „Kierunki zagospodarowania przestrzennego" - określa
podstawowy hierarchiczny układ dróg publicznych: autostrad, dróg głównych,
zbiorczych

oraz

ważniejszych

lokalnych
które

(istotnych

dla

powiązań

funkcjonalnych)

i

wraz

dojazdowymi

z

pozostałymi
oraz

drogami

(nieokreślonymi
wewnętrznymi

dróg

dojazdowych,
w

Studium)

mają

drogami

zapewnić

lokalnymi,

sprawną

obsługę

obecnych terenów zainwestowanych, terenów przeznaczonych pod nowe inwestycje
(wyznaczonych w Studium) oraz terenów nie zainwestowanych (głównie rolniczych).

2. Na rysunku „Kierunki zagospodarowania przestrzennego” przedstawiono

nowy

przebieg drogi krajowej nr 94 jako obwodnice miejscowości Skorogoszcz, Buszyce,
Łosiów.

Na

odcinku

Lewin

Brzeski-Buszyce-Leśniczówka

zaproponowano

dwa

warianty przebiegu. Zaproponowane warianty mają na celu ominięcie Użytku
Ekologicznego „Torfowisko koło Buszyc”. Należy uznać, że wariant I jest wariantem
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optymalnym. Przy sporządzaniu MPZP tego terenu, dopuszczalny jest wybór jednego
z wariantów.

3. Dla drogi krajowej nr 94 należy projektować parametry techniczne odpowiadające
klasie GP, dla której normatywne odległości między skrzyżowaniami poza terenem
zabudowy wynoszą nie mniej niż 2 km a na terenie zabudowy nie mniej niż 1 km
Należy przyjąć szerokość w liniach rozgraniczających min. 50m.

4. Nie

zezwala

się

na

wprowadzanie

nowoplanowanych terenów

bezpośrednich

włączeń

komunikacyjnych

do istniejącej DK 94. Obsługę komunikacyjną należy

zapewnić poprzez układ dróg zbiorczych (lub niższej kategorii) dowiązanych do
uzgodnionych zjazdów lub istniejących skrzyżowań z DK 94.

5. Nowoprojektowane

obiekty

budowlane

powinny

mieć

zachowane

minimalne

odległości linii zabudowy od zewnętrznej krawędzi jezdni, które wynoszą co
najmniej:
•

10m – w przypadku dróg krajowych (na terenie zabudowy miast i wsi)

•

25 m - w przypadku dróg krajowych (poza terenem zabudowy).

6. Ze względu na negatywne oddziaływanie ze strony hałasu komunikacyjnego zaleca
się, aby nie planować obszarów zabudowy mieszkaniowej w paśmie co najmniej 100
m od linii rozgraniczających DK94.

7. W przypadku przeznaczenia terenów pod zabudowę mieszkaniową położonych w
bezpośrednim sąsiedztwie DK 94, należy wprowadzić do MPZP zapis informujący o
uciążliwości

komunikacji

drogowej

(hałas)

oraz

konieczności

zapewnienia

odpowiedniej ochrony akustycznej budynków, która powinna być wymagana przez
właściwy organ w ramach wydawania pozwoleń na budowę.

8. Zabrania się w pasie DK 94 umieszczania reklam poza obszarami zabudowanymi, z
wyjątkiem parkingów.

9. Z uwagi na ograniczoną dostępność do istniejącej autostrady A4, nie zezwala się na
nowe bezpośrednie włączenia komunikacyjne.

Ustala się modernizację drogi wojewódzkiej nr 458 relacji Obórki – Popielów do
pełnych parametrów klasy Z.
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10. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 459 relacji Opole – Skorogoszcz do pełnych
parametrów klasy Z.

11. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 462 relacji Stobrawa – Krzyżowice do pełnych
parametrów klasy Z.

12. W przypadku przebudowy dróg wojewódzkich i budowy obwodnic w ciagach tych
dróg dopuszcza się podniesienie parametrów technicznych tych dróg do parametrów
jak

dla

dróg

głównych,

oraz

określenia

tych

dróg

jako

głowne

w

planach

miejscowych.

13. Dla obsługi gospodarki rolnej należy realizować drogi transportu rolnego.

14. W celu eliminowania uciążliwości powodowanych przez transport samochodowy
zaleca się wprowadzenie:
•

pasów ochronnych w postaci zieleni izolacyjnej wzdłuż głównych ciągów
komunikacyjnych w odległości zapewniającej bezpieczeństwo ruchu i nie
stwarzającej zagrożeń dla podróżujących (w szczególności zlokalizowanej
poza liniami rozgraniczającymi dróg).

•

barier

akustycznych

w

postaci

ekranów

w

miejscach

najbardziej

narażonych na hałas.
•

materiałów

budowlanych

o

podwyższonej

izolacyjności

akustycznej

oraz wykorzystaniu obiektów niewrażliwych na hałas do ekranowania
zabudowy chronionej.

15. Dopuszczenie nowej
na

negatywne

zabudowy w

oddziaływanie

miejscach, gdzie

głównych

dróg,

a

w

może ona być narażona
szczególności

na

hasał

i zanieczyszczenie powietrza dopuszcza się wyłącznie po zrealizowaniu pasów zieleni
izolacyjnej lub ekranów wzdłuż dróg ograniczających negatywne oddziaływanie
ruchu samochodowego.

16. W przypadku braku technicznej możliwości realizacji pasów zieleni ochronnej oraz
ekranów zabudowę należy odsunąć do odległości gdzie uciążliwości powodowane
przez ruch samochodowy zostaną ograniczone do wartości określonych przepisami
odrębnymi.

17. Jednocześnie zaleca się wykorzystanie dostępnych technologii i metod mających
na celu ograniczenie negatywnych skutków oddziaływania ruchu samochodowego
na środowisko i zdrowie ludzi.
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18. We

wszystkich

miejscowościach,

przy

przejściu

dróg

tranzytowych

przez

tereny

zabudowane, należy dążyć do segregacji ruchu kołowego i pieszego. Drogi/ulice zaleca
się wyposażyć, zależnie od posiadanych środków w: podniesione krawężniki, obustronne
lub

jednostronne

chodniki,

kanalizację

deszczową,

oświetlenie.

Jednocześnie

zaleca się dążyć do ograniczenia uciążliwości wywołanej ruchem drogowym i zwiększenia
bezpieczeństwa (np. przez izolację przyległej do jezdni zabudowy pasami zieleni,
np. żywopłotami itp.).

19. Na terenach niezabudowanych a w szczególności terenach o intensywnym ruchu
pieszych, zaleca się wyposażyć drogi, zależnie od posiadanych środków w: obustronne
lub jednostronne chodniki, kanalizację deszczową, oświetlenie.

19.2. USTALENIA

DOTYCZĄCE

POZOSTAŁYCH

ELEMENTÓW

KOMUNIKACJI

I TRANSPORTU

1. Dla projektowanej obwodnicy drogi krajowej nr 94 projektuje się obiekt mostowy na
rzece Nysie Kłodzkiej na granicy obrębów Lewin Brzeski oraz Skorogoszcz.

