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WSTĘP 
1. Zakres i cel opracowania 

Opracowanie jest zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Leśnica, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Leśnicy Nr XXXIII/168/13 z dnia 27 maja 2013 r., 

wykonanego pod kierunkiem mgr inż. arch. Ewy Oglęckiej. 

Powyższa uchwała stanowiła zmianę studium uchwalonego Uchwałą Nr XLIV/263/06 Rady Miejskiej w 

Leśnicy z dnia 11 września 2006 roku, opracowanego przez Autorską Pracownię Architektury i Urbanistyki w 

Opolu, pod kierunkiem mgr inż. arch. Marii Oleszczuk. 

Pierwotne Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Leśnica zostało 

opracowane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym i uchwalone 

Uchwałą Nr XXXVIII/239/98 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 18 czerwca 1998 roku. Studium sporządzone 

zostało przez TERPLAN Przedsiębiorstwo Projektowania Studiów Usług i Realizacji Sp. z o.o. w Katowicach, 

przez zespół A. Walawski, B. Bogacz, A. Horodecki 

W związku ze złożonymi wnioskami do zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 

miasta i gminy Leśnica oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Leśnica dokonano analizy, która wykazała, że studium: 

− pod względem formalno-prawnym: 

o stwierdzono błędy w granicach opracowania studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Leśnica – w obowiązującym studium jest wiele 

rozbieżności w granicach gminy, w tym zarówno fragmentów gdzie Studium wykroczyło 

poza obszar gminy jak i takich dla których gmina Leśnica nie ma sporządzonego Studium 

o nie spełnia zmienionych uwarunkowań prawnych tworzenia polityki przestrzennej; nowe 

wymogi dla sporządzenia lub aktualizacji studium wynikające ze zmian ustawy z dnia 27 

marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która wprowadziła szereg 

dodatkowych wymagań dotyczących zawartości studium, stopnia jego szczegółowości oraz 

powiązań z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. 

− pod względem merytorycznym, nie spełnia wielu powstałych w trakcie jego obowiązywania potrzeb  

w zagospodarowaniu terenów uniemożliwiając zmiany w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego gminy Leśnica. 

Ponadto stwierdzono konieczność zmiany studium w zakresie zgodności z dokumentami nadrzędnymi. 

 

Do opracowania niniejszego studium przystąpiono na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Leśnicy Nr 

IV/20/19 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie przystąpienia do opracowania aktualizacji studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Leśnica. Zmiana studium obejmuje 

w całości granice administracyjne gminy Leśnica, dlatego też traci ważność obowiązujące Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w całości, w związku z powyższym dokument 

otrzymuje nazwę „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Leśnica”. 

 

2. Zawartość opracowania 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Leśnica  

składa się z:  

❖ części tekstowej zawierającej opis uwarunkowań oraz ustalenia określające kierunki zagospodarowania 

przestrzennego gminy,  

❖ części graficznej, składającej się z:  

➢ Rysunku uwarunkowań zagospodarowania - w skali 1 : 10 000, 

➢ Rysunku kierunki zagospodarowania - w skali 1:10 000. 
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Uwarunkowania mają charakter informacyjny natomiast kierunki zagospodarowania przestrzennego mają 

charakter regulacyjny. Rada Miejska, poprzez uchwalenie studium, wyraża akceptację dla określonych w tym 

dokumencie celów i kierunków rozwoju przestrzennego gminy Leśnica. 

 

3. Podstawa prawna 

Uchwała Rady Miejskiej w Leśnicy 

Uchwała Rady Miejskiej w Leśnicy Nr IV/20/19 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie przystąpienia do 

opracowania aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Leśnica. 

Ustawa: 

Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, (tekst jednolity Dz. U. 

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

 

Rozporządzenia: 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie zakresu projektu studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z 2004 r., nr 118, poz. 1233). 

 

4. Merytoryczna podstawa opracowania 

1. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego przyjętego uchwałą Nr VI/54/2019  

Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r.  (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2019, 

poz. 1798 z dnia 14.05.2019 r.); 

2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Leśnica uchwałą Rady 

Miejskiej w Leśnicy Nr XXXIII/168/13 z dnia 27 maja 2013 r; 

3. Program Ochrony Środowiska przed hałasem dla województwa opolskiego”, przyjęty uchwałą Sejmiku 

Województwa Opolskiego nr 700/2019 z dn. 23 kwietnia 2019 r.; 

4. Rozporządzenie Nr 0151/P/17/06 Wojewody Opolskiego z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie Parku 

Krajobrazowego "Góra Św. Anny" (Dz. Urz. Woj. Op. Z dnia 17 maja 2006r. Nr 33, poz. 1134).  

5. Program Opieki nad Zabytkami Gminy Leśnica na lata  2019 – 2023 – uchwała Nr XI/63/19 Rady 

Miejskiej w Leśnicy z dnia 23a 2019 r.; 

6. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Leśnica na lata 2016 – 2023 – uchwała Nr XXVII/175/21 z dnia 

29 marca 2021 r. 
7. Strategia rozwoju Gminy Leśnica na lata 2011-2021 

 

 

5. Status prawny i znaczenie studium 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie jest aktem prawa miejscowego. 

Jest to dokument określany jako akt kierownictwa wewnętrznego, lub akt gminnej polityki planowania 

przestrzennego. Oznacza to, że postanowienia studium nie mają charakteru normatywnego, są bowiem 

kierowane do organów gminy i bezpośrednio nie kształtują sytuacji prawnej podmiotów spoza systemu 

administracji publicznej  

Ustalenia studium są jednak wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych, co 

jednoznacznie wynika z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z orzecznictwem 

sądowym ustalenia studium należy uwzględnić także przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy 

i zagospodarowania terenu.  

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

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

planistycznym odnoszącym się do poszczególnych problemów i zagadnień przestrzennych z perspektywy 

całej gminy. Z tego też wynika jego rola koordynacyjna wszystkich działań mających odzwierciedlenie w 

przestrzeni.  
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6. Zakres przestrzenny i czasowy studium 

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

i kierunków zagospodarowania przestrzennego sporządza się dla obszaru w granicach administracyjnych 

gminy. Możliwe jest jednak dokonywanie częściowych zmian w przyjętym dokumencie.  

Przepisy nie ograniczają okresu ważności studium, jest więc ono bezterminowe. Merytorycznie oznacza to, 

że przy określaniu kierunków zagospodarowania przestrzennego należy uwzględniać zarówno bliskie jak i 

dalekie horyzonty czasowe. Formalnie natomiast oznacza to, że studium może zostać uchylone tylko 

poprzez uchwalenie nowego studium.  

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

Burmistrz jest zobowiązany co najmniej raz w czasie kadencji rady gminy sporządzić i przekazać Radzie 

Miejskiej ocenę aktualności studium. Na podstawie tej oceny Rada podejmuje uchwałę w sprawie 

aktualności studium. W przypadku uznania studium za nieaktualne, podejmuje decyzje o przystąpieniu do 

opracowania/ uaktualnienia studium w całości. 
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1. PODSTAWOWE INFORMACJE O GMINIE 
 

Gmina Leśnica położona jest w południowo-wschodniej części województwa opolskiego. Od strony 

południowej graniczy z miastem Kędzierzyn – Koźle, od zachodu z miastem i gminą Zdzieszowice, od 

północy z gminą Strzelce Opolskie, a od wschodu z gminą Ujazd. Pod względem administracyjnym należy 

do powiatu Strzeleckiego. 

W skład sieci osadniczej gminy wchodzą następujące jednostki:  

➢ miejska: miasto Leśnica 

➢ wiejskie:  

• Czarnocin - wieś, 

• Dolna - wieś, 

• Góra Świętej Anny - wieś, 

• Kadłubiec - wieś, 

• Krasowa - wieś, 

• Lichynia - wieś, 

o Granica – przysiółek wsi Lichynia, 

• Łąki Kozielskie - wieś, 

• Poręba - wieś, 

• Raszowa - wieś, 

o Kurzawka - przysiółek wsi Raszowa, 

• Wysoka - wieś, 

• Zalesie Śląskie - wieś. 

o Popice - przysiółek wsi Zalesie Śląskie. 

Według fizyczno-geograficznego podziału zaproponowanego przez J. Kondrackiego obszar gminy leży 

w obrębie podprowincji Wyżyny Śląsko-Częstochowskiej, makroregionie Wyżyny Śląskiej i mezoregionie 

Chełm, którego kulminacją jest szczątkowy komin wulkaniczny - Góra Świętej Anny (404 m n.p.m.). 

Mezoregion ten jest przedłużeniem Garbu Tarnogórskiego, z którym granicę stanowi obniżenie i zwężenie 

pasma wzniesień na wschód od Chełmu. Od północy Chełm graniczy z Równiną Opolską, od południa 

z Kotliną Raciborską, a od zachodu z Pradoliną Wrocławską.  

Wysokość bezwzględna terenów gminy waha się w granicach od około 180 m n.p.m. do ponad  

400 m n.p.m. Względne różnice wysokości na tym obszarze dochodzą do około 220 m. 

Najwyżej położoną miejscowością, a jednocześnie najwyższym punktem gminy jest Góra Św. Anny (404 m 

n.p.m.) w paśmie Chełmu. Morfologia tego pasma ma silny związek z budową geologiczną terenu.  

Łącznie gmina zajmuje obszar 94,75 km2 ha (w tym obszar miasta niepełne 12 km2), co stanowi około 1% 

powierzchni województwa opolskiego. Gmina zaliczana jest do obszarów średnio zurbanizowanych. Liczba 

ludności gminy w roku 2020 wynosiła 7434, w tym miasto Leśnica liczyło 2477 mieszkańców. 

 

Tabela 1. Miasto i Gmina Leśnica - podstawowe dane statystyczne, stan 2020 

Lp.  Elementy charakterystyki  Gmina (w tym 

miasto)  

Sytuacja na tle 

województwa  

1  Powierzchnia (km2)  95  

(12)  

1,01% powierzchni 

województwa  

1  Liczba mieszkańców  7434 

(2477)  

0,77% mieszkańców 

województwa  

2  Wskaźnik feminizacji  106  

(113)  

107 w województwie 

opolskim  

6  Gęstość zaludnienia (M/km2)  80  

(176)  

104 M/km2 w województwie  
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4  Lasy (ha)  1413,95  

(89,99)  

0,55% lasów województwa  

5  Lesistość w %  16,08  

(8,34)  

26,7 w województwie  

6 Stopa bezrobocia rejestrowanego  2,4 5,8 w województwie  
Żródło: GUS (Bank Danych Lokalnych: https://bdl.stat.gov.pl) 

 

2. DOTYCHCZASOWE PRZEZNACZENIE, ZAGOSPODAROWANIE 
I UZBROJENIE TERENÓW 

2.1. Struktura osadnicza 

Głównym ośrodkiem usługowym oraz siedzibą administracji samorządowej jest miasto Leśnica.  

Obsługę gminy w zakresie oświaty ponadpodstawowej, ochrony zdrowia, wymiaru sprawiedliwości, 

bankowo-finansową, urzędu pracy i ubezpieczeń społecznych, a także obsługi ponadlokalnych dróg 

publicznych, ochrony przeciwpożarowej i sanitarno – epidemiologicznej oraz obsługi geodezyjnej zapewnia 

miasto powiatowe Strzelce Opolskie oraz miasto wojewódzkie Opole.  

 

Tabela 2. Miejscowości gminy Leśnica 

Lp. Miejscowość 

Liczba mieszkańców w roku  

2020  

 

1 2 3 

1 Miasto Leśnica 2477 

2 Czarnocin 134 

3 Dolna 316 

4 Góra Świętej Anny 419 

5 Kadłubiec 372 

6 Krasowa 185 

7 Lichynia 390 

8 Łąki Kozielskie 371 

9 Poręba 230 

10 Raszowa 1042 

11 Wysoka 340 

12 Zalesie Śląskie 1158 

13 Obszar wiejski gminy 4957 

14 Miasto i gmina ogółem 7434 

Żródło: dane Urzędu Miejskiego w Leśnicy, 2021 r. 

 

Powierzchnia geodezyjna gminy wynosi 9475 ha (w tym miasta Leśnica 1150 ha), co stanowi około 1% 

powierzchni województwa opolskiego. Gmina zaliczana jest do obszarów średnio zurbanizowanych. 

 

Przez obszar gminy przebiegają ważne trasy komunikacji drogowej: autostrada A4 oraz droga 

wojewódzka nr 426, zapewniająca powiązania miasta Strzelce Opolskie i Kędzierzyn- Koźle, z węzłem 

autostradowym KĘDZIERZYN - KOŹLE. Miasto Leśnica usytuowane jest w odległości 11 km od tego węzła, 

a od węzła autostradowego KRAPKOWICE znajduje się w odległości 18 km. Autostrada zapewnia ścisłe 

powiązania komunikacyjne gminy z Katowicami i Wrocławiem.  

Pasmo autostrady jest obszarem aktywizacji gospodarczej, atrakcyjnym dla rozwoju różnorodnych form 

gospodarki ze względu na łatwą dostępność do ww. korytarza transportowego.  
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Przez teren gminy przebiega także ponadlokalna, linia kolejowa o znaczeniu państwowym relacji Opole 

– Kędzierzyn-Koźle, będąca częścią magistrali kolejowej relacji Kraków – Wrocław – Szczecin, oraz linia 

kolejowa relacji Kędzierzyn-Koźle - Strzelce Opolskie – Fosowskie (Kluczbork) o znaczeniu lokalnym, 

obecnie nieczynna.  

Największą atrakcją gminy Leśnica jest Park Krajobrazowy GÓRA ŚW. ANNY. Głównym elementem 

krajobrazu, oprócz unikalnych walorów przyrodniczo-krajobrazowych, jest obszar Kalwarii na Górze Św. 

Anny oraz wykuty w skale amfiteatr, największy w Europie. 

 

2.2. Struktura użytkowania gruntów 

Położenie i zasoby środowiska zdecydowały o tym, że podstawową funkcją gospodarczą gminy stanowi 

rolnictwo, które rozwija się przy korzystnych warunkach środowiska przyrodniczego. Z kolei dogodne 

położenie w stosunku do ważnych szlaków komunikacyjnych (w tym szczególnie autostrady A4) oraz dużych 

ośrodków miejskich (Strzelce Op. – Kędzierzyn-Koźle - Zdzieszowice) stanowi o atrakcyjności gminy dla 

rozwoju funkcji mieszkaniowej oraz przemysłu i rzemiosła. Ponadto atrakcyjność zasobów przyrodniczych i 

kulturowych gminy pozwala na rozwój funkcji turystyczno – rekreacyjnej o znaczeniu ponadlokalnym; Góra 

Św. Anny jest regionalnym centrum ruchu pątniczego. Miasto Leśnica stanowi lokalny ośrodek usługowy, o 

rozbudowanych funkcjach usługowych, skupiający usługi lokalne i ponadlokalne oraz miejsca pracy. 

 

Pod względem struktury użytkowania gruntów w gminie przeważają użytki rolne – 76,6 %, grunty leśne oraz 

zadrzewione i zakrzewione – ok. 16 %, grunty zabudowane i zurbanizowane ok. 7 %, a nieużytki zajmują 

jedynie 0,3 % powierzchni gminy. 

 

Tabela 3. Gmina Leśnica – struktura użytkowania gruntów  

Lp. Użytki 

Miasto i gmina Leśnica 

powierzchnia w ha* Udział % w całej 

powierzchni gminy  

Miasto 

Obręby 

wiejskie 
Razem 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Użytki rolne 1180 6091 7271 76,76 % 

1a  Grunty orne  978 4996 5974 63,05 % 

1b  Sady 69 139 208 2,20 % 

1c  Łąki trwałe 70 522 592 6,25 % 

1d  Pastwiska trwałe 36 238 274 2,89 % 

1e  
Grunty rolne 

zabudowane 
19 128    147 1,55 % 

1f  Grunty pod stawami 0 12 12 0,13 % 

1g  Grunty pod rowami 7 26 33 0,35 % 

1h  Nieużytki 1 30 31 0,31 % 

2 
Grunty leśne oraz zadrzewienia 

 i zakrzewienia 
121 1403 1524 16,08 % 

2a  Lasy 81 1350 1431 15,10 % 

2b  
Grunty zadrzewione i 

zakrzewione 
40 53 93 0,98 % 

3 Grunty zabudowane i zurbanizowane 146 520 666 7,03 % 

3a  Tereny mieszkaniowe 36 72 108 1,14 % 

3b  Tereny przemysłowe 9 5 14 0,15 % 

3c  
Inne tereny 

zabudowane 
19 23 42 0,44 % 
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3d  
Zurbanizowane tereny 

niezabudowane 
8 4 12 0,13 % 

3e  
Tereny rekreacyjne 

wypoczynkowe 
12 57 69 0,73 % 

3f  
Tereny komunikacyjne 

- drogi 
53 319 372 3,93 % 

3g  
Tereny komunikacyjne 

- kolejowe 
9 28 37 0,39 % 

3h  
Tereny komunikacyjne 

- inne 
0 0 0 0,00 % 

3i  Użytki kopalne 0 9 9 0,09 % 

4 Grunty pod wodami 3 10 13 0,14 % 

4a  
Powierzchnie wód 

płynących 
3 10 13 0,14 % 

4b  
Powierzchnie wód 

stojących 
0 0 0 0,00 % 

5 Użytki ekologiczne 0 0 0 0,00 % 

6 Tereny różne 0 1 1 0,01 % 

7 Razem 1450 8025 9475 100,00 % 

*powierzchnia geodezyjna 

Źródło: dane Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich – stan 2020 r. 

 

Struktura użytkowania gruntów w gminie Leśnica znacznie odbiega od wartości średnich charakteryzujących 

powiat strzelecki, a także – choć w mniejszym stopniu – od wartości średnich dla województwa. Areał 

użytków rolnych jest ok. 1,5-krotnie większy niż średnia wartość dla powiatu (i większy niż średnia w 

województwie), natomiast zalesienie gminy jest niemal 3-krotnie niższe niż średnia wartość w powiecie i 

niemal 2-krotnie niższe niż średnia wartość w województwie.  

Większe zespoły leśne znajdują się przy granicy gminy w części północno – zachodniej i południowej. Są to 

fragmenty dużych kompleksów, których większa część leży w granicach gmin sąsiednich. Pozostałe 

zbiorowiska leśne są rozdrobnione. 

 

2.3. Struktura funkcjonalno - przestrzenna 

Miasto i jedenaście wsi sołeckich, należących obecnie do Gminy Leśnica, powstało w różnych okresach 

historycznych, o czym świadczą zachowane dokumenty pisane. Struktura i formy osadnictwa Gminy, 

wytworzone w historycznym procesie rozwoju, charakteryzuje z jednej strony znaczne zróżnicowanie, 

będące skutkiem odmienności uwarunkowań rozwojowych, z drugiej zaś pewne cechy wspólne wyrażające 

podobne mechanizmy procesów rozwojowych. 

W większości, złożonych dzisiaj układów przestrzennych osad, do czasów obecnych, zachowały się 

pierwotne (genetyczne) układy przestrzenne. Występujące na terenie Gminy Leśnica genetyczne 

(pierwotne) układy przestrzenne to owalnica (Dolna, Kadłubiec, Góra Św. Anny), ulicówka (ulicówka z 

folwarkiem) (Zalesie Śl., Lichynia, Łąki Kozielskie, Raszowa), folwark (Poręba, Czarnocin, Wysoka) oraz 

średniowieczne miasto lokacyjne, jakim jest miasto Leśnica. 

Strukturę przestrzenną Gminy Leśnica charakteryzują: 

➢ zabudowa miejska i wiejska, 

➢ występowanie terenów chronionych, 

➢ atrakcyjność krajobrazowa i turystyczna, 

➢ przebieg szlaków drogowych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym. 

Szkielet struktury przestrzennej Gminy wyznaczają: 
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➢ układ komunikacyjny (drogi krajowe (autostrada A4), wojewódzkie, powiatowe, gminne), 

➢ linia kolejowa, 

➢ przebiegające sieci elektroenergetyczne i gazowe, które ze względu na strefy techniczne i zagrożenia 

wyłączają znaczne ilości terenów z zabudowy. 

 

Układ osadniczy gminy tworzy:  

➢ jedno miasto zaliczane do grupy małych miast,  

➢ 11 wsi sołeckich w skład których wchodzą:  

• jeden duży przysiółek (kolonia) - Popice w sołectwie Zalesie Śląskie,  

• dwa niewielkie przysiółki - Granica w sołectwie Lichynia i Kurzawka w sołectwie Raszowa.  

 

Przeciętnie na 1 km2 powierzchni gminy przypada 8 jednostek osadniczych. Stopień koncentracji jest niższy 

niż przeciętnie w skali województwa, gdzie na 1 km2 przypada 5,7 jednostek.  

Zabudowa jednostek osadniczych jest generalnie dość zwarta. Wyjątkiem jest wieś Poręba, gdzie, ze 

względu na ukształtowanie terenu, zabudowa zlokalizowana jest w sposób luźny, dostosowany do warunków 

terenowych.  

Poza wykształconymi układami jednostek osadniczych na obszarze gminy występuje rozproszona zabudowa 

mieszkaniowo-zagrodowa, jest ona jednak stosunkowo nieliczna.  

Zabudowa wsi charakteryzuje się przemieszaniem różnych funkcji: zagrodowej, mieszkaniowej oraz różnego 

rodzaju działalności gospodarczej usługowej i wytwórczej, co bywa przyczyną konfliktów między 

użytkownikami sąsiadujących działek. Mieszanie funkcji wynika z uwarunkowań ekonomicznych i 

postępującej restrukturyzacji wsi; rolnicy posiadający małe gospodarstwa - a tacy przeważają na obszarze 

gminy – coraz częściej łączą działalność rolniczą z inną działalnością gospodarczą (tzw. gospodarstwa 

dwuzawodowe). Maleje też na wsiach ilość osób zajmujących się rolnictwem. Z tych względów mieszanie 

funkcji w zabudowie wiejskiej jest w pełni uzasadnione. (Rozwój działalności pozarolniczej na terenach 

wiejskich jest jednym z podstawowych kierunków programu odnowy wsi.) Nie może to jednak wpływać 

niekorzystnie na jakość środowiska mieszkaniowego, dlatego na terenach zabudowy mieszanej wsi nie 

powinno się dopuszczać działalności uciążliwej dla funkcji mieszkaniowej.  

Generalnie brak jest w zespołach wiejskich wykształconych świadomie centrów usługowych integrujących 

życie w poszczególnych wsiach (większość usług występuje w formie rozproszonej). Wyjątkiem jest wieś 

Góra Św. Anny, gdzie, poprzez koncentrację usług (głównie gastronomicznych) w rejonie głównego wejścia 

do klasztoru, wykształciło się wyraźnie centrum.  

Problemem na terenach wsi jest występowanie zabudowy mieszkaniowej w strefach ochrony sanitarnej 

cmentarzy (Raszowa, Zalesie Śląskie).  

 

Głównym ośrodkiem (centrum) układu jest miasto Leśnica, które zamieszkuje ok. 34% ludności gminy.  

Miasto pełni funkcję ośrodka gminnego – obsługującego ludność gminy w zakresie m.in.:  

➢ administracji szczebla gminnego,  

➢ lecznictwa podstawowego,  

➢ szkolnictwa specjalnego (szkoła muzyczna),  

➢ opieki społecznej.  

Wielkość jednostek wiejskich (mierzona liczbą mieszkańców) wykazuje duże zróżnicowanie, od wsi liczących 

poniżej 200 mieszkańców (Czarnocin, Krasowa) do wsi liczących powyżej 1000 mieszkańców (Zalesie 

Śląskie, Raszowa).  

Dominują w nich funkcje rolnicza i mieszkaniowa, uzupełniane przez:  

➢ usługi szkolnictwa podstawowego w Zalesiu Śląskim i Raszowej,  

➢ usługi turystyczne we wsi Góra Św. Anny.  
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Jednostki osadnicze tworzą układ koncentryczno – pasmowy, w którym centralne miejsce zajmuje miasto 

Leśnica. W kierunku miasta zbiegają się promieniście drogi łączące większość miejscowości z siedzibą 

gminy. Połączenia takiego nie mają tylko wsie Kadłubiec, Czarnocin i Łąki Kozielskie. Na układ promienisty 

nakłada się równoleżnikowy układ pasmowy – odzwierciedlający pasmową strukturę przestrzenną 

krajobrazu gminy.  

Słabo powiązany komunikacyjnie z pozostałymi miejscowościami gminy jest też Czarnocin, w tym przypadku 

jednak wynika to z ukształtowania, terenu, na którym wieś się znajduje, uniemożliwiającym rozbudowę 

układu komunikacyjnego.  

Z punktu widzenia funkcjonalnego układ osadniczy gminy jest prawidłowy, o czym przesądza 

rozmieszczenie jednostek osadniczych wokół w miarę centralnie zlokalizowanego ośrodka gminnego. Dla 

jego prawidłowego funkcjonowania wskazana jest realizacja brakujących powiązań drogowych.  

Z punktu widzenia społeczno-gospodarczego zjawiskiem niekorzystnym jest istniejąca rozproszona 

zabudowa mieszkaniowo-zagrodowa. Zabudowa taka generuje duże koszty obsługi w zakresie komunikacji, 

infrastruktury technicznej i społecznej (dowozy do szkół, zapewnienie bezpieczeństwa) i, z tego powodu, 

niemożliwe jest zapewnienie mieszkańcom zabudowy rozproszonej pożądanych standardów jakości tej 

obsługi (pozostanie ona w wielu przypadkach zabudową substandardową). Ponieważ jednak zabudowa ta 

występuje na obszarze gminy nielicznie, problem jest marginalny.  

 

3. STAN ŁADU PRZESTRZENNEGO I WYMOGI JEGO OCHRONY 
Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, przez "ład przestrzenny" - należy rozumieć takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy 

harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania 

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

 

Gmina składa się z 14 wyodrębnionych przestrzennie wiejskich zespołów osadniczych (wsie sołeckie 

i przysiółki Popice, Granica, Kurzawka).  

Przeważającymi typami genetycznymi wsi są ulicówki (np. Zalesie Śl., Lichynia, Łąki Kozielskie, Raszowa, 

Krasowa, Czarnocin – w części poza folwarkiem).  

Ponadto występują owalnice (Dolna, Kadłubiec) i układy złożone (Góra Św. Anny, Wysoka). Wieś Poręba 

ma ciekawy układ wsi łańcuchówki.  

Pierwotny układ wsi podlegał przeobrażeniom wskutek realizacji nowej zabudowy mieszkaniowej, usługowej 

i produkcyjnej, w sposób nie zawsze nawiązujący do układu pierwotnego, niemniej jednak w kilku wsiach 

układy te są dość dobrze zachowane i stanowią wartość, która powinna być chroniona. (Szczegółowy opis 

układów genetycznych wsi wraz z oceną ich stanu zachowania znajduje się w części dotyczącej 

uwarunkowań kulturowych).  

Obecnie zabudowa wsi lokalizowana wzdłuż istniejących dróg w sposób niezbyt uporządkowany.  

Na zabudowę poszczególnych wsi w przeważającej części składają się zagrody wchodzące w skład małych i 

średnich indywidualnych gospodarstw rolnych. Uzupełnieniem zabudowy zagrodowej jest zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna. We wsiach Zalesie Śląskie oraz Lichynia znajduje się też zabudowa 

wielorodzinna związana z funkcjonowaniem byłych PGR-ów, oraz bazy produkcyjno-składowe byłych PGR-

ów (dawne folwarki).  

Wśród zabudowy zagrodowej dominują budynki przedwojenne, charakterystyczne dla wsi rejonu opolskiego 

(wysokość zabudowy - 1 i 1/2 kondygnacji, dachy dwuspadowe wysokie - 

symetryczne, kryte dachówką). We wsiach o układzie ulicówki i owalnicy przeważa usytuowanie budynków 

mieszkalnych i mieszkalno-inwentarskich szczytem do drogi.  

Zabudowa jednorodzinna - wybudowana w okresie powojennym reprezentuje różne style i formy 

architektoniczne, przeważnie nie nawiązujące do form regionalnych.  
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Budynki wielorodzinne zupełnie nie mają charakteru zabudowy wiejskiej - są to budynki 2 i 3 kondygnacyjne 

kryte płaskimi dachami.  

Z ładem przestrzennym terenów zabudowanych wiąże się też (poza sposobem zabudowy) sposób 

zagospodarowania pasów drogowych. Na terenach wsi pasy te nie są estetycznie zagospodarowane, 

przede wszystkim nie mają chodników, co jest niekorzystne z wielu względów - użytkowych, estetycznych i 

bezpieczeństwa. (Drogi mają przekroje drogowe zamiast ulicznych wymaganych na terenach zwartej 

zabudowy). 

 

W układzie przestrzennym zabudowy miasta można wyróżnić kilka stref o wyraźnie zróżnicowanej formie i 

funkcji zabudowy:  

➢ Stare miasto, obejmujące Pl. Narutowicza (rynek) i tereny przyległe w granicach historycznego 

miasta lokacyjnego. Jest to obszar historycznej tożsamości miasta – nagromadzenia zabytków 

architektury oraz zabytkowego układu urbanistycznego, z ukształtowaną funkcją usługowo – 

mieszkaniową.  

➢ Zespół zabudowy zagrodowej wzdłuż ulic Księżowiejskiej, Brzegowej i Młyńskiej. Jest to historyczny 

układ ruralistyczny o układzie przestrzennym ulicówki placowej, usytuowany wzdłuż cieku wodnego 

(doliny Potoku Padół (Cedruń)). Poza układem zespół wyróżnia się dość jednorodną zabudową o 

charakterze zagrodowym, obecnie wykorzystywaną na różne funkcje, głównie mieszkaniowe.  

➢ Zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w rejonie ulic Kozielskiej i Dworcowej - wyróżnia 

się podobnym charakterem zabudowy, jednak jego układ urbanistyczny nie posiada szczególnych 

walorów kompozycyjnych.  

➢ Zespół szkolny pomiędzy ulicami Kozielską i Nad wodą – spójny pod względem funkcjonalno-

przestrzennym.  

➢ Zespół zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ulic Krasowskiej, Brzegowej, 

Żeromskiego – urbanistycznie zdefiniowany, o jednorodnej funkcji i charakterze zabudowy.  

➢ Nowy zespół zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w trakcie realizacji (dokonany został 

podział geodezyjny zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego).  

 

Na pozostałym obszarze miasta występuje przemieszana zabudowa różnego typu i funkcji, z przewagą 

zabudowy jednorodzinnej.  

Pomiędzy istniejącą zabudową występuje wiele terenów niezabudowanych, które powinny być w części 

pozostawione na ogrody przydomowe i zieleń, dla zachowania charakteru 

miasta, jednak w dużej części – ze względów ekonomicznych jako tereny uzbrojone - powinny być 

wykorzystane pod rozwój zabudowy (np. ogródki działkowe).  

Na szczególną uwagę zasługuje teren po zachodniej stronie starego miasta lokacyjnego. Część tego terenu 

zajmuje ekstensywna zabudowa o charakterze zagrodowym zlokalizowana zgodnie z 

wczesnośredniowiecznym układem przestrzennym wsi Leśnica, pozostała część jest niezabudowana. Ze 

względu na położenie w centralnym miejscu miasta, pomiędzy historycznymi układami urbanistycznym i 

ruralistycznym i w bezpośrednim sąsiedztwie cennych zabytków architektury (w tym zabytkowego kościoła), 

teren ten jest szczególnie predysponowany do starannego zagospodarowania na cele usługowe o 

charakterze centrotwórczym (podnoszącym atrakcyjność miasta).  

Dość istotnym problemem występującym w mieście jest istniejąca zabudowa na działkach nie posiadających 

dojazdu zgodnego z obowiązującymi warunkami technicznymi (minimalna wymagana szerokość dojazdu do 

działki budowlanej wynosi 5m). 

 

Najskuteczniejszym narzędziem kształtowania ładu przestrzennego są miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego. Gmina Leśnica posiada plany dla wszystkich jednostek osadniczych, jest zatem w 

korzystnej sytuacji. Plany jednak sporządzone były kilka lat temu, zatem powinny być zaktualizowane 
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zarówno pod kątem nowych zamierzeń inwestycyjnych (jest sporo wniosków) jak i pod względem formalnym 

(w 2010r. zmienione zostały w ustawie o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym wymagania 

dotyczące zakresu ustaleń planu miejscowego).  

Czynnikiem sprzyjającym kształtowaniu przestrzennego jest też występowanie w gminie wielu form ochrony 

przyrody, krajobrazu kulturowego i zabytków, przede wszystkim obszaru Parku Krajobrazowego Góra Św. 

Anny, obejmującego znaczną część obszaru gminy, na którym obowiązują ustalenia planu ochrony.  

Nie sprzyja kształtowaniu ładu przestrzennego brak zasobów gruntów gminnych, który ogranicza istotnie 

możliwości realizowania przez gminę polityki przestrzennej i kształtowania procesów zachodzących w 

przestrzeni gminy. 

 

4. DIAGNOZY, O KTÓREJ MOWA W ART. 10A UST. 1 USTAWY Z DNIA 

6 GRUDNIA 2006 R. O ZASADACH PROWADZENIA POLITYKI 

ROZWOJU, PRZYGOTOWANEJ NA POTRZEBY STRATEGII 

Strategia Rozwoju Gminy Leśnica na lata 2011 – 2021 została opracowania w roku 2011. Ustawą z 15 lipca 

2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 

2020 r. poz. 1378), która weszła w dnia 13 listopada 2020 r., wprowadzono do ustawy z dnia 6 grudnia 2006 

r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, przygotowanej na potrzeby strategii (Dz.U. z 2021 poz. 1057) m. 

in. art. 10a o treści „ ust. 1. Podmiot opracowujący projekt strategii rozwoju, projekt polityki publicznej, projekt 

programu rozwoju lub projekt programu służącego realizacji umowy partnerstwa przygotowuje diagnozę 

sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej, z uwzględnieniem obszarów funkcjonalnych, w tym 

miejskich obszarów funkcjonalnych. ust. 2. Podmiot opracowujący projekt strategii rozwoju przeprowadza 

uprzednią ewaluację trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji strategii rozwoju – przed 

jej przyjęciem.” 

Jednocześnie wprowadzono zmianę do ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. z 2021 r, poz. 741 ze zm.), dodając pkt 2a o treści: „diagnozy, o której mowa w art. 

10a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, przygotowanej na 

potrzeby strategii rozwoju gminy”, do art. 10, określającego zakres uwarunkowań studium.  

Ponieważ przepis art. 10 a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, 

przygotowanej na potrzeby strategii, wszedł w życie po opracowaniu Strategii Rozwoju Gminy Leśnica na 

lata 2011 – 2021, dokument ten nie zawierał przedmiotowej diagnozy. 

 

5. STAN ŚRODOWISKA 
 

5.1. Rolnicza przestrzeń produkcyjna 

 

5.1.1. Użytkowanie gruntów w rolnictwie 

Sektor rolniczy stanowi dominującą funkcję w strukturze gospodarczej gminy. Użytki rolne zajmują około 77 

% powierzchni gminy. 

Korzystna dla rozwoju rolnictwa jest struktura bonitacyjna gruntów ornych, przeważają grunty w III klasie 

bonitacyjnej. Obecność dobrych gleb determinuje strukturę użytkowania gruntów na terenie gminy. 

Obecność na terenie gminy gleb brunatnych umożliwia uprawę wszystkich zbóż, buraków cukrowych, roślin 

okopowych i warzyw. Najwięcej uprawia się zbóż, przy czym największa powierzchnię zasiewów ma 

pszenica oraz stosunkowo dużą jęczmień. Ponadto znaczny areał, w porównaniu do danych dotyczących 

powiatu, zajmują uprawy buraków cukrowych. Dawniej na terenie Leśnicy dobrze rozwijała się również 

uprawa warzyw. Została jednak zaniechana z powodu braku przetwórstwa. 

Gminę Leśnica charakteryzuje najwyższy na terenie powiatu strzeleckiego areał sadów (225 ha). Ze 

względu na duży areał upraw zbóż na terenie gminy rozwija się hodowla trzody chlewnej.  
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Najlepsze na terenie gminy warunki dla produkcji rolnej posiada sołectwo Czarnocin (89,8pkt.), Zalesie Śl. 

(89,6 pkt.) oraz Lichynia (88,8pkt.). Nie mniej dobre warunki dla rozwoju intensywnej produkcji rolnej posiada 

miasto Leśnica (85,0pkt.) oraz wieś Wysoka (85,5pkt.), Góra Św. Anny (83,8pkt.) Kadłubiec (83,5pkt.) i 

Poręba (83,0pkt.). Grunty tych miejscowości zakwalifikowane zostały jako dobre dla produkcji rolniczej (80,1-

90,0pkt.) i powinny one być chronione dla jej potrzeb. Najgorsze warunki dla produkcji rolnej maja grunty wsi 

Raszowa (58,2pkt.), Łąki Kozielskie (59,0 ptk.) i Krasowa (65,3 pkt.). Na gruntach tych wsi dominują użytki 

zielone przydatne dla rozwoju hodowli bydła. Ich grunty można przeznaczać na rozwój mieszkalnictwa oraz 

pozarolniczych form działalności gospodarczej.  

Północną, wschodnią i centralną część gminy Leśnica należy zaliczyć do obszarów chronionych dla rozwoju 

rolnictwa ze względu na wartość gruntów rolnych oraz sąsiedztwo miasta Kędzierzyn-Koźle (gmina strefą 

żywicielską dla tego miasta), a także ze względu na wysoką wartość ekologiczną środowiska 

przyrodniczego. Obowiązywać tu muszą ograniczenia przeznaczania gruntów na cele nie związane z 

produkcją rolną, w tym szczególnie ograniczenie lokalizacji zakładów przemysłowych, które mogłyby 

spowodować ujemne skutki dla gospodarki rolnej oraz zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego. 

 

Tabela 4. Gmina Leśnica – użytkowanie gruntów rolnych  

Lp. Użytkowanie 

gruntów 

MIASTO  GMINA  OGÓŁEM  

ha  %  ha  %  ha  %  

1  użytki rolne – 

razem  

1178 13,43 6075 69,24 7253 82,66 

A  grunty orne  976 11,12 4981 56,77 5957 67,89 

B  sady  69 0,79 139 1,58 208 2,37 

C  łąki trwałe  70 0,80 521 5,94 591 6,74 

D  pastwiska  36 0,41 238 2,71 274 3,12 

E grunty rolne 

zabudowane 

11 0,13 128 1,46 139 1,58 

F grunty pod 

stawami 

0 0,00 12 0,14 12 0,14 

G grunty pod rowami 7 0,08 26 0,30 33 0,38 

H Nieużytki 1 0,01 30 0,34 31 0,35 

2  Grunty leśne 121 1,38 1400 15,96 1521 17,34 

A lasy 81 0,92 1347 15,35 1428 16,28 

B grunty zadrz. 

i zakrzew. 

40 0,46 53 0,60 93 0,08, 

3  OGÓŁEM  1299 14,81 7475 85,19 8774 100 

Źródło: dane Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich – stan 2020 r. 

 

5.1.2. Charakterystyka gospodarstw rolnych 

Rolnictwo charakteryzuje duża liczba jednostek zróżnicowanych pod względem wielkości gospodarstw, jak i 

kierunku i poziomu produkcji, co powoduje złożoność i zmienność sytuacji ekonomicznej w gospodarstwach 

rolnych. Ogółem na terenie gminy funkcjonuje 762 gospodarstw. Struktura obszarowa gospodarstw w gminie 

jest stosunkowo korzystna. Gospodarstwa o wielkości do 1ha stanowią 41,3% ogólnej liczby gospodarstw. 

Gospodarstwa o wielkości powyżej 1 ha to 58,7% ogólnej liczby gospodarstw w gminie, przy czym pośród 

nich najwięcej jest gospodarstw o wielkości powyżej 10 ha (22,1%). Duży procent stanowią również 

gospodarstwa małe o wielkości 1-2 ha (15,6%).  
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Tabela 5. Gmina Leśnica - struktura władania użytków rolnych  

Lp. 

Forma własności 

wg grup 

rejestrowych 

Powierzchnia w ha  

Grunty 

orne 
Sady 

Łąki 

trwałe 

Pastw

iska 

trwałe 

Gru-

nty 

rolne 

zabud

owane 

Gru- 

nty pod 

stawam

i 

Gru-

nty 

pod 

rowa

mi 

Nieuży-

tki 

Użytki 

rolne 

razem 

Udział w 

% 

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

1. Grunty SP z 

wyłączeniem 

gruntów 

przekazanych w 

użytkowanie 

wieczyste 

404 1 30 17 2 0 4 6 464 6,40 % 

2. Grunty SP 

przekazane w 

użytkowanie 

wieczyste 

1 0 0 0 0 1 0 0 2 0,03 % 

3. Grunty gmin i 

związków 

międzygminnych, z 

wyłączeniem 

gruntów 

przekazanych w 

użytkowanie 

65*4 2 6 4 0 11 15 4 106 6,40 % 

4. Grunty gmin i 

związków 

międzygminnych 

przekazane w 

użytkowanie 

wieczyste 

1 0 0 0 0 0 0 0 1 0,01 % 

5. Grunty osób 

fizycznych 
4940 192 534 232 137 0 13 13 6061 83,57 % 

6. Grunty spółdzielni 120 4 6 10 3 0 0 0 143 1,97 % 

7. Grunty kościołów i 

związków 

wyznaniowych 

154 6 3 7 0 0 0 1 171 2,36 % 

8. Wspólnoty 

gruntowe 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 % 

9. Grunty powiatów 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0,03 % 

10. Grunty województw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 % 

11. Grunty będące 

przedmiotem 

własności i 

władania osób 

innych 

271 3 12 4 5 0 1 7 303 4,18 % 

12. Suma 5957 208 591 274 147 12 33 31 7253 100,00 % 

Źródło: dane Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich – stan 2020 r. 
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5.2. Lasy 

5.2.1. Charakterystyka lasów 

Lesistość gminy Leśnica nie jest wysoka. Większą część jej powierzchni stanowią użytki rolne. Powierzchnie 

zalesione znajdują się na zachód od wsi Góra Świętej Anny, na wschód od Leśnicy, w obrębie wsi Raszowa 

na południu gminy, jak również na południe i zachód od Czarnocina na terenie objętym miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego. 

Najbardziej wartościowe pod względem przyrodniczym są lasy należące do Parku Krajobrazowego „Góra 

Św. Anny". W ich obrębie występuje wiele roślin chronionych i rzadkich. Potencjalną roślinnością naturalną 

tego terenu są lasy bukowe wykształcone na dominujących tu glebach brunatnych i rędzinach. 

Wapienne gleby typu rędzin wytworzone z triasowych skał osadowych są typowym podłożem dla lasów 

liściastych. Lasy bukowe tworzą buczynę niżową, która ma tutaj wschodnią granicę występowania. 

Roślinność rzeczywista omawianego obszaru jest jednak zdominowana przez sztucznie wprowadzone 

drzewostany świerkowe. Są one bardziej podatne na zanieczyszczenia powietrza, choroby i szkodniki niż 

buczyny. W ostatnich latach gospodarka leśna prowadzona jest w kierunku przywrócenia drzewostanów 

bukowych, szczególnie na terenie parku krajobrazowego. 

Okolice Czarnocina, gdzie dominującym typem gleb są gleby brunatne, to siedliska zdominowane przez 

buczynę kwaśną. Niestety naturalne buczyny zajmują tu obecnie niewielkie powierzchnie i często są 

wykształcone fragmentarycznie.  

Na obszarach bardziej wilgotnych spotyka się płaty lasów o charakterze grądu. W związku z brakiem 

większych zbiorników wód i podmokłości, olsy i lasy łęgowe występują bardzo rzadko. 

 

5.2.2. Gospodarka leśna 

Na terenie gminy Leśnica znajduje się 1521 ha lasów i gruntów leśnych, pozostających generalnie (w 

administracji Lasów Państwowych – Nadleśnictwo Strzelce Opolskie. Ogółem stanowią one 15,99 % 

powierzchni ogólnej gminy.  

Lasy na terenie gminy są silnie rozczłonkowane. Najcenniejsze przyrodniczo fragmenty znajdują się w 

granicach Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny. Walory środowiska przyrodniczego, w tym szczególnie 

liczne występowanie siedlisk prawnie chronionych oraz roślin prawnie chronionych, a także glebochronna i 

wodochronna funkcja lasów zmusza do prowadzenia gospodarki leśnej w sposób ograniczony. Gospodarka 

leśna na terenie Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny powinna być podporządkowana zasadom ochrony 

jego obszaru.  

Z kolei lasy południowej części gminy, w tym szczególnie usytuowane w sąsiedztwie Zdzieszowic, zaliczane 

są do lasów uszkodzonych na skutek działalności przemysłowej i pełnią funkcję lasów ochronnych 

(izolacyjnych od terenów przemysłowych). Analiza ich składu gatunkowego drzewostanu przy uwzględnieniu 

typu siedliskowego, typu gospodarczego oraz obserwowanych uszkodzeń (I strefa uszkodzeń 

przemysłowych) wskazuje na potrzebę prowadzenia stopniowej przebudowy drzewostanu. Brak jest 

większych możliwości rozwoju intensywnej gospodarki leśnej na terenie gminy Leśnica 

Tabela 6. Gmina Leśnica - struktura władania gruntów leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych  

Lp. Grupy rejestrowe 

Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione 

powierzchnia w ha* 

Udział w % 

Lasy 

Grunty 

zadrzewione  

i zakrzewione 

Razem 

1 2 3 4 5  

1. 

Grunty SP z wyłącz. gruntów 

przekazanych w użytkowanie 

wieczyste 

1237 19 1256 82,58 % 

2. Grunty SP przekazane w 0 11 11 0,72 % 
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użytkowanie wieczyste 

3. 

Grunty spółek SP, przeds. 

państwowych i innych 

państwowych osób prawnych 

0 0 0 0,00 % 

4. 

Grunty gmin i zw. międzygm. 

z wyłączeniem gruntów 

przekaz. w użytkowanie 

12 12 24 1,58 % 

5. 

Grunty gmin i związków 

międzygminnych przekazane 

w użytkowanie wieczyste 

0 0 0 0,00 % 

6. 

Grunty, które są własnością 

samorządowych os. prawnych 

oraz grunty których właściele 

są nieznani 

0 0 0 0,00 % 

7. Grunty osób fizycznych 128 32 160 10,52 % 

8. Grunty spółdzielni 11 3 14 0,92 % 

9. 
Grunty kościołów 

i związków wyznaniowych 
38 11 49 3,22 % 

10. Wspólnoty gruntowe 0 0 0 0,00 % 

11. Grunty powiatów 0 0 0 0,00 % 

12. Grunty województw 0 0 0 0,00 % 

13. 

Grunty będące przedmiotem 

własności i władania osób 

innych 

2 5 7 0,46 % 

14. Razem 1428 93 1521 100,00 % 

Źródło: dane Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich – stan 2020 r. 

 

5.3. Wody powierzchniowe 

Budowa geologiczna rejonu wywarła istotny wpływ na stosunki wodne analizowanego obszaru. Zalegające 

tutaj wapienie i dolomity triasowe wykazują silne uszczelnienie i skrasowienie, a co za tym idzie wody 

opadowe bardzo szybko przenikają w głąb podłoża i pod powierzchnią odpływają ku dolinie Odry i Małej 

Panwi. Z tego powodu sieć wód powierzchniowych na omawianym obszarze jest słabo wykształcona i 

bardzo uboga.  

Gmina Leśnica leży w zlewni Odry. Niewielkie potoki będące dopływami II i dalszych rzędów odprowadzają 

wodę głównie przez Kanał Gliwicki. Część lokalnych cieków przynajmniej okresowo nie ma odpływów 

zanikając na obu końcach. Niekiedy w swej środkowej części cieki takie tworzą niewielkie rozlewiska. 

Rozkład sieci wodnej na obszarze gminy jest wyraźnie nierównomierny. Tereny północne (Wysoka, 

Kadłubiec, Dolna, Gór Świętej Anny, Poręba i Czarnocin) są praktycznie pozbawione ważniejszych, stałych 

cieków wodnych. Tereny południowe (Leśnica, Lichynia. Zalesie Śląskie, Krasowa, Raszowa i Łąki 

Kozielskie) mają wyraźnie zaznaczoną, stałą sieć wodną, chociaż jak wyżej wspomniano, częściowo 

bezodpływową. Tworzą ją tylko dwa stałe cieki wodne - Cedron (Padół) i Łącka Woda oraz kilka cieków 

okresowych. Biorą one swój początek ze źródeł położonych na granicy wododziałowej oddzielającej zlewnie 

Małej Panwi i Kłodnicy. Źródła obydwu tych potoków stanowią wywierzyska krasowe. 

 

Gęstość sieci rzecznej gminy należy do najmniejszych na Opolszczyźnie i nie przekracza 0,25km/km2. 

Największą gęstością sieci rzecznej charakteryzuje się południowa część gminy, w tym szczególnie sołectwa 

Łąki Kozielskie i Raszowa. Cały obszar gminy Leśnica położony jest w zlewni Odry, a wody powierzchniowe 
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odprowadzane są tutaj jedynie przez kilka większych potoków tj. Łącką Wodę, Potok Padół (Cedruń), Potok 

Cisowski oraz Potok Młynówka (stanowiący wschodnią granicę gminy) i ich nieliczne dopływy.  

W części północnej obszar gminy pozbawiony jest cieków, za sprawą krasu i odpływu podpowierzchniowego 

w szczelinach skalnych. W części centralnej, wzdłuż progu, sieć rzeczna jest niezbyt rozbudowana, a 

strumienie zasilane są bezpośrednio ze źródeł krasowych mających charakter wywierzysk lub wysięków. 

Najbardziej spektakularne i wydajne źródła występują w Porębie i Czarnocinie. W wywierzysku o nazwie 

Siedem Źródeł, w Porębie, początek bierze Potok Padół (Cedruń), i płynie przez Leśnicę , Krasową i 

Raszową do Odry. W Czarnocinie początek bierze Łącka Woda, płynąc przez Lichynię, Łąki Kozielskie w 

kierunku Odry. Są to najważniejsze rzeki na terenie gminy.  

Duża różnica wysokości terenu wpływa bardzo silnie na dynamikę przemieszczania się wód 

powierzchniowych (w tym również zanieczyszczeń tych wód). Dlatego też oba potoki w górnym biegu mają 

charakter podgórski. Płyną w wąskich i głębokich rozcięciach erozyjnych. Charakteryzują się potencjalną 

możliwością powstania dużych wezbrań i krótkiego okresu ich trwania, a także brakiem dopływów. Na 

obszarach położonych w okolicach Raszowej i Łąki Kozielskiej w dolinach obu potoków występuje bardzo 

rozbudowany system melioracyjny. Doliny na tym odcinku znacznie się rozszerzają i wypłycają. 

Uwarunkowania hydrograficzne, poza dolinami rzecznymi w granicach terenów zabudowanych nie stwarzają 

przeciwwskazań, ani ograniczeń do zabudowy.  

Obszar gminy generalnie pozbawiony jest naturalnych zbiorników wodnych, szczególnie w jej części 

północnej i centralnej brak jest większych zbiorników wodnych. Jedynie w okolicach Raszowej występują 

sztuczne zbiorniki o powierzchni powyżej 1ha powstałe w wyrobiskach poeksploatacyjnych. 

 

5.4. Wody podziemne 

Obszar gminy pod względem położenia wobec jednostek hydrogeologicznych Polski należy w części 

północnej do strefy Regionu Bytomsko-Olkuskiego, a w południowej do Regionu Przedsudeckiego, który 

reprezentowany jest przez Podregion Kędzierzyński. W pierwszym z nich główny poziom wodonośny 

zlokalizowany jest w wapieniach i dolomitach środkowotriasowych oraz piaskowcach i wapieniach 

dolnotriasowych. Mniejsze znaczenie mają poziomy w czwartorzędzie i w dolnym karbonie. Poziomy 

wodonośne na południu gminy występują w osadach czwartorzędowych i trzeciorzędowych.  

Występowanie na terenie gminy licznych warstw wodonośnych w różnych utworach związane jest z 

uwarunkowaniami tektonicznymi, w szczególności z założeniem progu środkowotriasowego Garbu Chełmu i 

występowaniem strefy uskoków Środkowej Odry, a w szczególności uskoku Toszka, który rozdziela warstwy 

wodonośne triasu i karbonu (na północy) od trzeciorzędu (na południu).  

Poziomy wodonośne w środkowym i dolnym triasie na północy oraz w trzeciorzędzie (miocen) na południu 

należą do najzasobniejszych i najwydajniejszych w kraju, przy czym zbiornik w środkowym triasie na terenie 

gminy, zasilany głównie na wychodniach, pod względem zasobów ma mniejsze znaczenie. Wody podziemne 

tych poziomów należą do Głównych Zbiorników Wód Podziemnych w Polsce .  

Wody czwartorzędowe nie występują na całym obszarze gminy. Spotykamy je w piaskach i żwirach 

lodowcowych i rzecznych o miąższości od kilku do ok. 30m (najczęściej kilkanaście metrów). Ich zwarta 

strefa występowania zlokalizowana jest na południe od progu strukturalnego Chełmu, a na północy 

występują w sposób nieciągły. Wydajność poziomów wodonośnych, ze względu na niewielką miąższość 

osadów, jest niewielka i wynosi od 5 do 20m3/h. Najmniejsza jest w północnej części obszaru (poza 

terenami zabudowanymi), gdzie występują pokrywy lessowe i glin deluwialnych, zaś występujące pod nimi 

osady piaszczysto-żwirowe mają bardzo niewielką grubość. Największą wydajnością charakteryzuje się 

południowa i w centralna część obszaru gminy, gdzie grubość warstw wodonośnych wzrasta do ok. 20-30 

metrów.  

Wodoprzewodność warstw czwartorzędowych na południu wynosi ok. 500 m3/d. Wody czwartorzędu mają 

lokalny kontakt hydrauliczny z zalegającym pod nimi poziomem trzeciorzędowym. W miejscach, gdzie 
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między piaskami i żwirami czwartorzędowymi, a zalegającymi pod nimi piaskami i żwirami mioceńskimi 

występuje warstwa iłów, kontakt nie występuje.  

Głębokość zalegania wód pierwszego poziomu w czwartorzędzie na obszarze gminy wynosi średnio od 

kilkudziesięciu centymetrów w dnach dolin rzecznych do średnio 2-3m na obszarach zalegania osadów 

wodnolodowcowych, stożków napływowych, glin zwałowych oraz osadów zastoiskowych oraz średnio 4-5m 

na terenach występowania pokryw lessowych i na obszarach występowania ozów i wydm. Maksymalnie w 

pokrywach lessowych i w ozach poziom może zalegać na głębokości do 8m. Typowe średnioroczne wahania 

poziomu wód wynoszą w granicach gminy przeciętnie 0,5m, maksymalnie 1m. Na terenach nizinnych zależą 

głównie od wahań poziomu wód w rzekach. Zwierciadło wód generalnie jest swobodne. Lokalnie napięte 

może być pod pokrywami lessów i w obniżeniach bezodpływowych pod warstwą namułów. Generalny 

kierunek spływu wód jest zgodny z południowym nachyleniem terenu, przy czym lokalnie na skutek rozcięcia 

obszaru głębokimi dolinami może być inny (zgodny z przebiegiem stoków skrzydeł dolin i nachyleniem dna). 

Znaczne nachylenie terenu oraz zróżnicowana budowa geologiczna podłoża podczwartorzędowego 

decyduje o bardzo dużej dynamice przepływu wód podziemnych. W szczególności dynamika odpływów jest 

największa w centralnej części obszaru gminy, na progu strukturalnym. Silne zróżnicowanie wysokościowe 

występującego tu progu decyduje o występowaniu również spływów powierzchniowych wód opadowych, 

udokumentowanych licznymi formami erozyjnymi. 

Główny poziom wodonośny centralnej i północnej części obszaru występuje w szczelinowych skałach 

węglanowych i piaskowcach dolnego triasu na głębokości od 10m do ok. 100m. Wydajność poziomu 

wodonośnego wynosi od 10 m3/h do 100 m3/h, przy czym w związku z wyklinowaniem się warstw 

wodonośnych ku południowi oraz występowaniem uskoków tektonicznych w północnej części jest zbliżony 

do mniejszych wartości z przedziału. W południowej części obszaru gminy dominuje wydajność 70-80 m3/h. 

Na terenie sołectw Dolna i Kadłubiec oraz Wysoka poziom retu zapada się pod jednym z najważniejszych i 

najwydajniejszych poziomów na Opolszczyźnie tj. pod poziomem triasu środkowego. Poziom wodonośny 

pstrego piaskowca (ret) zasilany jest z opadów atmosferycznych na wychodniach oraz poprzez utwory 

czwartorzędowe. Przy drodze w Czarnocinie i Porębie występują naturalne wypływy wód z tego poziomu. 

Ocenia się, że niektóre z występujących tu wywierzysk należą do najzasobniejszych na terenie Garbu 

Chełmu.  

Poziom trzeciorzędowy – najważniejszy w części południowej gminy, na przedpolu progu – występuje w 

piaskach i żwirach miocenu (sarmat), stanowiących przewarstwienia i soczewy w kompleksie osadów 

ilastych i mułkowych serii poznańskiej. Zalega nad poziomem dolnego triasu i pod poziomem 

czwartorzędowym. Jego wydajność jest zmienna ze względu na zmniejszającą się ku północy miąższość 

skał wodonośnych, oraz bardzo złożoną budowę geologiczną (bardzo zmienne grubości i rodzaje warstw 

wodonośnych w kompleksie iłów poznańskich). Na północ od drogi Leśnica – Ujazd ten poziom wodonośny 

całkowicie zanika. W okolicach południowej części obszaru, gdzie mioceńska warstwa wodonośna 

przekracza 100m wydajność wynosi ok. 50 m3/h. Na zachodzie i południu wraz ze wzrostem grubości 

pokrywy osadów mioceńskich poziom kontynuowany jest w zbiorniku wód podziemnych rejonu Kędzierzyna. 

Wydajność poziomu na tym terenie jest dużo większa.  

Występujący w północnych rejonach wsi Czarnocin poziom wodonośny dolnokarboński zalega w piaskach, 

szarogłazach i zlepieńcach na głębokości od kilku do 60m pod pokrywami czwartorzędu i triasu. Jego 

wydajność waha się od 10 do 30 m3/h. Wodonośność typowego otworu studziennego na obszarze gminy 

Leśnica wynosi w części północnej od 10 do 30 m3/h, a w części południowej 30-70 m3/h.  

Pod powierzchnią północnej części terenu gminy występuje Główny Zbiorniki Wód Podziemnych (GZWP) Nr 

335 w osadach dolnego triasu. Na południu zlokalizowana jest brzeżna część zbiornika GZWP 332, w 

osadach miocenu (trzeciorzęd). Brzeżne położenie zbiorników powoduje, że ich wydajność jest mniejsza niż 

w częściach. 

Na terenie gminy pierwszy poziom wodonośny jest w różny sposób izolowany od powierzchni. Zmienny 

stopień izolacji pierwszej warstwy wodonośnej wynika ze wzrastającej ku południowi grubości pokrywy 
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czwartorzędowej, w tym lessów i osadów glacjalnych, w szczególności glin zwałowych. Na północy, gdzie 

czwartorzęd występuje w cienkiej pokrywie izolacja jest słaba. Dochodzi tu do bezpośredniego zasilania wód 

w środkowym i dolnym triasie na wychodniach wapieni i dolomitów. Zasilanie zachodzi również na obszarach 

zdartej na skutek erozji pokrywy czwartorzędu w Porębie, Górze Św. Anny i Czarnocinie. 

 

5.5. Zanieczyszczenie i zagrożenia środowiska  

Jednym ze źródeł informacji o stanie środowiska na terenie gminy jest ”Raport o stanie środowiska w 

województwie opolskim z 2019 roku” opracowany przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w 

Opolu.  

 

5.5.1. Stan czystości atmosfery 

Powietrze jest tym obszarem interwencji, do którego emitowana jest większość zanieczyszczeń 

powstających na powierzchni Ziemi, zarówno w rezultacie procesów naturalnych, jak i działalności 

człowieka. 

Pomimo wyraźnego spadku emisji z zakładów przemysłowych, nadal niepokojący pozostaje wysoki poziom 

emisji pochodzącej z sektora bytowo-komunalnego, czyli tzw. emisji „niskiej”. Niska emisja zanieczyszczeń 

powietrza jest emisją pochodzącą z lokalnych kotłowni węglowych i indywidualnych palenisk domowych. 

Wpływ niskiej emisji na lokalny stan zanieczyszczenia jest istotny, głównie ze względu na lokalizację źródeł 

emisji oraz warunki wprowadzania zanieczyszczeń do atmosfery. Z procesem spalania węgla, zwłaszcza w 

nisko sprawnych paleniskach indywidualnych i małych kotłach z rusztem stałym związana jest także emisja 

benzo(α)pirenu należącego do grupy węglowodorów aromatycznych. 

Znacznym problemem jest również emisja ze środków transportu, gdzie zanieczyszczenia gazowe powstają 

w trakcie spalania paliw przez pojazdy mechaniczne. Drugą grupę emisji komunikacyjnych stanowią pyły, 

powstające w wyniku tarcia i zużywania się elementów pojazdów. 

Zanieczyszczenia powietrza można podzielić na dwie grupy: 

➢ zanieczyszczenia gazowe – związki chemiczne w stanie lotnym np.: tlenki azotu, tlenki siarki, tlenek i 

dwutlenek węgla, węglowodory. Zanieczyszczenia gazowe, które wpływają na stan atmosfery w skali 

globalnej to: dwutlenek węgla (CO2), metan (CH4) i tlenki azotu (NOx). Nazywamy je gazami 

cieplarnianymi, ponieważ są odpowiedzialne za globalne ocieplenie, spowodowane zarówno 

działalnością człowieka, jak też procesami naturalnymi; 

➢ zanieczyszczenia pyłowe: 

• pyły o działaniu toksycznym – są to pyły zawierające metale ciężkie, pyły radioaktywne, 

azbestowe, pyły fluorków oraz niektórych nawozów mineralnych, 

• pyły szkodliwe – pyły te mogą działać uczulająco; zawierają one krzemionkę, drewno, bawełnę, 

glinokrzemiany; 

• pyły obojętne – które mogą mieć działanie drażniące; zawierają głównie związki żelaza, węgla, 

gipsu, wapienia. 

 

Głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Leśnica są: 

1. źródła komunalno – bytowe: kotłownie lokalne, indywidualne paleniska domowe, emitory z obiektów 

użyteczności publicznej. Mają one znaczący wpływ na lokalny stan zanieczyszczenia powietrza, są głównym 

powodem tzw. niskiej emisji. Emitują najczęściej zanieczyszczenia pyłowe i gazowe, 

2. źródła transportowe (liniowe) – emisja zanieczyszczeń następuje na niskiej wysokości, tworząc niską 

emisję. Główne zanieczyszczenia to: węglowodory, tlenki azotu, tlenek węgla, pyły, związki ołowiu, tlenki 

siarki, 

3. zanieczyszczenia napływające spoza terenu gminy, 

4. pylenie wtórne z odsłoniętej powierzchni terenu. 
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Według przedstawionych poniżej danych GUS o emisji zanieczyszczeń z zakładów szczególnie 

uciążliwych na terenie Powiatu Strzeleckiego, emisja zanieczyszczeń pyłowych spada 

począwszy od 2009 roku, natomiast dla zanieczyszczeń gazowych wzrasta od roku 2014. 

Obszar Gminy Leśnica w ramach „strefy opolskiej” został zakwalifikowany: 

➢ wg kryterium ochrony zdrowia do klasy A ze względu na poziom SO2, NO2, CO, Pb, As, Cd, Ni, do 

klasy C z powodu przekroczeń dopuszczalnych poziomów substancji PM10, O3, B(a)P, PM2,5, 

C6H6, 

➢ wg kryterium ochrony roślin do klasy A pod względem poziomu SO2, NO2, do klasy C ze względu na 

poziom O3. 

Dla zanieczyszczeń zaklasyfikowanych do klasy C wymagane jest opracowanie „Programu Ochrony 

Powietrza” dla obszarów przekroczeń poziomów dopuszczalnych. 

Zgodnie z art. 91 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2021 poz. 1973 ze zm.) dla stref, dla których 

poziom substancji w powietrzu przekracza poziom dopuszczalny marszałek województwa ma obowiązek 

przygotować program ochrony powietrza . Celem takiego programu jest opracowanie harmonogramu 

rzeczowo – finansowo - czasowego, którego wdrożenie pozwoli na realizację ustalonych zadań 

prowadzących do zmniejszenia poziomu w/w substancji do poziomu dopuszczalnego. 

Głównym celem opracowania naprawczego programu ochrony powietrza jest wskazanie niezbędnych 

działań w zakresie gospodarczym i urbanistycznym w strefie tak, aby możliwa była poprawa jakości 

powietrza oraz jakości życia mieszkańców. Podstawowym narzędziem polityki przestrzennej miast i gmin są 

plany zagospodarowania przestrzennego, które jako prawo miejscowe muszą być przestrzegane przez 

wszystkich użytkowników danego obszaru. Wszystkie działania, które bezpośrednio lub pośrednio mogą 

przyczynić się do poprawy sytuacji aerosanitarnej w gminach powinny być ujęte w planach 

zagospodarowania przestrzennego. W aktualnym Programie Ochrony powietrza dla strefy opolskiej 

określono działania niezbędne do przywrócenia standardów jakości powietrza. Do podstawowych kierunków 

działań zaliczono: 

➢ stworzenie mechanizmów umożliwiających wdrożenie i zarządzanie POP, w tym:  

• wprowadzenie odpowiednich zapisów do kluczowych dokumentów strategicznych (MPZP, Programy 

ochrony środowiska), 

• wdrożenie działań wynikających z POP na poziomie samorządów lokalnych. 

➢ realizacja działań zmierzających do ograniczenia emisji z indywidualnych systemów grzewczych, w tym: 

• działania ukierunkowanie na ograniczenie niskiej emisji (m.in. przygotowanie i realizacja PONE), 

• działania wspomagające w zakresie redukcji emisji z transportu, 

• kontrola emisji przemysłowych. 

Według obecnego Programu Ochrony Powietrza dla strefy opolskiej - obszar Gminy Leśnica należy do 

obszarów w których zanotowano przekroczenia poziomów dopuszczalnych stężeń: 

➢ stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM10 – obszar przekroczeń 19,46 km2, 

➢ stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 – obszar przekroczeń 34,21 km2, 

➢ stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM2,5 – obszar przekroczeń 26,47 km2. 

 

Zanieczyszczenia emitowane ze źródeł punktowych powstają w wyniku spalania paliw oraz w wyniku 

prowadzenia procesów technologicznych w zakładach przemysłowych. W wyniku energetycznego spalania 

paliw powstają następujące zanieczyszczenia: dwutlenek siarki (SO2), tlenki azotu (NOX), pył, tlenek węgla 

(CO) i dwutlenek węgla (CO2). Tego rodzaju źródła, ze względu na sposób wprowadzania zanieczyszczeń 

do powietrza (wysokość emitora oraz prędkość wylotowa gazów), oddziaływają na stan jakości powietrza 

zwykle w mniejszym stopniu niż spalanie paliw w indywidualnych systemach grzewczych. Ze względu na 

charakter Gminy, nie występują na jej terenie duże zakłady przemysłowe z procesami technologicznymi 

mogącymi emitować znaczne ilości substancji do powietrza atmosferycznego. 
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Teren Gminy Leśnica charakteryzuje się brakiem zorganizowanego systemu zaopatrzenia w ciepło, nie 

występują również duże kotłownie grzewcze lub technologiczne, zlokalizowane zazwyczaj przy dużych 

zakładach przemysłowych. Brak jest także lokalnych kotłowni o dużej mocy cieplnej. W przewadze są 

indywidualne systemy zasilania budynków, większość z nich to małe kotłownie lokalne oraz ogrzewanie 

indywidualne budynków mieszkalnych. Część obiektów użyteczności publicznej, usługowych i zakładów 

produkcyjnych posiada własne nowoczesne kotłownie olejowe bądź gazowe – przyjazne dla środowiska 

naturalnego. 

W przypadku źródeł liniowych, rozumie się przez nie głównie ciągi komunikacyjne (drogowe i kolejowe), 

gdzie zanieczyszczenia pochodzą ze spalania paliw (benzyny lub oleju napędowego) w silnikach 

samochodów. Emitowane są przede wszystkim tlenek węgla (CO), dwutlenek węgla (CO2), tlenki azotu 

(NOX) oraz węglowodory. Dodatkowym problemem jest emisja zanieczyszczeń pyłowych pochodzących 

głównie ze ścierania opon, hamulców oraz nawierzchni dróg. Pyły te często zawierają metale ciężkie tj. ołów, 

nikiel, kadm i miedź. 

W czasie ruchu pojazdów na drodze dochodzi również do tzw. wtórnego pylenia, czyli ponownego unoszenia 

pyłu znajdującego się na drodze. Na wielkość emisji zanieczyszczeń ze źródeł liniowych ma wpływ cały 

szereg czynników, w tym struktura i natężenie ruchu pojazdów, organizacja ruchu samochodowego, 

płynność ruchu pojazdów na drodze, stan techniczny dróg i pojazdów. 

Przez teren Gminy przebiega autostrada A4, dająca możliwość szybkiej komunikacji, jak również droga 

wojewódzka nr 426 relacji Zawadzkie - Kędzierzyn-Koźle, stanowiąca bezpośredni dojazd do węzła 

autostradowego „KĘDZIERZYN - KOŹLE” (odległość od Leśnicy – 11 km). Do węzła autostradowego 

„KRAPKOWICE” (odległość od Leśnicy – 10 km) prowadzi droga powiatowa nr 404 relacji Zdzieszowice - 

Zalesie Śląskie, a następnie droga wojewódzka nr 423 relacji Opole. 

 

5.5.2. Stan czystości wód podziemnych 

Kluczowym elementem wdrażania polityki wodnej w kraju jest ciągły monitoring, analiza i ocena stanu wód 

podziemnych przez kraje członkowskie w celu ochrony i sukcesywnej poprawy zasobów wodnych Polski 

i Europy. W celu spełnienia powyższych wymogów dotyczących oceny stanu jakości wód podziemnych, 

Ramowa Dyrektywa Wodna nałożyła na Państwa Członkowskie obowiązek prowadzenia monitoringu stanu 

chemicznego wód podziemnych, którego szczegółowy cel, zakres oraz częstotliwość określa 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 9 października 2019 r. w sprawie 

form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i jednolitych części wód 

podziemnych (Dz. U. 2019 poz. 2147). 

Zgodnie z tym rozporządzeniem wyróżnia się trzy rodzaje monitoringu stanu chemicznego wód 

podziemnych, tj. monitoring diagnostyczny i operacyjny. Różnica pomiędzy poszczególnymi rodzajami 

monitoringu wynika z różnicy celów dla nich określonych, a mianowicie: 

• Monitoring diagnostyczny jednolitych części wód podziemnych prowadzony jest w celu 

uzupełnienia i sprawdzenia procedury oceny wpływu oddziaływań wynikających z warunków 

naturalnych i oddziaływań antropogenicznych, a także oceny znaczących i utrzymujących się trendów 

wzrostu stężeń zanieczyszczeń wynikających z warunków naturalnych i oddziaływań 

antropogenicznych. 

Monitoring diagnostyczny stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych prowadzi się 

przynajmniej raz w ciągu 6-letniego cyklu aktualizacji planu gospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza. Służy on ogólnej ocenie stanu jakości wód na terytorium kraju. Ostatni monitoring 

diagnostyczny wykonano w 2019 r. 

• Monitoring operacyjny jednolitych części wód podziemnych prowadzony jest w celu oceny stanu 

chemicznego jednolitych części wód podziemnych uznanych za zagrożone niespełnieniem 

określonych dla nich celów środowiskowych, a także stwierdzenia występowania znaczących 

i utrzymujących się trendów wzrostu stężenia zanieczyszczeń spowodowanych oddziaływaniami 
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antropogenicznymi. 

Zgodnie z zapisami RMGMiŻŚ w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części 

wód powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. 2019 poz. 2147) prowadzi się przynajmniej raz w roku, 

z wyłączeniem roku, w którym jest prowadzony monitoring diagnostyczny stanu chemicznego 

jednolitych części wód podziemnych. Monitoring operacyjny przeprowadzony został w 2013, 2014 

2015 i 2017 r. oraz w 2018 r. 

W odniesieniu do sposobu klasyfikacji jakości wód podziemnych w Polsce, Europejskie wymogi dotyczące 

oceny stanu jednolitych części wód podziemnych zostały transponowane do prawodawstwa krajowego 

poprzez Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. 

w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. 2019 poz. 2148). 1 

Obszar Gminy Leśnica znajduje się w granicach następujących Jednolitych Części Wód Podziemnych 

(JCWPd): 

➢ Nr PLGW6000110 (północna część gminy) – oceniony: 

• Stan ilościowy – dobry, 

• Stan chemiczny – dobry, 

• Ogólna ocena stanu JCWPd – dobry; 

• Ocena ryzyka niespełnienia celów środowiskowych - niezagrożona 

➢ Nr PLGW6000127 (miasto Leśnica środkowa i zachodnio południowa część gminy) – oceniony: 

• Stan ilościowy – dobry, 

• Stan chemiczny – dobry, 

• Ogólna ocena - stanu dobry, 

• Ocena ryzyka niespełnienia celów środowiskowych - zagrożona. Przyczyna zagrożenia 

nieosiągnięcia celów środowiskowych Przyczyny antropogeniczne: Oddziaływanie zakładów 

przemysłowych (Kędzierzyn Koźle, Opole, Krapkowice) oraz obszarów intensywnego 

użytkowania rolniczego na jakość wód podziemnych mogące powodować podwyższenie 

zawartości związków azotu oraz chlorków i siarczanów. Obniżenie zwierciadła użytkowych 

poziomów wodonośnych na skutek odwodnień górniczych; 

➢ Nr PLGW6000128 (część zachodnia gminy) – oceniony: 

• Stan ilościowy – dobry, 

• Stan chemiczny – dobry, 

• Ogólna ocena stanu JCWPd – dobry, 

• Ocena ryzyka niespełnienia celów środowiskowych – zagrożony. Przyczyna zagrożenia 

nieosiągnięcia celów środowiskowych Przyczyny antropogeniczne: Intensywna eksploatacja 

poziomów wodonośnych powodująca istotne obniżenie poziomu zwierciadła wód 

podziemnych przede wszystkim użytkowaniem górniczym. Funkcjonujące zakłady 

przemysłowe mogą stanowić potencjalne ogniska zanieczyszczeń. 

Zgodnie z Rozporządzeniem ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wód do spożycia 

przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy przeprowadza regularnie 

badania jakości wód. Monitoring jakości wody obejmuje monitoring kontrolny (liczba próbek w roku – 4) oraz 

monitoring przeglądowy (liczba próbek w roku – 1). Częstotliwość pobierania próbek określa ww 

rozporządzenie. Badania przeprowadzane są przez laboratorium SGS EKO-PROJEKT Sp. z o.o. w 

Pszczynie2.  Zgodnie z wynikami z roku 2020, żaden ze wskaźników nie został przekroczony. 

 

5.5.3. Stan zanieczyszczenia gleb 

Do głównych czynników powodujących degradację chemiczną gleb zalicza się:  

 
1 https://www.pgi.gov.pl/psh/zadania-psh/8916-zadania-psh-ocena-stanu-wod-podziemnych.html (16.03.2021 r.) 
2 http://zgk.lesnica.pl/31/31/jakosc-wody.html (16.03.2021r) 

https://www.pgi.gov.pl/psh/zadania-psh/8916-zadania-psh-ocena-stanu-wod-podziemnych.html
http://zgk.lesnica.pl/31/31/jakosc-wody.html
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- nadmierną zawartość metali ciężkich takich jak: kadm, miedź, nikiel oraz innych substancji chemicznych, 

np. ropopochodnych,  

- zasolenie, 

- nadmierną alkalizację, 

- zakwaszenie przez związki siarki i azotu.  

W powiecie strzeleckim przeważająca część gleb użytków rolnych posiada odczyn lekko kwaśny (41,8 %) 

lub kwaśny (32 %). Gleby bardzo kwaśne stanowią 9,2 % użytków rolnych powiatu, obojętne – 15,1 % a 

zasadowe 1,1 %. Podobnie w gminie Leśnica większość badanych próbek gleb wykazywała odczyn lekko 

kwaśny lub kwaśny - odpowiednio 50,9 % oraz 29,6 % przebadanych prób gleb. Odczyn bardzo kwaśny 

odnotowano w 5,1 % badanych gleb natomiast odczyn obojętny w 14,2 % a zasadowy jedynie w 0,2 % 

badanych gleb. Jedną z przyczyn zakwaszenia gleb są kwaśne opady, wprowadzające do gleby 

jony siarczanowe, azotanowe, chlorkowe i hydronowe oraz inne zanieczyszczenia wymywane z atmosfery. 

Degradujące działanie kwaśnych opadów na podłoże oraz zwiększonego zakwaszenia gleby polega na 

rozkładzie minerałów pierwotnych i wtórnych, uwalnianiu z glinokrzemianów glinu, który w formie jonowej ma 

właściwości toksyczne, wymywaniu składników.  

Na terenie Gminy nie ma rozwiniętego przemysłu w związku z powyższym nie należy przewidywać 

wprowadzania zanieczyszczeń przemysłowych do gleb z terenu Gminy, natomiast zanieczyszczenia 

niewątpliwie migrują z terenu sąsiednich, bardziej uprzemysłowionych gmin (Zdzieszowice, Strzelce 

Opolskie, Kędzierzyn-Koźle). Gospodarka rolna prowadzona jest na terenie Gminy w sposób prawidłowy z 

"dużą kulturą rolną". Pola nawożone są w sposób prawidłowy i nie stwierdzono znacznej degradacji terenów 

rolnych. Zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi mogą wystąpić wzdłuż dróg, zwłaszcza tych po których 

przemieszczają się największe ilości pojazdów (autostrada, drogi krajowe i wojewódzkie). Aktualnie 

obowiązujące kryteria oceny zawartości zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi zawarte są w załączniku 

do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz 

standardów jakości ziemi (Dz. U. z 2002 r. Nr 165, poz. 1359). Rozpoznanie stanu gleb użytkowanych 

rolniczo pod względem zanieczyszczenia metalami ciężkimi jest istotne z uwagi na produkcję bezpiecznej 

żywności dla człowieka. Występowanie w glebach podwyższonych zawartości metali ciężkich będące 

następstwem działalności ludzkiej poprzez: emisje przemysłowe, motoryzację, nadmierną 

chemizację rolnictwa, powoduje degradację biologicznych właściwości gleb, skażenie wód gruntowych 

oraz przechodzenie zanieczyszczeń do łańcucha żywieniowego. Nadmierna zawartość metali ciężkich 

degraduje biologiczne właściwości gleb, powoduje zanieczyszczenie łańcucha żywieniowego i wód 

gruntowych. Szczególne zagrożenie stwarzają one w glebach kwaśnych, przechodzą bowiem w formy łatwo 

dostępne dla roślin. Obserwowane wartości zanieczyszczeń glebach gmin powiatu strzeleckiego są niższe 

od wartości dopuszczalnych stężeń metali ciężkich w glebach.  

 

6. STAN DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR 
KULTURY WSPÓŁCZESNEJ 
 

6.1. Rozwój osadnictwa na terenie miasta i gminy Leśnica 

Najwcześniejsze zachowane dokumenty pisane, dot. omawianego terenu, pochodzą już z początku XIII 

stulecia. Dzięki nim można przypuszczać, że kolejność powstawania osad na terenie gminy Leśnica była 

następująca:  

o grupa wsi pochodzenia wczesnośredniowiecznego :  

1. Leśnica 1217r.  

2. Zalesie Śląskie 1223r.  

3. Lichynia 1223r.  

4. Wysoka 1234r.  
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o grupa wsi pochodzenia średniowiecznego, lokowanych głównie na prawie niemieckim:  

5. Kadłubiec 1302r.  

6. Dolna 1302r.  

7. Raszowa 1321r.  

8. Łąki Kozielskie 1366r.  

9. Czarnocin 1485r.  

10. Poręba 1485r.  

 

o grupa wsi pochodzenia późnofeudalnego :  

11. Krasowa 1679r.  

12. Góra Św. Anny 1679r.  

 

Większość genetycznych form osadniczych, zachowanych do dnia dzisiejszego w różnym stopniu, pochodzi 

z okresu średniowiecznego (XIII – XVw.), chociaż obecna zabudowa tych układów przestrzennych pochodzi 

głównie z przełomu XIX i XX wieku. 

Miasto i jedenaście wsi sołeckich, należących obecnie do gminy Leśnica, powstało w różnych okresach 

historycznych, o czym świadczą zachowane dokumenty pisane. Struktura i formy osadnictwa gminy, 

wytworzone w historycznym procesie rozwoju, charakteryzuje z jednej strony znaczne zróżnicowanie, 

będące skutkiem odmienności uwarunkowań rozwojowych, z drugiej zaś pewne cechy wspólne wyrażające 

podobne mechanizmy procesów rozwojowych. W większości, złożonych dzisiaj układów przestrzennych 

osad, do czasów obecnych, zachowały się pierwotne (genetyczne) układy przestrzenne.  

Występujące na terenie gminy Leśnica genetyczne (pierwotne) układy przestrzenne to owalnica, ulicówka 

(ulicówka z folwarkiem), folwark oraz średniowieczne miasto lokacyjne, jakim jest miasto Leśnica. 

 

6.1.1. Miasto lokacyjne – Leśnica 

Należy do najstarszych miast na Śląsku. Nazwa wywodzi się od lasów, które ongiś otaczały osadę. Leśnica 

wzmiankowana była w 1217 roku, jako osada targowa. Lokacja miasta na prawie niemieckim nastąpiła w 

1290 roku. Od 1327 roku pod panowaniem Czech, dzieliła losy polityczne Śląska. Od 1742 roku w państwie 

pruskim. Do 1937 roku miasto nosiło niemiecką nazwę Leschnitz, a w czasie władzy hitlerowców Bergstadt.  

Dzisiaj w układzie przestrzennym miasta można wyróżnić dwa zasadnicze genetyczne elementy jego 

struktury przestrzennej tj. średniowieczne miasto lokacyjne oraz (wcześniejszy) wczesnośredniowieczny 

układ przestrzenny wsi Leśnica, usytuowanej po zachodniej stronie miasta lokacyjnego. Oba ww. układy 

przestrzenne są czytelne do dzisiaj: miasto lokacyjne - osada targowa skupiona wokół rynku, z licznymi 

obiektami zabytkowymi, oraz wieś o układzie przestrzennym ulicówki placowej, usytuowana wzdłuż cieku 

wodnego (doliny Potoku Padół Cedruń).  

Miasto zostało rozplanowane wokół kwadratowego rynku otoczonego czterema blokami przyrynkowymi. W 

południowo-zachodnim narożniku usytuowano kościół parafialny. Zabudowę mieszkalną sytuowano w 

pierzejach przyrynkowych. Do dziś zachował się genetyczny układ rozplanowania, z wyjątkiem zachodniej 

pierzei zabudowy i jej podziałów parcelacyjnych, którą wyburzono po 1945 roku.  

Wcześniejsza genetycznie wieś kmieca do końca XIX wieku rozwijała się wg pierwotnych zasad 

rozplanowania co przyczyniło się do porównywalnej wartości jej układu przestrzennego z układem miasta 

lokacyjnego. Osią układu jest ciek wodny wraz z obustronnie przebiegającymi ulicami, pomiędzy którymi 

zawierała się dawna przestrzeń publiczna tzw. „nawsie”. Dziś „nawsie” zostało częściowo zabudowane przez 

co w mniejszym stopniu pełni funkcje „zielonego”, wewnętrznego placu publicznego. W dużym stopniu 

zachowała się także genetyczna parcelacja i układ zabudowy wsi, gdzie budynki o rzucie prostokątnym, z 

dachami dwuspadowymi sytuowane są kalenicą prostopadle do frontu działki.  

Oba genetyczne układy przestrzenne, ze względu na stan zachowania, (słusznie) zostały objęte ochroną 

konserwatorską. Średniowieczny układ miasta lokacyjnego został objęty ochroną poprzez ujęcie go w 
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wojewódzkim rejestrze zabytków i ustanowienie strefy ochrony konserwatorskiej typu „A”. Ruralistyczny 

układ przestrzenny objęto ochroną poprzez ustanowienie strefy ochrony konserwatorskiej typu „B” w 

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Jednak ocenia się, że ustalenia określające zasady 

ochrony tych układów nie są wystarczające. 

 

6.1.2. Rozwój wsi gminy Leśnica 

 

Typ morfogenetyczny – ULICÓWKA (ULICÓWKA Z FOLWARKIEM)  

ZALESIE ŚLĄSKIE – według danych historycznych to najstarsza wieś gminy. W chwili powstania wieś była 

duża i liczyła więcej niż 20 zagród, o czym świadczy także wzmianka z 1223 roku mówiąca o budowie w niej 

kościoła parafialnego. Nazwa wsi, w jej rozwoju historycznym, występowała pod wieloma formami znanymi z 

źródeł pisanych: 1376r. - Zales, 1418r. - Zalis, 1534r. - Zalesie, 1571r. - Zalesny, 1581r. - Zaless, 1757r. – 

Zaleze. To typowa nazwa topograficzna oznaczająca osadę za lasem. Pierwotnie wieś o funkcji rolniczej, w 

późniejszych czasach także rzemieślniczej, stanowiąca własność książęcą. Prawie do końca XVII prowadził 

z osady trakt lokalny przez Lichinię i Leśnicę do Strzelec Op. – dziś trakt historyczny.  

W 1783r. w Zalesiu był folwark dworski, kościół i szkoła, a wieś liczyła 570 mieszkańców. W 1843 roku 

wybudowano w niej gorzelnię i gospodę. W drugiej połowie XIX wieku wieś liczyła 162 domy mieszkalne, 

415 gospodarczych oraz 1229 mieszkańców.  

Pierwotna osada powstała prawdopodobnie już w okresie wczesnośredniowiecznym. Siedlisko wsi otrzymało 

formę małej owalnicy, do dzisiaj widocznej w jej centralnej części położonej na południe i północ od drogi 

Leśnica-Ujazd (rejon kościoła). Wrzecionowato prowadzone ulice wiejskie obudowano od strony zewnętrznej 

dwoma pasami zagród kmiecych. Genetyczna wieś była duża i liczyła więcej niż 20 kmieci i zagrodników. Na 

utworzonym placu (nawisu) w jego północnej części usytuowano kościół wraz z cmentarzem oraz obiekty 

publiczne (szkołę, gospodę). Jej część południowa, położona po południowej stronie ww. drogi, została 

zabudowana przez domostwa zagrodników (uboższych chłopów). Wieś rozwijała się na osi północ – 

południe. Dzisiejszy kształt wsi jest pochodzenia późnofeudalnego i posiada układ przestrzenny ulicówki z 

wyodrębnioną (genetyczną) częścią owalnicy. Budynki mieszkalno – inwentarskie sytuowane są szczytami 

do drogi. Zasada ta nie obowiązywała budynków publicznych. W drugim pasie zabudowy sytuowano, 

równolegle do drogi wiejskiej pas stodół.  

Dzisiaj wieś reprezentuje układ przestrzenny złożony ze zróżnicowanych przestrzennie zespołów zabudowy. 

Pierwszym elementem jest czytelny układ wsi ulicówki z zachowanym genetycznym układem wsi owalnicy. 

Drugim jest zabudowa folwarczna znajdująca się w północno – wschodniej części genetycznego siedliska 

wsi (owalnicy). Następnym członem zabudowy osady są dwa samotnicze folwarki położone w północno – 

wschodniej części gruntów rolnych – „Górniak” oraz w południowo – wschodniej części gruntów „Dolniak”. 

Prawdopodobnie dla obsługi jednego z nich powstało osiedle zagrodników „Popice”. Po 1945 roku pojawiła 

się we wsi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz jednorodzinna (osiedle Korea). Te zespoły 

zabudowy usytuowane są po wschodniej i zachodniej stronie jej siedliska genetycznego.  

Niewątpliwie stan zachowania układu przestrzennego wsi ulicówki z genetycznym układem owalnicy, jak i 

ilość obiektów zabytkowych i zachowanej starej zabudowy, kwalifikuje obszar ten do objęcia ochroną 

konserwatorską poprzez utworzenie strefy ochrony konserwatorskiej. Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego wprowadza ją tylko na terenie przykościelnym, zbyt małym aby zapewnić rzeczywistą 

ochronę zabytkowego układu zabudowy wsi. Na ochronę zasługuje genetyczny układ zabudowy wsi 

owalnicy rozwinięty w układ ulicowy, wraz towarzyszącym jej układem zabudowy folwarcznej. Ustalenia 

planu miejscowego winny zawierać ścisłe ustalenia, zapewniające ochronę cech układu przestrzennego oraz 

zasad jego zabudowy, szczególnie w zakresie zasad sytuowania i zabudowy budynków sytuowanych w tzw. 

pierwszej linii zabudowy. Należy także dążyć do zachowania jednakowych cech zabudowy przysiółka 

Popice.  
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LICHYNIA - najprawdopodobniej została wymieniona po raz pierwszy w dokumencie z 1223r. Nie budząca 

wątpliwości wzmianka pochodzi jednak z 1410 roku. Pierwsza osada była mała i liczyła mniej niż 20 zagród. 

Jej nazwa (topograficzna) – Lichau, wywodzi się od wyrazu „lichy” – licha ziemia. W 1783r. w osadzie był 

folwark, a zamieszkiwało w nim 180 osób. Dopiero od 1843r. istniała we wsi szkoła, młyn wodny, wapiennik, 

cegielnia, 78 domów mieszkalnych, w których mieszkało 650 osób.  

Obecnie wieś posiada układ złożony z trzech głównych elementów przestrzennych: osady kmiecej, folwarku 

oraz dwóch przysiółków. Najstarsza genetycznie (wczesnośredniowieczna) osada kmieca ma układ 

przestrzenny wsi ulicówki, widoczny do dzisiaj głównie w planie po obu stronach drogi Leśnica-Ujazd, we 

wschodniej części obecnej zabudowy (na zachód od cieku wodnego). Charakterystyczny, podobnie jak w 

Zalesiu Śl., jest sposób sytuowania budynków mieszkalnych, z dachami dwuspadowymi – symetrycznymi, 

kalenicą prostopadle do frontu działki. W drugim pasie zabudowy zlokalizowane są budynki inwentarskie i 

stodoły. Układ genetycznej wsi kmiecej zamykają drogi zastodolne, oddzielające siedlisko wsi od rozłogów 

(pól).  

Następny element układu przestrzennego wsi to folwark, usytuowany po zachodniej stronie genetycznej 

osady kmiecej. W okresie XX wieku lukę pomiędzy jej zabudową, a folwarkiem, wypełnił zespół zabudowy 

jednorodzinnej.  

Trzecim elementem struktury przestrzennej są dwa bezkształtne przysiółki Morycek i Granica, usytuowane 

wzdłuż cieków wodnych na północ od zabudowy wsi.  

Ilość obiektów zabytkowych, jak i stan zachowania układu przestrzennego wsi, świadczy o niskiej wartości 

kulturowej wszystkich elementów jej struktury przestrzennej. W większym stopniu jest on bowiem czytelny w 

planie, niż w przestrzeni. Na uwagę zasługuje zachowany częściowo układ zabudowy folwarcznej. W 

obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wprowadzono na obszarze wsi 

Lichynia strefę ochrony krajobrazu kulturowego typu „K”, obejmującą tylko część parku podworskiego. Ta 

forma ochrony wydaje się wystarczająca dla układu przestrzennego wsi Lichynia. Założenie parkowe 

powinno zostać zrewaloryzowane.  

 

ŁĄKI KOZIELSKIE - nazwa wsi pojawia się w źródłach pisanych z 1336r. W chwili powstania wieś kmieca 

liczyła mniej niż 20 zagród. Rozwijała się powoli, a liczba mieszkańców w 1783r. wynosiła zaledwie 200 

osób. Dopiero wiek XIX przyniósł znaczące zmiany przestrzenne (i gospodarcze wsi). Powstał wówczas 

folwark i zamek rycerski, trzy młyny wodne, a w 79 domach mieszkało 550 osób (1843r.). Osada 

reprezentowała typ wsi folwarczno – kmiecej. Do 1861r. wieś wzbogaca się o dwa budynki publiczne oraz o 

przysiółek.  

Obecny układ przestrzenny wsi złożony jest z czterech elementów, wywodzących się z różnych okresów 

historycznych. Najstarszy, wczesnośredniowieczny układ wsi kmiecej, widoczny jest w północno-zachodniej 

części dzisiejszej zabudowy. Na osi cieku wodnego założono wieś o układzie ulicówki placowej. W 

południowo-zachodnim narożniku jej zabudowy usytuowano folwark, dziś rozparcelowany pomiędzy 

indywidualnych rolników.  

Jego zabudowę wyróżniają duże gabaryty budynków gospodarczych i mieszkalnych. Wsi kmiecej z 

folwarkiem towarzyszą dwa przysiółki, usytuowane po południowo-wschodniej stronie siedliska 

genetycznego. Jeden widoczny jest w rejonie obecnego centrum wsi (kościoła), drugi na południe od niego. 

Jest to typowy przysiółek, gdzie budynki mieszkalne i nieliczne gospodarcze o niewielkich gabarytach, 

zgrupowane są wokół trójkątnego placu lub ulicy.  

W okresie powojennym zabudowa siedliskowa wsi została uzupełniona głównie budynkami jednorodzinnymi.  

Do dnia dzisiejszego, w planie i przestrzeni, czytelny jest tylko układ zabudowy folwarcznej. Pozostałe 

elementy układu przestrzennego wsi w procesach rozwojowych, podatne na przekształcenia ze względu na 

swoje niewielkie rozmiary, zostały w znaczącym stopniu zatarte. Brak jest czytelnych, jednolitych zasad 

sytuowania, jak i cech zabudowy. Także ilość obiektów zabytkowych (4 szt.) świadczy o niewielkiej wartości 

zachowanych elementów struktury przestrzennej wsi. Nieuzasadnione więc wydaje się wprowadzenie w 
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miejscowym planie strefy ochrony konserwatorskiej typu „B” (SK1) dla nieczytelnego i chaotycznego układu 

zabudowy wsi. Nieuzasadnione jest też wprowadzenie, praktycznie dla całego terenu sołectwa, licznych stref 

ochrony krajobrazu kulturowego.  

 

RASZOWA – to wieś, której dzieje obejmują wsie Raszowa i Rokicie, połączonych w jedno sołectwo dopiero 

w latach 1927-28. Starsze wzmianki pisane dotyczą wsi Rokicie i pochodzą już z 1321 roku. Wymienia się w 

nich nazwę Rokycz oznaczającą teren zarośnięty rodzajem wierzby – rokiciną. W latach późniejszych wieś 

miała nazwy: Rokycz – 1445r., Rokisza, Rokitz i Rokitnica. Do wsi Rokicie należała Kolonia Kurzowska 

(Kurzawka) oraz przysiółek Prassak (obecnie wieś Krasowa). Pierwsze wzmianki o wsi Raszowa pochodzą 

prawdopodobnie z 1353 roku, ale pewne są dokumenty z roku 1532, gdzie wieś Russowa figuruje w wykazie 

wsi książęcych. Jej nazwa, wywodząca się prawdopodobnie od nazwiska właściciela, ewoluowała w czasie 

na Raszowa (1679 r.) i Rassowa (1689 r.). O większej roli wsi Rokicie świadczy utworzenie w niej parafii i 

lokalizacji szkoły w XVIII wieku.  