2. Zaleca się wykonać i/lub oznakować oraz utrzymać we właściwym stanie wskazane
w Studium szlaki rowerowe.

3. Należy

wprowadzić

zasadę

realizacji

niezbędnej

ilości

miejsc

postojowych

dla samochodów w obrębie działek dla nowych albo przekształconych funkcjonalnie
lub

architektonicznie

obiektów,

z

dopuszczeniem

lokalizacji

tych

miejsc

w nieodległym sąsiedztwie, jako wydzierżawienie na obszarze innej nieruchomości.
Na

terenach

intensywnie

zagospodarowanych

można

odstępować

od

ścisłego

respektowania tej zasady.

4. Należy monitorować trasy ruchu przeznaczone dla transportu niebezpiecznych
materiałów

i

wprowadzić

wzdłuż

nich

rozwiązania

ograniczające

ewentualne

zagrożenia wywołane tym ruchem.

5. Budynki i budowle mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 10 m od
granicy obszaru kolejowego i 20m od osi skrajnego toru, zgodnie, zgodnie z
przepisami obowiązującymi.
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6. Lokalizacja przyszłych inwestycji w sąsiedztwie terenów PKP musi zapewnić sprawny
i bezpieczny ruch pociągów w trakcie eksploatacji a także w trakcie ewentualnej
modernizacji linii kolejowej.

7. Wszelkie place składowe, dojazdy, parkingi itp. muszą mieć nawierzchnię twardą, ze
spadkiem

zapewniającym

spływ

wody

w

kierunku

przeciwnym

do

terenów

kolejowych. Natomiast stanowiska przeznaczone do mycia i przeglądu samochodów
powinny mieć doprowadzenie wody oraz nawierzchnię ze spadkiem zapewniającym
spływ wody do wpustów kanalizacyjnych z osadnikami błota i łapaczami oleju.

8. W sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie
drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w
sąsiedztwie linii kolejowej a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon
odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych zgodnie z przepisami obowiązującymi.

9. Ze względu na uciążliwości związane z ruchem pociągów (hałas) w strefie terenów
kolejowych (zarówno na stacji jak i szlaku) proponuje się lokalizować tereny zielone.
Budynki

mieszkalne,

szpitale,

domy

opieki

społecznej,

obiekty

sportowe

i

rekreacyjne oraz budynki związane z wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży,
powinny być sytuowane w odległości zapewniającej zachowanie, w zależności od
przeznaczenia budynku, dopuszczalnego poziomu hałasu, określonego w przepisach
w sprawie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku. Jednym ze sposobów
zmniejszenia

uciążliwości

czynnej

linii

kolejowej

dla

nowych

inwestycji

jest

zastosowanie ekranów akustycznych na koszt i staraniem inwestora.

10. Dopuszcza się lokalizację urządzeń przekaźnikowych (w tym konstrukcji wieżowych)
pod warunkiem lokalizacji masztu (konstrukcji) w odległości od obszaru kolejowego
większej

niż

wynosi

planowana

wysokość

obiektu,

a

planowane

urządzenia

przekaźnikowe telekomunikacji nie będą powodować zakłóceń w urządzeniach
kolejowych.

11. Granica przyległego pasa gruntu, w rozumieniu przepisów o transporcie kolejowym,
powinna być oznaczona w terenie stałymi punktami zwanymi granicznikami i
powinna znajdować się w odległości co najmniej 3,0 m od zewnętrznej krawędzi
budowli kolejowej lub granicy robót ziemnych związanych z konstrukcją drogi
szynowej, najbardziej odległej od osi toru.

12. Roboty ziemne mogą być wykonywane w odległości nie mniejszej niż 4 m od granicy
obszaru kolejowego. Wykonywanie robót ziemnych w odległości od 4 do 20 m od
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granicy obszaru kolejowego powinno być każdorazowo uzgadniane z zarządcą
infrastruktury.

13. Zagrożenia związane z eksploatacją linii kolejowej, które powinny być brane pod
uwagę przy lokalizacji przyszłych inwestycji w sąsiedztwie czynnej linii kolejowej:
•

Wstrząsy i wibracje od przejeżdżających pociągów,

•

Możliwość „wyskoczenia” z wagonu na skutek drgań elementów twardych takich
jak kamień, żwir, węgiel itp.

•

Iskrzenie

czy

zadymienie

przez

pociągi

prowadzone

trakcją

elektryczną,

motorową czy parową (retro),
•

Możliwość skażenia terenu, np. przez rozszczelnienie taboru,

•

Hałas,

•

Promieniowanie elektromagnetyczne (przy liniach zelektryfikowanych)

•

Wyładowania łukowe z odpryskami metali w stanie ciekłym na skutek współpracy
pantografu lokomotywy z siecią trakcyjną,
Prądy błądzące na liniach zelektryfikowanych.

14. W

planach

miejscowych

należy

zapewnić

niezbędne

miejsca

postojowe

dla

samochodów osobowych w ramach terenów inwestycyjnych, stosując wskaźniki
miejsc postojowych w odniesieniu do liczby mieszkań lub powierzchni zabudowy, lub
powierzchni handlowej.

19.3. WYTYCZNE

DO

MIEJSCOWYCH

PLANÓW

ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO

1. Za zgodne z ustaleniami Studium uznaje się:
a) dokonywanie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego odstępstw
od przebiegów określonych w Studium dróg i ulic, przy zachowaniu relacji
połączeń

wskazanych

w

tym

dokumencie

oraz

nie

obniżaniu

ustalonych

w Studium klas;
b) odstępstwa od spełnienia wszystkich parametrów technicznych wiążących się
z przyjętą klasą dróg i ulic na terenach zabudowanych (w chwili uchwalenia
Studium);
c) przyjmowanie wyższej klasy niż określona w Studium dla całych ulic i dróg
lub ich wybranych odcinków;
d) wprowadzanie nieoznaczonych na rysunku Studium dróg i ulic publicznych klasy
lokalnej i dojazdowej oraz dróg wewnętrznych;
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e) zmianę wskazanych w Studium kształtu i powierzchni terenu zajmowanego
przez skrzyżowania dróg i ulic;
f) ustalenie innej lokalizacji dla drogi oznaczonej symbolem „KD-GP", jeżeli
przebieg tej drogi przez gminę Lewin Brzeski zostanie określony w innym
miejscu. W konsekwencji dopuszcza się odpowiednie zmiany w przeznaczeniu
terenów związanych jej przebiegiem wraz z wariantami oraz związanych z nimi
drogami niższych klas.

2. Zaleca się przyjmowanie pasów dróg i ulic o szerokościach większych niż minimalne,
określone w obowiązujących przepisach.

3. Dla planowanych dróg lokalnych na terenach dotychczas nie zainwestowanych,
innych niż leśne, nie dopuszcza się ustalania mniejszej szerokości pasa drogi
niż 10 m.

20.

KIERUNKI ROZWOJU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

20.1. ZASADY WYPOSAŻANIA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

1. Dla zapewnienia warunków harmonijnego rozwoju gminy należy zapewnić możliwość
przyłączania nowych odbiorców do sieci wodociągowej oraz podejmować niezbędne
inwestycje służące rozbudowie i modernizacji systemów zaopatrzenia w wodę.