W dzisiejszym układzie przestrzennym wsi czytelne są dwa genetyczne człony osad kmiecych - Rokicie 

(większej) i Raszowa. Ich zabudowa, założona na osi północ-południe wzdłuż drogi do miasta Leśnica, do 

dzisiaj oddzielona jest od siebie ciekiem wodnym z pasem łąk. Genetyczne osady posiadały układ wsi 

ulicówki, który w przypadku wsi Rokicie zachował się (ze względu na jej wielkość) w większym stopniu, niż 

mniejszej Raszowej. Rozwój wsi wzdłuż dróg w kierunku północnym i zachodnim oraz przekształcenia 

zabudowy spowodowały, że dawne układy są mniej czytelne w przestrzeni, niż w planie. Tylko zabudowa wsi 

Rokicie częściowo zachowuje zabytkowy układ i cechy zabudowy, co ewentualnie kwalifikuje ją do objęcia 

strefą ochrony konserwatorskiej. O większej wartości kulturowej jej układu przestrzennego świadczą 

zachowane zabytki nieruchome (12szt.). Pozostałe układy zabudowy wsi rozwijającej się chaotycznie wzdłuż 

istniejących dróg nie posiadają żadnej wartości kulturowej oraz przestrzennej. Obowiązujący miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego ustala dla całej zabudowy wsi strefę ochrony konserwatorskiej typu „B” 

(SK1) oraz 2 strefy ochrony krajobrazu kulturowego, co nie znajduje uzasadnienia w świetle rzeczywistej 

(niewielkiej) wartości kulturowej istniejącego układu przestrzennego.  

 

KRASOWA – pierwotnie powstała jako przysiółek ulicowy wsi Rokicie. Pierwsze wzmianki o tej niewielkiej 

wsi pochodzą dopiero z 1679r. W 1780r. wieś liczyła zaledwie 91 mieszkańców, a więc mniej niż 20 zagród. 

W roku 1843 roku było w niej tylko 26 domów, w których mieszkało 204 mieszkańców. Dokumenty z 1861r. 

wzmiankują o folwarku, młynie i karczmie.  

Do dzisiaj jest to niewielka wieś o prostym układzie przestrzennym. Genetyczna osada o układzie ulicowym 

usytuowana jest w zachodniej części dzisiejszej zabudowy, w sąsiedztwie cieku wodnego. Mało widoczna 

jest zabudowa folwarczna, położona w centralnej części wsi. Ilość zabytków nieruchomych (szt.3) świadczy 

o nikłej wartości kulturowej układu zabudowy. W miarę jednolity układ i cechy zabudowy obecnie zachowały 

się tylko w granicach genetycznego siedliska wsi. Jednak niewielka skala tego zespołu zabudowy jak i jego 

późniejszy chaotyczny rozwój (związany z planami jej likwidacji ze względu na oddziaływanie zakładów 

koksowniczych w Zdzieszowicach) doprowadził do 

całkowitej utraty wartości kulturowych. Ocenia się więc, że ustanowienie w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego strefy ochrony konserwatorskiej typu „B”, a także strefy ochrony 

krajobrazu typu „K” są nieuzasadnione.  

 

Typ morfogenetyczny - OWALNICA  

DOLNA - pierwsza wzmianka pochodzi z 1302r. Jej nazwa, topograficzna, oznacza osadę położoną w dole. 

Prawdopodobnie była lokowana w tym samym czasie co sąsiedni Kadłubiec. W 1783r. mieszkało w niej 230 

osób, a wieś miała kościół i szkołę. W 1843 roku znajdował się tu także folwark, karczma, wapiennik, a w 65 

domach mieszkało 463 osoby. Pierwotne (genetyczne) siedlisko wsi lokowanej miało układ wsi owalnicy, do 

dzisiaj widoczny w planie i przestrzeni zabudowy usytuowanej po zachodniej stronie drogi Leśnica – Strzelce 
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Op. We wschodniej części placu okolonego wrzecionowato wygiętymi drogami (zwanym „nawsie”) 

usytuowany został około XVIII wieku kościół. Na przestrzeni dziejów siedlisko wsi rozrastało się w kierunku 

zachodnim, wzdłuż głównej ulicy wiejskiej o osi wschód – zachód, tworząc układ ulicowy. Dopiero w okresie 

późnofeudalnym (XVIII-XIXw.) na zachodnim szczycie zabudowy usytuowano folwark (dziś zdewastowany). 

Historyczny układ zabudowy wsi owalnicy zachował się we wschodniej części dzisiejszej zabudowy w 

stopniu dobrym, co potwierdza znacząca ilość istniejących obiektów zabytkowych (13 szt.). Obowiązujący 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Dolna ustala strefę ochrony konserwatorskiej „B” 

tylko dla terenu zabytkowego kościoła. Obiekt ten, wraz z otoczeniem, wpisany jest do rejestru zabytków, w 

związku z czym chroniony jest przepisami obowiązującej ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami. Nie ma więc potrzeby wprowadzania dla niego dodatkowej formy ochrony w postaci ustanowienia 

(decyzją rady gminy) strefy ochrony konserwatorskiej typu „B”. Jednocześnie uznaje się, że istniejący układ 

przestrzenny wymaga ochrony jednolitych cech układu przestrzennego i zabudowy poprzez wprowadzenie 

szczegółowych ustaleń warunków zabudowy i zagospodarowania terenu do miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. Ze względu na położenie wsi w granicach otuliny PARKU 

KRAJOBRAZOWEGO GÓRY ŚW. ANNY wskazane jest utworzenie strefy ochrony konserwatorskiej.  

 

KADŁUBIEC - pierwsze wzmianki pochodzą 1302 roku, a w nich wieś wzmiankowana jest jako Katlubietz. 

Nazwa ta została utworzona poprzez zdrobnienie nazwy sąsiedniej wsi Kadłub i oznacza kłodę drzewa lub 

budkę dla ptaków. Brak jest dokładniejszych danych dotyczących wczesnych dziejów wsi. Genetyczna 

osada kmieca była duża (liczyła więcej niż 20 zagród) i miała regularny układ wsi owalnicy, widoczny dzisiaj 

w zachodniej części jej zabudowy. W 1783r. wieś należała do klasztoru w Jemielnicy, a liczyła 173 

mieszkańców. Wzmianki historyczne z tego okresu wspominają, że znajdował się w niej młyn (poza 

zabudową wsi istniejący wiatrak) oraz folwark, nie widoczny w dzisiejszym jej planie. Do 1861 roku liczba 

mieszkańców wzrosła do 564 osób, a było w niej domów mieszkalnych i 41 gospodarczych.  

Genetyczne siedlisko wsi, w późniejszych okresach, rozrastało się głównie w kierunku wschodnim, gdzie 

wokół drugiego zbiornika wodnego utworzono nowy plac (rozszerzona ulica). Budynki mieszkalno–

inwentarskie wsi owalnicy zachowują jednolite cechy sytuowania i zabudowy. Znaczna ilość budynków w tej 

części wsi wykonana jest z lokalnego surowca, kamienia wapiennego. Zabudowa wschodniej części 

siedliska nie jest tak jednorodna, jak zachodniej (genetycznej). Częściej spotyka się tu budynki mieszkalne 

(oddzielone od inwentarskich) sytuowane kalenicą równolegle do drogi. Należy stwierdzić, że generalnie 

zabudowa wsi posiada jednolite cechy zabudowy oraz zachowany historyczny układ zabudowy, kwalifikujący 

się do ochrony. Jednak wartość kulturową, ocenianą na podstawie ilości zachowanych zabytków 

nieruchomych (4szt.) należy ocenić jako niską. Obowiązujący plan miejscowy słusznie nie ustanawia dla 

zabudowy wsi stref ochrony konserwatorskiej, ale też jego ustalenia ocenia się jako niewystarczające tzn. w 

niedostatecznym stopniu zapewniające zachowanie jednolitych cech jej zabudowy.  

GÓRA ŚW. ANNY – pojawia się w źródłach pisanych jako osada dopiero w 1679 roku. Wcześniej pojawia 

się jako Mons Helm (Górska Góra), ale wzmianka nie dotyczy osady tylko istniejącego tam kościoła, 

ufundowanego w 1480 roku przez rodzinę szlachecką Strzałów (właścicieli Poręby). Osada Góra Św. Anny 

swoje powstanie i rozwój zawdzięcza klasztorowi ufundowanemu w 1659r. W latach 1700-09 wybudowano 

drogę procesyjną „Kalwaria”, a murowany budynek klasztoru powstał w latach 1733-49. W tym okresie 

powstała też osada, która do dziś związana jest z istnieniem kościoła Św. Anny, Kalwarii oraz klasztoru i 

utrzymuje swój turystyczno – pątniczy charakter.  

Nazwa wsi pochodzi od patronki kościoła, której relikwie sprowadzono tutaj w latach 1611 – 1630. W 1720 

roku wieś liczyła zaledwie 54 mieszkańców, a później rozwijała się dynamicznie licząc w 1783 roku 184 

mieszkańców, w 1817r. – 289 M, w 1843r. – 476 M, a w 1861r. – 641 mieszkańców.  

Obecny układ przestrzenny wsi jest złożony i łączy w sobie elementy pochodzące z różnych okresów. 

Pierwotnym elementem jest zespół zabudowy kościelno-klasztornej z drogą procesyjną „kalwarią”. Niewiele 

późniejszym jest osiedle przyklasztorne o układzie owalnicy (lub placowym), zbudowane na szczycie góry w 
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oparciu o drogę Wysoka – Leśnica. Jego zabudowa usytuowana została wokół trójkątnego placu (rynku) 

oraz wzdłuż ulicy okalającej wzgórze klasztorne od zachodu. Wieś rozwijała się głównie wzdłuż drogi 

Leśnica – Wysoka przybierając w północnej części zabudowy układ ulicowy. W wyniku późniejszego rozwoju 

powstało we wsi szereg ulic odchodzących od biegnącej łukiem ul. Leśnej, dostosowanych swym 

przebiegiem do ukształtowania terenu, przy których powstawała zabudowa mieszkaniowa od początku XX 

wieku. Zespół klasztorny, położony na wzgórzu, dominuje przestrzennie nad zabudową wsi. Istotnym 

elementem układu przestrzennego jest także amfiteatr wraz z pomnikiem, upamiętniającym Powstania 

Śląskie. O unikalnych walorach kulturowych wsi świadczy różnorodność zachowanych historycznych 

układów przestrzennych i zespołów budowlanych (zespół klasztorny, założenie kalwaryjne drogi procesyjnej, 

biegnącej z Góry Św. Anny do Poręby z licznymi kaplicami, osada przyklasztorna, amfiteatr wraz z 

pomnikiem), a także znaczna liczba zabytków nieruchomych (41 szt., w tym 7 ujętych w rejestrze zabytków). 

Unikalnymi cechami charakteryzuje się nie tylko krajobraz kulturowy, ale też przyrodniczy. Wielkie znaczenie 

odgrywa także historia tej osady. Obszar wsi, będącej przykładem zespolenia układów i obiektów 

architektury z kompozycją krajobrazową, stanowiącej ponadto materialne świadectwo przenikania kultur, 

religii i postaw patriotycznych, uznano za POMNIK HISTORII. Ponadto w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego ustalono dla założenia klasztornego wraz z drogą procesyjną i Muzeum 

Czynu Powstańczego strefę ochrony konserwatorskiej typu „A”, a dla genetycznego układu osadniczego wsi 

kmiecej i rzemieślniczej (owalnicy rozwiniętej w ulicówkę) oraz teren amfiteatru - strefę ochrony 

konserwatorskiej typu „B”. Większość obszaru objęto także strefą obserwacji archeologicznej „OW”. 

Niewątpliwie decyzje rady gminy w tym zakresie są słuszne, chociaż wątpliwości budzi przebieg granic strefy 

ochrony konserwatorskiej typu „B’, którą ustanowiono jakby oddzielnie dla poszczególnych elementów 

struktury przestrzennej zagospodarowania (osady genetycznej, amfiteatru, muzeum), a także zasięg 

ochrony konserwatorskiej założenia klasztorno-kalwaryjskiego, który obejmują tylko jedną (południową) 

drogę pielgrzymkową. Z tych względów ocenia się, że obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania 

terenu nie zapewnia w dostatecznym stopniu ochrony zabytkowych układów przestrzennych, zabytkowych 

zespołów budowlanych, a także zabytków ujętych w wojewódzkim rejestrze i gminnej ewidencji zabytków.  

 

Typ morfogenetyczny - FOLWARK  

PORĘBA - wzmiankowana po raz pierwszy w 1485 roku jako Poramba, stanowiła majątek rycerski należący 

do rodziny Strzałów, zasłużonej dla okolicy (prawdopodobnie fundatorów pierwszego kościoła na Górze. Św. 

Anny). Grunty genetycznej wsi obejmowały także obecne grunty wsi Góra Św. Anny (wydzielonej w 

późniejszych czasach z jej majątku). Nazwa jej oznacza obszar w lesie, z którego wyrąbano drzewa. O 

zamku i folwarku wzmiankują dopiero dokumenty pochodzące z 1783 roku, ale na podstawie źródeł z 1720 

roku, mówiących o 97 mieszkańcach wsi (przypuszczalnie zasiedlających folwark rycerski), można 

domniemać, że zamek z folwarkiem istniały wcześniej. Dokumenty z 1864r. wzmiankują o szynku, 38 

budynkach mieszkalnych, 55 budynków gospodarczych oraz 325 mieszkańcach.  

Pierwotnym układem przestrzennym wsi był folwark (z zamkiem rycerskim), który nie przetrwał do obecnych 

czasów. Prawdopodobnie był on usytuowany na szczycie płaskiego wzniesienia w północno-wschodniej 

część obecnej zabudowy wsi. Późniejsza zabudowa zagrodowa wsi kmiecej sytuowana została w sposób 

typowy dla terenów górzystych i podgórskich. Jej układ przypomina układ wsi łańcuchówki z długim 

szeregiem domów położonych luźno wzdłuż drogi, o przebiegu dostosowanym do ukształtowania terenu. 

Zabudowa pierwotnego folwarku nie zachowała się, a nieregularny układ wsi łańcuchówki uzupełniany 

chaotycznie zabudową na przestrzeni dziejów, nie przedstawia większych wartości kulturowych i nie 

wymaga ochrony. Jednak dotychczasowe (historyczne) zasady zabudowy powinny zostać zachowane przy 

sytuowaniu zabudowy nowej. Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie 

wprowadza stref ochrony konserwatorskiej dla zachowanej zabudowy wsi, tylko dla założenia 

kalwaryjskiego, co niewątpliwie jest słuszne.  
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CZARNOCIN - wzmiankowany po raz pierwszy w 1485 roku. Pierwotna nazwa wsi, topograficzna, 

wywodząca się prawdopodobnie z rodzaju gleby i brzmiąca Czarna Ziemia lub Czarnoziemia, w 1845 roku 

przybrała formę Czarnozeme. W 1783r. we wsi istniał kościół, szkoła, młyn wodny oraz folwark i liczyła ona 

334 mieszkańców. Dane historyczne z 1817r. mówią, że wieś liczyła 39 domów mieszkalnych, 4 młyny, 

gorzelnię oraz 382 mieszkańców. Wieś pochodzenia średniowiecznego swój dzisiejszy, dwuczłonowy kształt 

uzyskała w XVIII wieku. Pierwszy element jej układu przestrzennego to wysunięta na południowy – wschód 

siedliska wsi zabudowa folwarczna, wyróżniająca się swoim układem i gabarytami. Drugi element struktury 

przestrzennej to osada kmieca o układzie ulicówki, usytuowana w zachodniej części dzisiejszej zabudowy. 

Tutaj dawne budynki mieszkalno – inwentarskie sytuowane są szczytami do ulicy wiejskiej. W drugim pasie 

zabudowy znajdują się stodoły, sytuowane kalenicą równolegle do drogi.  

Zachowany układ przestrzenny w planie i przestrzeni cechuje się jednolitymi zasadami zabudowy i z tego 

względu wymaga właściwych ustaleń w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Nie posiada 

jednak większych wartości kulturowych, uzasadniających objęcie go ochroną konserwatorską.  

W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszar wsi Czarnocin objęto tyko 

strefą obserwacji archeologicznej typu „OW” , która ze względu na brak udokumentowanych stanowisk 

archeologicznych kwalifikuje się do likwidacji.  

 

WYSOKA – nazwę Visoka wymienia dokument pochodzący z 1234 roku, jednak nie wzmiankuje on o 

istnieniu osady. Prawdopodobnie w latach 1313 – 1366 istniał na jej gruntach zamek, który zburzony został 

w 1474 roku ponieważ jego właściciele trudnili się rabunkiem drogowym. Prawdopodobnie nowi właściciele 

gruntów wybudowali następny zamek. O założeniu kolonii fryderycjańskiej o nazwie Wysoka, informują 

dopiero dokumenty pochodzące z 1773 roku. Osada składała się wówczas z trzech elementów osadniczych 

: zamku i towarzyszącej mu osady rolniczej (tzw. wsi kmiecej) oraz kolonii rzemieślniczej (lub robotniczej, 

związanej z terenami wylesianymi). Nazwa topograficzna Wysoka oznacza wieś położoną na wzniesieniu. W 

roku 1817 w osadzie był już kościół i mieszkało w niej 280 mieszkańców, a w 1843 roku także szkoła, 

zamek, folwark, browar, wapiennik, 4 gospody, a wieś liczyła 358 mieszkańców.  

W dzisiejszym układzie przestrzennym wsi historyczne elementy jej struktury przestrzennej widoczne są 

tylko w rejonie kościoła. Dziś nie istniejący zamek usytuowany był prawdopodobnie na wzniesieniu po 

wschodniej stronie drogi relacji Strzelce Op. - Góra Św. Anny, na terenie obecnego centrum usługowego wsi 

(co sugeruje zachowany podział parcelacyjny). Z kolei po zachodniej stronie tej drogi, w obniżeniu terenu 

(wąwozie), usytuowana była niewielka osada rolnicza towarzysząca zamkowi. Od północy przylega do niej 

park oraz kościół z cmentarzem. Ponadto zachował się rzędowy układ zabudowy niewielkiej kolonii 

fryderycjańskiej, stanowiącej osiedle rzemieślnicze lub robotnicze, założone pod koniec XVIII wieku, 

usytuowane po północnej stronie genetycznego siedliska wsi (liczące zaledwie kilka domów). Jednakowej 

wielkości działki siedliskowe zgrupowane w dwóch zespołach, usytuowane zostały po jednej stronie traktów 

dróg historycznych. Rozwój wsi w XIX i XX wieku następował na południe, w kierunku Góry Św. Anny.  

O niewielkiej wartości walorów kulturowych wsi Wysoka świadczy przede wszystkim niewielka ilość 

zabytków nieruchomych (6 szt.). Na tym tle wyróżniają się walory układu przestrzennego rejonu kościoła 

parafialnego z parkiem i terenem po dawnym zamku oraz 

towarzyszącą mu osadą rolniczą, usytuowaną w obniżeniu terenu (wąwozie). Miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego wsi ustanawia strefę ochrony konserwatorskiej typu „B” tylko dla terenu 

kościoła, ujętego w rejestrze zabytków (bez zabytkowego cmentarza). Tak ustanowiony obszar ochrony 

wydaje się niewystarczający. Proponuje się, aby strefa ochrony konserwatorskiej objęła teren kościoła z 

cmentarzem, parkiem i genetyczną osadą kmiecą. Z kolei posiadające jednolite cechy zabudowy osiedle 

kolonii fryderycjańskiej wymaga ustalenia w m.p.z.p szczegółowych zasad kształtowania zabudowy. 
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6.2. Stan zabytków architektury i budownictwa 

Gminę Leśnica należy zaliczyć do terenów o bogatych pokładach dziedzictwa kulturowego w województwie 

opolskim. Wartość historyczna i kulturowa wybranych zasobów Gminy Leśnica jest unikalna w skali regionu 

dlatego dbałość o ich ochronę i zachowanie należeć powinna do zadań priorytetowych. 

Na terenie Gminy Leśnica znajduje się ogółem 211 zabytków nieruchomych, z czego 81 obiektów wpisanych 

jest do rejestru zabytków prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu. Obiekty 

zabytkowe występują zarówno w mieście Leśnica jak i pozostałych wioskach. Dominującą ilość zabytków 

znajduje się w Górze Św. Anny - 59 zabytków oraz w Leśnicy – 22 zabytki. Wśród zabytków nieruchomych 

najliczniej występują budynki mieszkalne. Uwarunkowania historyczne sprawiły, że licznie występują również 

kościoły, kaplice i kapliczki, klasztory i zespoły klasztorne, domy pogrzebowe, plebanie. Ciekawe zabytki 

świadczące o działalności gospodarczej zachowały się w formie wiatraków, pieca wapienniczego, spichlerza. 

O historii świadczą również dworce kolejowe i założenia folwarczne. 

 

Stan zachowania zabytkowych obiektów na terenach wiejskich w gminie Leśnica jest ogólnie dobry. 

Szczególną rolę pełnią obiekty sakralne – kościoły i kapliczki, które są najcenniejszymi zabytkami oraz 

obiekty użyteczności publicznej, fasady budynków odremontowano zachowując walory stylistyczne i wysokie 

standardy estetyczne. Walory kulturowe i historyczne oraz niepowtarzalne zabytki sakralne są elementem 

promocji gminy. Stan zachowania domów mieszkalnych i gospodarczych na terenie gminy jest zróżnicowany 

i w niektórych przypadkach wymaga podjęcia prac remontowych. Podjęcie prac przy tych domach przyczyni 

się do poprawy wizerunku wsi , a nade wszystko do zachowania i utrwalenia zabytkowej tkanki 

ruralistycznej. Wszystkie wsie znajdujące się na terenie gminy posiadają metrykę średniowieczną, lokowano 

je na prawie niemieckim. W większości reprezentują typ ulicowy. Zabudowę poszczególnych wsi tworzą w 

przeważającej mierze zabudowania gospodarstw rolnych. Parcele ściśle do siebie przylegają, najczęściej 

mają plan wydłużonego prostokąta, o układzie prostopadłym do osi ulicy. W obrębie działek, od frontu 

znajduje się budynek mieszkalny, przeważnie o układzie szczytowym, zabudowa kalenicowa jest 

nielicznie reprezentowana. Budynki mieszkalne łączą się zwykle z zabudowaniami gospodarczymi. W głębi 

parcel znajdują się stodoły, ustawione w poprzek parceli. Budynki mieszkalne posiadają zazwyczaj jedną, 

rzadziej dwie kondygnacje. Na terenie gminy w zasadzie zachowane są historyczne struktury osadnicze. 

Współczesne realizacje nie zaburzają historycznych układów wiejskich. Budowle sakralne na terenie gminy 

są w dobrym stanie technicznym. Dzięki staraniom proboszczów i mieszkańców kościoły są remontowane 

zgodnie z programami konserwatorskimi. W bezpośrednim sąsiedztwie kościołów znajdują się 

plebanie. Dopełnieniem wiejskiego krajobrazu są liczne kapliczki. Najczęściej mają one charakter małych 

budyneczków ustawionych w bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych. Są to zazwyczaj budowle 

jednokondygnacyjne, murowane, założone na planie prostokąta , zwieńczone daszkiem dwuspadowym, 

często ze szczytami w stylu barokowym lub neogotyckim, z prostokątnym lub zamkniętym łukowo otworem 

drzwiowym. Obiekty te są znaczącymi elementami w krajobrazie wsi.  

Tabela 7. Wykaz zabytków nieruchomych Gminy Leśnica 

Lp.  Miejscowość  Obiekt  Adres /ew. cecha 

charakteru/ 

Rok / wiek  Nr rejestru 

WUOZ/ data 

wpisania do 

rejestru  

Nr karty 

w GEZ  

1.  Dolna  kościół ul. Wiejska   1131/66 1  

2.  Dolna  mogiła zbiorowa 

powstańców śląskich  

cmentarz parafialny  203/89  2  

3.  Góra Świętej Anny  obszar Góry Św. Anny 

– pomnik historii 

  185 z dnia 

18.07.1949  

3  

4.  Góra Świętej Anny Dom Pielgrzyma  Aleja Jana Pawła II 7 1939r.  26/2004 z dnia 4  
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27.01.2004 r.  

5.  Góra Świętej Anny Bazylika Świętej Anny  ul. Klasztorna 6  1480 r. , 

1665 r., 

1781 r., 

1888 r., 

1868 r.  

1/50 z dnia 

21.11.1950 r. 

5  

6.  Góra Świętej Anny Klasztor w zespole 

klasztornym Ojców 

Franciszkanów  

ul. Klasztorna 6  1730 – 49 

1905 r.  

1/50 z dnia 

21.11.1950 r. 

6  

7.  Góra Świętej Anny dziedziniec 

krużgankowy tzw. 

Rajski Plac  

ul. Klasztorna 6  1/50 z dnia 

21.11.1950 

r.  

7  7  

8.  Góra Świętej Anny 

kaplica – Brama 

Wschodnia  

„Droga Męki Pańskiej„  1700 – 09 r. 1760 – 

64 r. XIX w.  

2010/74 z 

dnia 

29.04.1974 

r. 

8  8  

9.  Góra Świętej Anny  kaplica – dom Annasza  „Droga Męki 

Pańskiej„  

 2010/74 z dnia 

29.04.1974 r.  

9  

10.  Góra Świętej Anny kaplica III Upadek „Droga Męki 

Pańskiej„  

 2010/74 z dnia 

29.04.1974 r  

10  

11.  Góra Świętej Anny  kaplica II Upadek  „Droga Męki 

Pańskiej„  

 2010/74 z dnia 

29.04.1974 r  

11  

12.  Góra Świętej Anny  kaplica Cedron  „Droga Męki 

Pańskiej„  

 2010/74 z dnia 

29.04.1974 r  

12  

13. Góra Świętej Anny kaplica Wieczernik  „Droga Męki 

Pańskiej„ 

 2010/74 z dnia 

29.04.1974 r  

13  

14.  Góra Świętej Anny  kaplica Święta 

Weronika  

„Droga Męki 

Pańskiej„  

 2010/74 z dnia 

29.04.1974 r  

14  

15.  Góra Świętej Anny  kaplica Włożenie 

Krzyża  

„Droga Męki 

Pańskiej„  

 2010/74 z dnia 

29.04.1974 r  

15  

16.  Góra Świętej Anny kaplica Św. Rafała 

Archanioła 

„Droga Męki 

Pańskiej„  

 2010/74 z dnia 

29.04.1974 r  

16  

17.  Góra Świętej Anny  kaplica Gradusy  „Droga Męki 

Pańskiej„  

 2010/74 z dnia 

29.04.1974 r  

17 

18.  Góra Świętej Anny  kościół pw. św. Krzyża  „Droga Męki 

Pańskiej„  

 2010/74 z dnia 

29.04.1974 r  

18  

19. Góra Świętej Anny  kaplica Ratusz Piłata „Droga Męki 

Pańskiej„  

 2010/74 z dnia 

29.04.1974 r  

19  

20.  Góra Świętej Anny kaplica Zdrada Judasza „Droga Męki 

Pańskiej„  

 2010/74 z dnia 

29.04.1974 r  

20  

21.  Góra Świętej Anny  kaplica Płaczące 

Niewiasty  

„Droga Męki 

Pańskiej„  

 2010/74 z dnia 

29.04.1974 r  

21  

22.  Góra Świętej Anny  Kaplica I Upadek  „Droga Męki 

Pańskiej„  

 2010/74 z dnia 

29.04.1974 r  

22  

23.  Góra Świętej Anny  Kaplica Pałac Heroda  „Droga Męki 

Pańskiej„  

 2010/74 z dnia 

29.04.1974 r  

23  

24. Góra Świętej Anny kaplica Ogrójec  „Droga Męki 

Pańskiej„  

 2010/74 z dnia 

29.04.1974 r 

24  
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25. Góra Świętej Anny  kaplica Obnażenie  „Droga Męki 

Pańskiej„  

 2010/74 z dnia 

29.04.1974 r  

25  

26.  Góra Świętej Anny kaplica Namaszczenie „Droga Męki 

Pańskiej„  

 2010/74 z dnia 

29.04.1974 r 

26  

27.  Góra Świętej Anny kaplica Pałac Kajfasza  „Droga Męki 

Pańskiej„  

 2010/74 z dnia 

29.04.1974 r  

27  

28. Góra Świętej Anny  kaplica Grób Chrystusa „Droga Męki 

Pańskiej„  

 2010/74 z dnia 

29.04.1974 r  

28  

29.  Góra Świętej Anny  kaplica Cyrenejczyk  „Droga Męki 

Pańskiej„  

 2010/74 z dnia 

29.04.1974 r  

29  

30.  Góra Świętej Anny  kaplica Serce NMP „Droga Męki 

Pańskiej„  

 2010/74 z dnia 

29.04.1974 r  

30  

31.  Góra Świętej Anny  kaplica Domek NMP    2010/74 z dnia 

29.04.1974 r  

31  

32. Góra Świętej Anny  kaplica VI stacja 

pogrzebowa  

  2010/74 z dnia 

29.04.1974 r  

32  

33.  Góra Świętej Anny  kaplica Pożegnanie z 

Matką  

  2010/74 z dnia 

29.04.1974 r  

33  

34.  Góra Świętej Anny kaplica Przyjęcie w 

niebie NMP  

  2010/74 z dnia 

29.04.1974 r  

34  

35. Góra Świętej Anny  kaplica Koronacja NMP    2010/74 z dnia 

29.04.1974 r  

35  

36.  Góra Świętej Anny  kaplica Królowa 

Patriarchów  

  2010/74 z dnia 

29.04.1974 r  

36  

37.  Góra Świętej Anny  kaplica Św. Maria 

Magdalena  

  2010/74 z dnia 

29.04.1974 r  

37  

38.  Góra Świętej Anny  kaplica Św. Helena    2010/74 z dnia 

29.04.1974 r  

38  

39.  Góra Świętej Anny  kaplica Dom Pustelnika    2010/74 z dnia 

29.04.1974 r  

39  

40.  Góra Świętej Anny kaplica klasztorna w. 

Świętego Józefa 

Ogród klasztorny  2010/74 z dnia 

29.04.1974 r  

40  

41. Góra Świętej Anny  Mogiła Powstańców 

Śląskich  

Cmentarz parafialny   232/89 z dnia 

30.12.1989 r.  

41  

42.  Góra Świętej Anny Zbiorowe mogiły 

żołnierskie 

Cmentarz parafialny  233/89 z dnia 

30.12.1989 r. 

42 

43. Góra Świętej Anny Dawna karczma – 

obecnie budynek 

mieszkalny 

ul. Leśnicka 22  1776/66 z dnia 

07.10.1966 r.  

43  

44. Góra Świętej Anny Muzeum Czynu 

Powstańczego 

ul. Leśnicka 28  2276/91 z dnia 

08.07.1991 r. 

44  

45. Góra Świętej Anny piec wapienniczy na terenie amfiteatru  2226/90 z dnia 

10.07.1990 r. 

47  

46.  Raszowa kościół parafialny p.w. 

Wszystkich Świętych 

 XVI w., 

XVII w. 

1882 r.  

142/54 z dnia 

27.12.1954 r. 

48  

47. Raszowa dawny spichlerz ul. Kościelna nr 4  2072/82 z dnia 

18.02.1982 r.  

49  
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48.  Wysoka kościół parafialny p.w. 

świętego Floriana 

ul. Strzelecka XIV w., 

XVIII w. , 

1934 r.  

141/54 z dnia 

27.12.1954 r. 

50  

49.  Zalesie Śląskie kościół parafialny p.w. 

Św. Jadwigi  

ul. Świętej Jadwigi XIV w. 885/64 z dnia 

15.05.1964 r.  

51  

50 . Leśnica osiedla zabytkowe    155/57 z dnia 

12.09.1957 r.  

52  

51. Leśnica  kościół pw. Trójcy 

Świętej 

ul. Kościelna  1717, XIX 

w.  

1135/66 z dnia 

10.02.1966 r. 

53  

52. Leśnica Kościół pw. NMP  cmentarz parafialny w 

Leśnicy 

XVI – XVII 

w.  

1136/66 z dnia 

10.02.1966 r. 

54  

53 . Leśnica mogiła zbiorowa 

powstańców śląskich 

cmentarz parafialny   204/89 z dnia 

14.02.1989 r. 

55  

54.  Leśnica  dom ul. Chrobrego nr 11  1889/67 z dnia 

12.10.1967 r.  

56  

55. Leśnica dom ul. Chrobrego nr 15   57  

56. Leśnica dom  ul. Chrobrego nr 17  1891/67 z dnia 

12.10.1967 r.  

58  

57.  Leśnica  dom ul. Ludowa nr 1  1893/67 z dnia 

12.10.1967 r.  

59  

58.  Leśnica dom ul. Ludowa nr 3   1894/67 z dnia 

12.10.1967 r.  

60  

59.  Leśnica dom ul. Ludowa nr 5   1895/67 z dnia 

12.10.1967 r. 

61  

60. Leśnica dom  ul. Ludowa nr 7   1896/67 z dnia 

12.10.1967 r. 

62  

61. Leśnica dom ul. Ludowa nr 9   1897/67 z dnia 

12.10.1967 r.  

63  

62. Leśnica dom Pl. Narutowicza 4   1880/67 z dnia 

01.06.1967 r.  

64  

63. Leśnica  dom  Pl. Narutowicza 7  1881/67 z dnia 

01.06.1967 r.  

65  

64. Leśnica dom Pl. Narutowicza 8   1882/67 z dnia 

02.06.1967 r.  

66  

65.  Leśnica dom Pl. Narutowicza 12  1883/67 z dnia 

02.06.1967 r.  

67  

66. Leśnica  dom  Pl. Narutowicza 22  1884/67 z dnia 

02.06.1967 r. 

68 

67. Leśnica dom Pl. Narutowicza 23   1885/67 z dnia 

02.06.1967 r.  

69  

68.  Leśnica  dom  Pl. Narutowicza 24  1887/67 z dnia 

11.10.1967 r. 

70  

69. Leśnica  dom Pl. Narutowicza 25   1888/67 z dnia 

11.10.1967 r.  

71  

70.  Leśnica  dom ul. Ligonia nr 4    72  

71. Leśnica  dom ul. 1 Maja nr 7   73  

72.  Poręba Kościół Wniebowzięcia ul. Wiejska  2010/74 z dnia 75  
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NMP  29.04.1974 r.  

73.  Czarnocin  dom  ul. Wiejska nr 7a   76  

74.  Czarnocin  budynek gospodarczy ul. Wiejska nr 7a    77  

75.  Czarnocin szopka ul. Wiejska nr 7a    78  

76. Czarnocin  dom  ul. Wiejska nr 34   79  

77.  Czarnocin  dom  ul. Wiejska nr 41   80  

78.  Czarnocin kapliczka  ul. Wiejska    81  

79. Dolna dom  ul. Wiejska nr 7    82  

80. Dolna plebania ul. Wiejska 24    83  

81. Dolna budynek gospodarczy ul. Wiejska nr 24    84  

82.  Dolna dom ul. Wiejska nr 51    85  

83.  Dolna  dom ul. Wiejska nr 62   86  

84.  Dolna  dom przedpogrzebowy  Na terenie cmentarza 

parafialnego  

  87  

85.  Dolna kapliczka ul. Wiejska    88  

86.  Dolna stajnia podworska     89  

87. Góra Świętej Anny  brama wejściowa na 

Rajski Plac 

   90  

88. Góra Świętej Anny kaplica Matki Boskiej 

Fatimskiej 

tzw. Rajski Plac   91  

89.  Góra Świętej Anny  kaplica II stacja 

pogrzebowa  

   92  

90.  Góra Świętej Anny kaplica III stacja 

pogrzebowa  

   93  

91.  Góra Świętej Anny  kaplica IV stacja 

pogrzebowa  

   94  

92. Góra Świętej Anny  kaplica Królowa 

Aniołów  

   95  

93. Góra Świętej Anny  kaplica Matki 

Miłosierdzia  

   96  

94. Poręba kapliczka św. Jana przy 

kościele Matki Boskiej 

Wniebowziętej  

   97  

95. Góra Świętej Anny  Grota Lurdzka Matki 

Boskiej  

  Ks.B.t.I-73/1- 

15/05 z dnia 

20.07.2005 r. 

98  

96. Góra Świętej Anny furtka do Groty 

Lurdzkiej  

   99  

97. Góra Świętej Anny  kaplica stacji I Drogi 

Krzyżowej przy Grocie 

Lurdzkiej  

  Ks.B.t.I-73/1- 

15/05 z dnia 

20.07.2005 r. 

100 

98.  Góra Świętej Anny  kaplica stacji II Drogi 

Krzyżowej przy Grocie 

Lurdzkiej  

  Ks.B.t.I-73/1- 

15/05 z dnia 

20.07.2005 r.  

101  

99.  Góra Świętej Anny  kaplica stacji III Drogi 

Krzyżowej przy Grocie 

Lurdzkiej  

  Ks.B.t.I-73/1- 

15/05 z dnia 

20.07.2005 r.  

102  
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100.  Góra Świętej Anny  kaplica stacji IV Drogi 

Krzyżowej przy Grocie 

Lurdzkiej 

  Ks.B.t.I-73/1- 

15/05 z dnia 

20.07.2005 r.  

103  

101.  Góra Świętej Anny  kaplica stacji V Drogi 

Krzyżowej przy Grocie 

Lurdzkiej  

  Ks.B.t.I-73/1- 

15/05 z dnia 

20.07.2005 r.  

104  

102.  Góra Świętej Anny  kaplica stacji VI Drogi 

Krzyżowej przy Grocie 

Lurdzkiej  

  Ks.B.t.I-73/1- 

15/05 z dnia 

20.07.2005 r.  

105  

103.  Góra Świętej Anny  kaplica stacji VII Drogi 

Krzyżowej przy Grocie 

Lurdzkiej  

  Ks.B.t.I-73/1- 

15/05 z dnia 

20.07.2005 r.  

106  

104. Góra Świętej Anny  kaplica stacji VIII Drogi 

Krzyżowej przy Grocie 

Lurdzkiej  

  Ks.B.t.I-73/1- 

15/05 z dnia 

20.07.2005 r.  

107  

105.  Góra Świętej Anny  kaplica stacji IX Drogi 

Krzyżowej przy Grocie 

Lurdzkiej  

  Ks.B.t.I-73/1- 

15/05 z dnia 

20.07.2005 r.  

108  

106. Góra Świętej Anny  kaplica stacji X Drogi 

Krzyżowej przy Grocie 

Lurdzkiej  

  Ks.B.t.I-73/1- 

15/05 z dnia 

20.07.2005 r. 

109  

107.  Góra Świętej Anny  kaplica stacji XI Drogi 

Krzyżowej przy Grocie 

Matki Boskiej 

  Ks.B.t.I-73/1- 

15/05 z dnia 

20.07.2005 r.  

110  

108.  Góra Świętej Anny  kaplica stacji XII Drogi 

Krzyżowej przy Grocie 

Lurdzkiej  

  Ks.B.t.I-73/1- 

15/05 z dnia 

20.07.2005 r.  

111  

109.  Góra Świętej Anny  kaplica stacji XIII Drogi 

Krzyżowej przy Grocie 

Lurdzkiej  

  Ks.B.t.I-73/1- 

15/05 z dnia 

20.07.2005 r.  

112  

110.  Góra Świętej Anny  kaplica stacji XIV Drogi 

Krzyżowej przy Grocie 

Lurdzkiej  

  Ks.B.t.I-73/1- 

15/05 z dnia 

20.07.2005 r.  

113  

111. Góra Świętej Anny dom ul. Leśnicka nr 6    114  

112. Góra Świętej Anny  dom – restauracja 

Anna  

ul. Rynek nr 2   115  

113. Góra Świętej Anny  dom – restauracja Alba  ul. Rynek nr 4   116  

114. Góra Świętej Anny dom ul. Rynek nr 7   117  

115. Góra Świętej Anny  dom  ul. Rynek nr 12   118  

116.  Góra Świętej Anny  dom  ul. Rynek nr 13    119 

117.  Góra Świętej Anny  dom  ul. Wolności nr 2    120  

118.  Góra Świętej Anny  dom  ul. Strzelecka nr 9    121  

119.  Kadłubiec  kapliczka – dzwonnica 

św. Floriana  

   122  

120.  Kadłubiec  kapliczka  obok domu nr 8   123  

121.  Kadłubiec  wiatrak     124  

122.  Kadłubiec  Budynek mieszkalny 

/była szkoła/  

ul. Wiejska nr 50   125  
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123. Krasowa  kapliczka  ul. Wiejska nr 9   126  

124.  Krasowa  dom  ul. Wiejska nr 14   127  

125.  Krasowa  dom  ul. Wiejska nr 19    128  

126.  Lichynia  kapliczka – dzwonnica  Ul. Daszyńskiego    129  

127.  Lichynia  dom  ul. Daszyńskiego nr 

38  

  130  

128.  Lichynia  dom  ul. Daszyńskiego nr 

40  

  131  

129.  Lichynia  dom  ul. Daszyńskiego nr 

44  

  132  

130.  Lichynia  dom  ul. Daszyńskiego nr 

51  

  133  

131.  Łąki Kozielskie  kaplica     134  

132. Łąki Kozielskie dom  ul. Wolności nr 1    135 

 

133. 

Poręba  klasztor - budynek 

mieszkalny  

ul. Wiejska nr 28    136  

134.  Poręba  dom  ul. Wiejska nr 39    137  

135.  Raszowa  kapliczka  ul. Góry Świętej Anny 

nr 109 

  138  

136.  Raszowa  kapliczka  ul. Góry Świętej Anny 

81 

  139  

137.  Raszowa  kapliczka  ul. Góry Świętej Anny 

48 

  140  

138.  Raszowa  dom  ul. Góry Świętej Anny 

nr 71 

  141  

139.  Raszowa  dom  ul. Góry Świętej Anny 

nr 56 

  142  

140.  Raszowa  dom  ul. Słowackiego nr 20   143  

141.  Raszowa  budynek gospodarczy  ul. Słowackiego nr 20   144 

142.  Wysoka  dom  ul. Strzelecka nr 62   145  

143.  Wysoka  dom  Ul. Strzelecka nr 66   146  

144.  Wysoka  wiatrak     147  

145.  Zalesie Śląskie kaplica cmentarna 

przedpogrzebowa  

plac kościelny  XIX/XX w.   148  

146.  Zalesie Śląskie  kapliczka     149  

147. Zalesie Śląskie  spichlerz dworski     150  

148.  Zalesie Śląskie  dworzec kolejowy  ul. Dworcowa 10  1936 r.   151  

149.  Zalesie Śląskie  dom  ul. Strażacka nr 2   152  

150.  Zalesie Śląskie  dom  ul. Kościuszki nr 3   153 

151.  Zalesie Śląskie dom ul. Kościuszki nr 22    154  

152.  Zalesie Śląskie  dom  ul. Kościuszki nr 22a   155  

153.  Zalesie Śląskie  brama drewniana  ul. Kościuszki 35    156  

154.  Zalesie Śląskie dom  ul. Kościuszki nr 35   157  

155.  Zalesie Śląskie  dom  ul. Kościuszki nr 46    158  

156.  Zalesie Śląskie  dom  ul. Kościuszki nr 82    159  

157.  Leśnica  kapliczka  ul. Księżowiejska  XVIII – XIX 

w.  

 160  
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158.  Leśnica  kapliczka  ul. Zdzieszowicka nr 

4 

XIX w.   161  

159.  Leśnica  kapliczka św. Judy 

Tadeusza  

ul. Żyrowska    162  

160.  Leśnica  dworzec kolejowy  ul.Dworcowa   Ka.A.t.I 

81/2009 

11.02.2009  

163  

161.  Leśnica  dom  ul. Kościelna nr 1    164  

162.  Leśnica  dom  ul. Kościelna nr 3    165  

163.  Leśnica  dom  ul. Zdzieszowicka nr 

14  

  166  

164.  Leśnica  dom  ul. Góry Św. Anny nr 

2  

  167  

165.  Leśnica dom  ul. Góry Św. Anny nr 

6  

  168  

166.  Leśnica  dom  ul. Góry Św. Anny nr 

12  

  169  

167.  Leśnica  dom  ul. Brzegowa nr 11   170  

168.  Leśnica  dom  ul. Chrobrego nr 9    171  

169.  Leśnica  dom (stacja Caritas)  ul. Kościuszki nr 3   172  

170.  Leśnica  dom (ZGK)  ul. Kościuszki nr 5   173  

171.  Leśnica  sala gimnastyczna - 

ZPO 

ul. Kozielska nr 20    174  

172. Leśnica biurowiec ZPO – dom ul. Kozielska nr 20    175  

173.  Leśnica  dom- internat ZPO  ul. Kozielska nr 20    176  

174.  Leśnica  bud. gosp.- pralnia – 

ZPO 

ul. Kozielska nr 20    177  

175. Leśnica  Stolarni ZPO ul. Kozielska nr 20   178  

176.  Leśnica pawilon ogrodowy 

(kapliczka przy PG)  

ul. Kozielska    179  

177.  Leśnica  budynek mieszkalny  ul. Kozielska 27    180  

178.  Leśnica  dom  ul. Księżowiejska nr 

19  

  181  

179.  Leśnica  Dom  ul. Ligonia 2   1892/67 z dnia 

12.10.1967 r.  

182  

180.  Leśnica  dom  ul. 1-go Maja nr 3   1899/67 z dnia 

12.10.1967 r. 

183 

181. Leśnica  dom  ul. Pl. Marka nr 1    184  

182.  Leśnica  dom  ul. Pl. Marka nr 3   185  

183.  Leśnica  dom  ul. Młyńska nr 1    186  

184.  Leśnica  dom  ul. Młyńska nr 17    188  

185. Leśnica  dom  ul. Młyńska nr 27    189  

186. Leśnica  dom  Pl. Narutowicza 1    190  

187.  Leśnica  dom  Pl. Narutowicza 2   191 

188.  Leśnica  dom  Pl. Narutowicza 3    192  

189. Leśnica dom  Pl. Narutowicza 5    193  

190.  Leśnica  dom Pl. Narutowicza 6    194  
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191.  Leśnica  dom Pl. Narutowicza 10    195  

192.  Leśnica  dom Pl. Narutowicza 11    196  

193.  Leśnica  dom  Pl. Narutowicza 26    197  

194.  Leśnica  dom  Pl. Narutowicza 27    198  

195.  Leśnica  dom  Pl. Narutowicza 28    199  

196.  Leśnica  dom  Pl. Narutowicza 29    200  

197.  Leśnica  dom  ul. Poprzeczna nr    201  

198.  Leśnica  dom  ul. Strażacka 9    202  

199. Leśnica  dom  ul. Szpitalna 2    203  

200. Leśnica  Dom pomocy 

społecznej - dawny 

szpital  

ul. Szpitalna nr 20    204  

201.  Leśnica  dom  ul. Porębska nr 6    205  

202.  Leśnica  Galeria Sztuki (dawny 

spichlerz)  

Pl. Targowy nr 2    206  

203.  Leśnica  dom  ul. Zdzieszowicka nr 

11  

  207  

204. Leśnica  dom  ul. Zdzieszowicka nr 

24  

  208  

205.  Dolna  cmentarz 

rzymskokatolicki  

   209  

206.  Góra Św. Anny  cmentarz 

rzymskokatolicki  

   210  

207.  Raszowa  cmentarz 

rzymskokatolicki  

   211  

208.  Wysoka  cmentarz 

rzymskokatolicki  

   212  

209.  Leśnica  cmentarz 

rzymskokatolicki  

   213  

210.  Leśnica  cmentarz żydowski     215  

211.  Góra Św. Anny  Budynek gospodarczy 

– tzw. kuźnia w zespole 

klasztoru OO. 

Franciszkanów 

Klasztorna 6   Ks. A t. I 

208/2013 z 

dnia 

14.10.2013 r.  

216 

 

W gminie Leśnica znajduje się 6 cmentarzy parafialnych. Usytuowane są one w Dolnej, Górze Św. Anny, 

Leśnicy, Raszowej, Wysokiej i Zalesiu Śląskim. Na cmentarzach tych, z wyjątkiem Wysokiej, znajdują się 

groby powstańców śląskich, które wpisane są do rejestru zabytków. Wszystkie groby powstańców są w 

bardzo dobry stanie, zostały odremontowane w ostatnich latach. 

 

Tabela 8. Gmina Leśnica – zabytkowe cmentarze i parki 

Lp MIEJSCOWOŚĆ  OBIEKT  ELEMENTY CHRONIONE I 

WYMAGAJĄCE OCHRONY  

UWAGI  

1 Góra Św. Anny cmentarz rzymsko-katolicki 

– 2 połowa XIX w 

- starodrzew 

- dwie mogiły żołnierskie 

- jedna mogiła Powstańców Śl. 