2. Zaleca się podejmować niezbędne działania i inwestycje służące zapewnieniu
wysokiej niezawodności dostaw wody pitnej o dobrych parametrach jakościowych,
w tym poprzez:
•

skuteczną ochronę ujęć wody przed zanieczyszczeniami,

•

dbałość

o

właściwe

parametry

techniczne

sieci

i

urządzeń

służących

zaopatrzeniu w wodę.

3. Należy dążyć do objęcia siecią kanalizacji sanitarnej terenu całej gminy i wszystkich
terenów przewidzianych pod zainwestowanie..

4. Obiekty przemysłowe, mogą być podłączone do komunalnych sieci infrastruktury
technicznej (w tym wodnych, kanalizacyjnych), jeżeli nie będzie to w konflikcie
z potrzebami innych użytkowników tych sieci oraz za zgodą i na warunkach
określonych przez zarządców tych sieci.
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5. Należy

podejmować

działania,

które

doprowadzą

do

sytuacji,

że

wszystkie

wytworzone na terenie gminy ścieki będą odpowiednio oczyszczone przed zrzutem
do odbiornika (wód lub gruntu).

6. Dopuszcza

się

indywidualne

rozwiązania

w

postaci

małych

przydomowych

oczyszczalni dla pojedynczych posesji lub niewielkich ich zespołów.

7. Zaleca się uregulować gospodarkę wodami opadowymi, w szczególności na terenach
o intensywnym zainwestowaniu technicznym powierzchni gruntu.

8. Na

obszarze

gminy

zakazuje

się

składowania

odpadów

niebezpiecznych

w rozumieniu przepisów odrębnych o odpadach.

9. Ze względu na brak składowiska odpadów na terenie gminy oraz brak planów
co do lokalizacji zarówno składowisk jak i punktów unieszkodliwiania odpadów,
gospodarka odpadami powinna opierać się na zbieraniu i transporcie odpadów
do miejsc odzysku i unieszkodliwiania, zlokalizowanych poza terenem gminy.

10. Zaleca się prowadzenie ciągłego nadzoru nad procesem zbiórki i wywozu odpadów
przez organy gminy.

11. Zbiórkę i wywóz odpadów dokonywać może wyłącznie uprawnione do tego celu
przedsiębiorstwo.

12. Zaleca się wspierać inicjatywy zmierzające do zbierania i przetwarzania surowców
wtórnych.

13. Należy podejmować skuteczne działania administracyjne skłaniające do utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy.

14. Odpady nie będące odpadami komunalnymi, pochodzące z terenów produkcyjnych
i

usługowych

powinny

być

w

pierwszej

kolejności

poddawane

odzyskowi

lub unieszkodliwieniu w miejscu ich powstawania przy jednoczesnym zakazie
postępowania z odpadami w sposób sprzeczny z przepisami ustawy o odpadach
oraz o ochronie środowiska.

15. Odpady, które nie mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwieniu w miejscu
ich powstawania, powinny być przekazywane do miejsc gdzie mogą zostać poddane
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odzyskowi lub unieszkodliwieniu. Postępowania takie dotyczy również odpadów
medycznych i weterynaryjnych.

16. W przypadku odpadów niebezpiecznych zakazuje się ich mieszania z innymi
odpadami niebezpiecznymi lub innymi niż niebezpieczne chyba że mieszanie
odpadów

ma

na

celu

poprawę

bezpieczeństwa

procesów

odzysku

bądź unieszkodliwienia odpadów i nie stwarza to niebezpieczeństwa dla ludzi
i środowiska.

17. Inwestycje w zakresie energetyki i telekomunikacji powinny stwarzać warunki
dla harmonijnego rozwoju gminy. Dopuszcza się realizację nowych sieci i urządzeń
(a także modernizowanie istniejących), w tym nie zdefiniowanych w niniejszym
studium, jeżeli sposób ich lokalizacji będzie minimalizował wpływ na tereny
przewidziane pod zainwestowania oraz obszary podlegające ochronie.

18. Zaleca się sprzyjać inicjatywom uruchamiania niewielkich, niekonwencjonalnych
elektrowni. W miarę możliwości należy stwarzać korzystne warunki dla pozyskiwania
energii ze źródeł odnawialnych.

19. Zaleca się skłaniać właścicieli i użytkowników nieruchomości do przechodzenia
na

bardziej

proekologiczne

źródła

ciepła.

Do

wytwarzania

energii

w

celach

grzewczych i technologicznych zaleca się stosowanie paliw charakteryzujących się
najniższymi wskaźnikami emisyjnymi: paliwa płynne, gazowe, stałe w postaci
biomasy, drewna. Ponadto zaleca się wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii.

20. W

zakresie

telekomunikacji

przewiduje

się

dalszą

rozbudowę

sieci

telekomunikacyjnych zarówno w formie tradycyjnej jak i wykorzystując nowe
technologie, postuluje się rozbudowę i modernizację infrastruktury światłowodowej i
objęcie całej gminy zintegrowanym systemem telekomunikacyjnym połączonym z
systemami sieci wojewódzkiej i krajowej z zachowaniem w lokalizacji wymogów
ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

21. Ustala

się

rozwój

systemów

telekomunikacyjnych

i

teleinformatycznych

przewodowych i bezprzewodowych stosownie do wzrostu zapotrzebowania na usługi
telekomunikacyjne i teleinformatyczne w gminie i regionie.

22. W

zakresie

telekomunikacji

zakłada

się

pełną

dostępność

do

łączy

telekomunikacyjnych, rozwój sieci teleinformatycznych. Dla zwiększenia dostępności
sieci internetowej i rozwoju społeczeństwa informacyjnego, wskazuje się rozwój
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szerokopasmowego dostępu do Internetu, urządzenie ogólnodostępnych kawiarenek
internetowych, rozwój sieci bezprzewodowych - budowę systemu nieodpłatnego
dostępu do Internetu - np. za pomocą sieci Hotspotów.

23. Inwestycje planowane do realizacji w zakresie infrastruktury technicznej:
•

Budowa lini elektroenergetycznej 400 kV relacji Dobrzeń – Wrocław;

•

Budowa

dwutorowej

linii

elektroenergetycznej

110

kV

relacji

Dobrzeń

-

Hermanowice – Gracze;
•

Budowa stacji GPZ Lewin Brzeski wraz z napowietrzną dwutorową linią zasilającą
110 kV;

•

Modernizacja dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji
Groszowice – Hermanowice wraz z wcięciem do GPZ Gracze;

•

Budowa stacji transformatorowych 15/04 kV wraz z powiązaniem z siecią 15 kV i
0,4 kV w miejscowościach: Przecza, Różyna, Wronów,

•

Modernizacja sieci 0,4 kV w miejscowościach: Łosiów, Lewin Brzeski,

•

Realizacja zakresu wynikającego z zawieranych umów o przyłączenie do sieci
elektroenergetycznej;

•

Adaptacja gazociągu wysokiego ciśnienia o nominalnym ciśnieniu 4.0 Mpa i
przekroju DN 350 relacji Zdzieszowice – Gać – Wrocław Ołtaszyn wraz z jego
modernizacją;

•

Adaptacja gazociągu wysokiego ciśnienia o nominalnym ciśnieniu 4.0 Mpa i
przekroju DN 250 relacji Lewin Brzeski – Nysa – Paczków łącznie ze stacją
redukcyjno – pomiarową.