Wyróżnione elementy to 

zabytki wpisane do 

rejestru zabytków 

2 Raszowa cmentarz rzymsko-katolicki - starodrzew 
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– 2 połowa XIX w - kościół 

- ogrodzenie z bramą 

3 Wysoka cmentarz rzymsko-katolicki 

- 1 połowa XIX w 

- starodrzew 

- kościół 

- ogrodzenie z bramą 

4 Miasto Leśnica cmentarz rzymsko-katolicki 

- 1 połowa XIX w 

- starodrzew 

- mogiła Powstańców Śl. 

5 Dolna cmentarz rzymsko-katolicki 

– 2 połowa XIX w 

- wybrane nagrobki 

- zabytkowe ogrodzenie 

- mogiła Powstańców Śl. 

 

6 Miasto Leśnica cmentarz żydowski 

założony przed rokiem 

1841 

- 15 macew 

- starodrzew 

 

 

7 Lichynia 

 

park podworski - założenie parkowe (wymaga 

rewaloryzacji) 

- starodrzew 

Objęty ochroną 

ustaleniami w m.p.z.p. 

 

6.3. Stan stanowisk archeologicznych 

Zabytki archeologiczne są zabytkami nieruchomymi, będącymi powierzchniową, podziemną lub podwodną 

pozostałością egzystencji i działalności człowieka, złożoną z nawarstwień kulturowych i znajdujących się w 

nich wytworów bądź ich śladów. 

Na terenie Gminy Leśnica występują liczne stanowiska archeologiczne. Wśród 159 stanowisk 

archeologicznych znajdujących się na terenie Gminy Leśnica 3 zostały wpisane do rejestru zabytków. 

 

Tabela 9. Gmina Leśnica – wykaz stanowisk archeologicznych 

Lp. Miejscowość  Nr stanowiska  Funkcja obiektu  Bliższa chronologia  Nr rejestru  

1  Czarnocin  1  punkt osadniczy  średniowiecze   

2  Czarnocin  2  punkt osadniczy  pradzieje   

3  Czarnocin  3  

-  

punkt osadniczy  

punkt osadniczy  

pradzieje  

średniowiecze  

 

4  Dolna  1  punkt osadniczy  ?   

5  Dolna  2  skarb    

6  Dolna  3  ślad osadnictwa  epoka kamienia   

7  Dolna  4  punkt osadniczy  VII-VIII w   

8  Dolna  5  ślad osadnictwa  okres wpływów rzymskich   

9  Dolna  6  ślad osadnictwa  III/IV w   

10  Dolna  7  punkt osadniczy  Pradzieje   

11  Dolna  8  ślad osadnictwa  Pradzieje   

12  Dolna  9  punkt osadniczy  późne średniowiecze   

13  Góra Św. Anny  1  punkt osadniczy  epoka brązu   

14  Góra Św. Anny  2  ślad osadnictwa  młodsza epoka brązu   

15  Góra Św. Anny  3  ślad osadnictwa  Paleolit   

16  Góra Św. Anny  4  grodzisko ?  Średniowiecze   

17  Góra Św. Anny  5  punkt osadniczy  Paleolit   

18  Góra Św. Anny  6  Ślad osadnictwa  epoka kamienia   

19  Góra Św. Anny  7  punkt osadniczy  epoka kamienia   

20  Góra Św. Anny  8  punkt osadniczy  epoka kamienia   
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punkt osadniczy  średniowiecze  

21  Góra Św. Anny  9  punkt osadniczy  Paleolit   

22  Góra Św. Anny  10  punkt osadniczy  epoka brązu   

23  Góra Św. Anny  11  punkt osadniczy  epoka brązu ?   

24  Góra Św. Anny  12  skarb  I-II w n.e.   

25  Kadłubiec  1  punkt osadniczy  Średniowiecze   

26  Kadłubiec  2  osada  okres wpływów rzymskich   

27  Kadłubiec  3  osada ?  okres wpływów rzymskich   

28  Kadłubiec  4  punkt osadniczy  XIV-XV w   

29  Kadłubiec  5  osada  XIV-XV w   

30  Kadłubiec  6  punkt osadniczy  

punkt osadniczy  

XIV-XV w  

Prehistoryczne  

 

31  Kadłubiec  7  punkt osadniczy  okres wpływów rzymskich   

32  Kadłubiec  8  punkt osadniczy  XVII-XVIII w   

33  Łąki Kozielskie  1  osada  XII ? – IX w   

34  Łąki Kozielskie  2  grodzisko ?  ?   

35  Łąki Kozielskie  3  punkt osadniczy  późny okres wpływów 

rzymskich  

 

36  Poręba  1  punkt osadniczy  ep. brązu i okres halsztacki   

37  Poręba  2  punkt osadniczy  XIV-XV w   

38  Poręba  3  ślad osadnictwa  XIV-XV w   

39  Poręba  4  osada  XIV-XV w   

40  Raszowa  1  osada  średniowiecze, XIV-XV w   

41  Raszowa  2  ślad osadnictwa  Neolit   

42  Raszowa  3  ślad osadnictwa  Neolit   

43  Raszowa  4  osada  średniowiecze, XIII-XIV w   

44  Raszowa  5  osada  średniowiecze, XIV-XV w   

45  Raszowa  6  ślad osadnictwa    

46  Raszowa  7  osada  średniowiecze, XIV-XV w   

47  Raszowa  8  ślad osadnictwa  

osada  

pradzieje  

średniowiecze, XIV-XV w  

 

48  Raszowa  9  ślad osadnictwa  średniowiecze, XIV-XV w   

49  Raszowa  10  ślad osadnictwa  średniowiecze, XIV-XV w   

50  Raszowa  11  osada  średniowiecze, XIV-XV w   

51  Raszowa  12  osada  średniowiecze, XIV-XV w   

52  Raszowa  13  osada  średniowiecze, XIV-XV w   

53  Wysoka  1  grodzisko  XIV w  A-344/72  

54  Wysoka  2  punkt osadniczy  

punkt osadniczy okres 

wpływów rzymskich, 

XIV w  

punkt osadniczy  

epoka brązu   

55  Wysoka  3  punkt osadniczy  epoka kamienia, paleolit 

lub neolit  

 

56  Wysoka  4  punkt osadniczy  epoka kamienia   

57  Wysoka  5  osada  okres halsztacki   

58  Wysoka  6  punkt osadniczy  XIV-XV w   
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59  Wysoka  7  punkt osadniczy, punkt 

osadniczy  

okres halsztacki okres 

wpływów rzymskich  

 

60  Wysoka  8  punkt osadniczy punkt 

osadniczy  

okres wpływów rzymskich, 

XIV – XV w  

 

61  Wysoka  9  punkt osadniczy  epoka kamienia   

62  Wysoka  10  punkt osadniczy  epoka kamienia   

63  Wysoka  11  punkt osadniczy punkt 

osadniczy punkt 

osadniczy  

epoka brązu okres 

wpływów rzymskich, 

średniowiecze  

 

64  Wysoka  12  punkt osadniczy  Średniowiecze   

65  Wysoka  13  ślad osadnictwa  epoka kamienia   

66  Wysoka  14  punkt osadniczy  epoka kamienia   

67  Wysoka  15  punkt osadniczy  Prehistoryczne   

68  Wysoka  16  punkt osadniczy  epoka brązu   

69  Wysoka  17  Ślad osadnictwa  epoka kamienia   

70  Wysoka  18  punkt osadniczy  wczesne średniowiecze   

71  Wysoka  19  punkt osadniczy  Średniowiecze   

72  Wysoka  20  ślad osadnictwa  Średniowiecze   

73  Wysoka  21  ślad osadnictwa  epoka kamienia   

74  Wysoka  22  osada  XIV-XV w   

75  Wysoka  23  punkt osadniczy punkt 

osadniczy punkt 

osadniczy  

wczesne średniowiecze 

późne średniowiecze 

pradzieje  

 

76  Wysoka  24  punkt osadniczy punkt 

osadniczy  

wczesne średniowiecze 

późne średniowiecze  

 

77  Wysoka  25  punkt osadniczy punkt 

osadniczy  

wczesnohist. 

Średniowiecze  

 

78  Wysoka  26  punkt osadniczy punkt 

osadniczy  

epoka kamienia prehist.   

79  Wysoka  27  punkt osadniczy punkt 

osadniczy punkt 

osadniczy  

prehist. wczesnohist. 

Średniowiecze  

 

80  Wysoka  28  punkt osadniczy punkt 

osadniczy  

prehist. Średniowiecze   

81  Wysoka  29  ślad osadnictwa  prehist.   

82  Wysoka  30  punkt osadniczy  wczesne średniowiecze   

83  Wysoka  31  punkt osadniczy punkt 

osadniczy  

V ok. epoki brązu okres 

wpływów rzymskich  

 

84  Wysoka  32  ślad osadnictwa  wczesnohist   

85  Wysoka  33  ślad osadnictwa  epoka kamienia   

86  Wysoka  34  ślad osadnictwa  epoka kamienia   

87  Wysoka  35  ślad osadnictwa  średniowiecze   

88  Wysoka  36  punkt osadniczy punkt 

osadniczy  

średniowiecze, XVI w   

89  Wysoka  37  punkt osadniczy  prehist   

90  Wysoka  38  punkt osadniczy  wczesne średniowiecze   

91  Wysoka  39  punkt osadniczy  prehist   
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92  Wysoka  40  ślad osadnictwa  epoka kamienia   

93  Wysoka  41  punkt osadniczy  paleolit   

94  Wysoka  42  punkt osadniczy  neolit   

95  Wysoka  43  punkt osadniczy  neolit   

96  Wysoka  44  punkt osadniczy  neolit   

97  Wysoka  45  ślad osadnictwa  neolit   

98  Wysoka  46  ślad osadnictwa  neolit   

99  Wysoka  47  punkt osadniczy  prehist   

100  Wysoka  48  punkt osadniczy  wczesne średniowiecze   

101  Wysoka  49  punkt osadniczy punkt 

osadniczy  

epoka kamienia,nowożytny   

102  Wysoka  50  punkt osadniczy  prehist.   

103  Wysoka  51  ślad osadnictwa  epoka kamienia,   

104  Wysoka  52  punkt osadniczy  prehist.   

105  Wysoka  53  ślad osadnictwa  ?   

106  Wysoka  54  osada  późne średniowiecze   

107  Wysoka  55  punkt osadniczy  wczesne średniowiecze 

późne średniowiecze 

pradziejowe  

 

108  Wysoka  56  punkt osadniczy punkt 

osadniczy punkt 

osadniczy  

wczesne średniowiecze 

późne średniowiecze 

pradziejowe  

 

109  Wysoka  57  obozowisko ?  

ślad osadnictwa  

górny paleolit neolit, ep. 

Brązu  

 

110  Wysoka  58  ślad osadnictwa  neolit, ep. Brązu   

111  Wysoka  59  ślad osadnictwa  neolit, ep. Brązu   

112  Wysoka  60  ślad osadnictwa  epoka kamienia   

113  Zalesie Śląskie  1  osada  III-IV w  A-11/65  

114  Zalesie Śląskie  2  punkt osadniczy  średniowiecze   

115  Zalesie Śląskie  3  punkt osadniczy ślad 

osadnictwa osada  

późny okres wpływów 

rzymskich średniowiecze  

 

116  Zalesie Śląskie  4  ślad osadnictwa punkt 

osadniczy ślad 

osadnictwa  

późny okres wpływów 

rzymskich wczesne 

średniowiecze  

 

117  Zalesie Śląskie  5  punkt osadniczy  pradzieje   

118  Zalesie Śląskie  6  ślad osadnictwa ślad 

osadnictwa punkt 

osadniczy  

epoka kamienia późny 

okres wpływów rzymskich 

średniowiecze  

 

119  Zalesie Śląskie  7  punkt osadniczy  pradzieje średniowiecze   

120  Zalesie Śląskie  8  osada  późny okres wpływów 

rzymskich  

A-418/75  

121  Zalesie Śląskie  9  punkt osadniczy punkt 

osadniczy punkt 

osadniczy  

późny okres wpływów 

rzymskich wczesne 

średniowiecze pradzieje  

 

122  Zalesie Śląskie  10  punkt osadniczy punkt 

osadniczy  

wczesne średniowiecze lub 

średniowiecze  

 

123  Zalesie Śląskie  11  ślad osadnictwa  neolit   



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LEŚNICA  

 

49 

124  Zalesie Śląskie  12  punkt osadniczy punkt 

osadniczy  

neolit, późny okres 

wpływów rzymskich 

średniowiecze  

 

125  Zalesie Śląskie  13  ślad osadnictwa punkt 

osadniczy punkt 

osadniczy  

neolit pradzieje wczesne 

średniowiecze lub 

nowożytność  

 

126  Zalesie Śląskie  14  ślad osadnictwa punkt 

osadniczy  

faza C1-C2 wczesne 

średniowiecze lub 

pradzieje  

 

127  Zalesie Śląskie  15  punkt osadniczy  wczesne średniowiecze lub 

średniowiecze  

 

128  Zalesie Śląskie  16  ślad osadnictwa  ?   

129  Zalesie Śląskie  17  punkt osadniczy  epoka kamienia   

130  Zalesie Śląskie  18  śkarb  XIII w   

131  Miasto Leśnica  1  punkt osadniczy  średniowiecze   

132  Miasto Leśnica  2  punkt osadniczy ślad 

osadnictwa  

XIV-XV w prehistoria   

133  Miasto Leśnica  3  ślad osadnictwa punkt 

osadniczy  

neolit prehistoria   

134  Miasto Leśnica  4  osada  epoka żelaza, halsztat   

135  Miasto Leśnica  5  punkt osadniczy punkt 

osadniczy  

epoka kamienia 

średniowiecze  

 

136  Miasto Leśnica  6  ślad osadnictwa  neolit   

137  Miasto Leśnica  7  cmentarzysko    

138  Miasto Leśnica  8  piwnice skarb  XII-XIV w XIV w   

139  Miasto Leśnica  9  nawarstwienia 

kulturowe  

średniowiecze   

140  Miasto Leśnica  10  cmentarzysko    

141  Miasto Leśnica  11  palenisko    

142  Miasto Leśnica  12  ślad osadnictwa ślad 

osadnictwa  

XIV – XV w prehistoria   

143  Miasto Leśnica  13  ślad osadnictwa  neolit   

144  Miasto Leśnica  14  osada  epoka brązu   

145  Miasto Leśnica  15  piwnice  średniowiecze   

146  Miasto Leśnica  16  osada  wczesne średniowiecze   

147  Miasto Leśnica  17  skarb    

148  Miasto Leśnica  18  skarb    

149  Miasto Leśnica  19  cmentarzysko    

150  Miasto Leśnica  20  ślad osadnictwa  Neolit   

151  Miasto Leśnica  21  osada ślad osadnictwa  XIV – XV w Prehistoria   

152  Miasto Leśnica  22  ślad osadnictwa  późny okres wpływów 

rzymskich  

 

153  Miasto Leśnica  23  punkt osadniczy  średniowiecze   

154  Miasto Leśnica  24  osada  XIV – XV w   

155  Miasto Leśnica  25     

156  Miasto Leśnica  26  osada  średniowiecze XIV – XV w   

157  Miasto Leśnica  27  osada  Średniowiecze XIV – XV w   
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158  Miasto Leśnica  28  osada  Średniowiecze XIII – XV w   

159  Miasto Leśnica  29  osada  Średniowiecze XIV – XV w   

 

6.4.  Pomnik historii "Góra Świętej Anny – komponowany krajobraz kulturowo-

przyrodniczy" 

Na terenie Gminy Leśnica znajduje się pomnik historii "Góra Świętej Anny - komponowany krajobraz 

kulturowo-przyrodniczy", ustanowiony Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 

kwietnia 2004r. w sprawie uznania za pomnik historii (D. U. Nr 102, poz. 1061). Granica zespołu 

zabytkowego obejmuje, położony na powierzchni ok 80 ha, układ ruralistyczny wsi Góra Świętej Anny, 

obiekty architektoniczne zespołu klasztornego o.o. franciszkanów, 37 kaplic kalwaryjskich wraz z układem 

dróg i alej, obiekty zabytkowe: Dom Polski, Dom Pielgrzyma, Pomnik Czynu Powstańczego oraz rezerwat 

przyrody "Góra świętej Anny". Granica przebiega od ul. Strzeleckiej we wsi Góra świętej Anny wzdłuż drogi 

gruntowej do wsi Poręba i dalej do drogi "starosielskiej", następnie w kierunku południowym górną krawędzią 

jaru wzdłuż drogi do Leśnicy, z Leśnicy po południowej stronie dróżki kalwaryjskiej do granicy 

administracyjnej wsi Góra świętej Anny, potem wzdłuż granicy wsi, obejmując rezerwat przyrody, dalej 

wzdłuż jaru prowadzącego do amfiteatru, następnie drogą gruntową okalającą od zachodu i północy 

amfiteatr do ul. Leśnej i dnem następnego jaru do ul. Strzeleckiej.  

Celem ochrony jest zachowanie, ze wzglądu na wartości kulturalne, założenia kalwaryjskie, będące 

przykładem zespolenia obiektów architektury z otwartą kompozycją krajobrazową, stanowiącą ponadto 

materialne świadectwo przenikania się kultur, religii i postaw patriotycznych.  

 

6.5. Strefy ochrony konserwatorskiej 

W aktach prawa miejscowego - miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wprowadzone 

zostały następujące formy ochrony układów przestrzennych oraz krajobrazu kulturowego: 

- strefa ochrony konserwatorskiej typu „A” obejmujący założenie klasztorne i kalwaryjskie wraz z Muzeum 

Czynu Powstańczego na terenie wsi Góra Świętej Anny i Poręba; 

- strefa ochrony konserwatorskiej typu „B” obejmująca: 

o układ ruralistyczny wsi Krasowa, 

o centrum wsi Góra Świętej Anny wraz z obszarem przylegającym do sanktuarium, 

o teren przykościelny we wsi Wysoka, 

- strefa ochrony konserwatorskiej „układu ruralistycznego – genetycznego układu ulicówki placowej” 

o obszar centrum miasta Leśnica w granicach układu lokacyjnego, ujętego w wojewódzkim rejestrze 

zabytków, 

- strefa ochrony konserwatorskiej układu przestrzennego miejscowości: 

o północna część miejscowości Łąki Kozielskie, 

o fragment ulicy Kościuszki i ulicę świętej Jadwigi w Zalesiu Śląskim oraz ul. Wiejska w przysiółku 

Popice; 

strefa ingerencji konserwatorskiej typu „K” obejmujące: 

o obszar fragmentu zabudowy w pobliżu lasu we wsi Krasowa, 

o park przykościelny w Wysokiej, 

o teren parku podworskiego w Lichyni; 

- strefa obserwacji archeologicznej „OW” obejmujące w całości lub części obszary zabudowane wsi Góra 

Świętej Anny i Wysoka; 

- strefa ochrony ekspozycji typu „E”: 

o obszar pomiędzy wsią Czarnocin, a przysiółkiem Granica, 

o obszar w ciągu miejscowości Wysoka – Góra Św. Anny. 
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7. REKOMENDACJE I WNIOSKI ZAWARTĘ W AUDYCIE 
KRAJOBRAZOWYM LUB OKREŚLENIE PRZEZ AUDYT 
KRAJOBRAZOWY GRANIC KRAJOBRAZÓW PRIORYTETOWYCH 

Dla obszaru obejmującego Miasto i Gminę Leśnica nie opracowano Audyty Krajobrazowego, w związku z 

czym brak jest rekomendacji, wniosków oraz wyznaczonych granic krajobrazów priorytetowych. 

 

8. WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW W TYM OCHRONY ICH 
ZDROWIA 

8.1. Warunki zamieszkiwania 

8.1.1. Zasoby mieszkaniowe 

Przeciętne wskaźniki dotyczące mieszkalnictwa w gminie Leśnica są zbliżone do poziomu występującego 

w skali kraju i województwa opolskiego. Podobnie kształtuje się problematyka związana z gospodarką 

mieszkaniową, to jest: 

 niezaspokojone potrzeby kwaterunkowe ludności; 

 wysoka przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie; 

 mała powierzchnia użytkowa w m² na 1 osobę; 

 wysoka przeciętna liczba osób na 1 izbę. 

Na terenie gminy występują zróżnicowane typy zabudowy. Zabudowa zagrodowa oraz jednorodzinna i 

jednorodzinna – usługowa występuje głównie na terenach wiejskich, natomiast zabudowa wielorodzinna na 

terenie miasta. Powierzchnie działek w zależności od typu zabudowy wahają się od 500 do 2000 m². 

Przeciętna wysokość zabudowy na wsi wynosi 2, a maksymalnie 3 kondygnacje, natomiast w mieście do 4-5 

kondygnacji. 

Gmina Leśnica należy do grupy gmin miejsko - wiejskich województwa opolskiego cechujących się średnimi 

standardami zamieszkiwania terenu. Na tle powiatu wyróżnia się większą liczbą osób na mieszkanie, ale 

mniejszą ilością osób na izbę (co wynika z większej ilości izb w mieszkaniach). 

 

Tabela 10. Gmina Leśnica – zasoby mieszkaniowe w 2018 roku 

Lp. Nazwa 

Zasoby mieszkaniowe 

mieszkania izby 

powierzchnia 

użytkowa mieszkań 

[m2] 

1 2 3 4 5 

1 Miasto Leśnica 856 3999 82408 

2 Obszar wiejski gminy 1589 8540 172885 

3 Miasto i gmina razem 2445 12539 255293 

[źródło: GUS. Bank Danych Lokalnych]  

 

Tabela 11. Gmina Leśnica- wskaźniki charakteryzujące warunki zamieszkania w 2018 

Lp. Wskaźnik zasobów mieszkaniowych 
 

Gmina Leśnica 

1 2 3 

1 
przeciętna powierzchnia użytkowa 1 

mieszkania [m2] 
104,4 

2 
przeciętna powierzchnia użytkowa 

mieszkania na 1 osobę [m2] 
33,5 
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3 mieszkania na 1000 mieszkańców 320,7 

4 przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu 5,13 

5 przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie 3,12 

6 przeciętna liczba osób na 1 izbę 0,61 

 [źródło: GUS. Bank Danych Lokalnych]  

Tabela 12. GMINA LEŚNICA – warunki mieszkaniowe na tle powiatu i województwa 2019 

WSKAŹNIK  MIASTO I GMINA 

LEŚNICA  

 

POWIAT STRZELECKI  

 

WOJEWÓDZTWO 

OPOLSKIE  

 

Liczba 

osób/mieszkanie  

3,08 3,03 2,73 

Liczba izb/mieszkanie  5,13 4,57 4,19 

Liczba osób/izbę  0,60 0,66 0,65 

m2 pow. 

użytkowej/osobę  

33,90 29,10 29,8 

Średnia pow. 

użytkowa mieszkania  

104,6 88,30 81,2 

Ilość mieszkań/1000 

mieszkańców  

324,2 329,8 366,3 

Wielkość zasobów mieszkaniowych gminy na przestrzeni ostatnich lat kształtuje się na stałym poziomie. 

Realizowana jest głównie prywatna zabudowa jednorodzinna, lecz wielkość tego budownictwa nie jest 

dynamiczny i tylko w nieznacznym stopniu poprawia wskaźniki zagęszczenia mieszkańców w zasobach 

mieszkaniowych gminy.  

Tabela 13. GMINA LEŚNICA - Zmiany w zasobach mieszkaniowych w latach 1970-2019 

  1970  1978  1988  1995  1997  1999  2002  2009  2015 2019 

Liczba 

mieszkań 

(szt.)  

G 2405  2375  2314  2388  2392  2403  2160  2364  2432 2448 

M -  -  743  801  800  807  735  801  853 857 

Liczba izb 

(szt.)  

G 10596  10381  10843  11 153  11193  11256  10999  11869  12463 12555 

M -  -  3167  3430  3424  3460  3 361  3641  3985 4004 

Pow. 

użytkowa 

mieszkań 

(m2)  

G 17193

1  

185 

185  

210 

670  

216 

600  

217 

500  

218 

900  

21730

0  

23759

5  

252799 255993 

M -  -  61620  65 300  65 200  65 800  66 300  73507  81959 82724 

 

 

8.1.2. Parametry techniczne zabudowy mieszkaniowej 

W ocenie warunków mieszkaniowych, poza wskaźnikami zagęszczenie mieszkań, istotne znaczenie ma stan 

techniczny zabudowy mieszkaniowej oraz standard wyposażenia w instalacje i pomieszczenia higieniczno - 

sanitarne.  

Na terenie gminy Leśnica dominuje zabudowa stara, zrealizowana przed 1945 rokiem, która stanowi około 

48,2% ogólnej liczby mieszkań. Nowa zabudowa mieszkaniowa stanowi zaledwie 4,8% ogólnej liczby 

mieszkań, a w ostatnim 20-leciu realizowana była głównie na terenie miasta Leśnica oraz we wsi Zalesie Śl., 

Góra Św. Anny i Raszowa. 
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Na tle powiatu strzeleckiego i województwa opolskiego wskaźnik liczby mieszkań gminy Leśnica 

wyposażonych w instalacje, jak i wskaźnik liczby ludności korzystającej z tych udogodnień, jest mniej 

korzystny. Standardy zamieszkania gminy Leśnica pod tym względem są niższe niż standardy zamieszkania 

powiatu i województwa. 

 

8.2. Oświata i wychowanie 

W roku szkolnym 2018/2019 sieć oświatowa na terenie Gminy i Miasta Leśnica składała się z następujących 

placówek: 

1. Publiczne Gimnazjum im. Św. Franciszka z Asyżu – 65 uczniów 

 

2. Szkoła Podstawowa im. Obrońców Góry Chełmskiej – 332 uczniów (w tym z kl. I: 41 ) 

 

3. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Zalesiu Śląskim  

▪ Szkoła Podstawowa- 98 uczniów(w tym kl. I:10 ) 

▪ Publiczne Przedszkole w Zalesiu Śląskim – 25 przedszkolaków ( razem: 33) 

 Oddział Zamiejscowy Lichynia – 8 przedszkolaków  

 

4. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Raszowej  

▪ Szkoła Podstawowa - 92 uczniów (w tym kl. I: 15) 

▪ Publiczne Przedszkole w Raszowej – 47 przedszkolaków  

 

5. Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia – 142 uczniów  

 

6. Publiczne Przedszkole im. Braci Grimm – 88 przedszkolaków ( razem: 131) 

 Oddziały Zamiejscowe: 

• Kadłubiec - 15 przedszkolaków 

• Góra Św. Anny – 12 przedszkolaków 

• Dolna – 16 przedszkolaków 

 

Rozkład przestrzenny placówek szkół podstawowych oraz zasięg ich obsługi jest prawidłowy. Obecna baza 

placówek szkolnych nauczania obowiązkowego jest wystarczająca na okres pespektywy. 

Na terenie gminy funkcjonuje 1 żłobek (prywatny) w Leśnicy. 

 

8.3. Kultura 

Gmina Leśnica posiada dobrze rozwiniętą sieć placówek świadczących usługi w zakresie kultury. 

Samorządowi lokalnemu podlega Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji, zlokalizowany na terenie miasta 

Leśnica. Koncentruje on całą działalność kulturalną gminy, w podstawowych zakresach, dostępną dla 

wszystkich jej mieszkańców. Ponadto na terenie gminy funkcjonuje Dom Spotkań w Leśnicy i 10 Klubów 

wiejskich w: Kadłubcu, Wysokiej, Dolnej, Górze Św. Anny, Krasowej, Raszowej, Łąkach Kozielskich, Zalesiu 

Śląskim, Czarnocinie, Lichyni. 

W gminie funkcjonuje gminna biblioteka publiczna w mieście Leśnica z filiami (punktami bibliotecznymi) we 

wsi Góra Św. Anny, Raszowa i Zalesie Śl.. Posiadają ogółem 2227 czytelników oraz 32800 woluminów. 

Standardy obsługi mieszkańców, określone przez wskaźniki 1270 mieszkańców gminy na 1 placówkę oraz 

3692 woluminów na 1000 osób, nie odbiegają od dobrych standardów obsługi terenów gmin miejsko-

wiejskich.  

We wsi Góra Św. Anny funkcjonuje oddział Muzeum Śląska Opolskiego (Muzeum Czynu Powstańczego), 

podległy Marszałkowi Województwa Opolskiego. Istotnym elementem zagospodarowania przestrzennego 

jest amfiteatr – miejsce imprezy okolicznościowych.  
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Istotnym elementem kultu religijnego, o funkcji ponadlokalnej, jest sanktuarium wraz z Kalwarią, na którą 

składa się zespół 40 kaplic Drogi Krzyżowej i Dróżki NMP oraz plac pielgrzymkowy z ołtarzem, 

upamiętniającym wizytę Papieża Jana Pawła II. Wieś Góra Św. Anny wyposażona jest w liczne obiekty 

obsługi ruchu pątniczo-turystycznego (Dom Pielgrzyma, bazę gastronomiczną i noclegową), przy czym w 

okresach świąt kościelnych odczuwany jest jej niedobór. 

 

8.4. Sport i wypoczynek 

Na terenie gminy Leśnica działalność rekreacyjno-sportową skupia Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji. 

Jego głównym obiektem jest zespół boisk sportowych oraz kąpielisko, usytuowane na terenie miasta. Te 

ostatnie składa się z jednej niecki basenowej otwartej, umożliwiających prowadzenie działalności w okresie 

letnim. Do celów rekreacyjnych, przez mieszkańców gminy, wykorzystywane są ponadto zbiorniki 

poeksploatacyjne usytuowane w parku wiejskim na gruntach wsi Raszowa. Nie posiadają one jeszcze 

pełnego zagospodarowania rekreacyjnego, a i możliwość jego realizacji jest ograniczona ze względu na 

wysoką wartość ekologiczną zbiorników (projektowany użytek ekologiczny). Wprowadzenie funkcji 

rekreacyjnej na ten teren zostało uwzględnione w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego wsi Raszowa.  

Podstawowymi obiektami sportowo-rekreacyjnymi gminy są gminne boiska sportowe usytuowane na terenie 

miasta oraz we wsi Poręba, Kadłubiec, Dolna, Czarnocin, Raszowa, Łąki Kozielskie, Zalesie Śl. i Lichynia. 

Struktura przestrzenna usług tego typu jest zadowalająca, ale generalnie brak jest wyposażenia ww. terenów 

sportowych w obiekty socjalno-sanitarne.  

Liczne tereny zabudowane gminy Leśnica są wyposażone w ogólnodostępne tereny zieleni urządzonej. Park 

zlokalizowany jest w mieście oraz we wsi Raszowa, (ok. 27ha), Lichynia (ok. 2,5ha) i Wysoka (ok. 1,5ha). Na 

terenie Góry Św. Anny i Poręby za park wiejski można uznać istniejące tam tereny zielone towarzyszące 

Kalwarii i zespołowi klasztornemu. Ogólny wskaźnik wyposażenia terenu gminy w zespoły zieleni urządzonej 

jest zadowalający na terenach wiejskich gminy, a zbyt mały na terenie miasta. 

 

8.5. Turystyka i rekreacja 

W ocenie atrakcyjności turystycznej terenów województwa opolskiego tylko 30% obszaru gminy uznane 

zostało za nieprzydatne dla rozwoju wypoczynku i turystyki. Tereny te położone są głównie w południowej 

części gminy i obejmują przede wszystkim grunty wsi Raszowa, Łąki Kozielskie i Krasowa. Część obszaru 

gminy obejmującą grunty wsi Zalesie, Lichynia oraz Kadłubiec i Dolna zakwalifikowano jako tereny mało 

atrakcyjne dla rozwoju turystyki i wypoczynku. Za bardzo atrakcyjne dla rozwoju tej funkcji uznano rejon wsi 

Góra Św. Anny – Poręba oraz miasto Leśnica i Czarnocin. W badaniach brano tylko pod uwagę walory 

turystyczne środowiska przyrodniczego oraz dostępność komunikacyjną wytypowanych rejonów. Nie 

uwzględniono walorów środowiska kulturowego.  

Na możliwości rozwoju turystyki i wypoczynku obszaru ma wpływ pięć zasadniczych czynników:  

• walory przyrodnicze (w tym szczególnie atrakcyjność przyrodnicza kompleksów leśnych, Parku 

Krajobrazowego Góra Św. Anny, klimatu, rzeźby terenu, ilość występujących cieków, występowanie 

urozmaiconej roślinności, w tym szczególnie roślinności naturalnej),  

• walory kulturowe (występowanie terenów o utrwalonej strukturze przestrzennej, wartościowej pod 

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

założenia zabytkowe),  

• walory krajobrazowe (liczba naturalnych punktów i otwarć widokowych, udział powierzchni wód 

otwartych, liczba dominant architektonicznych, występowanie ciągów komunikacyjnych ze szpalerami 

drzew lub inną zielenią towarzyszącą).  

• istniejące zagospodarowanie terenu, 

• położenie gminy, lub jej niektórych obszarów, w sąsiedztwie zewnętrznych terenów, mających 

niezrealizowane zapotrzebowanie na turystykę i wypoczynek,  
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• tzw. walory specjalistyczne tj. cechy środowiska naturalnego, które umożliwiają uprawianie 

różnorodnych form rekreacji (np. myślistwa, wędkarstwa, jeździectwa, żeglarstwa itp.). 

Na terenie gminy Leśnica obserwuje się znaczne zróżnicowanie cech mikroklimatu. Generalnie mikroklimat 

pasa progu i wyniesienia Góry Chełmskiej należy uznać za korzystny z punktu widzenia potrzeb turystyki i 

wypoczynku. Lepsze nasłonecznienie terenu, mniejsze parametry wilgotności, niskie częstości 

występowania zamgleń oraz intensywne przewietrzanie, sprzyjają rozwojowi wypoczynku i rekreacji 

człowieka.  

Dla rozwoju wypoczynku i turystyki na terenie gminy Leśnica istotna jest także ilość i funkcja lasów. Znaczna 

lesistość centralnej części gminy, w tym szczególnie występowanie lasów przydatnych dla rekreacji i 

wypoczynku, cechujących się właściwym mikroklimatem, atrakcyjnością gatunkową, dobrym stopniem 

dostępności ze względu na strukturę podłoża oraz ze względu na odległość od głównych szlaków 

komunikacyjnych, szczególnie sprzyjają rozwojowi wypoczynku weekendowego. Za najbardziej przydatne do 

tego celu uznaje się lasy położone na zachód od wsi Wysoka i Góra Św. Anny, a także na gruntach wsi 

Czarnocin. Za nieprzydatne dla rozwoju turystyki i wypoczynku uznaje się lasy położone na gruntach 

sołectwa Krasowa, Raszowa i Łąki Kozielskie. Ze względu na położenie w sąsiedztwie K-Koźla większość 

lasów gminy Leśnica uznana została za lasy chronione dla masowego wypoczynku. 

Na terenie gminy generalnie brak jest cieków i zbiorników wodnych umożliwiających rozwój sportów 

wodnych i wypoczynku pobytowego. Poeksploatacyjne zbiorniki wodne na terenie wsi Raszowe mogą 

zaspokoić tylko i wyłącznie potrzeby mieszkańców gminy w tym zakresie.  

Tereny leśne i nieleśne gminy Leśnica cechują się wysokimi (ponadlokalnymi) walorami estetycznymi 

krajobrazu przyrodniczego, co usankcjonowane zostało poprzez ustanowienie Parku Krajobrazowego GÓRA 

ŚW. ANNY, obszaru NATURA 2000. W jego granicach położone jest około 40% obszaru gminy. Liczne i 

różnorodne zespoły roślinności naturalnej, stwarzają możliwość rozwoju kwalifikowanych form turystyki i 

wypoczynku weekendowego, w tym szczególnie turystyki ekologicznej. W rejonie Góry Św. Anny 

wyznaczono 4 szlaki pełniące rolę ścieżek przyrodniczo-dydaktycznych. Są to : 

▪ ścieżka wokół Góry Św. Anny,  

▪ ścieżka z Góry Św. Anny do Ligoty Górnej przez Żyrową,  

▪ ścieżka Góry Św. Anny do Zalesia Śl. przez rezerwaty BOŻE OKO i GRAFIK,  

▪ ścieżka z Żyrowej do Góry Św. Anny, przez rezerwat Lesisko . 

 

Obszar gminy Leśnica posiada także unikalne w skali kraju walory kulturowe, które mogą stymulować rozwój 

turystyki i wypoczynku weekendowego. Za cenne należy przede wszystkim uznać ponadlokalne walory 

kulturowe wsi Góra Św. Anny i miasta Leśnica, potwierdzone ustanowieniem Pomnika Historii, licznych stref 

ochrony konserwatorskiej dla zabytkowych układów zabudowy, a także licznymi zabytkami architektury. 

Wysoką wartość posiada także krajobraz przyrodniczo-kulturowy progu i wzniesienia Góry Chełmskiej 

ciągnący się przez grunty wsi Góra Św. Anny – Poręba – Czarnocin – Zalesie Śl. oraz miasta Leśnica. 

Wartość środowiska kulturowego oraz krajobrazu kulturowo-przyrodniczego ww. terenów gminy pokrywa się 

z wysoką przydatnością środowiska przyrodniczego dla potrzeb rozwoju rekreacji i wypoczynku. Tak więc tę 

część obszaru gminy należy uznać za szczególnie ochronioną i preferowaną do rozwoju tej funkcji . 

 

Brak jest na terenie gminy Leśnica obiektów i urządzeń wypoczynku stałego oraz jego obsługi, a także 

obiektów specjalistycznych w zakresie wypoczynku stałego i weekendowego (klubów jeździecki, łowieckich, 

wędkarskich czy rowerowych itp.). Brak jest także tendencji do realizacji zabudowy letniskowej we wsiach 

posiadających szczególne warunki dla jej rozwoju tj. we wsi Poręba i Czarnocin. Istnieje za to znaczna baza 

zaspokajająca potrzeby noclegowe i żywieniowe rekreacji i wypoczynku weekendowego, związana głównie z 

obsługą ruchu turystyczno-pielgrzymkowego oraz turystyki rowerowej. Różnorodne formy bazy noclegowej 

skupia przede wszystkim wieś Góra Św. Anny, która wyposażona jest w dom pielgrzyma, schronisko 

młodzieżowe, pensjonaty, motele i zajazdy. Brak jest bazy noclegowej w innych wsiach gminy, a także w 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LEŚNICA  

 

56 

mieście Leśnica. 

 

Wyposażenie gminy w zakresie usług żywienia należy uznać za dobre. Piętnaście obiektów tego typu 

zlokalizowanych jest w mieście Leśnica oraz siedmiu z jedenastu wsi gminy (Dolna, Kadłubiec, Góra Św. 

Anny, Łąki Kozielskie, Raszowa, Lichynia i Zalesie Śl.). Dominują bary, które stanowią 60% obiektów usług 

gastronomii. Restauracje i kawiarnie zlokalizowane są głównie w mieście Leśnica oraz we wsi Góra Św. 

Anny, a także w Raszowej i Zalesiu Śl. Standardy obsługi poprawia znaczna ilość miejsc konsumpcyjnych 

usytuowanych w obiektach bazy noclegowej. Rozkład przestrzenny obiektów gastronomicznych, 

zapewniających wyższe standardy obsługi, jest adekwatny do pełnionej przez te miejscowości funkcji 

rekreacyjno-wypoczynkowej. W ostatnich latach poprawił się nieznacznie poziom wyposażenia gminy w 

bazę noclegową i żywieniową.  

Ważnym elementem organizacji ruchu turystyczno-religijnego jest Góra Św. Anny wraz z klasztorem i 

bazyliką, gdzie głównymi odbiorcami usług turystycznych są pielgrzymi i turyści polscy i zagraniczni, 

odwiedzający sanktuarium Św. Anny. Atrakcyjność turystyczno – rekreacyjną terenu gminy podnoszą takie 

obiekty jak basen odkryty na terenie miasta, muzeum oraz amfiteatr (największy w Polsce i jeden z 

największych w Europie). Gmina wymaga jednak doinwestowania w zakresie urządzeń obsługi ruchu 

turystycznego oraz wypoczynku weekendowego (stacje naprawy samochodów, stacje paliw, obiekty 

rekreacji i rozrywki, obiekty i urządzenia sportów kwalifikowanych, a także dalszego rozwoju bazy 

noclegowej i żywieniowej).  

 

Duże znaczenie dla rozwoju funkcji rekreacyjno – wypoczynkowej gminy Leśnica ma jej położenie w 

układzie komunikacyjnym województwa opolskiego i kraju, w tym szczególnie łatwy dojazd autostradą.  

 

Cechy środowiska przyrodniczego umożliwiają głównie uprawianie form rekreacji takich jak turystyka konna 

(jeździectwo) i rowerowa. 

 

Atrakcyjność turystyczną gminy podnoszą także liczne szlaki turystyczne , przebiegające przez gminę: 

▪ szlak III Powstania Śląskiego (czerwony) prowadzący z Kędzierzyna – Koźla do stacji PKP w 

Jasionej,  

▪ szlak im . kapitana Roberta Oszki (żółty) prowadzący z Kędzierzyna – Koźla do Strzelec Op. 

▪ szlak spacerowy im. Ksawerego Dunikowskiego (żółty) przebiegający wokół Góry Św. Anny pętlą : 

Rynek – wąwóz – pomnik Czynu Powstańczego – stara karczma – Dom Pielgrzyma – Bazylika Św. 

Anny – Rynek,  

▪ szlak im. Jana Pawła II (czarny) prowadzący ze Zdzieszowic do Leśnicy,  

▪ szlak flory i fauny (zielony) prowadzący z Góry Św. Anny przez Wysoką , rezerwat florystyczny 

LIGOTA DOLNA , Oleszkę, Żyrową do Góry Św. Anny.  

 

Ogólna ocena przydatności obszaru gminy do rozwoju funkcji rekreacji i wypoczynku pozwala stwierdzić, że 

gmina Leśnica: 

• na dominującej części obszaru (ok. 40%) posiada ponadlokalne walory środowiska przyrodniczego, 

potwierdzone utworzeniem Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny oraz obszaru NATURA 2000, 

przydatne dla rozwoju rekreacji i wypoczynku, 

• posiada unikalne walory środowiska kulturowego (w tym pomnik historii planowany do wpisania go na 

Listę Dziedzictwa Kulturowego UNESCO) oraz krajobrazu kulturowo-przyrodniczego, mogące 

wspomagać rozwój tych funkcji w gminie, 

• wymaga dalszej rozbudowy i modernizacji istniejącej bazy noclegowej i żywieniowej, a także 

urozmaicenia oferty rekreacyjno-wypoczynkowej poprzez budowę urządzeń i obiektów dla uprawiania 

różnorodnych form sportów kwalifikowanych i agroturystyki, 
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• posiada dogodne powiązania komunikacyjne, komunikacją drogową, i może swobodnie zaspokajać 

potrzeby z rekreacyjno - wypoczynkowe mieszkańców województwa opolskiego, a także ciekawość 

turystyczno-wypoczynkową ludności Polski i cudzoziemców.  

 

Obszar gminy nie posiada cech umożliwiających rozwój bazy wypoczynku pobytowego, ale posiada bardzo 

duże predyspozycje do rozwoju wypoczynku weekendowego oraz kwalifikowanych form rekreacji (w tym 

szczególnie ponadlokalnego ruchu pielgrzymkowego, ponadlokalnych imprez okolicznościowych i 

rozrywkowych oraz specjalistycznych form wypoczynku weekendowego takich jak turystyki konnej i 

rowerowej, a także agroturystyki i ekoturystyki). 

 

8.6. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 

8.6.1. Służba zdrowia 

W zakresie podstawowym ochrony zdrowia mieszkańcy miasta i gminy Leśnica obsługiwani są przez jeden 

niepubliczny ośrodek zdrowia położony na terenie miasta.  

Poziom zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia należy uznać dostateczny, ale 

strukturę przestrzenną obsługi mieszkańców za prawidłową, choć nie zapewniającą łatwego dostępu do tych 

usług mieszkańcom terenów wiejskich gminy.  

 

Na terenie funkcjonuje tylko 1 apteka, usytuowana na terenie miasta Leśnica, która zapewnia obsługę 

wszystkich mieszkańców gminy. Rozkład przestrzenny tego typu usług jest dostateczny. 

 

Na terenie miasta i gminy Leśnica istnieje 1 żłobek prywatny, zapewniającego opiekę nad dziećmi w wieku 

0-2 lata. W całej gminie liczba dzieci w tej grupie wiekowej w 2019 r. wynosiła 196 dzieci, w tym na terenie 

miasta 58. Rozproszenie ludności na terenach wiejskich gminy decyduje o braku potrzeby sytuowania tego 

typu usług w jakiejkolwiek jej wsi. Uwzględniając prognozowaną liczebność tej grupy wiekowej na terenie 

miasta hipotetyczne zapotrzebowanie na miejsca w żłobkach powinno kształtować się na poziomie 30 miejsc 

(1 – 2 oddziałów). Rzeczywiste zapotrzebowanie na usługi tego typu jest jednak zależne od istniejących na 

badanym obszarze wzorców kulturowych, struktury gospodarstwa rodzinnego oraz rynku pracy dla kobiet. 

 

Tabela 14. Gmina Leśnica – obiekty ochrony zdrowia (2018 r.) 

 GMINA LEŚNICA POWIAT 

STRZELECKI 

Przychodnie 2 40 

Liczba osób przypadająca na 1 przychodnie 3812 1867 

Porady podstawowej opieki zdrowotnej udzielone na 1 

mieszkańca 

2,8 4,0 

 

8.6.2. Opieka społeczna 

W zakresie opieki społecznej mieszkańców gminy obsługuje należący do Starostwa Powiatowego Dom 

Pomocy Społecznej w Leśnicy oraz należący do Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NPNMP, Dom Opieki 

im. E. Bojanowskiego w Porębie. Obie jednostki świadczą usługi ponadlokalne. Liczba ludności w grupie 

wiekowej 60/65 i więcej w ostatnim piętnastoleciu znacząco wzrosła do poziomu 19,3 % w roku 2020 ogólnej 

liczby mieszkańców gminy (1433 osoby w 2020r.). Prognozowana liczba ludności utrzyma się w liczbach 

rzeczywistych na podobnym poziomie lub nieznacznie zmniejszy. Normatywne zapotrzebowanie na miejsca 

w domach spokojnej starości wynosi 10 na 1000 mieszkańców, tak więc hipotetyczne zapotrzebowanie 

będzie kształtowało się na poziomie maksymalnym 80 miejsc. Rzeczywiste zapotrzebowanie na usługi tego 

typu jest jednak zależne od istniejących na badanym obszarze wzorców kulturowych oraz struktury 

gospodarstwa rodzinnego. Ocenia się, że istniejące obiekty zaspokajają potrzeby mieszkańców gminy w 
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pełnym zakresie.  

 

8.7. Cmentarze 

W gminie znajduje się 7 czynnych cmentarzy parafialnych, które usytuowane są w mieście Leśnica oraz we 

wsi Góra Św. Anny, Wysoka, Dolna, Zalesie Śl., Łąki Kozielskie i Raszowa. Istniejąca powierzchnia 

cmentarzy zapewnia zaspokojenie potrzeb mieszkańców przez następnych 15 lat.  

Na terenie gminy nie występują grzebowiska dla zwierząt. Miejscowi rolnicy posiadają stosowne umowy na 

utylizację martwych zwierząt z przedsiębiorstwami spoza terenu gminy. 

 

9. ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDNOŚCI I JEJ MIENIA 
9.1. Zagrożenia powodziowe 

Stopień zagrożenia powodziowego w dolinach rzecznych determinowany jest zarówno czynnikami 

naturalnymi, takimi jak: rzeźba terenu, gleba, budowa geologiczna, szata roślinna, natężenie opadów 

atmosferycznych, powierzchnia i ukształtowanie zlewni i jej poszczególnych dopływów, jak również 

czynnikami antropogenicznymi, takimi jak: regulacja koryt rzecznych, infrastruktura hydrotechniczna, stopień 

zagospodarowania dolin rzecznych. 

 

➢ OBSZARY NARAŻONE NA WYSTĘPOWANIE LOKALNYCH, KRÓTKOTRWAŁYCH ZALEWÓW 

POWODZIOWYCH I PODTOPIEŃ - wyłączone z zabudowy, obejmujące tereny dolin Potoku Padół 

(Cedruń) i Łąckiej Wody oraz ich dopływów (w tym szczególnie teren położony wąskich i głębokich dolin 

w strefie do ok. 5m od linii brzegowej cieku) oraz podtopione podczas katastrofalnej powodzi z 1997r. 

(wskazane na rysunku studium).  

• CEL OCHRONY: 

– ograniczenie skutków powodzi oraz zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i mienia. 

• ZASADY OCHRONY:  

– zachować i chronić tereny pełniące funkcje ekologiczne oraz odbudować ciągłość przestrzenno-

strukturalną powiązań ekologicznych dolin cieków wodnych,  

– zmienić strukturę gospodarczego użytkowania na mniej podatne na straty powodziowe 

(wprowadzenie trwałych użytków zielonych), 

– kształtować zagospodarowanie przestrzenne terenu, w sposób dostosowany do potencjalnych 

zagrożeń, w tym uwzględniać zasięg wód maksymalnych. 

 

Obszary najbardziej zagrożone podtopieniami w czasie roztopów na terenie Gminy to tereny w części m. 

Leśnica, Raszowa, Krasowa, Łąki Kozielskie. 

W Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego zostały określone następujące skutki powodzi opadowej: 

1. Wezbranie i wystąpienie z koryta rzeki Padół w Leśnicy. Narażone na zalanie (podtopienie) przybrzeżnych 

terenów są: 

- rejon ul. Mickiewicza – w szczególności budynki nr 2 nr 3, 

- rejon ul. Górnej, 

- rejon ul. Nad Potokiem – w szczególności budynek nr 7, 

- rejon ul. Stawowej. 

2. Wezbranie i wystąpienie z koryta rzeki Łęcka Woda. Miejscami narażonymi na zalanie (podtopienie) są: 

- we wsi Łąki Kozielskie rejon ul. Wolności: 9 zasiedlonych budynków oraz budynek przy ul. 1 Maja 36. 

- we wsi Raszowa: gospodarstwa: ul. Kuszówka 14 i ul. Kościelna 15. 

- we wsi Lichynia rejon ul. Wolności oraz posesja przy ul. Daszyńskiego 62. 

3. Zalanie (skutkiem czego nieprzejezdność) drogi powiatowej nr 1805 O Strzelce Opolskie – K-Koźle na 

odcinku około 250 metrów w Porębie, na wysokości Domu Opieki im. Edmunda Bojanowskiego 

Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP. 
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W kwietniu 2015 roku weszły w życie mapy zagrożenia powodziowego. Zgodnie z tymi mapami na terenie 

gminy Leśnica nie wstępują obszary szczególnego zagrożenia powodzią: 

➢ obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (Q 

10%)  

➢ obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (Q 

1%). 

 

9.2. Hałas i strefy uciążliwości akustycznej od dróg 

Hałas stanowi jedno ze źródeł zanieczyszczenia środowiska, wzrastające w ostatnich latach w związku z 

rozwojem komunikacji, uprzemysłowieniem i postępującą urbanizacją. Odczuwany jest przez ich 

mieszkańców, jako jeden z najbardziej uciążliwych czynników wpływających ujemnie na środowisko i 

samopoczucie. W wyniku analizy w zakresie badań hałasu sformułowano następujące wnioski:  

 

➢ OBSZARY POTENCJALNIE ZAGROŻONE HAŁASEM – położone w obszarze zagrożeń 

ponadnormatywnym poziomem hałasu: 

– od państwowej linii kolejowej nr 136 znaczenia pierwszorzędnego, o wielkości 150m po obu 

stronach skrajnego toru linii,  

• CEL OCHRONY: 

– zapewnienie ochrony przed hałasem, wibracjami, promieniowaniem niejonizującym oraz pożarami 

terenom chronionym na podstawie przepisów odrębnych,  

– zmniejszenie zagrożeń dla ludzi i mienia w sytuacjach awaryjnych.  

• ZASADY OCHRONY:  

– wykonanie badań w celu określenia rzeczywistego zasięgu zagrożenia hałasem komunikacyjnym, 

– realizacja barier akustycznych (zieleni izolacyjnej lub ekranów akustycznych), 

– dokonanie przekształceń funkcjonalnych terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów 

odrębnych na funkcje nie podlegające ochron oraz stosowanie rozwiązań technicznych w 

istniejących budynkach o funkcjach chronionych, zapewniających ochronę przed hałasem i 

wibracjami (w tym szczególnie na gruntach wsi Raszowa, 

– zakaz lub ograniczenie lokalizacji nowych obiektów o funkcjach chronionych. 

Uciążliwości komunikacja kolejowa odgrywają marginalną rolę. Hałas przemysłowy stanowi zagrożenie o 

charakterze lokalnym. Docelowym kierunkiem działań planistycznych dotyczących ograniczania uciążliwości 

hałasu powinno być odpowiednie planowanie i projektowanie przebiegu tras komunikacyjnych (ze 

szczególnym uwzględnieniem rejonów wymagających komfortu akustycznego) wraz z zabezpieczeniami 

akustycznymi oraz odpowiednie kształtowanie nowej zabudowy. 

Ograniczenia w zainwestowaniu na terenach o przekroczonych standardach akustycznych polegają na 

zakazie lokalizacji obiektów mieszkalnych lub innych wymagających ochrony przed hałasem, jeżeli wcześniej 

nie zostaną podjęte środki ograniczające emisję fal dźwiękowych. Przy lokalizowaniu obiektów budowlanych 

na terenach sąsiadujących z drogami zalecane są minimalne odległości dróg publicznych od budynków 

mieszkalnych i użyteczności publicznej. 

Strefa uciążliwości drogi jest to pas terenu narażony na szkodliwe działanie hałasu spalin i innych 

elementów toksycznych. Odległość granicy tej strefy od krawędzi jezdni uzależniona jest od wielkości 

natężeń ruchu na drodze. 

Lokalizacja budynków w strefie uciążliwości wymaga zastosowania w tych obiektach zabezpieczeń lub 

założenia elementów osłonowo – ekranizujących staraniem inwestora danego obiektu. 
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2020 poz. 1219 ze zm.) traktuje 

hałas jako zanieczyszczenie, wobec którego należy przyjmować takie same ogólne zasady postępowania, 

jak dla pozostałych zanieczyszczeń i związanych z nimi dziedzin ochrony środowiska. 

Wartości dopuszczalne poziomów hałasu określają: 

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 112 – tekst 

jednolity) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, 

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla 

urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. 2005 Nr 

263, poz. 2202 z późn. zmianami), 

- wspólnotowe regulacje prawne, w tym Dyrektywa 2002/49/WE Parlament Europejskiego i Rady z dnia 

25.06.2002 r. odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku. 

Wyróżnia się trzy główne rodzaje hałasu, według źródła powstawania: 

- hałas przemysłowy powodowany przez urządzenia i maszyny w obiektach przemysłowych i usługowych, 

- hałas komunikacyjny pochodzący od środków transportu drogowego, kolejowego i lotniczego, 

- hałas komunalny (osiedlowy i mieszkaniowy) występujący w budynkach mieszkalnych, szczególnie 

wielorodzinnych i w obiektach użyteczności publicznej. 

 

Hałas przemysłowy 

Hałas przemysłowy w Gminie stanowi zagrożenie o charakterze lokalnym, występuje głównie na terenach 

sąsiadujących z podmiotami gospodarczymi. Związany jest głównie—z funkcjonowaniem obecnych na 

terenie gminy podmiotów, w tym tartaku, stolarni, zakładów blacharskich, rzemieślniczych itp. Hałas 

przemysłowy stanowią tak źródła znajdujące się na otwartej przestrzeni (punktowe źródła hałasu np. 

wentylatory, sprężarki itp. usytuowane na zewnątrz budynków), jak i w budynkach (wtórne źródła hałasu - od 

pracy maszyn i urządzeń), emitowany do środowiska przez ściany, strop, okna i drzwi. Dodatkowe źródło 

hałasu stanowią ponadto prace dorywcze wykonywane poza budynkami produkcyjnymi jak np. cięcie, 

kucie,—szlifowanie, a także obsługa zakładów przez transport kołowy. Uciążliwość hałasu emitowana z tych 

obiektów zależy między innymi od ilości źródeł hałasu i czasu ich pracy. Wytypowanie zakładów 

niekorzystnie oddziaływujących na klimat akustyczny należy do zadań WIOŚ. W przypadkach stwierdzenia 

nadmiernego poziomu hałasu nakładane są kary. 

 

Hałas komunikacyjny 

Klimat akustyczny na terenie Gminy kształtuje w znacznej mierze ruch komunikacyjny, 

 hałas komunikacyjny drogowy: 

Pod pojęciem hałasu drogowego rozumie się hałas pochodzący od środków transportu poruszających się po 

wszelkiego rodzaju drogach nie będących drogami kolejowymi. Jest to hałas typu liniowego. 

Na poziom hałasu drogowego mają wpływ przede wszystkim: 

- natężenie ruchu komunikacyjnego, 

- udział transportu ciężkiego w strumieniu ruchu, 

- prędkość ruchu pojazdów (ze wzrostem prędkości hałas rośnie), 

- typ i stan techniczny pojazdów, 

- nachylenie drogi, 

- stan nawierzchni oraz płynność ruchu. 

Staraniem Marszałka Województwa opolskiego opracowany został „Program Ochrony Środowiska przed 

hałasem dla województwa opolskiego”, uchwalony uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego nr 700/2019 

z dn. 23 kwietnia 2019 r. 

 

Program stanowi kontynuację działań podjętych przez Urząd Marszałkowski w poprzednim  
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 „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż dróg o 

natężeniu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie i linii kolejowych o natężeniu większym niż 30 000 

przejazdów rocznie dla województwa opolskiego na lata 2014-2019”. 

Podstawowymi kierunkami określonymi w dokumencie, umożliwiającymi redukcję hałasu, powinny być: 

- możliwie największe zmniejszenie obszarów z przekroczonym poziomem dopuszczalnym hałasu, 

- znacząca redukcja wskaźnika M, stanowiącego powiązanie przekroczenia z liczbą mieszkańców, 

- dążenie do niepogarszania stanu klimatu akustycznego wokół istniejącej sieci transportowej, 

- wyprowadzanie ruchu tranzytowego poza obszary zurbanizowane 

- prowadzenie szerokiej edukacji społecznej, 

- tworzenie „dobrego” prawa lokalnego, które nie generuje nowych obszarów konfliktowych. 

W opracowanych mapach zaleca się następujące metody redukcji hałasu: 

- ekrany akustyczne (przy dużych przekroczeniach wartości dopuszczalnych, powyżej 5 dB, gdy warunki 

terenowe umożliwiają ich wprowadzenie), 

- modernizacja nawierzchni drogowych (połączona z wyrównaniem górnej warstwy nawierzchni), 

- ciche nawierzchnie drogowe; redukcja hałasu do 3-4 dB, maleje z czasem, jeśli nawierzchnia nie jest 

regularnie konserwowana a w szczególności czyszczona, ograniczenie prędkości ruchu samochodowego, 

zwłaszcza w porze nocnej (przy jednoczesnej egzekucji tego ograniczenia, np. poprzez stosowanie 

fotoradarów), oczekiwana zmiana poziomu hałasu do ok. 2 dB, w zależności od procentu udziału pojazdów 

ciężkich, 

- upłynnienie ruchu (ronda, wysepki drogowe), 

- zmiana natężenia i struktury ruchu samochodowego, np. przez budowę obwodnic. 

Dodatkowo, do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zaleca się wprowadzić zapisy 

poświęcone ochronie przed hałasem drogowym. Zaleca się także podejmowanie działań, które mają na celu 

rozdzielenie stref oddziaływania hałasu samochodowego od terenów mieszkalnych (szczególnie dla nowo 

tworzonych terenów zabudowy mieszkaniowej). 

W miejscach o największym oddziaływaniu ponadnormatywnego poziomu hałasu należy rozważyć 

możliwość tworzenia stref ograniczonego użytkowania. 

Terminy i koszty realizacji poszczególnych działań naprawczych przedstawione zostały szczegółowo w 

harmonogramach dla poszczególnych odcinków drogowych. 

W odniesieniu do Gminy Leśnica w ww. „Programie Ochrony Środowiska przed hałasem dla województwa 

opolskiego” uwzględnione zostały odcinki autostrady A4 przebiegające przez teren gminy. Terenami 

zagrożonymi hałasem na terenie gminy Leśnica są obszary zabudowy wsi Góra Św. Anny i Wysoka w 

oddziaływaniu autostrady A4.  

 

9.3. Tereny położone w strefie ochronnej od gazociągów wysokiego ciśnienia i 

stacji redukcyjno – pomiarowych 

STREFA KONTROLOWANA OD GAZOCIĄGÓW WYSOKOPRĘŻNYCH – obejmująca obszar określony w 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013, poz. 640).  

• CEL OCHRONY: 

– ograniczenie zagrożeń dla ludzi i mienia. 

• ZASADY OCHRONY:  

– zakaz lokalizacji zabudowy w zasięgu potencjalnego zagrożenia bezpieczeństwa.  

 

Na terenie gminy wystepują sieci gazowe podwyższonego oraz wysokiego ciśnienia, od których obowiązuja 

szerokości stref konrolowanych zgodnie z Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013, 

poz. 640),  
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Strefa kontrolowana stanowi obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociągu, którego linia środkowa 

pokrywa się z osią gazociągu, w którym przedsiębiorstwo zajmujące się transportem gazu ziemnego 

podejmuje czynności w celu zapobieżenia działalności mogącej mieć negatywny wpływ na trwałość i 

prawidłowe użytkowanie gazociągu. Ponadto obowiązuje uzgodnienia z operatorem sieci gazowej lokalizacji 

obiektów wzdłuż strefy ochronnej oraz sposobu jej zagospodarowania. 

 

9.4. Tereny położone w strefie uciążliwości od linii i urządzeń 

elektroenergetycznych 

Gmina Leśnica jest w całości zelektryfikowana.  

Źródła promieniowania elektromagnetycznego - promieniowanie niejonizujące: Podstawowym aktem 

prawnym regulującym zasady ochrony środowiska przed polami elektromagnetycznymi jest ustawa z dnia 27 

kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2020 poz. 1219 ze zm.) – dział VI Ochrona przed 

polami elektromagnetycznymi. 

Ochrona przed polami polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu środowiska poprzez: 

- utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub co najmniej na tych 

poziomach 

- zmniejszanie poziomów pól elektromagnetycznych co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one 

dotrzymane. 

W odniesieniu do Gminy Leśnica źródłami emisji promieniowania elektromagnetycznego są: 

– stacje i linie energetyczne, 

– nadajniki radiowe, 

– stacje transformatorowe, 

– stacje bazowe telefonii komórkowej, 

– radiostacje amatorskie i stacje CB-radio, 

– stacje bazowe łączności radiotelefonicznej, 

– urządzenia powszechnego użytku emitujące pola elektromagnetyczne, w tym pojedyncze aparaty telefonii 

komórkowej, sterowniki radiowe itp. 

Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku określone zostały w Rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól 

elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448). 

 

10. POTRZEBY I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU GMINY 
10.1. Analizy 

10.1.1. Analizy ekonomiczne 

10.1.1.1. Działalność produkcyjna i budownictwo 

Przemysł nie jest dominującą gałęzią gospodarki gminy Leśnica, która obecnie nie należy do terenów 

uprzemysłowionych.  

Obszar gminy położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie zakładów przemysłowych miasta Zdzieszowice, a 

więc ich rejon jest szczególnie wskazany dla rozwoju już istniejących zakładów przemysłowych. Ponadto 

rozwojowi przemysłu oraz innych form działalności gospodarczej sprzyja położenie gminy w obszarze 

aktywizacji gospodarczej pasma autostrady, atrakcyjnego dla rozwoju różnorodnych form gospodarki ze 

względu na łatwą dostępność do paneuropejskiego korytarza transportowego. Intensywny rozwój 

pozarolniczych funkcji gospodarczych wymaga gruntownej modernizacji układu komunikacyjnego gminy.  

 

Wysoki poziom gospodarki rolnej w gminie sprzyja lokalizacji na terenie gminy przetwórstwa rolno-

spożywczego.  
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Głównymi barierami rozwoju pozarolniczych funkcji gospodarczych gminy jest potrzeba ochrony: 

▪ wód podziemnych GZWP nr 335 (obszar ONO) oraz GZWP nr 332 (obszar OWO i ONO),  

▪ obszaru Parku Krajobrazowego Góry Św. ANNY oraz NATURA 2000,  

▪ gruntów rolnych o wysokiej przydatności dla rozwoju rolnictwa,  

▪ terenów lokalnego systemu ekologicznego, w tym szczególnie lokalnych korytarzy ekologicznych 

zapewniających powiązania obszaru Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny z regionalnym 

korytarzem ekologicznym jakim jest dolina rzeki ODRY. 

 

Z kolei głównymi barierami rozwoju przemysłu na terenie gminy Leśnica jest: 

▪ brak centralnych systemów kanalizacji sanitarnej,  

▪ brak sieci gazowej pomimo, że przez teren gminy przebiegają sieci tranzytowe wysokiego ciśnienia,  

▪ niewystarczające parametry techniczne istniejącej sieci drogowej,  

▪ istniejące zagrożenia dla unikalnego środowiska przyrodniczego, pochodzące z terenów 

zewnętrznych gminy, w tym szczególnie z nadmierne zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego 

pochodzące terenu miasta Zdzieszowice i Kędzierzyn – Koźle.  

 

Ze względu na rozwój ponadlokalnej funkcji gminy tj. turystyki i wypoczynku oraz unikalne walory środowiska 

przyrodniczego (obszar NATURA 2000), rozwój przemysłu na większą skalę, w tym szczególnie przemysłu 

uciążliwego dla środowiska, nie jest tutaj pożądany. Teren północnej i środkowej części gminy powinien być 

chroniony przed funkcjami uciążliwymi dla środowiska przyrodniczego i funkcji turystyczno-wypoczynkowych, 

a w konsekwencji wykluczony z lokalizacji zakładów przemysłowych.  

 

Uwzględniając istniejące uwarunkowania środowiskowe oraz stopień wyposażenia w infrastrukturę 

techniczną, za preferowany do rozwoju przemysłu należy uznać teren południowo-zachodniej części gminy 

(teren wsi Raszowa, Krasowa, Łąki Kozielskie oraz zachodnią i południową część gruntów miasta Leśnica), 

gdzie: 

▪ występują grunty rolne o niewielkiej przydatności dla rozwoju rolnictwa, a koszty ich pozyskania pod 

zabudowę są niewielkie,  

▪ brak obszarów cennych przyrodniczo o znaczeniu ponadlokalnym,  

▪ istnieje możliwość łatwego wyposażenia terenu w infrastrukturę techniczną, w tym szczególnie w sieć 

kanalizacji sanitarnej oraz gazu, 

▪ zapewnione są powiązania komunikacyjne z sąsiednimi ośrodkami przemysłowymi jakim jest miasto 

Kędzierzyn-Koźle oraz Zdzieszowice, a także łatwe powiązania z ponadlokalnym systemem 

komunikacji drogowej (autostradą)..  

 

Do niedawna w sposób jednoznaczny określano Gminę Leśnica jako gminę rolniczą. Obecnie, biorąc pod 

uwagę liczbę osób zatrudnionych w gospodarstwach rolnych, liczbę osób zatrudnionych poza tym sektorem, 

w tym także pracujących poza granicami Polski, jak również liczbę zarejestrowanych i funkcjonujących form 

działalności, można stwierdzić, że dokonuje się proces restrukturyzacji zajęć ludności. Ostatnie lata, mimo 

pogarszającej się sytuacji makroekonomicznej przyniosły rozwój sfery rzemiosła, usług i handlu. Wzrosła 

zarówno liczba funkcjonujących podmiotów, jak i różnorodność oferowanych przez nie usług i 

produktów, ponadto rośnie liczba osób podejmujących prace wymagające wyższych kwalifikacji, na 

ogół poza terenem Gminy. Występujące w Gminie branże to głównie handel i naprawy, działalność 

wytwórczo-usługowa i obsługa nieruchomości. W Gminie nie występują obszary nadmiernej kumulacji 

funkcji gospodarczych, zaś uwarunkowania do ich rozwoju są korzystne. Największy rozwój 

nastąpić powinien w dziedzinie usług decydujących o jakości życia mieszkańców i usług dla rolnictwa, ale 

również usług turystycznych i rekreacyjnych. Mieszkańcy Gminy nie zajmujący się rolnictwem i działalnością 

gospodarczą znajdują zatrudnienie w najbliższych ośrodkach miejskich, głównie w Kędzierzynie - Koźlu, 
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Opolu, Strzelcach Opolskich i Górnośląskim Okręgu Przemysłowym. Obszar Gminy położony jest w 

bezpośrednim sąsiedztwie zakładów przemysłowych Zdzieszowic, Strzelec Opolskich i Kędzierzyna - Koźla, 

ponadto rozwojowi przemysłu oraz innych form działalności gospodarczej sprzyja położenie Gminy w 

obszarze autostrady A-4, atrakcyjnego dla rozwoju różnorodnych form gospodarki ze względu na łatwą 

dostępność do głównej drogi transportowej na terenie województwa opolskiego. Wysoki poziom 

gospodarki rolnej w gminie sprzyja lokalizacji na terenie Gminy firm z sektora przetwórstwa 

rolnospożywczego. Położenie Gminy w pobliżu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego oraz miast 

Województwa Opolskiego stwarza szansę zaopatrzenia tych ośrodków w produkty żywnościowe, 

zwłaszcza dla dużych i średnich gospodarstw specjalistycznych, ukierunkowanych na rolnictwo ekologiczne, 

ogrodnictwo, sadownictwo, uprawę ziół i roślin przemysłowych oraz firm zajmujących się przetwórstwem. W 

ostatnich latach liczba przedsiębiorstw nieznacznie się zmniejszyła. Wskaźnik przedsiębiorczości wyrażony 

liczbą podmiotów gospodarczych na 10 000 mieszkańców dla Gminy Leśnica wynosi 666 i jest niższy od 

wskaźnika dla powiatu strzeleckiego (702) oraz wskaźnika dla województwa opolskiego (1 008).  

W Gminie Leśnica prowadzona jest działalność gospodarcza praktycznie we wszystkich istniejących 

branżach (wg sekcji PKD). Najwięcej podmiotów gospodarczych prowadzi działalność w obszarze sekcji G 

(123- Handel hurtowy i detaliczny) oraz w sekcji F (61 - Budownictwo). 

 

10.1.1.2. Usługi 

Poziom wyposażenia gminy Leśnica w obiekty handlu detalicznego należy uznać za wysoki. Na 

analizowanym terenie działalność handlową prowadzi ogółem 45 placówek stacjonarnego handlu 

detalicznego, w tym 29 w mieście, a ich łączna powierzchnia sprzedaży wynosi 3327m2. Ogólny wskaźnik 

obsługi mieszkańców gminy jest dobry i wyraża się liczbą 190 osób na jeden sklep. Na terenie miasta, 

będącego gminnym ośrodkiem usługowym, na 1 placówkę handlu detalicznego przypada 296 mieszkańców 

całej gminy, w tym 98 mieszkańców miasta. Nasycenie miasta usługami handlu detalicznego jest wysokie, 

typowe dla ośrodków miejskich o funkcjach ponadlokalnych. Standardy obsługi mieszkańców miasta oraz 

terenów wiejskich gminy zbliżone są do standardów obsługi ludności powiatu strzeleckiego oraz 

województwa opolskiego. Dominują sklepy spożywcze i spożywczo – przemysłowe. Pozostałe branże nie 

reprezentują całego, niezbędnego spektrum obsługi mieszkańców. 

 

Generalnie nasycenie siecią usługową oraz rzemieślniczą jest wystarczające z punktu widzenia lokalnych 

potrzeb. W perspektywie dalszy rozwój sektora usługowego uzależniony będzie głównie od rozwoju 

demograficznego poszczególnych miejscowości. Dodatkowo należy rozważyć zasadność ewentualnej 

lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej przekraczającej 2000 m². 

Z pozostałych usług, zwłaszcza ponadpodstawowych, związanych między innymi z: handlem, kulturą, 

szkolnictwem, służbą zdrowia, pośrednictwem finansowym, administracją powiatową i wojewódzką, itd., 

mieszkańcy gminy korzystają w mieście powiatowym Strzelcach , oraz w stolicy województwa – Opolu. 

Działalność gastronomiczną prowadzi w gminie łącznie 15 placówek, a bliżej nieokreślona liczba miejsc 

konsumpcyjnych znajduje się w obiektach usług noclegowych (hotelach, motelach, zajazdach). Dominują 

kawiarnie i bary. Blisko 80% placówek gastronomicznych skupia na terenie miasta oraz wsi Góra Św. Anny, 

które okresowo zapewniają obsługę ponadlokalnego ruchu turystyczno-pielgrzymkowego. Ilość miejsc 

konsumpcyjnych jest nie wystarczająca tylko w okresach imprez kulturalnych i okolicznościowych. Ponadto 

obsługę mieszkańców gminy zapewniają placówki gastronomiczne we wsi Zalesie Śl., Raszowa i Lichynia. 

Na jeden lokal przypada ok. 540 mieszkańców gminy, co zapewnia obsługę na poziomie zadowalającym. 

Rozkład przestrzenny istniejącej bazy żywieniowej pokrywa się z zapotrzebowaniem mieszkańców gminy, z 

funkcją usługową wsi, jak i z ponadlokalnym ruchem pielgrzymkowo-turystycznym oraz z predyspozycją 

poszczególnych osad gminy do rozwoju rekreacji i wypoczynku.  

 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LEŚNICA  

 

65 

Baza noclegowa skupia się we wsi Góra Św. Anny i związana jest bezpośrednio z obsługą ruchu 

turystyczno-pielgrzymkowego. Znajdują się tutaj 4 obiekty tego typu dysponujące łącznie 158 całorocznymi 

miejscami noclegowymi (Pensjonat Anna, zajazd „Pod Górą Chełmską, Pensjonat Róża, Dom Noclegowy), a 

także Schronisko Młodzieżowe oraz Dom Pielgrzyma. Poza tą wsią brak jest obiektów noclegowych, nawet 

na terenie miasta Leśnica. Bazę noclegową gminy Leśnica uzupełniają gospodarstwa agroturystyczne. 

Niezbędnym elementem współtworzącym prestiż danego rejonu jest świadcząca wysoki poziom 

gastronomia. Jednocześnie gastronomia jest branżą w bardzo istotny sposób wspierającą rozwój turystyki.  

Oferta usług poza handlem, turystyką i gastronomią obejmuje również inne rodzaje usług i głównie są to 

usługi: transportowe, magazynowe, budowlane, mechaniki pojazdowej, pośrednictwo oraz inne czynności 

związane z sektorem produkcyjnym, budownictwem czy obsługą rolnictwa oraz sektora publicznego: 

edukacji, opieki zdrowotnej i kultury.  

 

10.1.2. Analizy środowiskowe 

10.1.2.1. Gleby 

W gminie Leśnica zarówno na gruntach ornych jak i użytkach zielonych przeważają gleby klas bonitacyjnych 

III i IV. Wśród gruntów ornych dominują gleby III klasy bonitacyjnej, występujące na 45,0% ich powierzchni 

oraz IV klasy bonitacyjnej - stanowiące 31,3% ich powierzchni. Łącznie gleby przydatne dla produkcji rolnej 

zajmują 76,3% powierzchni gruntów ornych gminy, a dominują na gruntach sołectwa Zalesie śl., Czarnocin, 

Lichynia, Dolna, Kadłubiec, Wysoka, Góra Św. Anny i w mieście Leśnica. Grunty rolne niskich klas 

bonitacyjnych (V i VI klasy) występują na 19,2% powierzchni gruntów ornych oraz powierzchni 15,2% 

powierzchni użytków zielonych, a dominują na gruntach sołectwa Łąki Kozielskie, Raszowa i Krasowa. Brak 

jest na terenie gminy gruntów rolnych I klasy bonitacyjnej, a klasa II zajmuje zaledwie 8,5% powierzchni 

użytków rolnych.  

  

Kompleksy rolniczej przydatności gleb, określające właściwy rodzaj gleby (siedlisko) najbardziej odpowiednie 

dla poszczególnych roślin uprawnych, kształtują się w gminie Leśnica w następujący sposób: 

▪ pszenny bardzo dobry - 3,7% powierzchni gruntów ornych gminy,  

▪ pszenny dobry - 56,0% ,  

▪ pszenny wadliwy - 13,7%,  

▪ żytni bardzo dobry - 6,1%, 

▪ żytni dobry - 8,1%,  

▪ żytni słaby - 4,6%,  

▪ zbożowo- pastewny mocny - 2,7%,  

▪ zbożowo-pastewny słaby - 3,5%. 

  

Wśród gruntów ornych gminy dominują gleby kompleksów pszennych, które zajmują 73,4% powierzchni 

gruntów ornych. Kompleksy żytnie stanowią 20,4% ich powierzchni. Natomiast kompleksy zbożowo – 

pastewne zajmują tylko 6,2% powierzchni gruntów ornych. Na terenie gminy przeważają więc grunty 

przydatne pod uprawę roślin o dużych wymaganiach glebowych, niezbędne dla prowadzenia intensywnej 

produkcji rolnej .  

  

Wśród użytków zielonych występują kompleksy bardzo dobre i dobre (1z), zajmujące 14,2% powierzchni 

użytków zielonych gminy, średnie (2z), które zajmują 78,1% powierzchni użytków zielonych, oraz słabe i 

bardzo słabe (3z) stanowiące zaledwie 7,7% ich powierzchni. Udział użytków zielonych na gruntach wsi Łąki 

Kozielskie, Raszowa i Krasowa umożliwia rozwój hodowli bydła.  
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10.1.2.2. Rzeźba terenu 

Pod względem regionalizacji fizyczno-geograficznej Polski J. Kondrackiego (1998) teren gminy Leśnica 

położony jest na pograniczu mezoregionu Kotlina Raciborska (318.59), będącego częścią Niziny Śląskiej, 

oraz mezoregionu Chełm (314.11) należącego do Wyżyny Śląskiej. W granicach Kotliny Raciborskiej 

położone są wsie Krasowa, Raszowa, Łąki Kozielskie, południowa część wsi Lichynia i Zalesie Śląskie oraz 

miasta Leśnica. Do wyżynnego Chełmu należą północne części dwu ostatnich wsi, miasta oraz w całości 

obszar wsi Czarnocin, Dolna, Kadłubiec, Góra Św. Anny, Poręba i Wysoka. Granica między wyżynnym 

Chełmem i nizinną Kotliną Raciborską jest dosyć wyraźna i przebiega wzdłuż drogi Zdzieszowice – Leśnica 

– Zalesie Śląskie – Ujazd.  

 

W strukturze przestrzennej krajobrazu gminy Leśnica wyróżnia się cztery równoleżnikowo ułożone strefy (od 

północy): 

▪ rolna wyżynna – obejmująca sołectwa Dolna i Kadłubiec oraz północne części sołectw Poręba, 

Wysoka i Czarnocin, gdzie na falistych obszarach trzeciorzędowego zrównania obejmującego 

zaproże progu strukturalnego Chełmu występują wieloprzestrzenne układy gruntów ornych, a rzadko 

trwałych użytków zielonych. Produkcja rolna prowadzona jest na rędzinach i glebach brunatnych 

wykształconych na lessach, rzadziej rezyduach osadów polodowcowych. Jedynie na obszarach 

najmniej korzystnych warunków rzeźby terenu występują lokalne ciągi zadrzewień i muraw,  

▪ leśno-rolna wyżynna – obejmująca sołectwo Góra Św. Anny, południową część sołectw Wysoka, 

Poręba, Czarnocin, a także północną część obszaru miasta Leśnica i sołectw Lichynia i Zalesie 

Śląskie, gdzie na bardzo urzeźbionym obszarze progu strukturalnego o wysokości stu kilkudziesięciu 

metrów występują lessy z bardzo korzystnymi warunkami glebowymi. Znaczny udział lasów i 

zadrzewień wynika z bardzo niekorzystnych warunków rzeźby terenu. Porastają one najbardziej 

strome stoki z głębokimi rozcięciami erozyjnymi pokryw lessowych, 

− rolna nizinna – obejmująca południowy obszar miasta Leśnica i wsi Lichynia oraz Zalesia 

Śląskiego, a także wsi Krasowa i północną część wsi Łąki Kozielskie, gdzie na równinnym obszarze 

dominują wieloprzestrzenne grunty orne, a w dolinkach rzecznych występują łąki i pastwiska. Gleby 

wykształciły się na osadach deluwialnych zmytych z progu Chełmu oraz na osadach 

polodowcowych. Mają korzystne warunki dla rozwoju rolnictwa. Ekosystemy zadrzewień występują 

sporadycznie, częstsze są ich ciągi wzdłuż dróg, 

− leśno-rolna – nizinna – obejmująca wsie Raszowa i południową część wsi Łąki Kozielskie, gdzie na 

terenach występujących tu piaszczysto-żwirowych równin wodnolodowcowych o mało korzystnych 

warunkach glebowych dla rozwoju rolnictwa występują duże kompleksy leśne, a w wyraźnych 

obniżeniach erozyjnych dolin rzecznych znaczny udział osiągają łąki i pastwiska.  

 

Pod względem geomorfologicznym obszar gminy jest położony na terenach o dużym zróżnicowaniu 

wysokościowym i genetycznym form. Na obecny charakter rzeźby wpłynęły procesy tektoniczne zakładania 

się środkowotriasowego progu strukturalnego Garbu Chełmskiego, denudacja zachodząca w ciepłym 

klimacie trzeciorzędu, sedymentacja morska i lądowa zachodząca w trzeciorzędzie na przedpolu progu, 

zjawiska krasowe w skałach węglanowych, denudacyjna i akumulacyjna działalność lądolodów, w 

szczególności ostatniego na tym terenie zlodowacenia Odry, a także procesy eolicznej akumulacji lessów 

zachodzącej w warunkach peryglacjalnych oraz denudacji, erozji i akumulacji holoceńskiej.  

 

Największe znaczenie rzeźbotwórcze miało zakładanie się systemu uskoków tektonicznych, wzdłuż których 

południowa część terenu gminy została zrzucona i dziś stanowi fragment Kotliny Raciborskiej, zaś jej część 

północna wyniesiona i dziś stanowi część wyżynnego Garbu Chełmu. Uskoki te przebiegają mniej więcej na 

osi W-E między kulminacją Chełmu we wsi Góra Św. Anny i ciągnącym się na wschód grzbietem, a terenami 

zurbanizowanymi wsi Krasowa, Raszowa i Łąki Kozielskie. Podstawowy system uskoków ze zrzutami 
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południowych skrzydeł został uzupełniony mniejszymi uskokami poprzecznymi o kierunku zbliżonym do N-S. 

Wzdłuż nich założyły się głębokie doliny wciosowe, które można obserwować koło Czarnocina i na Górze 

Św. Anny. Zjawisku powstawania dolin oprócz głębokich pęknięć i rozpadlin sprzyjał charakter skał. Grube 

kompleksy wapieni, margli i dolomitów były podatne na działalność wód, stąd w krajobrazie 

obecność licznych form rzeźby krasowej, zarówno wyodrębniających się na powierzchni (wąwozy, 

wywierzyska), jak i zagrzebanych.  

 

Z tektoniką związane były intensywne intruzje magmowe, w wyniku których na Górze Św. Anny powstał 

wulkan. Zniszczona forma dawnego stożka wulkanicznego zbudowanego z bazaltów i skał osnowy do dziś 

eksponuje się w krajobrazie gminy i stanowi najwyższe wzniesienie Garbu Chełmu – 404m npm.  

 

Na przedpolu progu strukturalnego Chełmu (wsie Krasowa, Raszowa, Łąki Kozielskie oraz południowe 

części wsi Lichynia i Zalesie Śląskie) w późnym trzeciorzędzie rozciągał się rozległy zbiornik 

sedymentacyjny, w którym akumulowały się kompleksy iłów, piasków i żwirów. Osady te utworzyły rozległą, 

płaską powierzchnię akumulacyjną pokrywającą i całkowicie retuszującą południową część uskoków progu 

strukturalnego Chełmu. Powierzchnia ta do dziś charakteryzuje się nieznacznym zróżnicowaniem 

rzeźby terenu i wyraźnie kontrastuje w tym względzie ze zlokalizowanym na północy progiem. 

 

Wykształcona w wyniku działalności tektonicznej i procesów krasowych rzeźba krawędziowa Garbu Chełmu 

została w plejstocenie zretuszowana skałami osadowymi naniesionymi przez lodowiec południowopolski i 

środkowopolski (zlodowacenie Odry) (ten ostatni sięgnął najprawdopodobniej poziomu ok. 250m n.p.m.). W 

wyniku tej akumulacji uległa częściowemu zamaskowaniu, ale po deglacjacji lądolodów ponownie została 

częściowo odsłonięta i dziś bardzo wyraźnie eksponuje się w krajobrazie. Ponowne zasypanie form 

wcześniejszej rzeźby nastąpiło w okresie peryglacjału na przełomie plejstocenu i holocenu. W warunkach 

wiecznej zmarzliny na progu zakumulowały się rozległe pokrywy osadów lessowych, które zasypały 

częściowo formy erozyjne genezy krasowej i denudacyjnej polodowcowej. W holocenie (po ociepleniu 

klimatu) pokrywy te ponownie podlegały erozji, w wyniku której odseparowane zostały stare formy rzeźby 

oraz powstały nowe, mniej spektakularne formy erozyjne. Usypane zostały także rozległe pokrywy glin 

deluwialnych. 

 

Duże zróżnicowanie wysokości w północnej części terenu opracowania w granicach wsi Góra Św. 

Anny, Poręba, Czarnocin i północnych obszarów wsi Lichynia i Zalesie Śląskie, a także miasta 

Leśnica sprzyjało grawitacyjnemu przemieszczaniu się materiału skalnego na przedpole progu. Na 

południe i północ od drogi Zdzieszowice – Leśnica – Ujazd w wyniku procesów denudacji na starych 

powierzchniach zrównania, zostały usypane stożki napływowe zbudowane z warstwowanych glin, 

pokryw pyłowych, piasków i żwirów. W materiale poszczególnych warstw licznie występują również głazy 

i głaziki skał rodzimych (węglanowych i bazaltowych) oraz skał granitowych naniesionych ze Skandynawii 

przez lodowce. 

 

We wsiach zlokalizowanych najdalej na południe gminy wcześniejsze formy rzeźby zostały dodatkowo 

zasypane przez osady wodnolodowcowe z topniejących lodowców oraz osady rzeczne.  

 

 

Typy rzeźby terenu gminy. 

 

Obszar gminy Leśnica charakteryzuje się bardzo złożoną budową tektoniczną, która znacząco rzutuje na 

charakter rzeźby terenu, a przez to również na możliwości rozwoju zagospodarowania przestrzennego.  
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Łącznie w wyniku przedstawionych powyżej procesów geomorfologicznych na obszarze gminy Leśnica 

można wyróżnić następujące strefy rzeźby powierzchni terenu:  

- I - strefę powierzchni zrównań trzeciorzędowych zaproża z lokalnymi obniżeniami powierzchni 

denudacyjnej – występuje na terenie wsi Kadłubiec, Dolna, Wysoka oraz w północnych obszarach 

sołectw Poręba i Czarnocin – jest to strefa rzeźby falistej o wysokościach względnych dochodzących do 

20m i dominujących spadkach 2-8%, 

- II - strefę neku wulkanicznego Góry Św. Anny – występuje na terenie wsi Góra Św. Anny i obejmuje 

rzeźbę wzgórzową o deniwelacjach do 70m i spadkach do 10-30% (lokalnie ze skarpami), 

- III - strefę progu strukturalnego z głębokimi rozcięciami erozyjnymi osadów lessowych i 

starszych – występuje w północnej części miasta, południowej części Poręby i Czarnocina oraz 

północnej części Lichyni i Zalesia Śląskiego – jest to najbardziej urozmaicona pod względem rzeźby 

część gminy. Różnice wysokości dochodzą tu lokalnie do 60m, spadki przekraczają 10-20% i mają 

lokalnie charakter stromych skarp, rozcięcia erozyjne dochodzą do 25m głębokości, dominują rozcięcia z 

przedziału 5-10m, 

- IV - strefę stożków napływowych – obejmuje południowe części miasta oraz wsi Lichynia i Zalesie 

Śląskie – jest to strefa leżąca u podnóży progu uformowana przez spływające z niego osady deluwialne, 

ma rzeźbę równinną nachyloną w kierunku południowym, spadki nie przekraczają 5%, a różnice 

wysokości 10m, 

- V - strefę równin polodowcowych bez form akumulacji szczelinowej – dominuje na terenie wsi 

Krasowa, Raszowa, Łąki Kozielskie – obejmuje obszary równinne z niewielkimi wzniesieniami glin 

zwałowych i wyraźnymi obniżeniami dolin rzecznych – spadki terenu rzadko przekraczają 2%, różnice 

wysokości 4m, 

- VI strefy równin polodowcowych z formami akumulacji wodnolodowcowej i wydmami – występują 

w kilku niewielkich izolowanych obszarach koło Zdzieszowic i Raszowej – obejmują niewielkie pagórki 

ozów i wydm o wysokości 3-8m i lokalnie spadkach na stokach przekraczających 10%.  

 

Północna część terenu gminy zlokalizowana jest na skłonie obniżenia o założeniach tektonicznych, który 

stanowi południową podstawę krawędzi Grabu Chełmu. Próg strukturalny Chełmu charakteryzuje się 

najbardziej zróżnicowaną rzeźbą i deniwelacjami dochodzącymi do 100m. Głównym czynnikiem 

rzeźbotwórczym na tym terenie była działalność tektoniczna, krasowa oraz akumulacyjno-denudacyjna. 

Zaryglowany od południa lobem lodowca teren krawędzi strukturalnej był odwadniany przez system dolin, 

które dziś wyraźnie zaznaczają się w krajobrazie. W warunkach peryglacjalnych rzeźba strukturalno-

krasowo-glacjalna najpierw została częściowo zdenudowana, a następnie zamaskowana pokrywami lessów i 

glin deluwialnych. W holocenie zaznaczyła się erozja, która ze względu na występowanie dużych spadków 

terenu miała dynamiczny przebieg. W wyniku procesów erozyjno-denudacyjnych nastąpiło częściowe 

odpreparowanie starszej rzeźby, w szczególności przy systemach głębokich obniżeń dolinnych. Na terenie 

wsi Góra Św. Anny, Poręba i Czarnocin oraz północnych obszarów wsi Lichynia i Zalesie Śląskie występuje 

kilka głównych systemów dolin o przebiegach zbliżonych do kierunku północ – południe. Ich głębokość 

dochodzi do 25m.  

 

Na południe od wymienionych wyżej obszarów, mniej więcej od drogi Leśnica – Ujazd rzeźba ma już 

charakter falisty. Teren jest monotonnie nachylony ku południowi o ok. 10-20m. Jest to strefa 

wzmiankowanych powyżej stożków napływowych. Dalej na południe występuje rozległa, zbliżona do płaskiej, 

równina wodnolodowcowa o wysokościach względnych nie przekraczających 2-5m. Jedynie lokalnie 

występują niewielkie formy akumulacji szczelinowej w lądolodzie zlodowacenia Odry. Równinę 

wodnolodowcową rozcinają niewielkie cieki będące dopływami Kłodnicy i Odry.  
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Najwyżej wyniesione tereny gminy spotykamy na obszarze Góry Św. Anny, gdzie za sprawą występującego 

twardzielca bazaltowego wysokości przekraczają 400m n.p.m. Z kolei najniżej położone tereny spotykamy 

przy południowej jej granicy, gdzie wysokości nie przekraczają 190m n.p.m. Różnica wysokości 

wynosząca w granicach administracyjnych gminy ok. 210m, dla tak niewielkiego obszaru jest bardzo 

duża i wpływa bardzo silnie na dynamikę procesów przemieszczania się wód powierzchniowych oraz 

mas skalnych i pierwszego poziomu wód podziemnych. Również na przemieszczanie się 

zanieczyszczeń tych wód.  

 

Największe lokalne spadki terenu występują na stokach wciętych w podłoże, obecnie w większości suchych, 

systemów dolinnych zlokalizowanych we wsi Góra Św. Anny, Poręba, Czarnocin oraz na północnych 

obszarach miasta i wsi Zalesie Śląskie i Lichynia. Stoki tych rozcięć charakteryzują się spadkami 

dochodzącymi do 50% i są nieprzydatne do zabudowy, co związane jest zresztą nie tylko z dużymi 

nachyleniami, ale również z pokryciem ich warstwą luźnych w stropie glin i rumoszy deluwialnych, 

które w warunkach silnego uwodnienia stwarzają warunki sprzyjające występowaniu spływów i 

osuwisk. Osuwiska takie mogą na niektórych terenach występować samoczynnie. Ostatnie takie zjawiska 

wystąpiły kilka lat temu w Porębie. 

 

Większość obszarów zlokalizowanych na północ od drogi Leśnica – Ujazd charakteryzuje się spadkami z 

przedziału 10-20%, co oznacza, że występują tam mało korzystne warunki do zabudowy. Na znacznym 

obszarze tej części obszaru gminy, w szczególności przy suchych dolinach, dominują spadki z przedziału 

>20%, co oznacza występowanie wyjątkowo niekorzystnych warunków. W powiązaniu z występującą na 

tym terenie pokrywą plastycznych lessów wytwarzające się warunki gruntowo-geomorfologiczne 

praktycznie wykluczają rozwój zabudowy. Tereny pozostałych wsi mają spadki w przewadze z przedziału 

1-4%, przy czym większe występują w części północnej, mniejsze w części południowej. Lokalnie jedynie na 

stokach wciętych dolin warunki są mniej korzystne.  

 

10.1.2.3. Budowa geologiczna 

Obszar gminy położony jest w strefie występowania częściowo zasypanej i tym samym zamaskowanej 

utworami polodowcowymi i peryglacjalnymi krawędzi strukturalnej o założeniach tektonicznych oddzielającej 

Monoklinę Przedsudecką na północy od Depresji Śląsko-Opolskiej na południu. Przebiega ona na północ od 

drogi Leśnica – Zalesie Śląskie – Ujazd. Pod względem budowy geologicznej należy do najbardziej 

urozmaiconych na terenie województwa. 

 

Głębsze warstwy geologiczne na całym obszarze budują skały karbonu dolnego (kulmu) reprezentowane 

przez łupki, piaskowce i mułowce. Utwory te występują na zróżnicowanej głębokości od kilkunastu metrów 

na północy do kilkuset na południu. Na karbonie zalegają niezgodnie formacje dolnego i środkowego pstrego 

piaskowca, które stratygraficznie przynależą do dolnej części triasu dolnego. Formacje te wykształcone są 

jako szarobrunatne i szare piaskowce. Zalegający nad nimi górny pstry piaskowiec (ret) jest reprezentowany 

przez osady morskie – dolomity i wapienie, częściowo wapienie margliste. Utwory retu odsłaniają się na 

powierzchni na progu strukturalnym Chełmu w północnej części wsi Lichynia i Zalesie Śląskie oraz we wsi 

Czarnocin, Poręba i Góra Św. Anny.  

 

Na terenie wymienionych wyżej wsi, a także na terenie Wysokiej, Kadłubca i Dolnej występują również 

spągowe warstwy środkowego triasu (wapienia muszlowego). Są to kompleksy gruboławicowych, morskich 

osadów wapieni i dolomitów warstw gogolińskich. Poszczególne zespoły skalne triasu nachylone 

nieznacznie ku północy tworząc rozległą monoklinę, w północnej części wsi Lichynia, Zalesie Śląskie oraz 

we wsi Czarnocin, Poręba, Góra Św. Anny stopniowo wyklinowują się i na krawędzi strukturalnej Chełmu 

zanikają. Na południe od krawędzi strukturalnej Chełmu (mniej więcej na południe od drogi Zdzieszowice – 
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Ujazd) na utworach środkowego triasu występuje rozległa pokrywa trzeciorzędowych iłów, mułków, piasków, 

żwirów, a lokalnie węgli brunatnych miocenu. Utwory te niejednokrotnie płytko występują na obszarach wsi 

Krasowa, Raszowa, Łąki Kozielskie (pod czwartorzędem budują tu zwartą nieprzepuszczalną pokrywę o 

grubości do kilkuset metrów), oraz w południowej części wsi Lichynia, Zalesie Śląskie i miasta Leśnica. 

Bardzo rzadko jednak odsłaniają się na powierzchni.  