20.2. WYTYCZNE

DO

MIEJSCOWYCH

PLANÓW

ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO

1. Przedstawione na rysunku Studium pt. „Kierunki rozwoju przestrzennego" przebiegi sieci
infrastruktury technicznej - istniejących i projektowanych - nie stanowią ustaleń Studium.
Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia tych sieci w inny sposób (w tym przełożenie
istniejących).

2. Przy planowaniu i realizacji zmian w zagospodarowaniu i zabudowie należy uwzględniać
ograniczenia w sąsiedztwie istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej
wynikające z obowiązujących przepisów; w szczególności dotyczy to sąsiedztwa sieci
elektroenergetycznych wysokich napięć oraz sieci gazowych średniego ciśnienia.

193
SoftGIS s.c.

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LEWIN BRZESKI

3. Należy rezerwować miejsca pod stacje transformatorowe z uwzględnieniem również
powiązań

z

istniejącymi

liniami

elektroenergetycznymi.

Pod

kubaturowe

stacje

transformatorowe 15/0,4 kV należy zarezerwować tereny o maksymalnych wymiarach 5
m x 4 m wraz z drogami dojazdowymi, natomiast pod projektowanym GPZ Lewin Brzeski
należy zarezerwować teren o wymiarach 100 m x 100 m.

4. W przypadku rozbudowy lub modernizacji sieci, zaleca się na etapie opracowywania
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego określenie dla potrzeb planów
energetycznych przewidywanego zapotrzebowania na moc elektryczną i terminów
realizacji przedsięwzięcia.

5. Dopuszcza się przebudowę sieci elektroenergetycznych na terenie objętym Studium.
Sposób i warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej określi EnergiaPro S.A. Oddział
w Opolu. W przypadku zaistnienia kolizji projektowanych obiektów z urządzeniami
EnergiaPro S.A., urządzenia te mogą być przebudowane na koszt inicjatora zmian, w
oparciu o warunki przebudowy oraz umowę, bądź porozumienie o przebudowę, które
zawrze inicjator zmian w istniejącym zagospodarowaniu z EnergiaPro S.A.

6. Zaleca się odprowadzanie wszystkich ścieków w rozumieniu ustawy prawo wodne do sieci
kanalizacji sanitarnej i następnie do miejsc oczyszczania ścieków. W przypadku braku
skanalizowania trenów dopuszcza się odprowadzanie ścieków do przydomowych
oczyszczalni ścieków i szczelnych bezodpływowych zbiorników na ścieki.

7. Szamba dopuszcza się wyłącznie jako rozwiązania tymczasowe do czasu realizacji sieci
kanalizacji sanitarnej.

8. Ścieki przemysłowe należy poddać wstępnemu podczyszczeniu przed odprowadzeniem ich
do sieci kanalizacji sanitarnej.

9. Zaleca się retencjonowanie niezanieczyszczonych wód opadowych na terenie
przy wykorzystaniu dopuszczonych przepisami odrębnymi metod.

10. Wody opadowe i roztopowe z utwardzonych placów parkingowych, dróg i terenów
gdzie mogło dojść do ich skażenia należy podczyścić.

11. Zabrania się odprowadzania ścieków w tym również zanieczyszczonych wód opadowych
i roztopowych, ciekłych odchodów zwierzęcych bezpośrednio do wód powierzchniowych,
wód stojących oraz ziemi oraz do wód podziemnych.
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12. Zabrania się rozcieńczania ścieków wodą w celu uzyskania ich stanu oraz składu
zgodnego z przepisami.

13. Każde postępowanie z ściekami powinno spełniać przepisy określone w ustawie prawo
wodne i prawo ochrony środowiska, dotyczy to w szczególności rolniczego
wykorzystywania ścieków.

21.

Z A S A D Y

K S Z T A Ł T O W A N I A

R O L N I C Z E J

I

L E Ś N E J

PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ

1. Na

obszarach

gruntów

zadrzewienia

i

ornych

należy

zakrzewienia

chronić,

a

śródpolne

także

w

wprowadzać

formie

nowe

kęp/enklaw

oraz pasów/rzędów/szpalerów (w tym o funkcji wiatrochronnej), zwłaszcza wzdłuż
dróg gminnych i polnych oraz koryt większych cieków.

2. Należy - w strukturze użytkowania gruntów rolnych - co najmniej utrzymać
dotychczasowy udział trwałych użytków zielonych, zwłaszcza łąk na wilgotnych
siedliskach.

3. Zaleca

się

wdrażanie

„zamkniętych"

systemów

melioracji

(odwadniająco-

nawadniających).

4. Wzdłuż cieków powierzchniowych przepływających przez pola orne, zachować należy
(po obu stronach koryta) pas szerokości minimum 7 m dla umożliwienia stworzenia
biofiltra

(np.

w

formie

zadrzewień,

zakrzewień

lub

nie

nawożonych

łąk),

ograniczającego napływ biogenów do wód z uprawianych pól. Ustalenie to nie będzie
dotyczyć

cieków

stanowiących

element

przyszłych

„zamkniętych"

systemów

melioracji (o ile takie systemy zostaną wdrożone).

5. Zakładanie stawów hodowlanych dopuszczalne tylko w przypadku, jeśli nie naruszą
istotnie

bilansu

wodnego

(nie

spowodują

deficytu

wodnego)

w

zlewni

oraz nie spowodują zanieczyszczenia wód w innych akwenach.

6. Lokalizację
się

na

zabudowy

terenach

kubaturowej

oznaczonych

na

związanej
rysunku

z

produkcją

Studium

pt.:

rolniczą

dopuszcza

„Kierunki

rozwoju

przestrzennego" symbolem „P" oraz „MU”. Należy przeciwdziałać fragmentacji
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przestrzeni

rolniczej,

także

w

wyniku

przeprowadzenia

liniowych

elementów

zainwestowania technicznego (zwłaszcza dróg). Zmianę przeznaczenia gruntów
rolnych na cele nierolnicze i nieleśne należy ograniczyć do terenów wyznaczonych w
Studium pod nowe zainwestowanie (osadnictwo).

7. Przy

zalesieniach

gruntów

rolnych

zaleca

się

dążyć

do

wyrównania

granicy

rolno-leśnej i łączenia izolowanych enklaw leśnych (łączenia ich w większe zwarte
kompleksy).

8. W

zagospodarowaniu

terenów

położonych

w

rejonie

granicy

rolno

-

leśnej

(istniejącej i planowanej) zaleca się stworzyć odpowiednie warunki dla kształtowania
się strefy ekotonowej lasu i właściwej (ekologicznie) krawędzi lasu. W szczególności
lokalizowanie zabudowy zaleca się ograniczać w strefie minimum 50 m od granicy
lasu.

9. Lasy łęgowe zaleca się wyłączyć z gospodarki leśnej lub gospodarcze wykorzystanie
tych siedliskowych typów lasów istotnie ograniczyć (m.in. poprzez minimalizowanie
rębności).

10. Zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne należy w miarę możliwości
ograniczyć.

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
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pod rozwój takich funkcji. 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.
Na terenach rolniczych dopuszcza się zalesienia zgodnie z ustawą o lasach.

22. O B S Z A R Y N A R A Ż O N E N A N I E B E Z P I E C Z E Ń S T W O P O W O D Z I
I OSUWANIA SIĘ MAS ZIEMNYCH

Na terenie gminy okresy nadmiaru wody, prowadzące do wezbrań i powodzi, występują w
okresach wczesnowiosennych i letnich.

Na obszarze gminy Lewin Brzeski występują obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią
oraz obszary zalewu potencjalnego. Przebiegają prze całą szerokość gminy wzdłuż rzeki
Nysy Kłodzkiej.

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

pogłębieniowych,

obniżenia

przekrojów
międzywala

mostowych

i zwiększenia

–

w

szerokości

drodze

prac

koryta:

most

drogowy w Mikolinie, most drogowy na rzece Nysa Kłodzka w Lewinie Brzeskim,
udrożnienie mostu drogowego na przewale ulgi w ciągu drogi Lewin BrzeskiNiemodlin.
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Na obszarze gminy nie zidentyfikowano zagrożeń związanych z osuwaniem się mas
ziemnych.

23. O B S Z A R Y P O M N I K Ó W Z A G Ł A D Y I I C H S T R E F Y O C H R O N N E

Na obszarze gminy Lewin Brzeski nie znajdują się pomniki zagłady, które wymagałyby
ustanowienia obszarów i ich stref ochronnych.

24. T E R E N Y Z A M K N I Ę T E I I C H S T R E F Y O C H R O N N E

Tereny zamknięte (wyłączone m.in. z regulacji miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego)

określone

zostały

na

rysunku

Studium

pt.:

„Kierunki

rozwoju

przestrzennego” oznaczone symbolem „KK”. Tereny zamknięte występujące na terenie
gminy Lewin Brzeski., to tereny należące do Polskich Kolei Państwowych.
Tereny zamknięte PKP zlokalizowane są wzdłuż linii kolejowej i występują w obrębach:
Borkowice, Buszyce, Lewin Brzeski, Łosiów, Przecza, Strzelniki.

25. O B S Z A R Y W Y M A G A J Ą C E P R Z E K S Z T A Ł C E Ń R E H A B I L I T A C J I
LUB REKULTYWACJI

Tereny wymagające przekształceń i rehabilitacji to:
•

obiekty zabytkowe lub o walorach kulturowych (m. in. Zespoły pałacowo - parkowe,
dwory, folwarki), w przeważającej części obiekty po zlikwidowanych PGR;

•

pozostałe nie wykorzystane obiekty gospodarcze po byłych PGR;

•

istniejąca

zabudowa

zagrodowa

sprzed

1945

r.

o

wysokich

walorach

architektonicznych.

25.1. ZASADY

ORAZ

KIERUNKI

PRZEKSZTAŁCEŃ,

REHABILITACJI

ORAZ REKULTYWACJI

1. Poprawa

stanu

technicznego

obiektów

poprzez

ich

remonty

i

modernizacje

oraz wyposażenie w standardowe urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Dostosowanie funkcji współczesnej do wartości zabytkowych zespołów i obiektów.
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3. Wyeliminowanie funkcji uciążliwych i degradujących.

4. Zachowanie w miarę możliwości funkcji poszczególnych części zespołów pałacowo –
parkowych (pałace – funkcje usługowe lub mieszkaniowe, folwarki – funkcje
usługowe lub gospodarcze, parki – funkcje rekreacyjne).

5. Adaptacja

istniejących,

przetwórstwa

rolnego,

niewykorzystanych
usług

obiektów

komercyjnych

i

gospodarczych

urządzeń

obsługi

na

cele

rolnictwa

o ile przepisy szczególne nie będą takich adaptacji wykluczać.

6. Adaptacja

budynków

gospodarczych

lub

ich

części

w

istniejącej

zabudowie

zagrodowej na usługi nieuciążliwe.

7. Wszystkie

wyrobiska

po

wydobyciu

kopalin

należy rekultywować w

kierunku

rekreacyjno – wypoczynkowym lub leśnym.

26. O B S Z A R Y L O K A L I Z A C J I I N W E S T Y C J I C E L U P U B L I C Z N E G O

26.1. INWESTYCJE O ZNACZENIU LOKALNYM

1. W zakresie infrastruktury technicznej:
•

budowa Głównego Punktu Zasilania w mieście Lewin Brzeski wraz z linią
zasilającą 110 kV;

•

budowa elektrowni wodnej na rzece Nysie Kłodzkiej w mieście Lewin Brzeski;

•

budowa elektrowni wiatrowych;

•

rozbudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej i sanitarnej;

•

rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej.

2. W zakresie komunikacji:
•

budowa nowych i modernizacja istniejących dróg gminnych;

•

modernizacja szlaków rowerowych.

3. W zakresie ochrony przeciwpowodziowej:
•

Modernizacja istniejących oraz budowa nowych wałów przeciwpowodziowych;

•

Utworzenie kanału ulgi na rzece Nysie Kłodzkiej w mieście Lewin Brzeski.

4. Ochrona i rewaloryzacja obiektów i obszarów o wysokich walorach kulturowych.
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5. Ochrona obiektów i obszarów o wysokich walorach przyrodniczych.

6. Utrzymanie i modernizacja obiektów, będących we władaniu gminy.

7. Rozbudowa cmentarza w Lewinie Brzeskim oraz budowa nowego.

26.2. INWESTYCJE O ZNACZENIU PONADLOKALNYM

1. W zakresie infrastruktury technicznej:
•

budowa linii wysokiego napięcia 400 kV;

•

budowa linii wysokiego napięcia 110 kV.

2. W zakresie komunikacji:
•

budowa

obwodnic

na

drodze

krajowej

nr

94

oraz

podwyższenie

jej

parametrów technicznych;
•

modernizacja dróg wojewódzkich nr 459 oraz 462.

Dopuszcza się realizację innych zadań, w zależności od potrzeb gminy.

27. S T R E F Y U Z D R O W I S K O W E

Na

obszarze

gminy

Lewin

Brzeski

nie

występują

strefy

uzdrowiskowe.

Brak też uwarunkowań dla powstania i rozwoju funkcji uzdrowiskowych.

28.

T E R E N Y, N A K T Ó R Y C H P R Z E W I D U J E S I Ę L O K A L I Z A C J Ę
OBIEKTÓW HANDLOWYCH O POWIERZCHNI SPRZEDAŻY
P O W Y Ż E J 2 0 0 0 m2

W studium dopuszcza się lokalizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży
powyżej 2000 m2 wyłącznie na terenach oznaczonych symbolem „UC” – obręb Lewin
Brzeski, Buszyce, Skorogoszcz oraz na terenach oznaczonych symbolem „UP” – obręb
Buszyce, Chróścina, Lewin Brzeski.