  

Utwory czwartorzędowe na południu gminy Leśnica tworzą niemal ciągłą pokrywę. Na północy płatami 

przykrywają skały węglanowe środkowego triasu, niejednokrotnie mając postać jedynie płytkiej pokrywy glin 

zwietrzelinowych. Na obszarze gminy charakteryzują się one miąższością od kilkudziesięciu centymetrów w 

części północnej do kilkudziesięciu metrów w części południowej. Utwory czwartorzędowe tworzące ciągłą 

pokrywę mają największe znaczenie dla zachowania równowagi ekologicznej obszaru gminy, a także w 

znacznym stopniu decydują o uwarunkowaniach i możliwościach zagospodarowania terenów. W stropowej 

części profilu wykształcone są w zależności od położenia jako osady deluwialne, glacjalne, fluwioglacjalne, 

eoliczne i fluwialne. Pod względem litologicznym najbardziej powierzchniowo i w profilach pionowych 

rozprzestrzenione są gliny deluwialne na północy, gliny, piaski i żwiry stożków napływowych w centrum (u 

podstawy progu strukturalnego Chełmu) oraz piaski i żwiry lodowcowe i wodnolodowcowe lądolodu 

odrzańskiego na południu. W północnej części miasta Leśnica i wsi Lichynia, Zalesie Śląskie, a także na 

terenie wsi Czarnocin, Poręba, Góra Św. Anny i Wysoka występują pokrywy akumulowanych w warunkach 

peryglacjalnych lessów. Pokrywają one i nieco maskują pierwotne rysy rzeźby krawędzi strukturalnej Garbu 

Chełmu. Na obszarze Góry Św. Anny płytko występują bazalty i utwory piroklastyczne ze zwietrzelinami. W 

ich obrębie reprezentowane są również zwietrzeliny skał osnowy, które zostały podczas intruzji magmowej 

wyniesione i wtopione w bazalty. Są to górnokredowe piaski i piaskowce oraz wapienie i dolomity 

środkowotriasowe.  

 

Pokrywy utworów lessowych i polodowcowych ze względu na duże zróżnicowanie wysokości pomiędzy 

północną i południową częścią terenu opracowania zostały porozcinane licznymi głębokimi dolinkami, 

obecnie suchymi.  

 

Na terenie gminy Leśnica wyróżnia się następujące główne strefy występowania powierzchniowych 

utworów geologicznych: 

▪ obszarów zrównań ze skałami węglanowymi i płytkimi lessami, 

▪ pokryw lessowych nie rozciętych,  

▪ suchych dolin erozyjnych z deluwiami, 

▪ obszarów zrównań ze skałami węglanowymi i zwietrzelinami oraz rezyduami osadów polodowcowych,  

▪ stożka wulkanicznego z bazaltami, utworami piroklastycznymi i wapieniami oraz ich zwietrzelinami,  

▪ stożków napływowych z deluwiami,  

▪ równin wodnolodowcowych bez form akumulacji szczelinowej z piaskami i żwirami, 

▪ form akumulacji wodnolodowcowej szczelinowej - ozów– z piaskami i żwirami,  

▪ glin zwałowych zlodowacenia środkowopolskiego,  

▪ równin zastoiskowych z piaskami i żwirami oraz madami i namułami, 

▪ dolinek rzecznych z madami, piaskami i żwirami rzecznymi, 

▪ wydm z piaskami. 

 

 

10.1.2.4. Warunki klimatyczne 

Klimat omawianego terenu wykazuje cechy przejściowe między typem oceanicznym  

a kontynentalnym. Charakteryzuje się dużą zmiennością i nieregularnością. Średnia roczna temperatura to 
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7,7°C, a uśredniona roczna suma opadów wynosi 670 mm. Pod względem klimatycznym rejon gminy 

Leśnica zalicza się do nadodrzańskiego rejonu pluwiotermicznego, do jego podregionu Wyżyny Śląskiej. 

Ze względu na wyniesienie terenu w stosunku do terenów przyległych rejon Góry Św. Anny cechuje się 

pewną odrębnością (np. nieznaczne obniżenie średniej temperatury rocznej, średniej temperatury 

najcieplejszego miesiąca, średniej temperatury maksymalnej). Średnia temperatura lipca wynosi tu 15°C, a 

stycznia -3.2 °C, co i tak oznacza uprzywilejowanie termiczne w stosunku do pozostałych rejonów 

wyżynnych kraju. Okres komfortu cieplnego trwa tu około 140 dni, okres chłodu 120-130 dni, a zima 100-110 

dni. Są to warunki nieco gorsze niż w centralnej i południowo-zachodniej części województwa. 

 

Warunki klimatyczne gminy Leśnica charakteryzują się następującymi parametrami (Klimat... 1986, Atlas... 

1997): 

▪ średnia temperatura roczna - 8,0 oC, 

▪ średnia temperatura stycznia - 2,0 oC, 

▪ średnia temperatura czerwca - 16,0 oC, 

▪ usłonecznienie - 1450 - 1500 h, 

▪ udział usłonecznienia faktycznego do astronomicznie możliwego - ok. 32%, 

▪ roczne sumy promieniowania całkowitego - 3600 - 3700 MJ/m2, 

▪ stosunek promieniowania faktycznego do dochodzącego do atmosfery - ok. 41%, 

▪ termiczne pory roku: 

– przedwiośnie 25 II - 3 IV, 

– wiosna 3 IV - 30 IV, 

– przedlecie 30 IV - 5 VI, 

– lato 5 VI - 5 IX, 

– polecie 5 IX - 5 X, 

– jesień 5 X - 10 XI, 

– przedzimie 10 XI - 15 XII, 

– zima 15 XII - 25 II, 

▪ opady atmosferyczne - ok. 680mm, 

▪ opady półrocza ciepłego - ok. 440mm, 

▪ opady półrocza chłodnego - ok. 240mm, 

▪ maksymalne opady – lipiec - ok. 85mm, 

▪ minimalne opady – luty , marzec - ok. 40mm, 

▪ maksymalne dobowe sumy opadów z prawdopodobieństwem p = 1% - 100mm, 

▪ średnia liczba dni z opadem gradu od IV do X - ok. 1,0 dnia, 

▪ liczba dni z pokrywą śnieżną - ok. 65 dni, 

▪ średnia maksymalna grubość pokrywy śnieżnej - do 15cm, 

▪ maksymalna grubość pokrywy śnieżnej - ok. 55cm, 

▪ data zaniku pokrywy śnieżnej - do 30 III, 

▪ średnia roczna liczba dni z burzą - ok. 20 dni, 

▪ średnia roczna prędkość wiatru - 2,5 - 3 m/s, 

▪ dominujące kierunki wiatrów – sektor zachodni, 

▪ udział cisz atmosferycznych - ok. 10% 

▪ długość okresu wegetacyjnego – 200-220 dni. 

Pod względem warunków klimatycznych na obszarze gminy Leśnica panują warunki ostrzejsze niż w 

centralnej części województwa, co jest związane z położeniem na krawędzi Wyżyny Śląskiej. 

Charakterystyczne jest znaczące zróżnicowanie warunków w obrębie jej obszaru. Ogólnie ostrzejsze są one 

w części północnej, łagodniejsze na południu.  
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Obszar gminy Leśnica charakteryzuje się bardzo zróżnicowanymi warunkami mikroklimatycznymi do 

zabudowy. Głównym czynnikiem różnicującym jest rzeźba terenu. Do obszarów o najmniej korzystnych 

warunkach mikroklimatycznych należą doliny rzeczne i głębokie rozcięcia erozyjne progu strukturalnego, a 

także północne stoki wzniesień – obszary te powinny być wyłączone z zabudowy. Terenami o 

najkorzystniejszych warunkach są stoki progu strukturalnego mające południową ekspozycję oraz 

wierzchowinowe części powierzchni zrównań na zaprożu i wzniesień na przedpolu progu. Dominują tu 

generalne południowe nachylenia zboczy. Obszary na wyniesieniach są dobrze nasłonecznione i 

przewietrzane. W dolinach i obniżeniach występują mniej korzystne uwarunkowania ze względu na 

występowanie większej wilgotności powietrza, częstszego formowania się mgieł i zastoisk mas zimnego 

powietrza spływającego z przyległych wzniesień. Występują tu częściej mrozy. 

 

10.1.2.5. Walory przyrodnicze 

10.1.2.5.1. Roślinność 

Teren gminy Leśnica, ze względu na swoje interesujące położenie na południowej krawędzi wyniesienia 

Chełmu, od XVI wieku wzbudzał zainteresowania botaników, którzy w okresie historycznym odnotowali 

liczne stanowiska gatunków dziś uznawanych za rzadkie, ginące czy podlegające ochronie prawnej. Z 

okresu przedwojennego odnotowano około 30 stanowisk interesujących gatunków roślin, w tym takich 

gatunków jak: bodziszek żałobny (Geranium phaeum), zimowit jesienny (Colchicum autumnale), kosaciec 

syberyjski (Iris sibirica), orlik pospolity (Aquilegia vulgaris), parzydło leśne (Aruncus sylvestris), mieczyk 

dachówkowaty (Gladiolus imbricatus), salwinia pływająca (Salvinia natans), osoka aloesowata (Stratiotes 

aloides), pięciornik biały (Potentilla recta), krwawnik kichawiec (Achillea ptarmica), kukułka krwista 

(Dactylorhiza incarnata), kręczynka jesienna (Spiranthes spiralus), naparstnica zwyczajna (Digitalis 

grandiflora), śnieżyczka przebiśnieg (Galanthus nivalis), zerwa kulista (Phyteuma orbiculare), janowiec 

ciernisty (Genista germanica), czartawa drobna (Circaea alpina), rdestnica włosowata (Potamogeton 

trichoides), bobrek trójlistkowy (Menyanthes trifoliata), miodownik melisowaty (Melittis melissophyllum), 

goryczka krzyżowa (Gentiana cruciata), goryczuszka orzęsiona (Gentianella ciliata), nasięźrzał pospolity 

(Ophioglossum vulgatum), dziewięćsił bezłodygowy (Carlina acaulis), tajęża jednostronna (Goodyera 

regens), kłokoczka południowa (Staphylea pinnata), pierwiosnek wyniosły (Primula elatior), kukułka 

szerokolistna (Dactylorhiza majalis), dziewięciornik błotny (Parnassia palustris), czarka szkarłatna 

(Sarcoscypha coccinea) - (Nowak, 2003). Część z gatunków to taksony typowe dla środowisk wodnych i 

bagiennych, które nie występowały na Chełmnie, ale u jego podstawy. 

 

Również obecnie obszar gminy Leśnica należy do bardzo cennych florystycznie, co potwierdza 

występowanie około 30 gatunków chronionych i rzadkich. Głównie skupiają się one w obrębie Garbu 

Chełmu, w okolicach Czarnocina i na zachód od Wysokiej. Należą do nich grzyby i rośliny naczyniowe 

(Nowak, 2003, Spałek, 1998a,b - Plany ochrony rezerwatów Biesiec, Góra Św. Anny i Grafik): 

− czarka szkarłatna (Sarcoscypha coccinea) – występuje w lasach bukowych między Czarnocinem i 

Porębą oraz na zachód od Wysokiej i w okolicach Góry Św. Anny, 

− ucho bzowe (Hemiola auricula-judae) – występuje w lasach wokół Góry Św. Anny, 

− gwiazdosz potrójny (Geastrum triplet) – występuje w lesie na zachód od Wysokiej, 

− gwiazdosz frędzelkowaty (Geastrum fimbriatum) – występuje tam gdzie gwiazdosz potrójny, 

− soplówka gałęzista (Hericium clathroides) – występuje na usychającym buku przy szosie w 

Czarnocinie, 

− parzydło leśne (Aruncus sylvestris) – występuje w cienistych lasach rezerwatu Grafik koło 

Czarnocina oraz w lesie koło Góry Św. Anny, 

− kruszczyk szerokolistny (Epipactis helleborine) – występuje na terenie rezerwatu Biesiec, 

− buławnik wielkokwiatowy (Cephalanthera rubra) – występuje na terenie rezerwatu Biesiec, 
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− buławnik mieczolistny (Cephalenhera longifolia) – występuje na jednym stanowisku w kompleksie 

leśnym na zachód od Wysokiej, 

− pokrzyk wilcza jagoda (Athropa belladonna) – występuje na terenie rezerwatu Biesiec, 

− barwinek pospolity (Vinca minor) – stwierdzony na skraju lasu na południe od Ligoty Górnej, 

− paprotnik kolczysty (Polystichum aceletum) – występuje w lesie w miejscowości Góra Św. Anny, 

− wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum) – występuje na terenie rezerwatu Biesiec oraz w 

przylegającym kompleksie leśnym, 

− żłobik koralowaty (Corralorhiza trifida) – występował na trasie autostrady, obecnie 

najprawdopodobniej zniszczony,  

− orlik pospolity (Aquilegia vulgaris) – występuje na zachód od Czarnocina w nasłonecznionych 

zaroślach, oraz w podobnej biocenozie leśnej na zachód od Wysokiej,  

− wyka leśna (Vicia sylvatica) – występuje na terenie kompleksów leśnych na zachód od Wysokiej, 

− miodownik melisowaty (Melitis melissophyllum) – występuje w kompleksie leśnym na zachód od 

Wysokiej, 

− dziewięćsił bezłodygowy (Carlina acaulis) – występuje na kilku stanowiskach na nieużytkowanych 

skarpach i murawach wśród pól koło Dolnej i na północ od Kadłubca, 

− złoć mała (Gaga minima) – występuje na południe i na wschód od zabudowań Góry Św. Anny, 

− bluszcz pospolity (Hedera helix) – występuje m.in. w rezerwacie Grafik oraz dosyć pospolicie w 

lasach i zadrzewieniach na skłonach Chełmu,  

− kalina koralowa (Viburnum opulus) – występuje m.in. na terenie rezerwatu Grafik oraz na skrajach 

wilgotnych zadrzewień nad potokami rzecznymi sporadycznie na terenie całej gminy, 

− kruszyna zwyczajna (Frangula alnus) – jest częstym gatunkiem w zadrzewieniach śródpolnych na 

terenie wsi Lichynia, Zalesie Śląskie, Poręba, Góra Św. Anny i Czarnocin oraz w północnej części 

miasta, rzadziej występuje na skrajach lasów w części południowej, 

− przytulia wonna (Galium odoratum) – występuje w lasach bukowych na skłonie Chełmu na zachód 

od Czarnocina, 

− perłówka jednokwiatowa (Melica uniflora) – występuje sporadycznie na terenach leśnych na 

skłonach Chełmu, m.in. w rezerwacie Grafik, 

− przytulia okrągłolistna (Galium rotundifolium) – występuje w lasach bukowych na skłonach Chełmu, 

− przetacznik górski (Veronica Montana) – odnaleziony na terenie rezerwatu Grafik, 

− tojeść gajowa (Lysimachia nemorum) – występuje sporadycznie w lasach na skłonach Chełmu, m.in. 

na terenie rezerwatu Grafik, 

− grzybienie białe (Nymphaea alba) – występują w zbiornikach wodnych po wyrobiskach między 

Raszową i Krasową. 

 

Generalnie można stwierdzić, że obszar gminy Leśnica, podobnie jak większość terenu wapiennego 

wyniesienia Chełmu, a w mniejszym zakresie jego przedpola, należał do bardzo cennych florystycznie. 

Występowało tu szereg gatunków obecnie uznawanych na zagrożone w skali kraju, takich jak pełnik 

europejski, kosaciec syberyjski, tajęża jednostronna czy kręczynka jesienna. Oczywiście ekspansja 

terytorialna wsi i miasta oraz intensyfikacja różnorodnych negatywnych oddziaływań antropogenicznych 

doprowadziły do daleko idących zmian w szacie roślinnej, polegających na jej trywializacji. Obecnie na 

terenie gminy dominują zbiorowiska ruderalne i segetalne związane z obszarami największych 

przekształceń, tj. zabudowy i rolnictwa. Biocenozy leśne, zadrzewieniowe, łąkowe i wodne zajmują niewielkie 

powierzchnie. Sądząc po zróżnicowaniu biocenotycznym obszaru gminy, ewentualne ostoje florystyczne 

zlokalizowane są na terenach leśnych i zadrzewieniowych położonych w północnej części terenu we wsi 

Czarnocin oraz północnej części wsi Lichynia i Zalesie Śląskie, a także w północnej części miasta, koło Góry 

Św. Anny i na zachód od Wysokiej. Wyróżnić tu należy fragmenty buczyn oraz pozostałości muraw i 

zadrzewień kserotermicznych, które mogą być ostojami flory. Na południu baczniejszą uwagę należy zwrócić 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LEŚNICA  

 

74 

na dolinki rzek ze zbiorowiskami łąkowymi i turzycowymi oraz na kompleksy leśne koło Łąk Kozielskich 

(Nowak, 2003).  

 

Do obszarów koncentracji rzadkich i chronionych gatunków roślin, bezwzględnie chronionych w 

planach miejscowych przed zabudową, należą: 

− kompleks leśny na zachód od Wysokiej z rezerwatem BIESIC, 

− kompleksy leśne i zadrzewieniowe koło Czarnocina z rezerwatem GRAFIK i przylegającym do 

granicy gminy rezerwatem BOŻE OKO, 

− kompleksy leśne i zaroślowe koło Góry Św. Anny, w tym otaczające amfiteatr, 

− murawy kserotermiczne wśród pól na skłonach Chełmu zarówno na progu, jak i na zaprożu. 

 

ZBIOROWISKA ROŚLINNE 

Zgodnie z podziałem przyrodniczo-leśnym wg L. Mroczkiewicza obszar opracowania należy do V Krainy 

Śląskiej, 6 Dzielnicy Kędzierzyńsko-Rybnickiej. Dominują tu siedliska średnio żyzne i miejscami żyzne, na 

których roślinnością potencjalną powinny być zbiorowiska kwaśnych i żyznych buczyn oraz grądów 

wschodnioeuropejskich. Według geobotanicznego podziału Śląska teren wsi należy do obszaru granicznego 

Poddziału Pasa Kotlin Podgórskich, krainy Kotliny Śląskiej i Poddziału Pasa Wyżyn Środkowych, Krainy 

Wyżyny Śląskiej. 

 

Najbardziej pospolitymi zbiorowiskami na terenie gminy Leśnica są zespoły roślinne użytków rolnych, 

zarówno upraw zbożowych jak i okopowych. Dominującymi zbiorowiskami upraw polnych są pospolite 

zespoły z rzędu Polygono-Chenopodietalia. Użytki zielone w postaci łąk i pastwisk również 

zagospodarowane są intensywnie i pozbawione istotnych walorów przyrodniczych poza ciągami łąk i 

pastwisk w dolinkach rzecznych. Ich skład florystyczny w większości jest ubogi i wykazujący cechy 

degeneracji fitocenoz. Zespoły dobrze wykształcone, interesujące mnogością barw chabrów, maków czy wyk 

zanikają na obszarze terenu badań (Nowak, 2003). Bardzo cenne są pozostałości skarp uprawowych oraz 

nieużytków na terenie północnej części gminy. Na obszarach tych wykształcają się rzadkie zbiorowiska 

roślinności kserotermicznej. 

 

Zbiorowiska roślin wodnych wykształcają się najczęściej w żyznych wodach niewielkich zbiorników wodnych 

(wyrobiska kruszywa), a także w ciekach i rowach. Zdecydowana większość wód powierzchniowych ma 

charakter eutroficzny lub mezotroficzny. Zbiorowiska wodne, w zależności od warunków siedliskowych, 

przedstawiają różne postacie organizacji - od dobrze wykształconych fitocenoz, skupiających większość 

gatunków charakterystycznych, do agregacji jednogatunkowych, trudnych do identyfikacji. Generalnie należy 

jednak stwierdzić, że fitocenozy wodne na terenie opracowania są słabo wykształcone. Nie stwierdzono na 

obrzeżach wód płatów roślinności namułkowej, które z reguły są interesujące pod względem florystycznym. 

Jest to między innymi dowód na antropogeniczny charakter tych siedlisk (Nowak, 2003). 

Otoczenie zbiorników i cieków wodnych stanowią najczęściej zbiorowiska szuwarowe budowane przez 

trzcinę pospolitą, pałki, manny, kosaćce, sitowie i turzyce oraz inne gatunki. Wśród szuwarów właściwych do 

najczęściej występujących i najbardziej rozpoznawalnych należy szuwar trzciny pospolitej, oczeretu 

jeziornego, skrzypu bagiennego, ponikła błotnego oraz pałki szerokolistnej. Zbiorowiska szuwarowe 

występują głownie w dolinach niewielkich cieków oraz w lokalnych obniżeniach terenu, a także przy 

nielicznych zbiornikach wodnych. Są wykształcone najczęściej kadłubowo, bez najrzadszych gatunków 

charakterystycznych. Nieco wyższe położenia w stosunku do siedlisk szuwaru właściwego, zajmują szuwary 

wielkoturzyowe. Są to naturalne lub antropogeniczne zbiorowiska wysokich roślin bagiennych, często 

wytwarzających pokłady tzw. torfu turzycowego. Do najpospolitszych zbiorowisk tego typu należą zespoły 

kosaćca żółtego zajmującego strefy przybrzeżne małych zbiorników, a także rowy i wilgotne obniżenia 

terenu na całym obszarze, turzycy brzegowej rozwijającej się najczęściej wzdłuż cieków wodnych, turzycy 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LEŚNICA  

 

75 

błotnej występującej pospolicie w różnych typach siedlisk wilgotnych i mokrych, a także turzycy 

dzióbkowatej, zaostrzonej, pęcherzykowatej i sztywnej (Nowak, 2003).  

 

Fragmenty muraw kserotermicznych są rzadkie na terenie gminy i zajmują stanowiska marginalne na 

stokach i szerokich miedzach o południowej wystawie, w szczególności na otwartych terenach północnej 

części terenu we wsiach Czarnocin, Zalesie Śląskie, Poręba, Góra Św. Anny, Wysoka, Kadłubiec, Dolna i 

Lichynia. Jedno z takich zbiorowisk, na gruntach wsi Kadłubiec, proponowane jest do ochrony w formie 

ustanowienia użytku ekologicznego (użytek ekologiczny DOLNICA).  

 

Udział łąk w ogólnej strukturze użytkowania gruntów nie jest znaczący i nie dominuje w krajobrazie, tym 

bardziej więc powinien zostać otoczony szczególną troską o stan i zachowanie. Trzeba jednak dodać, że 

zespoły łąkowe, są bardzo ubogie i zajmują niewielkie powierzchnie w obniżeniach terenu, najczęściej 

wzdłuż cieków wodnych. Najczęściej są intensywnie użytkowane. Największe obszary łąkowe występują w 

dolinach rzecznych na obszarach wsi Raszowa i Łąki Kozielskie. 

 

Stosunkowo pospolitszymi zbiorowiskami są tzw. zespoły dywanowe porastające miejsca intensywnie 

wydeptywane, w tym nawet szczeliny chodników. Budują je pospolite rośliny odporne na uszkodzenia 

mechaniczne, takie jak babka większa, rumianek bezpromieniowy, życica trwała, sit chudy, wiechlina roczna 

czy rdest ptasi. Zbiorowiska te wyraźnie dominują na obszarach zabudowanych.  

 

Na zasobnych w azot wilgotnych glebach w dolinach rzek i wilgotnych nieckach, w miejscach okresowo 

zalewanych rozwijają się murawy zalewowe z charakterystycznym pięciornikiem gęsim i rozłogowym, sitem 

sinym i ścieśnionym, tojeścią rozesłaną, miętami, szczawiem kędzierzawym oraz żółto kwitnącymi 

rzepichami. Najbogatszymi gatunkowo, a zarazem najszybciej znikającymi z krajobrazu regionu typami łąk 

są łąki wilgotne. Ich dokładna ocena i analiza rozmieszczenia nie jest możliwa w związku z brakiem danych z 

okresu wegetacyjnego, ale mając na uwadze uwarunkowania siedliskowe można stwierdzić, że tego typu 

bogatsze fitocenozy nie mają większego znaczenia na badanym obszarze. Być może niewielkie fragmenty 

ziołorośli z dominacją wiązówki błotnej występują w dolinach mniejszych cieków wodnych (Nowak, 2003). 

 

Nienawożone fragmenty trzęślicowych łąk zmiennowilgotnych koszone jeden raz w roku, z dużym 

prawdopodobieństwem nie występują na terenie gminy, a łąki ostrożeniowe są skrajnie rzadkie w dolinach 

rzecznych koło Raszowej i Łąk Kozielskich. W lokalnych zagłębieniach kompleksów łąkowych, na 

zabagnionych glebach glejowych występuje nieco częściej zespół sitowia leśnego. W wyższych położeniach, 

na świeżych siedliskach dominują łąki grądowe z najbardziej pospolitym ich reprezentantem – łąką 

owsicową. Nie stwierdzono występowania dobrze wykształconych zbiorowisk pastwisk z udziałem takich 

gatunków jak życica trwała czy grzebienica pospolita. W strefie kontaktowej różnych typów biocenoz leśnych 

i zadrzewieniowych wykształcają się zbiorowiska okrajkowe. W ich skład wchodzą światłolubne gatunki takie 

jak rzepik pospolity czy gorysz siny. Zbiorowiska te rozpowszechnione są na całym obszarze opracowania 

za wyjątkiem terenów zabudowanych, przy czym dobrze rozwijają się w rozczłonkowanych kompleksach 

leśnych i nad wodami (Nowak, 2003).  

 

Ekosystemy leśne to potencjalnie podstawowe naturalne zbiorowiska roślinne dla obszaru Wschodniej 

Opolszczyzny. Ekosystemy zbiorowisk leśnych cechują się wysokim stopniem różnorodności biologicznej, 

skomplikowaną siecią zależności międzygatunkowych i przez to wysokimi walorami poznawczymi, 

ochronnymi i estetycznymi. Wartości użytkowe drzewostanów stały się przyczyną ich gospodarczej, często 

rabunkowej eksploatacji i dlatego niektóre zbiorowiska leśne należą dziś do zanikających. Dotyczy to 

głównie lasów łęgowych rosnących na tarasach nadrzecznych. Ocenia się, że 95% ich pierwotnej 
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powierzchni zostało zniszczone lub znacząco przekształcone. Także inne typy naturalnych i dobrze 

zachowanych lasów należą do rzadkości. 

 

Na terenie opracowania nie zarejestrowano typowych zbiorowisk łęgowych związanych z ciekami wodnymi. 

Grądy porastające żyźniejsze obszary niżu są bardziej pospolite, ale także bardzo mocno 

zsynantropizowane. Przykładem mogą tu być zalesienia koło Krasowej pełniące funkcję strefy izolacyjnej 

zakładów koksowniczych w Zdzieszowicach. Są to młode, mało zróżnicowane drzewostany antropogeniczne 

o nie wykształconej w pełni strukturze pionowej i poziomej oraz zaburzonym składzie gatunkowym. W 

efekcie wieloletniej gospodarki obecne biocenozy leśne są bardzo ubogie. W ich runie licznie występują 

różne gatunki jeżyn (Rubus sp.) oraz niecierpki (Impatiens sp.), szczególnie bujnie rozwijające się w partiach 

nadmiernie prześwietlonych.  

 

Udział buczyn na terenie gminy, zgodnie z rozkładem roślinności potencjalnej, powinien być znaczący. 

Jednakże w rzeczywistości powierzchnia buczyn jest znacznie mniejsza, co oczywiście wynika z charakteru 

obszaru opracowania, tj. dominującej funkcji rolniczej. Najlepiej wykształcony drzewostan tego typu o 

charakterze kwaśnej buczyny niżowej (Luzulo pilosae-Fagetum), żyznej buczyny sudeckiej (Dentario 

enneaphylidis Fagetum) i żyznej buczyny niżowej (Melico-Fagetum) zarejestrowano na zachód od Wysokiej, 

w okolicach Czarnocina, a także w wąwozach i dolinach niewielkich cieków. Lasom towarzyszą często 

rozpowszechnione niemal na całym obszarze województwa zespoły zadrzewieniowe budowane przez takie 

gatunki drzew i krzewów jak tarnina, głogi, brzoza, jarzębina, ligustr. Bardzo ważne pod względem 

biocenotycznym są zadrzewienia w północnej i północno-zachodniej części terenu opracowania z udziałem 

buka, które znakomicie uzupełniają siedliska w krajobrazie rolniczym i stanowią dominantę krajobrazową na 

granicach Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny. Należy zwrócić uwagę na potrzebę tworzenia zadrzewień 

śródpolnych, które zostały mocno zniszczone, szczególnie w południowej części terenu gminy, a powinny 

stanowić funkcję łącznikową pomiędzy bardziej stabilnymi i lepiej wykształconymi ekosystemami Parku 

Krajobrazowego Góry Św. Anny a doliną Odry oraz lasami otaczającymi aglomerację Kędzierzyna-Koźla. 

 

SIEDLISKA CHRONIONE. 

 

Na terenie gminy Leśnica występują następujące typy siedlisk, objętych ochroną na mocy Dyrektywy UE 

Siedliskowej oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2001r. w sprawie określenia 

rodzajów siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie (Dz. U. Nr 92, poz. 1029) : 

− 6210 – murawy kserotermiczne – porozrzucane wśród pól na skłonach Chełmu i na zaprożu,  

− 6430 – górskie i niżowe ziołorośla nadrzeczne i okrajkowe – występują wzdłuż cieków wodnych,  

− 6510 – niżowe i górskie łąki użytkowane ekstensywnie – występują na niewielkich obszarach w 

dolinach rzecznych, 

− 7220 – źródliska wapienne – występują w okolicach Czarnocina i Poręby, 

− 9110 – kwaśne buczyny – występują koło, Czarnocina, Góry Św. Anny i na zachód od Wysokiej, 

− 9130 – żyzne buczyny – występują jak wyżej, głównie koło Wysokiej,  

− 91E0 – lasy łęgowe i nadrzeczne zadrzewienia wierzbowe – występują lokalnie wzdłuż cieków w 

południowej części gminy.  

 

Z wyjątkiem kwaśnych i żyznych buczyn budujących na Garbie Chełmu duże enklawy wśród lasów pozostałe 

siedliska występują w niewielkich jednostkowych obszarach. Siedliska suche na skłonach garbu Chełmu, 

zaś wilgotne głównie na południu. Charakterystyczną cechą siedlisk przyrodniczych chronionych jest ich 

bardzo duże rozdrobnienie. 
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10.1.2.5.2. Zwierzęta 

Rejon gminy Leśnica należy do rejonów Śląska stosunkowo dobrze poznanych pod względem 

faunistycznym. Cechuje się on szczególnie dużym bogactwem fauny bezkręgowców ze względu na 

położenie na trasie migracji owadów z Europy Południowej przez Bramę Morawską na północ. Fauna 

mięczaków Masywu Chełmu przypomina składem gatunkowym Wyżynę Krakowsko - Częstochowską. W 

rejonie Góry św. Anny stwierdzono także obecność rzadkich gatunków pająków. 

Świat zwierząt wyższych jest mniej bogaty i słabiej poznany. Ubóstwo środowisk wodnych spowodowało, że 

niewiele jest tu gatunków związanych z nimi - ryb i płazów. Powszechnie występują jedynie żaby trawne i 

ropuchy szare. Spośród gadów powszechnie spotyka się tu jaszczurki zwinki i żyworodne. Rzadziej 

występują padalce, a nad wodami zaskrońce. 

Awifauna tego terenu jest uboga, co wiąże się z brakiem odpowiednich siedlisk do rozrodu ptactwa wodno-

błotnego, mało zróżnicowanymi lasami na większej części obszaru i rozczłonkowanymi kompleksami 

leśnymi. Spośród ok. 50 gatunków ptaków większość stanowią pospolici mieszkańcy krajobrazu otwartego.  

Pospolitymi ssakami występującymi na obszarze całego parku i otuliny są: sarny, zające, lisy, kuny  

i łasice - te ostatnie chronione. Pola i łąki zamieszkują myszy polne, norniki, darniówki i tchórze.  

W lasach spotyka się nornice, myszy leśne, zaroślowe, wiewiórki i ryjówki (chronione). Rzadziej spotykane 

są jelenie, dziki i borsuki. 

 

Stan walorów faunistycznych najlepiej został zbadany w granicach Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny. 

Na podstawie badań stwierdzić należy, że omawiany obszar nie prezentuje znaczących walorów 

faunistycznych. Brak tu gatunków bardzo rzadkich w województwie, a te zaliczane do rzadkich są bardzo 

nieliczne i ich populacje występują przy najniższej liczebności. Nie występują już takie fundamentalne 

gatunki jak suseł moręgowaty lub popielica (Hebda, 2003).  

 

W zdecydowanej większości obszar gminy zajęty jest przez uprawy rolnicze i tereny zabudowane. Lokalnie 

występują izolowane większe kompleksy leśne. W tym środowisku na uwagę oprócz lasów zasługuje 

mozaikowaty krajobraz rolniczy w północnej części miasta i wsi Lichynia, Zalesie Śląskie oraz we wsi 

Czarnocin Poręba i Góra Św. Anny, gdzie występowanie pośród upraw rolnych zadrzewień, porośniętych 

roślinnością krzewiastą miedz i skarp, warunkuje występowanie ciekawej fauny agrocenoz.  

 

Ekosystemy leśne są już na tym terenie znacznie mniej powszechne, przy czym obserwuje się wyraźną ich 

regionalizację. Na południu dominują bory podczas gdy na północy, w granicach Garbu Chełmu, na stokach 

głębokich jarów spotyka się piękne, stare drzewostany liściaste, złożone głównie z buka i grabu. Na uwagę 

zasługuje fakt, że występujące tutaj drzewostany są w większości zgodne z zajmowanym siedliskiem. 

Niestety w wyniku znacznej fragmentacji kompleksów leśnych, wąskiej strefy tzw. „wnętrza lasu”, obserwuje 

się niskie zróżnicowanie gatunkowe fauny leśnej. Inna cechą środowiska przyrodniczego analizowanego 

obszaru, która przekłada się na niewielkie jego walory faunistyczne jest ubóstwo środowisk wodno-błotnych. 

Brak tu otwartych zbiorników wodnych (poza wyrobiskami koło Raszowej), skąpa jest także sieć rzeczna. 

 

Ważną cechą środowiska przyrodniczego tego obszaru, tak jak i całego Garbu Chełmu jest obecność 

zbiorowisk o charakterze kserotermicznym. Obecność środowisk kserotermicznych i związanych z nimi 

gatunków zwierząt wynika z lokalnych warunków przyrodniczych. Cały Garb Chełmu znajduje się także pod 

wpływem Bramy Morawskiej, przez którą biegnie szlak migracji gatunków południowych i ciepłolubnych. Na 

murawach i zaroślach kserotermicznych występuje interesująca i rzadko spotykana w regionie fauna, 

głównie owadów. Niestety na terenie opracowania ekosystemy te są mocno zdegradowane i wykształcone 

fragmentarycznie w wyniku działalności rolniczej i gospodarczej.  
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SSAKI 

NA terenie gminy występują liczne gatunki ssaków, w tym stwierdzono występowanie 9 gatunków 

chronionych. Ssaki (Mammalia): 

▪ badylarka (Micromys minutus) 

▪ borsuk (Meles meles),  

▪ jeż (Erinaceus europaeus), 

▪ kret (Talpa europaea), 

▪ rzęsorek rzeczek (Neomys fodiens), 

▪ ryjówka aksamitna (Sorex araneus), 

▪ gacek brunatny (Plecotus auritus), 

▪ mroczek późny (Eptesicus serotinus), 

▪ borowiec wielki (Nyctalus noctula), 

▪ łasica (Mustela nivalis), 

▪ wiewiórka (Sciurus vulgaris). 

Rejon Góry Św. Anny jest jednym z nielicznych obszarów występowania nietoperzy, które jako gatunek 

podlegają ochronie prawnej w Polsce. Regulacje prawne mają na celu nie tylko zabezpieczenie życia 

danego osobnika lecz także ochronę wykorzystywanych przez nietoperze siedlisk. Miejscem ich 

występowania są głównie obiekty sakralne w granicach Parku Krajobrazowego GÓRA ŚW. ANNY oraz teren 

cmentarza w Leśnicy, gdzie znajdują się kolonie rozrodcze kilku gatunków nietoperzy. W gminie stwierdzono 

występowanie następujących gatunków nietoperzy (Chiroptera): 

▪ gacek brunatny (Plecotus auritus) – jeden z najczęściej spotykanych gatunków, zamieszkuje strychy 

budynków, szczeliny i budki dla ptaków,  

▪ borowiec wielki (Nyctalus noctula) – zamieszkuje tereny leśne, jego obecność stwierdzono także na 

cmentarzu w Leśnicy,  

▪ mroczek późny (Eptesicus serotinus) – chroniony gatunek nietoperza, najpospolitszy w Polsce, 

zamieszkuje strychy budynków.  

 

PŁAZY I GADY 

Płazy są grupą zwierząt, które poprzez swoje specyficzne wymagania środowiskowe, wrażliwość na 

zanieczyszczenia środowiska i uzależnienie od warunków wodnych, są dobrym wskaźnikiem jego jakości. 

Ubóstwo ekosystemów wodnych na terenie gminy powoduje, że tylko w nielicznych miejscach występowanie 

płazów i gadów jest możliwe. Do nich zaliczamy głównie dolinę Potoku Padół (Cedruń) i Łąckiej Wody, 

wywierzyska i wysięki w Porębie i Czarnocinie, a także okresowo występujące rozlewiska w dnie jarów. 

Sierdzono występowanie następujących gatunków płazów (Amphibia) i gadów (Reptilia): 

▪ żaba trawna (Rana temporaria), 

▪ żaba jeziorkowa (Rana lessonae), 

▪ ropucha szara (Bufo bufo), 

▪ ropucha zielona (Bufo viridis),  

▪ jaszczurka zwinka (Lacerta agilis), 

▪ jaszczurka żyworodna (Lacerta vivipara), 

▪ padalec (Anguis fragilis). 

 

PTAKI 

Na terenie gminy gniazduje około 61 gatunków ptaków (ciekawsze gatunki zaznaczono podkreśleniem): 

Ptaki (Ares) 

▪ bażant (Phasianus colchicus), 

▪ bogatka (Parus major),  

▪ cierniówka (Sylvia communis), 
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▪ czarnogłówka (Parus montanus), 

▪ czajka (Vanellus vanellus), 

▪ drozd śpiewak (Turdus philomelos),  

▪ dzięcioł czarny (Dryocopus Martusi),  

▪ dzięcioł duży (Dendrocopos major),  

▪ dzięciołek (Dendrocopos minor),  

▪ dzwoniec (arduelis chloris), 

▪ dymówka (Hirundo rustica),  

▪ gajówka (Sylvia borin), 

▪ gąsiorek (Lanius collurio), 

▪ grubodziób (occothraustes coccothraustes), 

▪ grzywacz (Columba palumbus), 

▪ kapturka (Sylvia atricapilla), 

▪ kopciuszek (Phoenicurus ochruros),  

▪ kos (Turdus merula), 

▪ kowalik (Sitta europaea), 

▪ kulczyk (erinus serinus), 

▪ kukułka (Cuculus canorus),  

▪ kuropatwa (Perdix perdix), 

▪ kwiczoł (Turdus pilaris), 

▪ łozówka (Acrocephalus palustris),  

▪ makolągwa (arduelis cannabina), 

▪ mazurek (asser montanus),  

▪ modraszka (Parus caeruleus), 

▪ myszołów (Buteo buteo), 

▪ oknówka (Delichon urbica),  

▪ ortolan (mberiza hortulana),  

▪ pełzacz ogrodowy (Certhia brachydactyla), 

▪ piegża (Sylvia curruca),  

▪ pierwiosnek (Phylloscopus collybita), 

▪ piecuszek (Phylloscopus trochilus), 

▪ pliszka siwa (Motacilla alba),  

▪ pliszka żółta (Motacilla flava),  

▪ pokląskwa (Saxicola rubetra), 

▪ potrzeszcz (iliaria kalandra). 

▪ pustułka (Falco tinnunculus), 

▪ puszczyk (Strix Aluto),  

▪ przepiórka (Coturnix coturnix), 

▪ raniuszek (Aegithalos caudatus), 

▪ rudzik (Erithacus rubecula),  

▪ sikora uboga (Parus palustris), 

▪ siniak (Columba oenas), 

▪ sierpówka (Streptopelia decaocto),  

▪ skowronek (Alauda arvensis), 

▪ sosnówka (Parus ater), 

▪ sójka (Garrulus glandarius), 

▪ sroka (Pica pica),  

▪ strzyżyk (Troglodytes troglodytes), 
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▪ szczygieł (arduelis carduelis), 

▪ szpak (turnus vulgaris), 

▪ świergotek drzewny (Anthus trivialis),  

▪ świerszczak (Locustella naevia),  

▪ turkawka (Streptopelia tortur),  

▪ trznadel (mberiza citrinella), 

▪ wilga (Oriolus oriolus), 

▪ wrona (Corvus corone),  

▪ wróbel (asser domesticus),  

▪ zięba (ringilla coelebs). 

 

10.1.3. Analizy społeczne 

10.1.3.1. Zatrudnienie i bezrobocie 

10.1.3.1.1. Zatrudnienie 

Według danych z końca 2018 roku liczba pracujących na obszarze gminy Lesnica wyniosła 939 osób  

 

Tabela 15. Gmina Leśnica - struktura pracujących w 2018 roku, na tele powiatu i 

województwa [źródło: Obliczenia własne na podstawie GUS, 2020] 

Lp. Pracujący1 
Gmina 

Leśnica 

Powiat 

strzelecki 

Województw

o opolskie 

1 2 3 4 5 

1 w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie (udział % w stosunku 

do ogółu pracujących) 
11,44% 2,03% 1,16% 

2 w przemyśle i budownictwie (udział % w stosunku do ogółu 

pracujących) 
13,17% 27,99% 36,45% 

3 w handlu, naprawach pojazdów samochodowych, transporcie i 

gospodarce magazynowej, zakwaterowaniu i gastronomii, informacji i 

komunikacji (udział % w stosunku do ogółu pracujących) 

9,40% 20,49% 22,03% 

4 w działalności finansowej i ubezpieczeniowej, obsługi rynku 

nieruchomości oraz pozostałych usługach (udział % w stosunku do 

ogółu pracujących) 

65,99% 49,49% 40,36% 

5 na 1000 ludności ogółem 86 152 230 

1 bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób oraz gospodarstw indywidualnych w rolnictwie 

 

Niniejsze statystyki nie odzwierciedlają faktycznej struktury zatrudnienia na terenie gminy, powiatu i 

województwa. Odnoszą się bowiem do liczby pracujących według faktycznego miejsca pracy, bez 

podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, bez pracujących w gospodarstwach 

indywidualnych w rolnictwie i odzwierciedlają strukturę zatrudnienia w większych podmiotach 

gospodarczych. Jednakże na podstawie powyższej tabeli obserwujemy naturalną prawidłowość. Odsetek 

pracujących w usługach w zakresie działalności finansowej i ubezpieczeniowej, obsługi rynku nieruchomości 

oraz pozostałych usługach, czyli grupa usług z przewagą nierynkowych (edukacja, administracja, 

bezpieczeństwo publiczne, sport, kultura, służba zdrowia) jest wyższy niż wskaźnik dla województwa 

opolskiego bowiem znaczna ilość podmiotów gospodarczych powyżej 9 osób zatrudnionych w gminie to 

zakłady publiczne (edukacja, administracja, służba zdrowia, bezpieczeństwo publiczne, sport, kultura), które 

charakteryzują się największym zatrudnieniem. Wskaźnik pracujących w sektorze usług rynkowych jest 

istotnie mniejszy niż dla całego województwa, gdzie średnią zawyżają duże miasta, w tym w szczególności 

miasto Opole. Odsetek pracujących w sektorze przemysłowym i budownictwie jest także wysoki ze względu 

na to, że znaczną ilość lokalnych firm zatrudniających powyżej 9 osób stanowią właśnie firmy produkcyjne. 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LEŚNICA  

 

81 

Niewielki odsetek pracujących w kategorii „sektor rolniczy” potwierdza prawidłowość, że rolnictwem zajmują 

się w większości gospodarstwa indywidualne (rodzinne). 

Tabela 16. Gmina Leśnica – bezrobocie w latach 1994 - 2019 

ROK Liczba bezrobotnych zarejestrowanych Stopa bezrobocia w % 

1994 263 4,8 

2004 285 5,0 

2011 185 3,5 

2013 189 3,6 

2015 167 3,3 

2017 125 2,5 

2019 114 2,4 

10.1.4. Demografia 

10.1.4.1. Podstawowe dane o ludności 

Podstawowymi miernikami charakteryzującymi zbiorowość ludzką jest jej liczebność i rozmieszczenie. 

Procesy demograficzne wiążą się ściśle z wieloma dziedzinami życia miasta i gminy Leśnica. Wpływają na 

sytuację w zakresie szkolnictwa, rynku pracy, warunków mieszkaniowych oraz warunkują rozmiary i kierunki 

rozwoju instytucji demograficznych (żłobki, przedszkola, szkoły, miejsca pracy, opieka społeczna i inne). 

Liczba mieszkańców zgodnie z danymi Urzędu Statystycznego w roku 2020 wynosiła ogółem 7 522, w tym w 

mieście Leśnica 2564 mieszkańców.  

Tabela 17. Gmina Leśnica – zaludnienie w latach 1995 – 2020 

Rok 
Liczba mieszkańców 

Gmina Leśnica w tym miasto Leśnica 

1995 9 346 3 159 

1996 9 324 3 130 

1997 9 401 3 161 

1998 9 381 3 181 

1999 9 131 3 128 

2000 9 054 3 080 

2001 8 970 3 050 

2002 8 890 2 968 

2003 8 923 3 016 

2004 8 867 3 002 

2005 8 785 2 946 

2006 8 699 2 920 

2007 8 627 2 905 

2008 8 481 2 848 

2009 8 461 2 839 

2010 8 183 2 767 

2011 8 118 2 733 

2012 8 056 2 696 

2013 8 018 2 717 

2014 7 966 2 690 

2015 7 849 2 664 

2016 7 837 2 685 

2017 7 751 2 668 

2018 7 623 2 585 

2019 7 550 2 555 

2020 7 522 2 564 
Żródło: Bank Danych Lokalnych: https://bdl.stat.gov.pl 

https://bdl.stat.gov.pl/
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Wykres 1 Gmina Leśnica – zaludnienie w latach 1995 – 2020 

 
W okresie analizowanym odnotowuje się stałą tendencję spadku liczby mieszkańców w gminie z9346 w roku 

1995 do 7522 w roku 2020. Jest to proces dynamiczny, w okresie analizowanych 25 lat, liczba mieszkańców 

zmniejszyła się o 1794 osoby, średnio 69 osób rocznie. Jest to długoletni stały proces, odzwierciedlający 

ogólną tendencję w kraju i regionie. Spadek liczby mieszkańców dotyczy zarówno obszaru wiejskiego gminy 

jak miasta w identycznym stopniu.  

Wykres 2 Gmina Leśnica – zaludnienie w latach 1995 – 2020 w obszarze wiejskim gminy 
Leśnica. 
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Wykres 3 Miasto Leśnica – zaludnienie w latach 1995 – 2020  

 
Tabela 18. Gmina Leśnica – zaludnienie w latach 1995 – 2020 wg miejscowości 

Rok 

Liczba mieszkańców 
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1998 168 372 544 446 220 3032 499 478 275 1123 409 1436 9002 

1999 167 367 558 443 210 3004 502 479 266 1125 410 1435 8966 

2000 166 366 554 440 213 2970 500 474 267 1125 396 1420 8891 

2001 169 371 539 434 210 2952 502 473 265 1127 395 1412 8849 

2002 173 364 547 425 214 2914 502 476 256 1116 384 1404 8775 

2003 173 364 535 417 210 2 914 487 460 253 1 107 382 1 406 8 708 

2004 170 355 532 411 213 2 856 478 453 259 1 091 381 1 392 8 591 

2005 170 355 518 412 206 2 854 484 436 261 1 088 383 1 363 8 530 

2006 170 348 497 414 211 2 847 480 436 250 1 073 390 1 348 8 464 

2007 161 340 492 411 209 2 810 466 432 255 1 074 379 1 319 8 348 

2008 165 341 467 405 202 2 743 447 420 248 1 051 377 1 291 8 157 

2009 163 333 464 404 207 2 709 441 422 254 1 041 361 1 289 8 088 

2010 163 330 462 403 202 2 710 439 413 257 1 038 360 1 265 8 042 

2011 158 336 446 398 204 2 677 436 415 253 1 040 362 1 246 7 971 

2012 160 329 439 395 198 2651 435 415 253 1051 362 1233 7 921 

2013 155 320 445 399 192 2647 432 413 249 1053 351 1213 7 869 

2014 155 326 429 398 194 2618 431 402 259 1063 348 1205 7828 

2015 150 323 439 388 195 2606 424 400 262 1057 344 1189 7 777 

2016 146 321 427 391 193 2622 416 394 256 1054 339 1196 7 755 

2017 146 320 428 374 193 2599 417 392 259 1039 344 1189 7 700 

2018 146 321 426 376 190 2517 410 378 240 1030 344 1168 7 546 

[Źródło: dane Urzędu Miejskiego w Leśnicy z roku 2019] 

We wszystkich miejscowościach gminy w okresie analizowanych nastąpił stały spadek liczby mieszkańców. 
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10.1.4.2. Struktura wieku mieszkańców 

Na liczbę ludności decydujący wpływ mają dwa czynniki: ruch naturalny oraz wędrówkowy ludności. Te z 

kolei zdeterminowane są przez strukturę ludności według wieku i płci. Struktura ludności według wieku 

określa proces starzenia się ludności, definiowany najogólniej jako zmiany stanu i struktury według wieku 

ludności, polegające na wzroście w ogólnej liczbie udziału osób starszych. Obecnie ludność gminy podobnie 

jak w województwe i całej Polski starzeje się.  
Tabela 19. Gmina Leśnica - struktura ludności według wieku w roku 2020 

Lp. Grupa wiekowa 

Liczba mieszkańców 

ogółem mężczyźni kobiety 

1 2 3 4 5 

1 0-4 337 178 159 

2 5-9 329 169 160 

3 10-14 333 160 173 

4 15-19 377 191 186 

5 20-24 384 189 195 

6 25-29 473 241 232 

7 30-34 570 277 293 

8 35-39 578 292 286 

9 40-44 537 275 262 

10 45-49 549 262 287 

11 50-54 623 321 302 

12 55-59 637 341 296 

13 60-64 549 269 280 

14 65-69 432 183 249 

15 70-74 276 136 140 

16 75-79 188 77 111 

17 80-84 229 66 163 

18 85 i więcej 121 42 79 
Żródło: Bank Danych Lokalnych: https://bdl.stat.gov.pl 

https://bdl.stat.gov.pl/
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Wykres 4 Gmina Leśnica -  ludność według płci i wieku w roku 2019 

 
Żródło: Statystyczne wademekum samorządowca 2020, GUS 

 

 

Tabela 20. Gmina Leśnica – ludność według ekonomicznych grup wieku na tle powiatu i 
województwa w roku 2020 

Lp. Ekonomiczne grupy wieku 
Udział w % ludności ogółem 

Gmina Leśnica 
Powiat 
strzelecki 

Województwo 
opolskie 

1 w wieku przedprodukcyjnym 16,4 16,1 16,0 

2 w wieku produkcyjnym 63,3 62,2 60,8 

3 w wieku poprodukcyjnym 20,3 21,6 23,2 

Żródło: Bank Danych Lokalnych: https://bdl.stat.gov.pl 

 

Analiza struktury ludności ze względu na wiek wskazuje na zauważalne na obszarze gminy tendencje 

starzenia się ludności, co w najbliższych latach będzie powodowało zmniejszanie się odsetka zarówno 

ludności w wieku poprodukcyjnym, jak i zmniejszanie się odsetka ludności w wieku przedprodukcyjnym.  
 

10.1.4.3. Ruch naturalny i wędrówkowy ludności 

Na przyrost naturalny ludności składają się zmiany w jej liczbie, powodowane przez urodzenia i zgony. 

Charakteryzujące go wartości określają nie tylko strukturę populacji według płci i wieku, ale także liczbę 

zawartych małżeństw, osób w wieku rozrodczym oraz zgonów. Wartości charakteryzujące ruch naturalny 

gminy Leśnica w 2020 r. roku rozkładają się porównywalnie od średniej dla powiatu strzeleckiego i 

województwa. Przeciętna stopa przyrostu naturalnego w gminach wiejskich i miejsko – wiejskich jest niższa 

niż w dużych ośrodkach. 

https://bdl.stat.gov.pl/
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Tabela 21 Gmina Leśnica – ruch naturalny ludności w roku 2020 

Lp. Ruch naturalny ludności 

Miasto i Gmina Leśnica 
w liczbach bezwzględnych 

ogółem mężczyźni kobiety 

1 2 3 4 5 

1 Urodzenia żywe 
78 43 35 

2 Zgony  
107 51 53 

3 Przyrost naturalny 
-29 -8 -21 

Żródło: Bank Danych Lokalnych: https://bdl.stat.gov.pl 

Tabela 22 Gmina Leśnica – ruch naturalny ludności w roku 2020 na 1000 ludności na tle 
powiatu i województwa opolskiego 

Lp. wskaźniki gmina Leśnica powiat strzelecki 
Województwo 
opolskie 

1 2 3 4 5 

1 urodzenia żywe na 1000 ludności 10,34 8,60 8,11 

2 zgony na 1000 ludności 14,19 12,82 12,97 

3 przyrost naturalny na 1000 ludności -3,85 -4,22 -4,86 
Żródło: Bank Danych Lokalnych: https://bdl.stat.gov.pl 

Współczynnik rodności, określający liczbę urodzeń żywych badanego okresu na 1000 ludności ogółem, 

wyniósł w 2020 roku 10,34 i był  wyższy od średniej dla powiatu (8,6) jak również województwa  (8,11). 

Natomiast umieralność społeczeństwa, mierzona współczynnikiem zgonów (liczba zgonów na 1000 

ludności), wyniosła 14,19 i była również wyższa od wartości charakteryzującej powiat i województwo 

opolskiego. 

Przyrost naturalny gminy jest ujemny a jego współczynnik na 1000 są na poziomie zbliżonym do wartości w 

powiecie i województwie ale nieznaczenie lepszy. 
 

Tabela 23 Gmina Leśnica - ruch wędrówkowy ludności w latach 2003 - 2020 

Lp. rok 
zameldowania 

ogółem 
(liczba osób) 

wymeldowania 
ogółem 

(liczba osób) 

saldo migracji 
(liczba osób) 

saldo migracji 
na 1000 osób 

1 2 3 4 5 6 

1 2003 109 144 -35 -4,0 

2 2004 122 150 -28 -3,1 

3 2005 132 149 -17 -1,9 

4 2006 121 151 -30 -3,4 

5 2007 157 201 -44 -5,1 

6 2008 114 238 -124 -14,5 

7 2009 99 124 -25 -3,0 

8 2010 115 120 -5 -0,6 

9 2011 141 162 -21 -2,6 

10 2012 105 115 -10 -1,2 

11 2013 94 121 -27 -3,4 

12 2014 95 133 -38 -4,8 

13 2016 104 121 -17 -2,2 

14 2017 88 120 -32 -4,1 

15 2018 80 165 -85 -11,0 

16 2019 85 116 -31 -4,1 

17 2020 79 95 -16 -2,1 
Żródło: Bank Danych Lokalnych: https://bdl.stat.gov.pl 

https://bdl.stat.gov.pl/
https://bdl.stat.gov.pl/
https://bdl.stat.gov.pl/
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Migracje są drugim, obok przyrostu naturalnego, czynnikiem wpływającym bezpośrednio na liczbę ludności 

oraz jej rozmieszczenie. Obecna tendencja przemieszczania się, szczególnie młodych mieszkańców, 

z mniejszych do większych ośrodków osiedleńczych, a także za granicę powoduje, że saldo migracji 

wewnętrznej i zagranicznej w wielu gminach wiejskich i miejsko – wiejskich jest ujemne. Takie zjawisko 

zachodzi również na terenie gminy Leśnica, w 2020 roku jej saldo migracji było ujemne i wynosiło -16 osób. 

Wykres 5 Gmina Leśnica – Saldo migracji w latach 2003 – 2020 

 
 
Tabela 24 Gmina Leśnica – saldo migracji na 1000 osób  w roku 2020 na tle powiatu i 
województwa 

Ruch naturalny 
ludności 

Współczynniki na 1000 ludności 

Gmina Leśnica Powiat strzelecki Województwo opolskie 

1 2 3 4 

Saldo migracji -2,1 –1,9 –1,1 
Żródło: Bank Danych Lokalnych: https://bdl.stat.gov.pl 

Saldo migracji liczone na 1000 ludności wyniosło w 2020 roku, w gminie Leśnica –2,1 i było nieznacznie 

wyższe dla powiatu (-1,9) oraz województwa (-1,1).  Przyrost rzeczywisty dla gminy Leśnica, liczony jako 

suma wartości przyrostu naturalnego oraz salda migracji, był ujemny i wyniósł w 2020 roku –45 osób. 

Analizowane wskaźniki wskazują, że w najbliższych latach należy spodziewać się dalszego spadku liczby 

mieszkańców gminy Leśnica, zarówno z przyczyn naturalnych (ujemny przyrost naturalny) jak i z przyczyn 

ekonomicznych (ujemne saldo migracji). 

10.2. Prognoza demograficzna 

W latach 1995-2020 w gminie Gminy występowała stała tendencja spadku liczby mieszkańców. 

Zaobserwowany trend był długoletni. Tendencje te będą również występować w przyszłości, i będą również 

wpływać na teren gminy Leśnica, zatem w prognozie na lata kolejne założono stopniowy spadek liczby 

mieszkańców analizowanej gminy. 

Główny Urząd Statystyczny opracował prognozę ludności gmin na lata 2017-2030. Prognoza ta została 

opracowana w oparciu o długoterminowe założenia prognozy ludności Polski na lata 2014-2050 oraz 

prognozy dla powiatów i miast na prawie powiatu na lata 2014-2050. Prognozy dla powiatów i miast były 

tworzone w latach 2013-2014 i zostały opublikowane w IV kw. 2014 r. (http://stat.gov.pl/obszary-

tematyczne/ludnosc/). Rozbieżności między rzeczywistymi a prognozowanymi wielkościami obserwowane w 

https://bdl.stat.gov.pl/
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/
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ciągu kolejnych lat wymagały dokonania korekty danych wejściowych i aktualizacji założeń na poziomie 

kraju. Prognoza ludności gmin do 2030 r.  jako punkt wyjścia przyjęła stan ludności w dniu 31.12.2016 r. Ze 

względu na dużą zmienność współczynników demograficznych w czasie w poszczególnych gminach, 

Główny Urząd Statystyczny podjął decyzję o skróceniu horyzontu prognozy. Ostatnim rokiem prognozy 

ludności gmin jest rok 2030, a nie 2050 jak we wspomnianych na wstępie prognozach opracowanych dla 

kraju, województw i powiatów.  

Dla okresu do roku 2030 prognozę opracowano na podstawie prognozy dla gminy zgodnie z prognozą GUS. 

Dla pozostałego okresu prognozę opracowano na podstawie prognozy dla powiatu strzeleckiego, korygując 

wyliczone indeksy łańcuchowe do sytuacji demograficznej gminy  w stosunku do przeciętnej dla powiatu.  

 

Tabela 25 Prognoza ludności Gminy Leśnica zgodnie z opracowaną przez GUS prognozą 
ludności gmin na lata 2017 - 2030 

Lp. rok 

Prognozowana liczba mieszkańców 

Ogółem Mężczyźni Kobiety 

1 2 3 4 5 

1 2016 7 837 3 768 4 069 

2 2017 7 805 3 753 4 052 

3 2018 7 769 3 738 4 031 

4 2019 7 736 3 723 4 013 

5 2020 7 705 3 714 3 991 

6 2021 7 670 3 701 3 969 

7 2022 7 632 3 690 3 942 

8 2023 7 592 3 680 3 912 

9 2024 7 552 3 666 3 886 

10 2025 7 510 3 656 3 854 

11 2026 7 468 3 640 3 828 

12 2027 7 423 3 625 3 798 

13 2028 7 379 3 606 3 773 

14 2029 7 334 3 591 3 743 

15 2030 7 287 3 569 3 718 

Źródło: GUS, Prognoza ludności gmin na lata 2017 – 2030; https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-

gmin-na-lata-2017-2030-opracowanie-eksperymentalne,10,1.html (data pobrania 12.02.2021) 

W analizie dla lat 2031 – 2050 przyjęto, że bazową dynamiką zmian liczby ludności – użytą do prognozy 

będzie ta, która opisuje cały powiat strzelecki. Dane dotyczące powiatu strzeleckiego zaczerpnięto 

z prognozy GUS’u na lata 2014-2050, sporządzonej na podstawie założeń, które były przedmiotem 

konsultacji szerokiego grona specjalistów reprezentujących środowisko naukowe. Zostały one 

zaprezentowane i przedyskutowane m.in. na Posiedzeniu Plenarnym Rządowej Rady Ludnościowej w dniu 

22 maja 2014 r. Uwagi ekspertów pozwoliły na wybór scenariusza założeń uznanego za najlepiej określający 

prawdopodobny rozwój ludności w perspektywie do 2050 r. GUSowską prognozę ludności dla powiatu 

krapkowickiego prezentuje poniższa tabela. Dodatkowo dynamikę zmian liczby mieszkańców zilustrowano 

poprzez odpowiednio policzone indeksy łańcuchowe. 

 

 

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-gmin-na-lata-2017-2030-opracowanie-eksperymentalne,10,1.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-gmin-na-lata-2017-2030-opracowanie-eksperymentalne,10,1.html
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Tabela 26 Prognoza liczby ludności wraz z dynamiką zmian rocznych powiatu strzeleckiego 

rok 
Prognozowana 
liczba ludności 

indeks 
łańcuchowy 

2030 68 129   

2031 67 564 0,992 

2032 66 993 0,992 

2033 66 414 0,991 

2034 65 829 0,991 

2035 65 238 0,991 

2036 64 640 0,991 

2037 64 036 0,991 

2038 63 423 0,990 

2039 62 806 0,990 

2040 62 183 0,990 

2041 61 555 0,990 

2042 60 923 0,990 

2043 60 289 0,990 

2044 59 652 0,989 

2045 59 011 0,989 

2046 58 369 0,989 

2047 57 725 0,989 

2048 57 080 0,989 

2049 56 435 0,989 

2050 55 791 0,989 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS 

W dalszej części opracowania przyjęto, że zmiany liczby ludności w gminie będą poddane procesom 

o podobnej dynamice do tych, jakie następują w całym powiecie ale o mniejszej dynamice spadku liczby 

mieszkańców, w związku z faktem że liczba mieszkańców prognozowana w roku 2020 jest niższa niż 

faktyczna. 

Łączną Prognozę liczby ludności zamieszkującej gminy Leśnica do roku 2050 ukazuje poniższa tabela.  

Tabela 27 Prognoza liczby ludności gminy Leśnica na lata 2021 – 2050 

Lp. rok Prognozowana liczba ludności 
indeks  

łańcuchowy 

1 2 3 4 

1 2021 7 670  

2 2022 7 632  

3 2023 7 592  

4 2024 7 552  

5 2025 7 510  

6 2026 7 468  

7 2027 7 423  

8 2028 7 379  

9 2029 7 334  

10 2030 7 287  

11 2031 7 269 0,9975 

12 2032 7 250 0,9975 

13 2033 7 232 0,9974 

14 2034 7 213 0,9974 
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15 2035 7 193 0,9973 

16 2036 7 173 0,9973 

17 2037 7 153 0,9972 

18 2038 7 133 0,9971 

19 2039 7 112 0,9971 

20 2040 7 091 0,9970 

21 2041 7 069 0,9970 

22 2042 7 047 0,9969 

23 2043 7 025 0,9969 

24 2044 7 003 0,9968 

25 2045 6 981 0,9968 

26 2046 6 958 0,9967 

27 2047 6 935 0,9967 

28 2048 6 912 0,9966 

29 2049 6 888 0,9966 

30 2050 6 865 0,9966 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: GUS, Prognoza ludności gmin na lata 2017 – 2030   

oraz prognoza dla powiatów i miast na prawie powiatu na lata 2014-2050 
 

10.3. Możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnej 

i infrastruktury technicznej, a także infrastruktury społecznej, służących 

realizacji zadań własnych gminy 

Z analizy budżetu gminy w latach że w latach 2014 – 2020 wynika, że dochód gminy sukcesywnie wzrastał a 

poziom wydatków inwestycyjnych utrzymywał się na stosunkowo wysokim poziomie.  

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców, 

stanowią zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.0.713 

t.j.) zadania własne gminy.  Finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które należą do 

zadań własnych gminy, podlega przepisom ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (jt. 

Dz. z 2019 r., poz.  869 ze zmianami). Inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, 

energii elektrycznej lub ciepła realizowane będą w sposób określony w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 

r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zmianami). 

Ze względu na fakt, iż planowane inwestycje zlokalizowane są w granicach obszarów w pełni wykształconej 

zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w granicach jednostki osadniczej bądź w ich bezpośrednim 

sąsiedztwie i posiadają wymagany dostęp do drogi publicznej oraz niezbędnej infrastruktury technicznej 

ocenia się, że potrzeby inwestycyjne wynikające z lokalizacji nowej zabudowy, nie przekraczają możliwości 

finansowania przez budżet miasta. Wykonanie niezbędnych sieci komunikacyjnych oraz infrastruktury 

technicznej i społecznej będzie przebiegać etapami, w długim, 30 – letnim horyzoncie czasowym. 

Dodatkowo nadwyżka finansowa świadczy, że gmina pozostaje w dobrej kondycji finansowej i nie ma 

problemów z finansowaniem wydatków bieżących, które realizują zadania własne gminy z zakresu 

wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej. 

W niniejszym dokumencie nie przewiduje się lokalizacji nowych terenów przeznaczonych pod zabudowę, 

które wymagałyby znaczących inwestycji ze strony gminy. Przewidziane w Studium tereny zabudowy 

mieszkaniowej generalnie znajdują się w zasięgu istniejących sieci infrastruktury technicznej, a dostęp 

powinien być już zapewniony poprzez budowę przyłączy, które należą do zadań Inwestorów.  
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10.4. Bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę 

Zgodnie z ustawą opizp, oceniając potrzeby i możliwości rozwoju gminy obowiązkowo należy uwzględnić 

bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę.  

W bilansie:  

1) formułuje się maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę;  

2) szacuje się chłonność, położonych na terenie gminy, obszarów o w pełni wykształconej zwartej strukturze 

funkcjonalno-przestrzennej;  

3) szacuje się chłonność, położonych na terenie gminy, obszarów przeznaczonych w planach miejscowych 

pod zabudowę, położonych poza obszarami o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-

przestrzennej;  

4) porównuje się maksymalne zapotrzebowanie z wyszacowaną chłonnością.  

 

Zapotrzebowanie na nową zabudowę i chłonność określa się w ilości powierzchni użytkowej zabudowy, w 

podziale na funkcje zabudowy.  

Jeśli wyszacowana chłonność jest większa niż zapotrzebowanie na nową zabudowę nie wolno planować 

nowej zabudowy poza obszarami o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej i 

pozostałymi obszarami przeznaczonymi w planach miejscowych pod zabudowę.  

Jeśli wyszacowana chłonność jest mniejsza niż zapotrzebowanie na nową zabudowę, można planować 

nową zabudowę poza ww. obszarami, pod warunkiem wykazania, że gmina ma możliwości finansowe 

wykonania potrzebnych sieci komunikacyjnych i infrastruktury technicznej oraz społecznej, służących 

realizacji zadań własnych gminy, na wszystkich obszarach istniejącej i planowanej zabudowy.  

Z opracowanego w ww. sposób bilansu terenów wynika, że wyszacowana chłonność terenów 

przeznaczonych pod zabudowę w gminie jest nieznaczenie mniejsza niż zapotrzebowanie na nową 

zabudowę, co oznacza, że wolno wyznaczać nowe tereny przeznaczone pod zabudowę poza obszarami o w 

pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej i poza terenami wyznaczonymi pod 

zabudowę w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.   

 

10.4.1. Zapotrzebowanie na nową zabudowę 

10.4.1.1. Zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniową 

Ważnym parametrem warunków zabudowy jest wskaźnik powierzchni zabudowy mieszkaniowej 

przypadający na jednego mieszkańca. Istniejący wskaźnik powierzchni mieszkania przypadający na 1 osobę 

w gminie Leśnica w roku 2019 wynosił 33,9 m2/na, co jest tendencja korzystną.  Jest to jednak wskaźnik 

nadal prawie o połowę mniejszy niż w Europie. Jako docelowy wskaźnik powierzchni mieszkaniowej na 

osobę w gminie przyjęto 50 m2/osobę.  

Na podstawie prognozowanej liczby mieszkańców w gminne w perspektywie 30 lat ustalono docelową 

powierzchnie użytkową funkcji mieszkaniowej przy założeniu docelowej powierzchni mieszkaniowej na 

osobę 50m2.  

Od tak ustalonej powierzchni docelowej mieszkaniowej odjęto istniejącą powierzchnię zabudowy 

mieszkaniowej określonej na podstawie aktualnej liczby mieszkańców i aktualnego wskaźnika powierzchni 

mieszkaniowej przypadające na jednego mieszkańca. 

Określone tak zapotrzebowanie zwiększono o 30% zgodnie z dopuszczonym ustawą o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym wskaźnikiem niepewności inwestycyjnej. 

Zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniowa zapewniających potrzeby wewnętrzne gminy 

(mieszkańców gminy)  przy prognozowanej liczbie mieszkańców gminy w roku 2050 = 6865 szacuje się w 

wysokości 

 (6865 x 50m2 – 7522 x 33,9 m2 ) + 30% = 114 730 m2. 
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Oszacowane zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową w gminie wynosi: 114 730 m2 

powierzchni użytkowej zabudowy 

10.4.1.2. Zabudowa obsługująca gospodarkę rolniczą 

Obecnie tereny zabudowy rolniczej stanowią 1,55 % gruntów rolnych. Szacuje się, że zabudowa rolnicza 

będzie wymagać rehabilitacji, zmiany warunków technicznych, zmiany technologii, co będzie wymagać 

nowych terenów zabudowy rolniczej zagrodowej, zapotrzebowanie na nową zabudowę określa się, jako 50 

% powierzchni istniejącej zabudowy rolniczej, czyli 0,8 % użytków rolnych. Rozwój zabudowy rolniczej 

wynika ze zmiany technologii produkcji, co wiąże się z budową obiektów o innej kubaturze i innej obsłudze 

technologicznej i infrastrukturalnej a zatem nie pozwala na wykorzystanie istniejących obiektów lub wymianie 

istniejących obiektów na nowe. 

Przyjęta do obliczeń powierzchnia użytków rolnych nie stanowi jednak powierzchni działek budowlanych lub 

terenów przeznaczonych pod zabudowę a faktycznie tereny użytków wydzielone najczęściej po obrysie 

budynków lub budynek i teren utwardzony związany z obsługa obiektów budowlanych. Statystyczny 

ewidencyjny użytek zabudowy rolniczej stanowi zatem około 20-30 % faktycznej powierzchni zabudowy 

siedliskowej lub obszaru obsługi produkcji rolniczej, dlatego dla oszacowanego zapotrzebowania na nową 

powierzchnie zabudowy rolniczej stosuje się wskaźnik intensywności zabudowy 0,2- średni w stosunku do 

terenów wydzielonych użytków gruntów  a nie terenów przeznaczonych pod zabudowę dokumentami 

planistycznymi. 
 

Powierzchnia gruntów rolnych wynosi  7271ha. 

0,8 % z 7271 ha wynosi 58 ha, co w przeliczeniu na powierzchnie całkowitą zabudowy, przy wskaźniku 

intensywności zabudowy 0,2 wynosi 116 000 m2 powierzchni całkowitej zabudowy. Powierzchnia użytkowa 

zabudowy stanowi około 80 % powierzchni całkowitej zabudowy, dlatego powierzchnia użytkowa zabudowy 

zapotrzebowania na nową zabudowę zagrodową wynosi 92 800 m2. 

Oszacowane zapotrzebowanie na nową zabudowę związaną z rolnictwem w gminie wynosi: 92 800 m2 

powierzchni użytkowej zabudowy 

10.4.1.3. Zabudowa usługowa 

Zapotrzebowanie na zabudowę usługową określa się w stosunku do oszacowanego zapotrzebowania na 

nową zabudowę mieszkaniową i zagrodową łącznie oraz zapotrzebowanie na zabudowę usługową w 

zabudowie istniejącej. Zapotrzebowanie na usługi związane jest z podstawową obsługę terenów 

mieszkaniowych szacuje się w wysokości 40 % powierzchni zapotrzebowania na nową zabudowę 

mieszkaniową i zagrodowa łącznie 

Oszacowane zapotrzebowanie na nową zabudowę usługową dla terenów projektowanej zabudowy 

mieszkaniowej wynosi: 

(114 730 m2 +92 800 m2 ) x 0,4 =83 012 m2  
 

Zgodnie z istniejącą strukturą użytkowania gruntów tereny zabudowy usługowej stanowią 9,7 % istniejących 

terenów mieszkaniowych oraz zabudowy zagrodowej, przy założeniu, że dla prawidłowej obsługi terenów 

mieszkaniowych w usługi zapotrzebowanie na tereny usług powinny wynosić 40 % terenów mieszkaniowych, 

na potrzeby istniejącej zabudowy zapotrzebowanie na tereny zabudowy usługowej wynosi 30,3 % istniejącej 

powierzchni mieszkaniowej, obliczonej na podstawie aktualnej liczby mieszkańców i aktualnego wskaźnika 

powierzchni mieszkaniowej przypadającej na jednego mieszkańca. 

Oszacowane zapotrzebowanie na nową zabudowę usługową dla terenów istniejącej zabudowy 

mieszkaniowej wynosi: 

7522 x 33,9 m2 x 0,303 = 77263 m2 

 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LEŚNICA  

 

93 

Oszacowane zapotrzebowanie na nową zabudowę usługową wynosi: 160 275 m2 powierzchni 
użytkowej zabudowy 

10.4.1.4. Zabudowa produkcyjna 

Teren gminy posiada przeciętne walory rozwoju funkcji produkcyjnej wysokonakładowej, w związku z 

wysokimi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi obszaru gminy. Dla prawidłowego rozwoju funkcjonalno-

przestrzennego gminy niezbędne wyznaczanie w dokumentach planistycznych terenów pod jej rozwój. 

Oszacowano na podstawie analiz zabudowy istniejącej, sytuacji demograficznej oraz społecznej, że 

zapotrzebowanie na zabudowę produkcyjną wyrażone w stosunku powierzchni zabudowy użytkowej funkcji 

produkcyjnej w stosunku do powierzchni zabudowy użytkowej funkcji mieszkaniowej wynosi 20-40  %. 

Przyjęto maksymalny wskaźnik 40% w stosunku do zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową i 

zagrodową. 

Oszacowane zapotrzebowanie na nową zabudowę produkcyjną dla terenów projektowanej zabudowy 

mieszkaniowej wynosi: 

(114 730 m2 +92 800 m2 ) x 0,4 =83 012 m2  

 

Zgodnie z istniejącą strukturą użytkowania gruntów tereny zabudowy produkcyjnej stanowią 9,2 % 

istniejących terenów mieszkaniowych oraz zabudowy zagrodowej, przy założeniu, że dla prawidłowej obsługi 

terenów mieszkaniowych w tereny produkcyjne zapotrzebowanie na tereny produkcyjne powinno wynosić 40 

% terenów mieszkaniowych, na potrzeby istniejącej zabudowy zapotrzebowanie na tereny nowej zabudowy 

usługowej wynosi 30,8 % istniejącej powierzchni mieszkaniowej, obliczonej na podstawie aktualnej liczby 

mieszkańców i aktualnego wskaźnika powierzchni mieszkaniowej przypadającej na jednego mieszkańca. 

Oszacowane zapotrzebowanie na nową zabudowę produkcyjna dla terenów istniejącej zabudowy 

mieszkaniowej wynosi: 

7522 x 33,9 m2 x 0,308 = 78 538 m2 

 

Oszacowane zapotrzebowanie na nową zabudowę produkcyjną wynosi: 161 550 m2 powierzchni 

użytkowej zabudowy 

 

 

10.4.1.5. Zestawienie maksymalnego zapotrzebowania gminy na nową zabudowę 

w podziale na funkcję zabudowy 

10.4.2. Założenia szacunku chłonności 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest dokumentem 

strategicznym, długoterminowym o założonej skali ogólności i elastyczności. Studium ustalając kierunki 

zagospodarowania określa obszary wielofunkcyjne, dlatego aby określić chłonność poszczególnych funkcji 

zabudowy, dla obszarów o określonych kierunkach rozwoju podlegających analizie oszacowano udział 

funkcji terenu oraz powierzchnie użytkową zabudowy w podziale na funkcje z uwzględnieniem przeciętnych 

intensywności zabudowy, określonych na podstawie istniejącej zabudowy. W ten sposób ustalono wskaźnik 

powierzchni użytkowej zabudowy wyrażony w powierzchni przypadającej na 1 ha obszaru o określonym 

kierunku rozwoju. Obliczenia szacunków chłonności poszczególnych obszarów  przedstawiają poniższa 

tabela. 
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Tabela 28. Gmina Leśnica – obliczenia wskaźników chłonności obszarów 

obszar  

powierzchnia 

netto  

z 1 ha 

Powie-

rzchnia 

netto  

w m2 

funkcja 
udział 

% 

powierzchnia 

w m2 

wskaźnik 

intensywno

ści 

zabudowy 

powierzchnia 

całkowita 

zabudowy 

użytkowej  

na 1 ha 

powierzchnia 

użytkowa 

zabudowy 

użytkowej  

na 1 ha 

(80% 

powierzchni 

całkowitej) 

1 2 5 6 7 8 9 10 11 

MN 

powierzchnia 

netto 
- 20% - 
(komunikacja + 

infrastruktura 
techniczna ) 
- 20% - (zieleń) 

6000 

M 70% 4200 0,2 840 672 

U 30% 1800 0,1 180 144 

MM 

powierzchnia 

netto 
- 20% - 
(komunikacja + 
infrastruktura 

techniczna ) 
- 20% - (zieleń) 

6000 

M 35% 2100 0,2 420 336 

RM 35% 2100 0,1 210 168 

U 30% 1800 0,1 180 144 

MW 

powierzchnia 
netto 

- 20% - 
(komunikacja + 
infrastruktura 

techniczna ) 
- 20% - (zieleń) 

6000 

M 70% 4200 0,6 2520 2016 

U 30% 1800 0,2 360 288 

MC 

powierzchnia 
netto 
- 20% - 

(komunikacja + 
infrastruktura 
techniczna ) 

- 20% - (zieleń) 

6000 

M 50% 3000 0,6 1800 1440 

U 50% 3000 0,2 600 480 

MU 

powierzchnia 
netto 

- 20% - 
(komunikacja + 
infrastruktura 

techniczna ) 
- 20% - (zieleń) 

6000 

M 40% 2400 0,2 480 384 

U 60% 3600 0,1 360 288 

RM 

R/RM 

powierzchnia 

netto 
- 20% - 
(komunikacja + 

infrastruktura 
techniczna ) 
- 10% - (zieleń) 

7000 R 100% 7000 0,1 700 560 

RU 

powierzchnia 
netto 
- 20% - 

(komunikacja + 
infrastruktura 
techniczna ) 

- 10% - (zieleń) 

7000 R 100% 7000 0,3 2100 1680 

RW 

ML 

powierzchnia 
netto 

- 20% - 
(komunikacja + 
infrastruktura 

techniczna ) 
- 20% - (zieleń) 

6000 U 100% 6000 0,1 600 480 

U 

(UP, UT, 

UZ, US, 

UK/ZP 

UK-R 

UKS 

powierzchnia 
netto 
- 20% - 
(komunikacja + 

infrastruktura 
techniczna ) 
- 20% - (zieleń) 

6000 U 100% 6000 0,2 1200 960 

P 

powierzchnia 

netto 
- 20% - 
(komunikacja + 

6000 
P 80% 4800 0,2 960 768 

U 20% 1200 0,2 240 192 
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infrastruktura 
techniczna ) 

- 20% - (zieleń) 

Ef 

powierzchnia 
netto 

- 20% - 
(komunikacja + 
infrastruktura 

techniczna ) 
- 20% - (zieleń) 

6000 EF 100% 0 0 0 0 

Tabela 29. Gmina Leśnica – wskaźniki chłonności obszarów o określonych kierunkach 
rozwoju 
Lp. funkcje Funkcja zabudowy Powierzchnia zabudowy 

użytkowej  
na 1 ha 

1 2 3 4 

1 
MN –tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 

M - mieszkaniowa 672 

U - usługowa 144 

2 
MM– tereny zabudowy 
mieszkaniowej mieszanej 

M - mieszkaniowa 336 

R – rolnicza 168 

U - usługowa 144 

3 
MW –tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej 

M - mieszkaniowa 
2016 

U - usługowa 
288 

3 
MU –tereny zabudowy 
mieszkaniowo - usługowej 

M - mieszkaniowa 384 

U - usługowa 288 

3 
MC –tereny zabudowy 
mieszkaniowej śródmiejskiej 

M - mieszkaniowa 1440 

U - usługowa 480 

4 
RM, R/RM – tereny zabudowy 
zagrodowej 

R- rolnicza 560 

4 
RU – tereny obsługi produkcji 
rolniczej 

R- rolnicza 1680 

5 

RW – tereny zabudowy 
usługowej – usługi turystyki, 
rekreacyjne i wypoczynkowej 

ML – tereny zabudowy rekreacji 
indywidualnej 

U - usługowa 480 

6 
U – tereny zabudowy usługowej 
U, UP, UT, UZ, US, UK/ZP 
UK-R, UKS, MOP 

U - usługowa 960 

10 
P – tereny zabudowy 
produkcyjnej 

P - produkcyjna 768 

U - usługowa 192 

 

10.4.3. Chłonność obszarów o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno – 

przestrzennej w granicach jednostki osadniczej 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) art. 10 ust. 7 pkt. 2 szacuje się chłonność, położonych na terenie 

gminy, obszarów o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno – przestrzennej w granicach 

jednostki osadniczej w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach 
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miejscowości i obiektów fizjograficznych, rozumianą jako możliwość lokalizowania na tych obszarach nowej 

zabudowy, wyrażoną w powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy. Ustawa z dnia 

29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 166, 

poz. 1612 ze zm.) definiuje jednostkę osadniczą (art. 2 pkt 1) jako „wyodrębniony przestrzennie obszar 

zabudowy mieszkaniowej wraz z obiektami infrastruktury technicznej zamieszkały przez ludzi”. 

Na podstawie ww przepisów wyodrębniono jednostki osadnicze, w których dokonano pomiaru 

poszczególnych obszarów funkcjonalnych poza terenami ujętymi w obowiązujących miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego 

Tabela 30. Gmina Leśnica - – bilans terenów  pod nową zabudowę w granicach jednostek 
osadniczych o w pełni wykształconej strukturze funkcjonalnej nie ustalonych pod 
zabudowę w obowiązujących planach miejscowych [w ha] 

Lp. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 MM 18,16 3,5 7,96 14,33 0,92 - 2,87 - - 0,62 2,58 4,52 55,46 

2 U - 10,22 7,96 - - - - - - - - - 18,18 

3 P - - - - - - 2,11 - - - - - 2,11 

4 RM - - - - - - - - - 2,05 - - 2,05 

5 
18,16 

13,72 15,92 14,33 0,92 - 4,98 - - 2,67 2,58 4,52 18,16  

Tabela dotyczy terenów niezabudowanych, tereny zabudowane objęte są ustaleniami miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego 

 

Tabela 31. Gmina Leśnica –obliczenia szacunkowej chłonności terenów w granicach 
jednostek osadniczych o w pełni wykształconej strukturze funkcjonalnej 

Lp. Obszary Powierzchnia w ha 
Funkcje 

zabudowy 

Wskaźnik 
powierzchni 
użytkowej 

zabudowy na 1 ha 
(w m2) 

Oszacowana 
chłonność 

(w m2powierzchni 
zabudowy 
użytkowej)  

 

1 2 3 4 5 6 

1 MM 55,45 

M 336 21292,8 

R 168 7984,8 

U 144 7984,8 

2 U 18,18 U 960 17452,8 

3 P 2,11 
P 768 1620,48 

U 192 405,12 

4 RM 2,05 R 560 1148 
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Tabela 32. Gmina Leśnica –chłonność terenów w granicach jednostek osadniczych o w pełni 
wykształconej strukturze funkcjonalnej  

Lp. 
Funkcje 

zabudowy 

chłonność terenów w granicach jednostek 
osadniczych o w pełni wykształconej strukturze 

funkcjonalnej 
w m2 powierzchni zabudowy 

1 2  

1 M - mieszkaniowa 18 631 

2 U - usługowa 25 843 

3 R - rolnicza 10 464 

4 P - produkcyjna 1 620 

10.4.4. Chłonność obszarów przeznaczonych w planach miejscowych pod 

zabudowę 

Gmina Leśnica posiada pełne pokrycie planami miejscowymi. Tereny, dające możliwość lokalizowania nowej 
zabudowy, wyznaczone w planie pod zabudowę zbilansowano w tabeli poniżej. 

Tabela 33. Gmina Leśnica – bilans terenów pod zabudowę ustalonych pod zabudowę w 
obowiązujących planach miejscowych [w ha] 

Lp. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

TERENY ZABUDOWANE 

1 MM 23,87 22,2 50,08 28,66 27,07 24,66 22,27 31,18 11,46 31,78 39,58 12,82 325,63 

2 MN 19,46 - - - - - - - - - 7,46 - 26,92 

3 MW 3,41 - - - - - - - - - 2,14 - 5,55 

4 MC 8,04 - - - - - - - - - - - 8,04 

5 MU 14,03 - 1,8 - - - - - - - 0,6 - 16,43 

6 RM - - 1,02 - - - - 1,81 1,39 - - - 4,22 

7 RU 3,7 - - - - - - - - - 6,4 - 10,1 

8 U 8,61 17,42 1,34 0,94 6,59 - 1,59 1,2 - - 0,62 - 38,31 

9 RW, ML - - - - - - - - 7,44 - - - 7,44 

10 P 21,48 - - - 1,95 - 1,39 - - 4,61 - 0,91 30,34 

11 SUMA 102,6 39,62 54,24 29,6 35,61 24,66 25,25 34,19 20,29 36,39 56,8 13,73  

TERENY NIEZABUDOWANE 

12 MM 9,42 11,22 41,73 26,71 18,17 9,67 44,39 5,86 1,07 19,77 24,81 7,29 220,11 

13 MN 17,41 - - - - - - - - - - - 17,41 

14 MC 3,59 - - - - - - - - - - - 3,59 

15 MU 2,82 1,6 3,78 - - - - - - - - - 8,2 

16 RM - - - - - - - - - - 5,81 3,93 9,74 

17 RU - - - - - - - - - - 2,3 - 2,3 

18 U 1,5 0,88 - 0,43 - - - - - 11,37 11,3 - 25,48 

19 RW, ML - - - - - - - 12,25 6,69 - - - 18,94 

20 P 38,04 - 50,12 17,65 0,67 2,25 6,82 - - 0,91 11,74 29,52 157,72 

21 EF, EW - - - - - - 6,3 - - - - - 6,3 

22 SUMA 88,38 13,7 
100,6

3 
47,79 18,84 11,92 59,01 18,11 7,76 32,05 57,96 45,74  
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Tabela 34. Gmina Leśnica – obliczenia szacunkowej chłonności terenów 
przeznaczonych pod zabudowę w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego - niezabudowanych 

Lp. Obszar Powierzchnia w ha 
Funkcje 

zabudowy 

Wskaźnik 
powierzchni 
użytkowej 

zabudowy na 1 ha 
(w m2) 

Oszacowana 
chłonność 

(w m2powierzchni 
zabudowy 
użytkowej) 

1 2 3 4 5 6 

1 MM 220,11 

M 336 73956,96 

R 168 36978,48 

U 144 31695,84 

2 MN 17,41 
M 672 11699,52 

U 144 2507,04 

3 MC 3,59 
M 1440 5169,6 

U 480 1723,2 

4 MU 8,2 
M 384 3148,8 

U 288 2361,6 

5 RM 9,74 R 560 5454,4 

6 RU 2,3 R 560 1288 

7 U 25,48 U 960 24460,8 

8 RW, ML 18,94 U 480 9091,2 

9 P 157,72 
P 768 121129 

U 192 30282,24 

10 Ef, Ew 6,3 E 0 0 

 
Tabela 35. Gmina Leśnica– chłonność terenów przeznaczonych pod zabudowę w 
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 

Lp. 
Funkcje 

zabudowy 

chłonność terenów przeznaczonych pod zabudowę 
w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego - w m2 powierzchni zabudowy 

1 2  

1 M - mieszkaniowa 93 975 

2 U - usługowa 102 122 

3 R - rolnicza 43 721 

4 P - produkcyjna 121 129 
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10.4.5. Bilans możliwości rozwoju zabudowy na terenie gminy 

Tabela 36. Gmina Leśnica - projektowane tereny w studium poza obszarami w granicach 
jednostek osadniczych oraz poza obszarami ustalonymi pod zabudowę  
w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego [w ha] 

Lp. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 RU - - - - - - - - - - - 5,41 5,41 

2 P - - - 5,6 - - 6,91 - - - 32,95 - 45,46 

3 U - - - - 7,82 - - - - - - - 7,82 

4 Ef 22,16 - 18,86 56,91 - - 22,06 - - - 19,8 - 139,79 

5 SUMA 
22,16  18,86 56,91 7,82  29,97    107,75 5,41  

 

 
Tabela 37. Gmina Leśnica – obliczenia szacunkowej chłonności nowo projektowanych 
terenów w studium przeznaczonych pod zabudowę poza obszarami w granicach jednostek 
osadniczych oraz poza obszarami ustalonymi pod zabudowę  
w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 

Lp. Obszar Powierzchnia w ha 
Funkcje 

zabudowy 

Wskaźnik 
powierzchni 
użytkowej 

zabudowy na 1 ha 
(w m2) 

Oszacowana 
chłonność 

(w m2powierzchni 
zabudowy 
użytkowej) 

1 2 3 4 5 6 

1 RU 5,41 R 560 3029,6 

2 P 49,86 
 

P 768 34913,28 

U 192 8728,32 

3 U 7,82 U 960 7507,2 

4 Ef 139,79 E 0 0 

 
Tabela 38. Gmina Leśnica – szacunkowa chłonność terenów przeznaczonych pod nową 
zabudowę w studium poza obszarami w granicach jednostek osadniczych oraz poza 
obszarami ustalonymi pod zabudowę w obowiązujących miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego 

Lp. 
Funkcje 

zabudowy 

Chłonność terenów przeznaczonych pod nową 
zabudowę w studium poza obszarami w granicach 

jednostek osadniczych oraz poza obszarami 
ustalonymi pod zabudowę  

w obowiązujących miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego - w m2 

powierzchni zabudowy 

1 2  

1 M - mieszkaniowa 0 

2 U - usługowa 16 235 

3 R - rolnicza 3 030 

4 P - produkcyjna 34913 
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Tabela 39. Gmina Leśnica –zestawienie maksymanego zapotrzebowania na nową zabudowę 
z sumą powierzchni zaprojektowaną w studium nowej zabudowy 
Funkcje 
zabudowy 

Oszacowane 
zapotrzebowanie 

na nową zabudowę 

Chłonność terenów 
w granicach 

jednostek 

osadniczych  
o w pełni 

wykształconej 

strukturze 
funkcjonalnej 

w m2 powierzchni 

zabudowy 

Chłonność terenów 
przeznaczonych 
pod zabudowę w 

miejscowych 
planach 

zagospodaro-wania 

przestrzennego 
niezabudowa- 

nych 

w m2 powierzchni 
zabudowy 

Chłonność terenów 
projektowanej 

zabudowy  

w studium poza 
obszarami  

w granicach 

jednostek 
osadniczych oraz 
przeznaczonych 

w miejscowych 
planach 

zagospodarz-wania 

przestrzennego 
w m2 powierzchni 

zabudowy 

Suma 
projektowanych 

terenów pod 

zabudowę w 
studium 

(kolumny 2+3+4) 

1 2 3 4 5 6 
M – 
mieszkanio-

wa 
114 730 18 631 93 975 0 

112 606 

U - 
usługowa 

160 275 25 843 102 122 16 235 144 200 

RM - 
rolnicza 

92 800 10 464 43 721 3 030 57 215 

P - 
produkcyjna 

161 550 1 620 121 129 34913 157 662 

 

W związku z bilansem zrezygnowano z części terenów projektowanych pod zabudowę produkcyjną 

w Zalesiu Śląskim i Raszowej, wyznaczonych w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Leśnica ale nie ujętych w planach miejscowych.  

 

Zaprojektowana nowa zabudowa w projekcie studium poza obszarami w granicach jednostek osadniczych 

oraz przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zawiera się w ustalonym 

zapotrzebowaniu na nową zabudowę. 

 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) art. 10 ust. 5 pkt. 4 porównuje się maksymalne w skali 

gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę, oraz sumę powierzchni użytkowej zabudowy obszarów o w 

pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej oraz przeznaczonych w planach 

miejscowych pod zabudowę, a następnie, gdy maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na nową 

zabudowę, nie przekracza chłonności zabudowy w granicach jednostek osadniczych oraz terenów 

zabudowy określonych w planach miejscowych, nie przewiduje się lokalizacji nowej zabudowy poza 

obszarami jednostek osadniczych oraz terenów zabudowy w planach miejscowych. Jeżeli maksymalne w 

skali gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę, przekracza chłonności zabudowy w granicach jednostek 

osadniczych oraz terenów zabudowy określonych w planach miejscowych – bilans terenów pod zabudowę 

uzupełnia się o różnicę tych wielkości wyrażoną w powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje 

zabudowy, i przewiduje się lokalizację nowej zabudowy poza obszarami jednostek osadniczych oraz 

terenów zabudowy w planach miejscowych, maksymalnie w ilości wynikającej z uzupełnionego bilansu. 

Zgodnie z analizami i bilansami przeprowadzonymi powyżej, maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na 

nową zabudowę, przekracza chłonności zabudowy w granicach jednostek osadniczych oraz terenów 

zabudowy określonych w planach miejscowych, dlatego w studium wyznaczono nowe tereny pod zabudowę 

poza granicami jednostek osadniczych oraz terenów zabudowy określonych w planach miejscowych. 

Wyznaczona nowa zabudowa nie przekracza bilansu maksymalnego w skali gminy zapotrzebowanie na 

nową zabudowę.  

Zaprojektowany rozwój zabudowy w studium jest zgodny z regulacjami ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 10 ust. 5 pkt. 4. 
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Analizując projektowaną zabudowę w studium stwierdza się że 37 % projektowanej zabudowy ustalona jest 

w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, 47 % znajduje się w granicach 

jednostek osadniczych o w pełni wykształconej strukturze funkcjonalne a jedynie 16 % zaprojetkowane 

zostało poza w granicami jednostek osadniczych o w pełni wykształconej strukturze funkcjonalnej i tereny w 

prawie 70 % to zabudowa produkcyjna i usługowa, która ze względu na układ osadniczy zabudowy 

mieszkaniowej Gminy powinny byż zlokalizowana w odaleniu od ternów mieszkaniowych. 

 

10.5. Potrzeby i możliwości rozwoju gminy  

Istniejące jednostki osadnicze w sposób naturalny rozwinęły się w obrębie terenów o korzystnych warunkach 

fizjograficznych. Nowe tereny pod zabudowę należałoby wyznaczać w sąsiedztwie zabudowy istniejącej, 

w pierwszej kolejności wypełniając luki w zabudowie istniejącej – tereny dla zabudowy mieszkaniowej 

uzupełniającej i zabudowy zagrodowej. Jednocześnie należałoby unikać rozciągania zabudowy wzdłuż 

istniejących dróg z uwagi na potrzebę pozostawienia między poszczególnymi miejscowościami terenów 

otwartych ze względu na przewietrzanie czy migracji zwierząt. Tereny pod zabudowę mieszkaniową 

zorganizowaną, w formie osiedli oraz zabudowę produkcyjną, usługową i magazynowo – składową, jako 

tereny ofertowe gminy powinny być wyznaczone w miarę możliwości na gruntach o niższych klasach 

bonitacyjnych gleb oraz poza obszarami cennymi przyrodniczo. 