29. O B S Z A R Y P R O B L E M O W E

Na Obszarze gminy Lewin Brzeski nie stwierdzono obszarów problemowych.
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30. N A R Z Ę D Z I A

R E A L I Z A C J I

S T U D I U M – P O L I T Y K I

PRZESTRZENNEJ

Osiągnięcie zamierzonych celów wymaga od Władz Gminy realizację zadań własnych
z symulacją działań innych podmiotów. Narzędzia planistyczne oraz pozaplanistyczne
za pomocą których będzie można realizować założone cele:
•

sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

•

sporządzanie

studiów

specjalistycznych

dotyczących

odrębnych

zagadnień,

niekoniecznie należących do w/w planów, ale mogących ułatwić realizację celów
założonych w planach miejscowych, w tym przez promocję walorów i możliwości
gminy;
•

opracowanie
dot.

np.

wniosków,

zagadnień

opinii,

analiz

związanych

z

na

potrzeby

infrastrukturą

opracowań

realizacyjnych

techniczną,

osadnictwem

na terenie gminy;
•

sporządzanie raportów, ocen wpływu inwestycji na środowisko;

•

sporządzanie ewentualnych planów ochrony przyrody;

•

wnioskowanie do planów krajowych, wojewódzkich, studiów gmin sąsiedzkich
oraz

negocjowanie

z

władzami

rządowymi

i

samorządowymi

w

zakresie

proponowanych kierunków rozwoju;
•

opracowanie oraz wcielenie w życie przepisów umożliwiających kształtowanie:
o

podatków (ulgi);

o

opłat lokalizacyjnych (koncesje, zezwolenia);

o

opłat za korzystanie z zasobów środowiska przyrodniczego (opłaty za wodę,
zrzuty ścieków, składowanie odpadów);

o

kar

za

naruszanie

przepisów

oraz

wykroczeń

przeciwko

środowisku

przyrodniczemu.

30.1. OBOWIĄZUJĄCE MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Na terenie gminy Lewin Brzeski obowiązuje 16 miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego. W poniższej tabeli nr 32 przedstawiono wykaz obowiązujących miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego.

l.p.

Numer i nazwa uchwały

Dziennik Urzędowy

201
SoftGIS s.c.

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LEWIN BRZESKI
1.

Uchwała Nr XX/177/2004 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 3

Dz. Urz. Woj. Op. Nr 3, poz. 78 z

grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

dnia 19 stycznia 2005 r.

zagospodarowania przestrzennego terenów zabezpieczenia
przeciwpowodziowego miasta Lewin Brzeski oraz części gruntów wsi
Kantorowice, Stroszowice oraz Przecza
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Uchwała Nr XXI/197/2004 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29
grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Strzelniki
Uchwała Nr XXI/195/2004 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29
grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Łosiów
Uchwała Nr XXI/194/2004 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29
grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części gruntów wsi Kantorowice
oraz Nowej Wsi Małej na południe od drogi nr 458 Obórki-Lewin
Brzeski
Uchwała Nr XXI/196/2004 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29
grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Skorogoszcz i Chróścina
Uchwała Nr XXIII/173/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia
14 lipca 2008 r. – zmiana planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Lewin Brzeski
Uchwała Nr VI/32/2007 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28
lutego 2007 r. W sprawie uchwalenia zmiany w miejscowum planie
zagospodarowania przestrzennego wsi Łosiów.
Uchwała Nr VI/33/2007 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28
lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowum planie
zagospodarowania przestrzennego wsi Strzelniki.
Uchwała Nr VI/34/2007 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28
lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowum planie
zagospodarowania przestrzennego wsi Chróścina.
Uchwała Nr X/67/2007 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26
czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowum planie
zagospodarowania przestrzennego wsi Kantorowice oraz Nowej Wsi
Małej na południe od drogi nr 458 Obórki-Lewin Brzeski
Uchwała Nr XII/91/2007 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29
października 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowum
planie zagospodarowania przestrzennego wsi Łosiów
Uchwała Nr XX/155/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29
kwietnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego złoża kruszywa naturalnego „Lewin
Brzeski-Stroszowice” w Stroszowicach
Uchwała Nr XXXIX/339/2009 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia
24 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowum
planie zagospodarowania przestrzennego wsi Chróścina
Uchwała Nr III/19/2002 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30
grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Lewin Brzeski dot. Wsi
Mikolin
Uchwała Nr XIII/113/1999 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia
28 grudnia 1999 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Lewin Brzeski dot. Przebiegu
linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Dobrzeń – Świebodzice przez
obszar wsi: Borkowice, Skorogoszcz, Przecza, Oldrzyszowice,
Stroszowice i Sarny Małe

Dz. Urz. Woj. Op. Nr 17, poz. 458 z
dnia 14 marca 2005 r.

Uchwała Nr XXXV/317/1998 Rady Miejskiej w Lewinie
Brzeskim z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie uchwalenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Lewin Brzeski dot. Eksploatacji złoża kruszywa
Stroszowice i Sarny Małe

Dz. Urz. Woj. Op. Nr 30, poz.
286 z dnia 02.11.1998 r.

Dz. Urz. Woj. Op. Nr 22, poz. 565 z
dnia 30 marca 2005 r.
Dz. Urz. Woj. Op. Nr 20, poz. 520 z
dnia 23 marca 2005 r.

Dz. Urz. Woj. Op. Nr 25, poz. 661 z
dnia 12 kwietnia 2005 r.
Dz. Urz. Woj. Op. Nr 61, poz. 1797
z dnia 20.08.2008 r.
Dz. Urz. Woj. Op. Nr 31, poz. 1276
z dnia 27.04.2007 r.
Dz. Urz. Woj. Op. Nr 31, poz. 1277
z dnia 27.04.2007 r.
Dz. Urz. Woj. Op. Nr 30, poz. 1260
z dnia 23.04.2007 r.
Dz. Urz. Woj. Op. Nr 60, poz. 1863
z dnia 17.08.2007 r.

Dz. Urz. Woj. Op. Nr 91, poz. 2946
z dnia 10.12.2007 r.
Dz. Urz. Woj. Op. Nr 45, poz. 1577
z dnia 27.06.2008 r.

Dz. Urz. Woj. Op. Nr 8, poz. 123 z
dnia 29.01.2010 r.
Dz. Urz. Woj. Op. Nr 9, poz. 239 z
dnia 19.02.2003 r.

Dz. Urz. Woj. Op. Nr 8, poz. 32 z
dnia 28.01.2000 r.

Tab. 33. Wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Lewin Brzeski.

30.2. MIEJSCOWE

PLANY

ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO,

KTÓRYCH

SPORZĄDZANIE JEST OBOWIĄZKOWE

1. Wyznacza się w Studium tereny oznaczone symbolem „UC" (tereny z przewagą
funkcji usługowych, obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2
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baz, składów i magazynów z wyłączeniem aktywności związanych z produkcją
rolniczą).

2. Za przestrzenie publiczne wymagające sporządzenia planu miejscowego uznaje
się wyznaczone w Studium tereny planowanych nowych dróg publicznych w ich
pasach drogowych (tzn. kategorie terenów oznaczonych symbolami: „KD-GP",
„KD-G”, „KD-Z").

3. Pozostałe tereny wymagające sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego zostały przedstawione na rysunku pt. „Kierunki zagospodarowania
przestrzennego”. W ich obszar wchodzą jednostki osadnicze, które nie posiadają
sporządzonych MPZP, wybrane tereny rekreacyjno-wypoczynkowe oraz tereny z
przeznaczeniem dopuszczającym lokalizację siłowni wiatrowych.

30.3. OBSZARY, DLA KTÓRYCH GMINA ZAMIERZA SPORZĄDZIĆ MIEJSCOWE PLANY
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Przed przystąpieniem do sporządzenia planu miejscowego zaleca się jest wykonanie analizy
zasadności przystąpienia uwzględniającej:
•

Stan własności i władania gruntów i ich wpływ na możliwość przeprowadzenia procedury
formalno-prawnej

•

Potencjalne skutki prawne i ekonomiczne wynikające z sporządzenia planu miejscowego

•

Określenie zakresu niezbędnych ustaleń koniecznych do uwzględnienia w planie
miejscowym

•

Analizę dostępności materiałów źródłowych (w szczególności: opracowanie
ekofizjograficzne przygotowanie podkładów geodezyjnych)

Jeżeli z przeprowadzonej analizy wyniknie, że w terenie przewidywanym do objęcia planem
miejscowym istnieje potrzeba sporządzenia wariantowych koncepcji zagospodarowania terenu,
lub może wystąpić dokonania ustaleń z właściwymi instytucjami lub właścicielami gruntów
deklarującymi sprzeczne oczekiwania co do sposobu zagospodarowania terenów, to sporządzenie
planów należy poprzedzić fazą analityczno-studialną, koncepcyjną jeszcze przed podjęciem
uchwał o przystąpieniu do planu.

Kolejność realizacji planów dla poszczególnych miejscowości powinna być podyktowana:
•

ilością składanych wniosków o zmianę funkcji terenów;

•

interesami publicznymi;

•

uzasadnionymi i racjonalnymi interesami mieszkańców;

•

koniecznością zapewnienia ochrony terenów przed nadmierną antropopresją.
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Mając na uwadze powyższe kwestie zaleca się opracowanie MPZP dla terenów inwestycyjnych
oraz złóż kruszywa.

30.4. DEFINICJA

OBSZARU,

O

KTÓRYM

MOWA

W

ART.14

UST.3

USTAWY

O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

Obszarem, w rozumieniu art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, z późn. zm.), jest:
1. cała

-

wyznaczona

w

niniejszym

Studium

-

jednostka

terenowa

w

liniach

rozgraniczających;
2. część jednostki terenowej, która nie została dotychczas objęta miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego, jeśli tworzy jeden zwarty obszar;
3. wszystkie

części

miejscowymi

jednostki

planami

terenowej,

które

zagospodarowania

nie

zostały

objęte

przestrzennego

i

dotychczas

występującymi

(enklawami) w rozproszeniu;
4. część jednostki terenowej o powierzchni co najmniej 10 ha, na której w Studium
przewiduje się możliwość wznoszenia budynków;
5. część jednostki terenowej o powierzchni co najmniej 20 ha, na której w Studium
nie przewiduje się możliwości wznoszenia budynków;
6. cała jednostka terenowa wyznaczona liniami rozgraniczającymi w obowiązujących
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego;
7. dowolna enklawa terenów kolejowych;
8. dowolna enklawa terenu istniejącej lub planowanej drogi lub ulicy.

30.5. WSPÓLNE PROBLEMY POLITYKI PRZESTRZENNEJ Z SĄSIADUJĄCYMI GMINAMI,
WNIOSKI DO PLANÓW GMINNYCH

Gmina Skarbimierz:
•

modernizacja drogi krajowej nr 94;

•

modernizacja drogi wojewódzkiej nr 462;

•

modernizacja linii kolejowej nr 132 Wrocław - Bytom;

•

współdziałanie w zakresie ochrony Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, Obszarów
Natura 2000 oraz Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Grądy Odrzańskie;

•

lokalizacja siłowni wiatrowych na terenie gminy Lewin Brzeski;

•

działania w zakresie ochrony przeciwpowodziowej;
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•

działania w zakresie rozwoju turystyki.

Gmina Popielów:
•

współdziałanie w zakresie ochrony Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, Obszarów
Natura 2000;

•

działania w zakresie ochrony przeciwpowodziowej;

•

działania w zakresie rozwoju turystyki.

Gmina Dąbrowa:
•

modernizacja drogi krajowej nr 94;

•

modernizacja drogi wojewódzkiej nr 459;

•

modernizacja linii kolejowej nr 132 Wrocław - Bytom;

•

budowa linii elektroenergetycznej 400 kV;

•

współdziałanie w zakresie ochrony Obszaru Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie,
Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, Obszarów Natura 2000 oraz Zespołu PrzyrodniczoKrajobrazowego Stawy Niemodlińskie;

•

działania w zakresie ochrony przeciwpowodziowej;

•

działania w zakresie rozwoju turystyki.

Gmina Niemodlin:
•

współdziałanie w zakresie ochrony Obszaru Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie
oraz Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Stawy Niemodlińskie;

•

działania w zakresie ochrony przeciwpowodziowej;

•

działania w zakresie rozwoju turystyki.

Gmina Olszanka:
•

modernizacja linii kolejowej nr 132 Wrocław - Bytom;

•

modernizacja drogi wojewódzkiej nr 462;

•

lokalizacja siłowni wiatrowych na terenie gminy Lewin Brzeski;

•

działania w zakresie ochrony przeciwpowodziowej;

•

działania w zakresie rozwoju turystyki.

31. SYNTEZA USTALEŃ STUDIUM WRAZ Z UZASADNIENIEM OBJAŚNIAJĄCYM PRZYJĘTE
ROZWIĄZANIA
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Istniejącą strukturę funkcjonalno-przestrzenną obszaru gminy Lewin Brzeski można ocenić
jako zadowalającą oraz zgodną z generalnymi uwarunkowaniami (predyspozycjami)
przyrodniczymi tj. racjonalnie wykorzystującą walory i zasoby przyrodnicze. Można mieć
zastrzeżenia

do

krajobrazowych.

jakości

i

sposobu

Przestrzenie

wykorzystania

parkowe

mogłyby

uwarunkowań

posiadać

przyrodniczo-

atrakcyjniejszą

formę

zagospodarowania bogatą w małą architekturę oraz odpowiednio przygotowane ciągi piesze
i rowerowe. Zagospodarowanie obszarów przy zbiornikach wodnych nie wykorzystuje w
pełni ich potencjału turystycznego.
Z

niekorzystnych

cech

zagospodarowania

przestrzeni

i

przejawów

degradacji

oraz

dysfunkcji wymienić tu można w szczególności: upadający majątek trwały po byłych
Państwowych Gospodarstwach Rolnych.
W

określeniu

kierunków

zagospodarowania

przestrzennego

dążono

do

utrzymania

pozytywnych cech dotychczasowego zagospodarowania, ich usprawnieniu, oraz stworzeniu
warunków dla zrównoważonego rozwoju Gminy. W rozwiązaniach rozwoju struktury
funkcjonalno-przestrzennej przyjęto zasadę nie rozpraszania zabudowy poza ukształtowane
istniejące

zespoły osadnicze. Rozwój osadnictwa

powinien

polegać na

uzupełnianiu

istniejącej struktury osadniczej oraz jej rozbudowę poprzez dołączanie nowych terenów
przylegających do niej.

W

strukturze

docelowych

jednostek

terenowych

wyróżniono

następujące

ich

typy

funkcjonalne (przeważające przeznaczenie):
•

tereny

zabudowy

mieszkaniowej:

śródmiejskiej

(MC),

intensywnej

(MI),

ekstensywnej (ME), letniskowej (ML);
•

tereny aktywności gospodarczych (P);

•

tereny eksploatacji kruszyw (PE);

•

tereny usługowe: usług administracji (UA),

usług kultury i kultu religijnego

(UK), usług oświaty (UO), usług zdrowia (UO), usług sportu i rekreacji (US),
usług z wyłączeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej
2000m2

oraz

handlowych

o

usług

chronionych

powierzchni

(U),

sprzedaży

usług
powyżej

z

dopuszczeniem

2000m

2

,

baz,

obiektów
składów

i

magazynów z wyłączeniem aktywności związanych z produkcją rolniczą (UC);
•

tereny zamknięte PKP (KK);

•

tereny stacji paliw oraz usług towarzyszących (KS);

•

tereny infrastruktury technicznej (I);

•

tereny zieleni: parków i innych zespołów zieleni (ZP), cmentarzy (ZC), lasów i
zalesień (ZL, ZLD), ogrodów działkowych (ZD), sadów (ZS);

•

tereny związane z produkcją rolniczą: rolnicze ( R ), obsługi produkcji w
gospodarstwach rolnych (RU);
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•

tereny wód powierzchniowych (WS);

•

tereny dróg (KD-A, KD-GP, KD-G, KD-Z, KD-L, KD-W).

Dla ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków wskazano istniejące oraz postulowane
do objęcia ochroną i rewitalizacją obiekty i tereny o wysokich walorach kulturowych.
Działania takie mają na celu zachowanie tożsamości kulturowej gminy, jak również dają
możliwość wykreowania nowych miejsc atrakcji turystycznych.

Dla zachowania walorów przyrodniczych, Studium zakłada utrzymanie wszelkich terenów
o

wysokich

walorach

przyrodniczych,

jak

również

proponuje

zwiększenie

obszarów

zielonych, w celu utrzymania i ciągłego polepszania warunków przyrodniczych na terenie
gminy.

Dla

poprawy

bezpieczeństwa

ruchu

samochodowego

oraz

usprawnienia

powiązań

komunikacyjnych gminy, określono odpowiednie klasy techniczne ważniejszych dróg
oraz wskazano ich zmodyfikowane przebiegi.

Ustalono wariantowy przebieg korytarza drogi krajowej nr 94, wskazując najbardziej
optymalny wariant przebiegu.

W studium ustalono obszary gdzie w projektach planów miejscowych dopuszcza się
lokalizację siłowni wiatrowych.

W studium wskazano obszary występowania udokumentowanych złóż kruszyw w ramach
których dopuszcza się ustalenie terenu górniczego na podstawie przepisów odrębnych. W
przypadku ustalenia terenów górniczych ustalono przeznaczenie terenu zgodnie z wydaną
koncesją i równoczesny obowiązek przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego.

W

celu

zapewnienia

lepszych

warunków

bytowych

dla

mieszkańców

gminy

oraz przygotowania dogodnych warunków rozwojowych na terenach inwestycyjnych,
określono warunki dalszego rozwoju systemów infrastruktury technicznej, jak również
modernizację istniejących.

W studium wyznaczono korytarze przebiegu sieci infrastruktury technicznej, o znaczeniu
ponad lokalnym, w tym również w ujęciu wariantowym.

Wszelkie ustalenia Studium stanowią podstawę do sporządzania i uszczegółowienia
zamierzeń planistycznych na etapie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego.
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Dokument

Studium

pozwoli

władzom

gminy

na

wyznaczenie

strategicznych

celów

rozwojowych jak również uregulowanie i możliwość prowadzenia odpowiedniej do potrzeb
gminy gospodarki przestrzennej.

PODSTAWY PRAWNE
•

Uchwała Nr XXVII/219/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 25 listopada 2008 r. o
przystąpieniu

do

zmiany

studium

uwarunkowań

i

kierunków

zagospodarowania

przestrzennego gminy Lewin Brzeski wraz z opracowaniem Strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko,
•

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 roku (DZ. U. z 2005 r. nr 239, poz. 2019
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. 1233),

•

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku (Dz. U. z 2007 r. nr 19, poz. 115
z późniejszymi zmianami),

•

Prawo ochrony środowiska – Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. z 2008 r. nr 25,
poz. 150 z późniejszymi zmianami),

•

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października
2008 roku (Dz. U z 2008 r. nr 199, poz. 1227),

•

Ustawa o ochronie przyrody z dnia 30 kwietnia 2004 roku (Dz. U. z 2004 nr 92, poz. 880
z późniejszymi zmianami),

•

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku
(Dz. U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568 z późniejszymi zmianami),

•

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku ( Dz. U. z 2007 r. nr 39, poz. 251
z późniejszymi zmianami),

•

Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118
z późniejszymi zmianami),

•

Prawo geologiczne i górnicze – Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. z 2005 r. nr 228,
poz. 1947 z późniejszymi zmianami),

•

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 121,
poz. 1266 z późniejszymi zmianami),
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•

Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142
poz. 1591),

•

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w

sprawie

warunków

technicznych,

jakim

powinny

odpowiadać

drogi

publiczne

i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. nr 43, poz. 430),
•

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunków

technicznych,

jakim

powinny

odpowiadać

drogowe

obiekty

inżynierskie

i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. nr 63, poz. 735).
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Trampler T. i In., Regionalizacja przyrodniczo - leśna na podstawach ekologiczno fizjograficznych. PWRiL, Warszawa 1990,

•

Strategia Ochrony Środowiska dla powiatu Brzeskiego,

•

Województwo Opolskie: podregiony, powiaty, gminy. Urząd Statystyczny W Opolu, Opole
2009,

•

Strategia Rozwoju Gminy Lewin Brzeski,

•

Propozycja planu aglomeracji „Lewin Brzeski”,

•

Srodowisko kulturowe gminy Lewin Brzeski,

•

Studium zlewni Nysy Kłodzkiej,

•

Dane ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim,

•

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych w 2010 roku,

•

Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Lewin Brzeski,

•

Plan gospodarki odpadami,

•

Uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Spółki Usługi Wodno – Kanalizacyjne „HydroLew” Sp. z o. o. na lata 2009-2013,

•

Gminny program opieki nad zabytkami,

•

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta lewin Brzeski na lata 2007-2013,

•

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego,

•

http://przyroda.polska.pl,

•

http://www.intour.pl.
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