Tereny dla rozwoju rolnictwa – to przede wszystkim grunty orne o wyższych klasach bonitacyjnych gleb 

klasy IV, na których dopuszczona byłaby możliwość realizacji nowej zabudowy zagrodowej dla obsługi 

gospodarstw rolnych – tereny upraw polowych; następne tereny to istniejące łąki w dolinach rzek, do 

wykorzystania dla rozwoju funkcji hodowlanej, bez możliwości wprowadzania zabudowy zagrodowej, ze 

względu na zagrożenia powodziowe występujące na tych obszarach. Istniejące cieki powierzchniowe i 

tereny do nich przylegające mogą być wykorzystane do rozwoju gospodarstw rybackich poprzez budowę 

stawów hodowlanych i realizację zabudowy dla obsługi tych gospodarstw – tereny przydatne dla gospodarki 

rybackiej. 

Tereny dla rozwoju leśnictwa – tereny istniejących lasów – do utrzymania upraw leśnych oraz tereny 

przylegające do kompleksów leśnych, na glebach niskich klas bonitacyjnych – do zalesień. 

Tereny dla rozwoju turystyki i rekreacji – obszar gminy Leśnica i występujące w nim uwarunkowania 

przyrodnicze, krajobrazowe, kulturowe stwarzają możliwości dla rozwoju różnych form turystyki i rekreacji.  

Kompleksy leśne, gospodarstwa rolnicze i rybackie, istniejące cieki powierzchniowe, stwarzają możliwości 

rozwoju różnych form turystyki, rekreacji i wypoczynku - od turystyki pieszej, rowerowej w powiązaniu ze 

ścieżkami dydaktycznymi, rekreacji wodnej, agroturystyki, po wypoczynek indywidualny na działkach 

rekreacyjnych, nowotworzonych i powstających w wyniku przekształcania zabudowy zagrodowej. 

 

11. STAN PRAWNY GRUNTÓW 
Na strukturę własności gruntów gminy dominujący wpływ ma struktura użytkowani gruntów z dużym 

udziałem gruntów leśnych, stanowiących własność Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. 

W rękach osób fizycznych znajduje się 67 %. Prawie 20 % gruntów stanowi własność Skarbu Państwa, z 

czego Zasoby Własności Rolnej Skarby Państwa to 431 ha co stanowi około 4 % powierzchni gminy a 

Lasów Państwowych prawie 20 % terenu gminy. Trzecim co do wielkości właścicielem areałów 

analizowanego terenu jest gmina. Grunty gminne stanowią niecałe 4 %. 
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Tabela 40. Gmina Leśnica - szczegółowa struktura własności gruntów 2020  

Lp Formy własności 

Powierzchnia w ha  Udział w 

% 
Miasto 

Tereny 

wiejskie 

Gmina 

ogółem 

1 2 3 4 5 6 

1 
Grunty Skarbu Państwa z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie 

wieczyste 
17 1826 1843 

19,49 

1.1 w tym: Grunty wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu 

Państwa 
4 427 431 

4,56 

1.2 Grunty w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 

Państwowe  
10 1274 1284 

13,58 

1.3 Grunty w trwałym zarządzie 

państ. jedn. org. zgodnie 

 z ustawą o gosp.nieruchom. 

0 0 0 

0 

1.4 Gr. wchodzące w skład zas. 

nier. Skarbu Pańswa z wył. 

gr. przekaz. w trwały zarząd 

0 17 17 

0,18 

1.5 Grunty Skarbu Państwa 

przekazane do zagosp. 

Agencji Mienia Wojskowego 

0 0 0 

0 

1.6 

 

Grunty Skarbu Państwa 

przekazane do zagosp. 

Wojskowej Agencji Mieszk. 

0 0 0 

0 

1.7 

 

Grunty Skarbu Państwa 

pokryte wodami 

powierzchniowymi 

3 9 12 

0,13 

1.8 

 

Gr. SP przekazane organom, 

które wyk.zadania zarządcze 

w stosunku do dróg publicz. 

0 99 99 

1,05 

2 Grunty Skarbu Państwa przekazane w użytkowanie wieczyste 43 45 88 0,93 

2.1 w tym: Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych 1 1 2 0,02 

2.2 Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym państwowych 

osób prawnych 
0 0 0 

0,00 

 Grunty SP w użytkowaniu 

wieczystym 

spółdzielni mieszkaniowych 

0 0 0 

0,00 

2.3 Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym pozostałych 

osób 
42 44 86 

0,91 

3 
Grunty gmin i związków międzygminnych z wyłączeniem gruntów 

przekazanych w użytkowanie wieczyste 
69 283 352 

3,72 

4 
Grunty gmin i związków międzygminnych przekazane w użytkowanie 

wieczyste 
4 0 4 

0,04 

5 Grunty osób fizycznych 1114 5233 6347 67,14 

5.1 

w tym: 

Grunty osób fizycznych wchodzące w skład gospodarstw rolnych 931 4625 5556 58,77 

5.2 Grunty osób fizycznych niewchodzące w skład gospodarstw rolnych 183 608 791 8,37 

6 Grunty spółdzielni 109 50 159 1,68 

7 Grunty kościołów i związków wyznaniowych 46 194 240 2,54 
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8 Grunty powiatu 26 64 90 0,95 

9 Grunty województwa 0 13 13 0,14 

10 Grunty będące własnością osób pozostałych 20 298 318 3,36 

Razem 9454 100  

 

12. WYSTĘPOWANIE OBIEKTÓW I TERENÓW CHRONIONYCH NA 
PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH 

W przeznaczeniu terenów do pełnienia funkcji planistycznych należy uwzględnić ograniczenia jakie wynikają 

z prawnej ochrony: środowiska, zasobów przyrody i warunków życia ludzi. Należy zapewnić przewidywaną 

prawem ochronę wszystkim elementów środowiska oraz elemntów przestrzenii chroninych obowiązującymi 

przepisami prawa. 

 

12.1. Ochrona przyrodniczo – rolnicza 

Do podstawowych form ochrony przyrody w Polsce należy tworzenie rezerwatów przyrody, parków 

narodowych, parków krajobrazowych, obszarów NATURA 2000 i obszarów chronionego krajobrazu. Coraz 

większe znaczenie mają także użytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne oraz zespoły przyrodniczo – 

krajobrazowe. Formami ochrony indywidualnej są: gatunkowa ochrona roślin i zwierząt oraz pomniki 

przyrody w rodzaju: pojedynczych drzew, alei, głazów narzutowych, skałek itp., które są akcentami wydatnie 

wpływającymi na urozmaicenie krajobrazu. 

Na obszarze gminy Leśnica ochronie przyrodniczej na podstawie ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 

kwietnia 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2015 r,. poz 1651 ze zm.) podlegają: 

- Park Krajobrazowy „Góra Św. Anny” 

- Obszar Natura 2000 Góra Świętej Anny PLH160002 - obszar siedliskowy 

- Rezerwat przyrody Biesiec 

- Rezerwat przyrody Góra Św. Anny 

- Rezerwat przyrody Grafik 

- pomniki przyrody. 

Ponadto ochronie podlegają nastepuące elemty środowiska przyrodniczego  

➢ tereny leśne; 

➢ grunty orne, łąki i pastwiska zaliczone do I- III klasy bonitacyjnej; 

➢ zieleń urządzona. 

 

12.1.1. Park krajobrazowy „Góra Św. Anny” 

Według art. 16 ustawy o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 roku „Park Krajobrazowy obejmuje obszar 

chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu 

zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju”. Grunty rolne, leśne i inne 

nieruchomości znajdujące się w granicach Parku pozostawia się w gospodarczym wykorzystaniu. W 

północnej części gminy zlokalizowany jest fragment Parku Krajobrazowego „Góra Świętej Anny”. Park 

ustanowiony jest na mocy Rozporządzenia Nr 0151/P/17/06 Wojewody Opolskiego z dnia 8 maja 2006 r. w 

sprawie Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny”. Całkowita powierzchnia parku wynosi 5051,0 ha, a 

powierzchnia strefy ochronnej parku 6374,0 ha. Park ten, typu wyżynnego, położony jest w środkowo – 

wschodniej części województwa opolskiego i obejmuje najdalej wysunięty na zachód fragment Wyżyny 

Śląskiej. Park zapewnia ochronę masywu Chełmu wraz z licznymi dolinami i wąwozami, wywierzyskami 

skalnymi i misami krasowymi. Głównymi walorami przyrodniczo-krajobrazowymi Parku Krajobrazowego 

”Góra Św. Anny” są: 

 charakterystyczna i urozmaicona rzeźba terenu - tworzy on jednostkę morfologicznokrajobrazową, która 

zdecydowanie wyróżnia się z płaskiej Równiny Opolskiej, pod wpływem erozji wykształciły się formy krasu 
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powierzchniowego i podziemnego, a w zalegających na krasie lessach wykształciły się malowniczych 

wąwozy, 

▪ zróżnicowana budowa geologiczna - obszar budują skały wieku triasowego, trzeciorzędowe skały 

wylewne oraz osady piaszczysto-żwirowo-gliniaste zlodowacenia środkowopolskiego; 

▪ cenne zasoby przyrodnicze, z uwagi na znaczne zróżnicowanie i zachowanie fragmentów dobrze 

wykształconych, naturalnych i półnaturalnych siedlisk występuje tu wiele chronionych i rzadkich 

gatunków roślin i zwierząt, charakterystyczną cechą szaty roślinnej tego terenu jest obecność 

gatunków muraw kserotermicznych (poza obszarem gminy) i lasów bukowych; 

▪ zasoby krajobrazu kulturowego, religijnego i historycznego Góry Św. Anny objęte zostały przez 

UNESCO. 

 

12.1.2. Obszar Natura 2000 Góra Świętej Anny PLH160002 

Obszar wyniesienia Garbu Chełmu z wychodniami wapieni i dolomitów środkowego triasu. Od południa 

opadający stromo zdenudowanym uskokiem tektonicznym, od północy łagodnie zanurzający się pod 

utworami polodowcowymi. Garb jest najdalej na zachód wysuniętą częścią środkowotriasowego progu 

strukturalnego (kuesty). Z trzech stron otoczony terenami nizinnymi stanowi wyraźną kulminację w 

krajobrazie. Rzeźba Chełmu należy do form krawędziowych, ukształtowanych w trzeciorzędzie i 

zmodyfikowanych przez morfologię czwartorzędową, a zwłaszcza dwukrotne nasunięcie się i regresję 

lodowca oraz procesy eolicznej akumulacji lessów i ich erozji. Garb jest rozczłonkowany na szereg 

wyniesień oddzielonych suchymi dolinkami i obszarami zrównań. W wierzchołkowej jego części, w obrębie 

wychodni skał węglanowych rzeźba krasowa, z lejami, misami i studniami krasowymi, 

wywierzyskami, wychodniami skalnymi, niewielkimi wnękami i grotami. Kulminację garbu stanowi 

nek wulkaniczny na Górze Św. Anny - 404 m n.p.m. Wśród obszarów o najwyższych 

walorach przyrodniczych dominującymi formami pokrycia terenu są lasy, w większości reprezentujące 3 

fitosocjologiczne odmiany buczyn. Znaczący udział osiągają murawy kserotermiczne, zarośla okrajkowe oraz 

ekstensywnie użytkowane łąki, w tym eutroficzne. Uzupełnieniem są wychodnie skał węglanowych oraz 

źródliska wraz ze specyficzną dla nich roślinnością zielną i wysoką. Spośród form intensywniejszego 

zagospodarowania przestrzeni dominują grunty orne, tworzące z ekosystemami o dużej naturalności, 

mozaikę krajobrazową. Obszar ważny w skali regionalnej dla zachowania bioróżnorodności, a zwłaszcza 

dla priorytetowych muraw kserotermicznych (zajmujących w obszarze znaczące powierzchnie). Występuje tu 

11 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG, z czego największą powierzchniowo 

reprezentację osiągają kwaśne oraz żyzne buczyny. Dobrze reprezentowane są też ekstensywnie 

użytkowane niżowe i górskie łąki, ciepłolubne buczyny storczykowe, a także podmokłe łąki kalcyfilne i 

eutroficzne. Stwierdzono występowanie 2 gatunków ssaków z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Na 

terenie ostoi występuje ponadto około 40 gatunków roślin chronionych w Polsce oraz około 40 gatunków 

uznawanych za rzadkie lokalnie. 

12.1.3. Rezerwaty przyrody 

Rezerwat przyrody GRAFIK – położony na zachód od Czarnocina. Jest to rezerwat leśny o powierzchni 

27,43ha, utworzony Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 

lipca 1997r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M.P. Nr 51, poz. 486). W rezerwacie chroni się 

buczyny w kilku odmianach fitosocjologicznych. Obowiązują w nim ustalenia aktu powołującego oraz planu 

ochrony rezerwatu opracowanym w 2002r.  

Rezerwat przyrody BIESIEC – położony w kompleksie leśnym na zachód od Wysokiej. Jest to rezerwat 

leśny chroniący buczyny w trzech odmianach fitosocjologicznych. Utworzony został rozporządzeniem 

Wojewody Opolskiego z dnia 19 lipca 2001r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 

P/9/2001). Ma powierzchnię 24,46ha. Na terenie rezerwatu obowiązują przepisy go powołujące oraz 

ustalenia planu ochrony z 2004r. 
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Rezerwat przyrody GÓRA ŚW. ANNY – położony w starym kamieniołomie w południowej części wsi. Ma 

powierzchnię 2,79ha. Ustanowiony na mocy zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 

10 grudnia 1971r. w sprawie utworzenia rezerwatu przyrody Góra Św. Anny (MP Nr 5, poz. 33/1972) oraz 

rozporządzenia Nr P/12/2001 Wojewody Opolskiego z dnia 23 lipca 2001r. w sprawie ogłoszenia wykazu 

rezerwatów przyrody na terenie województwa opolskiego. Celem ochrony jest zachowanie ze względów 

naukowych i dydaktycznych rzadkich profili i zjawisk geologicznych związanych z wulkanizmem 

trzeciorzędowym i strefą kontaktu wulkanitów z osadami cenomańskimi oraz środkowotriasowymi. Na terenie 

rezerwatu obowiązują ustalenia aktów powołujących oraz planu ochrony. 

Rezerwat przyrody BOŻE OKO (poza granicami gminy) 

Ponadto wzdłuż granicy gminy we wsi Czarnocin przebiega granica rezerwatu przyrody chroniącego 

buczyny. Rezerwat leży w gminie Ujazd, ale ustalenia planu ochrony chronią strefę przyległą do ściany lasu 

zlokalizowaną na gruntach wsi Czarnocin.  

 

12.1.4. Pomniki przyrody 

Zgodnie z rozporządzeniem Wojewody Opolskiego Nr P/1/2000 z dnia 3 stycznia 2000r. (Dz. Urz. 

Województwa Opolskiego z 2000r. Nr 6, poz. 23) na terenie gminy Leśnica usytuowane są następujące 

pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej : 

− lipa drobnolistna – nr rej. 396 – rośnie we wsi Wysoka na dz. 239/3 w parku przy kościele, 

− klon jawor – nr rej. 404 – rośnie we wsi Wysoka na działce 239/3 w parku przy kościele, 

− układ skał ze stożkiem tufów wulkanicznych – nr rej. 188, Góra Św. Anny dz. 201/1.  

 

Ochronie podlegają drzewa oraz obszar w kształcie zbliżonym do rzutu korony. W strefie tej nie powinny być 

prowadzone żadne prace mogące naruszyć przedmiot ochrony. 

 

12.1.5. Geopark 

Geopark jest to obszar o zdefiniowanych granicach, zawierający pojedyncze lub mozaikowo rozłożone 

obiekty o wybitnych walorach geologicznych (geotopy), wartościowe dla geoturystyki i edukacji, które zostały 

udokumentowane w drodze przeprowadzonej inwentaryzacji i oceny. Za utworzeniem na danym obszarze 

geoparku mogą przemawiać również dodatkowe jego atuty, takie jak: występowanie stanowisk 

archeologicznych, skupisk obiektów i obszarów o dużym znaczeniu dla ochrony przyrody, wybitne wartości 

historyczne i kulturowe regionu. „Góra św. Anny” Góra Św. Anny otrzymała status Geoparku 1 czerwca 

2010r. Góra św. Anny i jej okolice zyskały taka pozycję z uwagi na skupienie na stosunkowo niewielkim 

obszarze różnorodnych zjawisk geologicznych. 

 

12.1.6. Parki podworskie 

Cennym elementem dziedzictwa kulturowego łączącym elementy przyrodnicze i architektoniczne są parki 

podworskie. Na terenie gminy zachowały się dwa parki podworskie - oba w granicach Parku Krajobrazowego 

Góra Św. Anny: 

- w miejscowości Lichynia – zajmujący powierzchnię ok. 0,8 ha. Otoczony jest murem. Jest to park 

naturalistyczny z dominującym gatunkiem 120 letniej lipy drobnolistnej (Tilia cordata). Nie zachował się 

pierwotny układ kompozycyjny parku. Obecnie użytkownikiem parku jest Agencja Własności Rolnej Skarbu 

Państwa 

- w miejscowości Wysoka – naturalistyczny, zwany przez mieszkańców „farskim”, zajmuje powierzchnię 

2,42ha. Jest pozostałością parku przy dworze rodziny Gaszów. Obecnie stanowi własność Parafii Rzymsko-

Katolickiej w Wysokiej. Charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą terenu. Drzewostan parkowy tworzą: robinia 

biała, grab pospolity, platan klonolistny, dąb szypułkowy, jesion wyniosły. Układ kompozycyjny parku 

jest prawie zatarty, znajdują sie w nim liczne pomniki przyrody, zachowały się podziemia dawnego zamku 

oraz mur z tzw. bramą południową i kamienny stół, zwany herbacianym. 
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12.1.7. Gleby chronione 

Stosownie do ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. 

Dz. U. z 2015, poz. 909 ze zm.) ochronie podlegają kompleksy użytków rolnych z glebami zaliczonymi do 

wysokich klas bonitacyjnych (klasy I – III) na terenach wiejskich. Na terenie gminy dominują zarówno na 

gruntach ornych jak i użytkach zielonych przeważają gleby klas bonitacyjnych III i IV. Wśród gruntów ornych 

dominują gleby III klasy bonitacyjnej. 

 

12.1.8. Ochrona krajobrazu 

Struktura przestrzenna krajobrazu jest jednym z ważniejszych czynników wpływających na wartość 

przyrodniczą obszaru. Najważniejszymi elementami krajobrazu, które powinny podlegać ochronie są: lasy, 

większe zadrzewienia nieleśne, zadrzewienia śródpolne, pasy zieleni wzdłuż dróg i cieków wodnych, 

naturalne łąki w dolinach rzecznych, a także koryta rzek. Lasy, większe zadrzewienia lub zwarte, 

ekstensywnie użytkowane łąki spowalniają szybkość odpływu składników mineralnych oraz warunkują 

prawidłowe krążenie wody, pierwiastków i energii w środowisku. Zadrzewienia śródpolne ograniczają erozję 

wietrzną gleb, parowanie wody z gleb, szczególnie w okresie letnim oraz są miejscem bytowania gatunków 

zwierząt żywiących się wieloma szkodnikami upraw. Pasy zieleni przydrożnej zapobiegają tworzeniu się 

zasp śnieżnych na drogach. Szczególnie liczne dodatkowe korzyści występują w przypadku zachowania 

mało przekształconych rzek i ich dolin. Ochrona niezajętych przez przemysł, budownictwo, infrastrukturę 

techniczną i użytkowanie rolnicze dolin rzecznych bez obwałowań lub z wałami odsuniętymi daleko od rzeki, 

zapewnia nie tylko prawidłowe funkcjonowanie środowiska, ale także sprzyja lepszemu zabezpieczeniu 

przeciwpowodziowemu miejscowości położonych w dolinach rzecznych, ochronie wód rzek przed 

zanieczyszczeniami obszarowymi pochodzenia rolniczego i samooczyszczaniu się tych wód. Takie doliny 

rzeczne pełnią rolę korytarzy ekologicznych zapewniających prawidłowe funkcjonowanie zespołów 

roślinnych i zwierzęcych. Struktura przestrzenna krajobrazu musi być odpowiednio uwzględniana w procesie 

planowania przestrzennego. Zachowaniu najistotniejszych obszarów o cennych walorach krajobrazowych 

służy tworzenie form ochrony przyrody wymienionych w art. 6 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 

2004 roku (t.j. z 2015 r. Dz. U. poz. 1651 ze zm.). Na terenie gminy Lesnica obszarami obiętymi ochroną 

przyrodniczą walorów krajobrazowych jest Park Krajobrazowy „Góra Św. Anny”. 

 

12.2. Ochrona wód 

Ochrona wód polega na racjonalnym gospodarowaniu ich zasobami przez zapobieganie naruszaniu 

równowagi przyrodniczej i przeciwdziałanie wywoływaniu w wodach zmian powodujących ich nieprzydatność 

dla ludzi, świata roślinnego i zwierzęcego oraz gospodarki narodowej. Ochronie podlegają wody śródlądowe 

powierzchniowe i podziemne oraz obszary ich zasilania.  

Od czasu akcesji Polski do Unii Europejskiej nastąpiło szereg zmian w polityce kraju związanych z 

dostosowaniem polskiego prawodawstwa do przepisów UE. Zmienione zostały m.in. przepisy ustawy - 

Prawo wodne w celu transpozycji przepisów wspólnotowych w zakresie polityki wodnej UE. Polityk ę tą 

wyznaczaj ą trzy podstawowe dyrektywy: 

• dyrektywa 2000160/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca 

ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. WE L 327 z 22.12.2000, str. 1; Dz. 

Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 15, t. 5, str. 275, z późn. zm.), tzw. Ramowa Dyrektywa 

Wodna (RDW), 

• dyrektywa 20061118/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie 

ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu (Dz. U. UE L 372 z 

27.12.2006, str. 19), 

• dyrektywa 2007160/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie 

oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dz. U. UE L 288 z 6.11.2007, str. 27). 
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Ramowa Dyrektywa Wodna weszła w życie dnia 22 grudnia 2000 r. Najważniejszym przesłaniem RDW jest 

ochrona zasobów wodnych dla przyszłych pokoleń. Wprowadza ona zintegrowaną politykę wodną mająca 

na celu zapewnienie ludziom dostępu do czystej wody pitnej po rozsądnej cenie, która umożliwi rozwój 

gospodarczy i społeczny przy równoczesnym poszanowaniu potrzeb środowiska naturalnego. Głównym 

celem RDW jest osiągnięcie dobrego stanu wszystkich części wód, poprzez określenie i wdrożenie 

koniecznych działań w ramach zintegrowanych programów działań w państwach członkowskich do 2015 

roku. Zgodnie z przepisami RDW planowanie gospodarowaniem wodami odbywa si ę w podziale na obszary 

dorzeczy. Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 310) w chwili 

obecnej na obszarze Polski wyznaczonych jest 10 obszarów dorzeczy. Na podstawie art. 119 ust. 3 pkt 1 

Prawo wodne, po zatwierdzeniu przez Radę Ministrów w dniu 22 lutego 2011 r. zostały ogłoszone w 

Monitorze Polskim Plany gospodarowania wodami. Dla dorzecza Odry obowiązuje „Plan gospodarowania 

wodami na obszarze dorzecza Odry” (M.P. 2011, Nr 40, poz. 451). 

Według RDW plany gospodarowania wodami są narzędziem planistycznym, które ma usprawnić proces 

osiągania celów środowiskowych. Stanowić one będą fundament podejmowania decyzji mających wpływ na 

stan zasobów wodnych oraz zasady gospodarowania wodami w przyszłości.  

 

12.2.1. Ochrona wód podziemnych 

Według Mapy obszarów głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) na omawianym terenie występuje 

pod powierzchnią północnej części terenu gminy występuje Główny Zbiorniki Wód Podziemnych (GZWP) Nr 

335 w osadach dolnego triasu. Na południu zlokalizowana jest brzeżna część zbiornika GZWP 332. 

 

Główny Zbiorniki Wód Podziemnych (GZWP) Nr 332 Subniecka kędzierzyńsko-

głubczycka 

Obszar głównego zbiornika wód podziemnych nr 332 Subniecka kędzierzyńsko-głubczycka obejmuje 

strukturę hydrogeologiczną, którą tworzą wodonośne utwory czwartorzędu i neogenu. Na obrzeżach tej 

struktury, zwłaszcza od strony północnej, występują utwory starszego podłoża (kredy, triasu i karbonu). 

Przyjęcie przy wydzieleniu obszaru zbiornikowego m. in. kryterium wodoprzewodności utworów 

wodonośnych (240 m2/d) spowodowało znaczne zmniejszenie powierzchni zbiornika w stosunku do 

pierwotnego wydzielenia. Obecnie powierzchnia GZWP nr 332 wynosi 461,1 km2, co stanowi ok. 34% 

poprzednio wydzielonego obszaru. Zasilanie zbiornika Subniecka kędzierzyńsko-głubczycka następuje przez 

infiltrację opadów atmosferycznych (dotyczy to głównie poziomów czwartorzędowych, sporadycznie 

poziomów neogeńskich w obrębie okien hydrogeologicznych) oraz przez dopływ lateralny z poziomów 

neogeńskich w obrębie kopalnej rynny czwartorzędowej, bądź też z poziomów starszych (triasowych, 

kredowych, karbońskich) na obrzeżach jednostki czwartorzędowo-neogeńskiej. Granice zachodnia i 

północna obszaru zasilania są granicami naturalnymi, pokrywającymi się z przebiegiem działów wodnych 

rzek będących lewobrzeżnymi dopływami Odry. Granica wschodnia i północno-wschodnia zasadniczo 

pokrywa się z zasięgiem występowania utworów sarmatu. Natomiast południową granicę obszaru zasilania 

w dolinie Odry wyznacza obszar spływu wód do zbiornika. Jakość wód występujących na obszarze zbiornika 

Subniecka kędzierzyńsko-głubczycka to ogólnie wody klasy II i III, wody dobrej i zadowalającej jakości. 

 

Główny Zbiorniki Wód Podziemnych (GZWP) Nr 335 Zbiornik Krapkowice–Strzelce 

opolskie 

Główny zbiornik wód podziemnych nr 335 Zbiornik Krapkowice–Strzelce Opolskie jest związany z utworami 

dolnotriasowego poziomu wodonośnego – pstrego piaskowca występującego lokalnie w łączności 

hydraulicznej z utworami czerwonego spągowca przynależnymi do permu i należy do zbiorników porowo-

szczelinowych. Zawodnione piaskowce tego poziomu mają miąższość od kilkunastu metrów w części 

południowej do ok. 80 m w rejonie Opola i ok. 130 m w rejonie Ozimka. Ze względu na ochronę zasobów 

wód zwykłych dobrej jakości oraz na strategiczne znaczenie GZWP nr 335, jako zbiornika stanowiącego 
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rezerwę tych zasobów, zasięg przestrzenny struktury „Zbiornika Krapkowice–Strzelce Opolskie” wyznaczono 

na podstawie indywidualnych kryteriów ilościowych, obniżonych w stosunku do kryteriów ogólnych. Wody 

podziemne poziomu pstrego piaskowca w obrębie GZWP nr 335 stanowią alternatywne źródło dla obecnego 

i perspektywicznego zaopatrzenia ludności regionu w wodę do celów pitnych i gospodarczych. 

 

Nowy podział obszaru Polski na 176 części JCWPd wskazuje, że na terenie Gminy Leśnica znajdują się trzy 

JCWPd nr 110, 127 i 128. 

 

12.2.2. Ochrona wód powierzchniowych 

Zgodnie z ustawą Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 469.) należy 

przestrzegać między innymi: 

 zakazu grodzenia nieruchomości w odległości 1,5 m od krawędzi cieków; 

 zakazu uprawy gruntu, sadzenia drzew lub krzewów na wałach oraz w odległości mniejszej niż 3 m 

od stopy wału, a także wykonywania obiektów budowlanych, kopania studni, sadzawek, dołów oraz 

rowów w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego po stronie 

odpowietrznej. 

 

12.3. Ochrona ujeć wód 

Gminny wodociąg zasilany jest z następujących ujęć: 

- Poręba - zasilające miasto Leśnica oraz wsie Poręba, Góra Świętej Anny, Kadłubiec, Wysoka, Dolna, 

Ligota Górna (gm. Strzelce Op.), 

- Zalesie Śląskie - zasilające wieś Zalesie Śląskie, 

- Lichynia - zasilające miasto Leśnica oraz wieś Lichynia, 

- Raszowa (WiK Sp. z o.o. Zdzieszowice) - zasilające wieś Raszowa, Łąki Kozielskie, Krasową, 

Januszkowice (gm. Zdzieszowice), 

- Czarnocin - zasilający wieś Czarnocin i Lichynia. 

Obecnie Gmina Leśnica wśród gmin Powiatu Strzeleckiego odznacza się wysokim wskaźnikiem 

zwodociągowania 

 99,9 % - wyższym od wskaźnika dla Powiatu Strzeleckiego (98,8 %) oraz wyższym od średniego wskaźnika 

zwodociągowania dla województwa opolskiego (96,7 %). 

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 5 stycznia 2001 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz. 159) strefy ochronne ustanowione przed dniem 1 stycznia 2002 r. 

wygasły z dniem 31 grudnia 2012 r.  

Na terenie Gminy obowiązują następujące strefy ochronne ujęć wód: 

- strefa ochrony bezpośredniej ujęcia wód podziemnych zaopatrującego w wodę wodociąg grupowy 

Czarnocin  

- strefa ochrony bezpośredniej ujęcia wód podziemnych zaopatrujących w wodę wodociąg grupowy Poręba, 

- strefa ochrony bezpośredniej ujęcia wód podziemnych zaopatrującego w wodę wodociąg grupowy 

Lichynia, 

- strefa ochrony bezpośredniej ujęcia wód podziemnych zaopatrującego w wodę wodociąg grupowy Zalesie 

Śląskie. 

 

12.4. Ochrona złóż  

Złożem kopaliny jest nagromadzenie minerałów i skał, których wydobywanie może przynieść korzyść 

gospodarczą. Zgodnie z art. 95 Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. ( t.j. Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1131) Udokumentowane złoża kopalin oraz udokumentowane wody podziemne, w granicach 

projektowanych stref ochronnych ujęć oraz obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych, a także 
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udokumentowane kompleksy podziemnego składowania dwutlenku węgla, w celu ich ochrony ujawnia się w 

studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, (…). 

W ramach ochrony kopalin należy: 

 prowadzić eksploatację złóż kopalin w sposób gospodarczo uzasadniony, z maksymalnym 

ograniczeniem negatywnych wpływów na środowisko; 

Przed przystąpieniem do wydobywania kopaliny, zgodnie z przepisami szczególnymi, przedsiębiorca, na 

podstawie dokumentacji geologicznej oraz warunków określonych w koncesji, sporządza się projekt 

zagospodarowania złoża.  

Tereny bogate w złoża naturalne podlegają zakazowi zabudowy i zalesiania aż do momentu podjęcia 

eksploatacji.  

W Gminie Leśnica złoża surowców mineralnych występują na terenie wsi Raszowa, tworząc obszar 

wydobywczy Raszowa. Są to położone blisko siebie dwa złoża kruszywa naturalnego. Usytuowane są 

pomiędzy zabudowaniami południowo-zachodniej części wsi oraz drogą Raszowa - Krasowa. W obu 

wydobycie zakończono, nie ma aktualnie wydanych koncesji na prowadzenie eksploatacji złóż. 

Część terenów poeksploatacyjnych została zrekultywowana i zagospodarowania na potrzeby parku 

wiejskiego. Na terenie wsi Góra Św. Anny występuje wyeksploatowane złoże, którego część chroniona jest 

w postaci rezerwatu przyrody. 

Występujące na obszarze Gminy udokumentowane złoża: 

- złoże Raszowa – kruszywo naturalne – eksploatacja złoża zaniechana – powierzchnia 7,02 ha – 845 ton, 

- złoże Raszowa 2 – kruszywo naturalne – eksploatacja złoża zaniechana – powierzchnia 0,77 ha – 13 ton. 

 

12.5. Ochrona kulturowa 

Z form ochrony zabytków określonych przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.) na terenie gminy występują: 

▪ wpis do rejestru zabytków,  

▪ uznanie za pomnik historii,  

▪ ustalenie ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.  

Obowiązujące dokumenty planistyczne na terenie gminy: miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Leśnica pokrywające 100 % powierzchni gminy wprowadziły, zróżnicowane 

pod względem przedmiotu ochrony i reżimów ochronnych strefy ochrony konserwatorskiej: 

 

Jednocześnie ww. ustawa określa, że ochronie i opiece podlegają, bez względu na stan zachowania (w 

zakresie planowania przestrzennego): 

1) zabytki nieruchome będące w szczególności: 

– krajobrazami kulturowymi,  

– układami urbanistycznymi, ruralistycznymi i zespołami budowlanymi,  

– dziełami architektury i budownictwa,  

– dziełami budownictwa obronnego,  

– obiektami techniki, zwłaszcza kopalniami, hutami, elektrowniami i innymi zakładami przemysłowymi,  

– cmentarzami,  

– parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni,  

– miejscami upamiętniającymi wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych osobistości lub 

instytucji,  

2) zabytki archeologiczne będące w szczególności: 

– pozostałościami terenowymi pradziejowego i historycznego osadnictwa,  

– cmentarzyskami,  

– kurhanami,  

– reliktami działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej.  



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LEŚNICA  

 

110 

3) ochronie podlegać mogą także nazwy geograficzne, historyczne lub tradycyjne nazwy obiektu 

budowlanego, placu, ulicy lub jednostki osadniczej.  

 

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego objęły również ochroną 

udokumentowane stanowiska archeologiczne oraz obiekty nieruchome ewidencji zabytków. 

Szczegółową listę zasobu ewidencji zabytków zweryfikowaną przez Gminny Program Opieki nad Zabytkami 

zawarto w części II Studium – Kierunkach. 

 

Gminę Leśnica należy zaliczyć do terenów zasobnych w zasoby dziedzictwa kulturowego w województwie 

opolskim, choć nie ze względu na ilość obiektów zabytkowych, lecz ze względu na ich unikalność oraz 

wartość kulturową i historyczną. Na terenie gminy zlokalizowano bowiem łącznie 338 zabytków, z czego 

55% stanowią zabytkowe obiekty budowlane, a 45% zabytki archeologiczne o ustalonej lokalizacji. O 

ponadregionalnej wartości zasobów kulturowych gminy świadczy przede wszystkim wartość kulturowa i 

historyczna obiektów, potwierdzona ich wpisem na listę pomników historii, a także unikalność zabytkowych 

układów przestrzennych i zespołów zabudowy.  

 

Cały teren gminy został rozpoznany, stosowaną obecnie w Polsce, metodą powszechnej inwentaryzacji 

zabytków archeologicznych Polski pod nazwą ARCHEOLOGICZNE ZDJĘCIE POLSKI. Ślady osadnictwa 

przedhistorycznego w chwili obecnej udokumentowane są 159 znaleziskami o ustalonej lokalizacji, z czego 

(tylko) niecałe 2% znajduje się w rejestrze zabytków. Najwięcej i najcenniejszych odkryć archeologicznych 

dokonano na terenie sołectwa Wysoka (60 znalezisk zlokalizowanych), miasta Leśnica (29 znalezisk 

zlokalizowanych), oraz znacznie mniej w sołectwie Zalesie Śl. (18 znalezisk) , Raszowa (13 znalezisk) oraz 

na Górze Św. Anny (10 znalezisk). Nie dokonano żadnych odkryć archeologicznych na terenie wsi Krasowa i 

Lichynia. W pozostałych wsiach liczba udokumentowanych stanowisk archeologicznych zawiera się od 3 do 

8 sztuk. Rozkład znalezisk archeologicznych świadczy o tym, że zainteresowaniem pierwszych ludzi cieszył 

się rejon Góry Św. Anny.  

 

Liczniej na terenie gminy Leśnica udokumentowano zabytki nieruchome. Ochroną konserwatorską objętych 

jest ogółem 179 zabytków nieruchomych, z czego 22% wpisanych jest do rejestru zabytków architektury 

województwa opolskiego. Obiekty zabytkowe występują w mieście oraz we wszystkich wsiach gminy. 

Dominująca ich ilość znajduje się na terenie miasta Leśnica gdzie zlokalizowano 71 zabytków nieruchomych, 

w tym 32% ujętych jest w rejestrze zabytków, oraz na Górze Św. Anny gdzie znajduje się 41 zabytków 

nieruchomych, w tym 17% ujętych jest w rejestrze zabytków. Większa liczba zabytków znajduje się ponadto 

we wsi Zalesie Śl. (15 obiektów, w tym 2 w rejestrze zabytków), Dolnej (12 obiektów, w tym 2 w rejestrze 

zabytków), Raszowej (10 obiektów, w tym 2 w rejestrze zabytków) oraz Wysokiej (6 obiektów, w tym 3 w 

rejestrze zabytków). W pozostałych wsiach liczba zabytków nieruchomych waha się od 2 do 6, przy czym we 

wsi Krasowa, Lichynia, Łąki Kozielskie i Poręba żaden z nich nie jest ujęty w wojewódzkim rejestrze 

zabytków. Jednocześnie ilość obiektów budowlanych uznanych w gminie Leśnica za zabytkowe, wydaje się 

drastycznie mała w porównaniu chociażby z udziałem starej zabudowy. Około 48% zabudowy 

mieszkaniowej gminy zrealizowana została przed 1945 rokiem, w tym ok. 26% stanowią budynki 

zrealizowane przed rokiem 1918. Z tego faktu, a także z licznych wyburzeń i przekształceń zabytków 

nieruchomych (stwierdzonych w podczas wizji lokalnej w terenie), wynika pilna potrzeba weryfikacji listy 

zabytków nieruchomych na terenie gminy, w tym szczególnie zabytków ujętych w gminnej ewidencji 

zabytków. 

 

Wśród zabytków nieruchomych najliczniej reprezentowane są budynki mieszkalne, które stanowią 59% 

ogólnej liczby obiektów zabytkowych miasta i gminy. Historyczna przeszłość gminy wpłynęła także na liczny 

udział obiektów sakralnych reprezentowanych przez kościoły (6 szt.), klasztory, zespoły klasztorne i 
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dziedzińce (3 szt.), kaplice i kapliczki (37 szt.), domy pogrzebowe, groty, szopki i mogiły (5 szt.) i plebanie (1 

szt.), bramy i furtki (2 szt.), które stanowią 30% obiektów zabytkowych gminy. Liczne są także zabytki 

przemysłowe i gospodarcze, stanowiące 8,5% zabytków gminy. Wśród nich zachowała się wozownia (1 

szt.), spichlerz (2 szt.), piec wapienniczy (2 szt.), wiatrak (2 szt.), młyn wodny (1 szt.), magazyn (2 szt.), 

pawilon ogrodowy (1 szt.) oraz budynki gospodarcze (4 szt.). Z kolei nielicznie występują zabytkowe obiekty 

użyteczności publicznej, ale ich spektrum jest duże (szkoła -1 szt., szpital -1szt., karczma – 1 szt. i muzeum -

1szt.). 

 

Na terenie gminy nie spotykamy założeń obronnych - zamkowych, a rzadko występują założenia folwarczne 

(dworskie), które znajdują się we wsi Zalesie Śl., Lichynia i Czarnocin. Do dziś przetrwały one w znacznym 

stopniu przekształcone.  

 

12.6. Cmentarze – strefa ochrony sanitarnej 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej w sprawie określenia, jakie tereny pod względem 

sanitarnym są odpowiednie na cmentarze, z dnia 25 sierpnia 1959 r. (Dz. U. Nr 52, poz. 315) podaje 

minimalne odległości cmentarzy od granicy terenów: 

 50m od zabudowań mieszkalnych, zakładów produkujących lub przechowujących artykuły 

żywnościowe, zakładów żywienia zbiorowego, studni, źródeł i strumieni, z których czerpana jest 

woda do picia i dla potrzeb gospodarczych, jeśli teren w granicach od 50 do 150 m odległości od 

cmentarza posiada sieć wodociągową i wszystkie budynki korzystające z wody są do niej 

podłączone; 

 150m od zabudowań mieszkalnych, zakładów produkujących lub przechowujących artykuły 

żywnościowe, zakładów żywienia zbiorowego, studni, źródeł i strumieni, z których czerpana jest 

woda do picia i dla potrzeb gospodarczych; 

 500m od ujęć wody o charakterze zbiorników wodnych będących źródłem zaopatrzenia sieci 

wodociągowej w wodę do picia i potrzeb gospodarczych. 

W gminie znajduje się 7 czynnych cmentarzy parafialnych, które usytuowane są w mieście Leśnica oraz 

we wsi Góra Św. Anny, Wysoka, Dolna, Zalesie Śl., Łąki Kozielskie i Raszowa. Istniejąca powierzchnia 

cmentarzy zapewnia zaspokojenie potrzeb mieszkańców. 

Cmentarze te znajdują się w terenach posiadających zaopatrzenie w wodę z wodociągu, dlatego obowiązują 

od nich strefy w odległości 50m od zabudowań mieszkalnych, zakładów produkujących lub przechowujących 

artykuły żywnościowe, zakładów żywienia zbiorowego, studni, źródeł i strumieni, z których czerpana jest 

woda do picia i dla potrzeb gospodarczych. 

 

12.7. Obiekty wojskowe i obrony cywilnej 

Na terenie gminy Leśnica brak jest obiektów wojskowych oraz obiektów obrony cywilnej. 

 

12.8. Tereny zamknięte 

Do terenów zamkniętych znajdujących się na terenie Gminy Leśnica zalicza się: 

❖ działki ewidencyjne, przez które przebiegają linie kolejowe, uznane za tereny zamknięte decyzją nr 

3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 roku w sprawie ustalenia terenów, przez 

które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MIiR z dnia 27 marca 2014 r, 

poz. 25). Od terenów tych nie ustanowiono stref ochronnych, obowiązują wyłącznie warunki 

techniczne zachowania odległości od linii i terenów kolejowych zgodnie z przepisami odrębnymi. 

Wyszczególnienie terenów zamkniętych zawiera poniższa tabela. 
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Tabela 41. Gmina Leśnica – wykaz terenów zamkniętych 

Lp. Obręb Nr działki Powierzchnia w ha 

1 2 3 4 

1 Raszowa 878 0,2545 

2 Raszowa 918 0,4994 

3 Raszowa 920/2 1,9397 

4 Raszowa 921 0,1091 

5 Raszowa 922 0,5990 

 

❖ działki zaliczane do terenów zamknietych na cele obronności i bezpieczeństwa panstwa ustalone 

decyzją mistra Obrony NArodowej 

Tereny zamknięte w rozumieniu art. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 

i kartograficzne (Dz. U z 2021 r. poz. 1990), ustalony decyzją Ministra Obrony Narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. 

Nar. z 2019 r. poz. 46 ze zm.). Terenem zamknięty na cele obronności i bezpieczeństwa państwa obejmuje 

działki nr 105/1 i 280/1 w obrębie Góra Św. Anny, w granicach których znajduje się pomnik Czynu 

Powstańczego oraz Amfiteatr Skalny. 

 

13. WYSTĘPOWANIE OBSZARÓW NATURALNYCH ZAGROŻEŃ 
GEOLOGICZNYCH 

Ruchy masowe - osuwiska, są charakterystyczne jedynie dla pewnych obszarów Polski, w których panują 

sprzyjające warunki morfologiczne (duże różnice wysokości, stromo nachylone zbocza) i geologiczne 

(obecność skał o bardzo różnym stopniu przepuszczalności oraz skał mało odpornych na procesy erozyjne i 

denudacyjne).  

Obszar Gminy Leśnica znajduje się na obszarze zjawisk o charakterze geologicznym i geomorfologicznym. 

W bazie SOPO wskazano: 

- 15 osuwisk, 

- 11 terenów zagrożonych osuwiskami. 

Wśród czynnych procesów geomorfologicznych, jakie występują na terenie Gminy Leśnica najważniejszymi 

są osuwiska, spływy i obrywy, a także erozja wodna i wietrzna. Najbardziej groźne zjawiska natury katastrof 

mogą wystąpić w północnej części terenu (wieś Góra Św. Anny, Poręba, Czarnocin i północne obszary 

miasta Leśnica oraz wsi Zalesie Śląskie i Lichynia, na nieustabilizowanych stokach dolin, gdzie zachodzić 

mogą samoczynnie. Stąd na większości stoków dolin występują zadrzewienia i zakrzewienia oraz murawy 

stabilizujące warunki gruntowe. Poza stokami dolin na pokrywach lessowych zjawiska osuwisk mogą 

występować pod wpływam nacisku posadowionych budowli. Zagrożenie powstawaniem osuwisk wzrasta 

wraz ze wzrastającym stopniem zawodnienia pokryw lessowych. Ze względu na zagrożenia 

zjawiskami osuwiskowymi tereny występowania pokryw lessowych powinny być wyłączone z zabudowy. 

Tabela 42. Gmina Leśnica wykaz osuwisk  

Lp. 

 

Nr 

osuwis

ka w 

bazie 

SOPO  

Miejscowość Stopień aktywności  

A – aktywne  

O – okresowo aktywne  

N – nieaktywne 

Powierzchnia  

[w ha] 

Uwagi dotyczące 

monitoringu 

1  76772  Czarnocin N  0,147  

2  76773  Czarnocin  A  0,183  

3  76774  Czarnocin  N  0,082  

4  76775  Czarnocin  N  0,109  

5 76783  Zalesie Śląskie N  0,097  

6 76786  Wysoka O  0,234  
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7 76787  Wysoka A  0,09  

8 76788  Wysoka A  0,029  

9 76789  Wysoka A  0,035  

10 76790  Wysoka A  0,043  

11 76791  Góra Świętej Anny  O  0,069 wskazany 

monitoring 

okresowy 

(obserwacyjny) 

12 76792  Góra Świętej Anny O  0,176 wskazany 

monitoring 

okresowy 

(obserwacyjny) 

13 76793  Poręba O  0,072  

14 76794  Leśnica A  0,159  

15 76795  Leśnica A  0,071  

 

 

14. WYSTĘPOWANIE UDOKUMENTOWANYCH ZŁÓŻ KOPALIN, 
ZASOBÓW WÓD PODZIEMNYCH ORAZ UDOKUMENTOWANYCH 
KOMPLEKSÓW PODZIEMNEGO SKŁĄDOWANIA DWUTLENKU 
WĘGLA 

14.1. Złoża kopalin 

Na obszarze gminy Leśnica występują 2 udokumentowane złoża kopalin kruszyw naturalnych: 

- złoże Raszowa – kruszywo naturalne – eksploatacja złoża zaniechana – powierzchnia 7,02 ha, 

- złoże Raszowa 2 – kruszywo naturalne – eksploatacja złoża zaniechana – powierzchnia 0,77 ha. 

 

14.2. Udokumentowane komleksy podziemnego składowania dwutlenku 

węgla 

Na terenie Gminy Leśnica nie stwierdzono udokumentowanych kompleksów podziemnego składowania 

dwutlenku węgla. 

 

15. WYSTĘPOWANIE TERENÓW GÓRNICZYCH WYZNACZONYCH NA 
PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH 

Na terenie gminy dla udokumentowanych 2 złóż kruszyw naturalnych nie zostały ustanowione koncesjami 

tereny i obszary górnicze: 

 

16. STAN KOMUNIKACJI 
16.1. Powiązania zewnętrzne 

Potrzeby komunikacyjne mieszkańców gminy Leśnica zaspokajane są przez komunikację drogowa, 

stanowiącą odstawową rolę w powiązaniach komunikacyjnych terenu gminy z ośrodkami administracyjno – 

usługowymi wyższego rzędu, a szczególnie z miastem Strzelce Opolskie, Kędzierzyn Koźle oraz 

z sąsiednimi ośrodkami wojewódzkimi, odgrywa system drogowy.  

Komunikacja kolejowa przebiega przez teren gminy ale najbliższa stacja kolejowa zlokalizowana jest poza 

teren gminy i jest nią stacja w mieście Zdzieszowice. 

 

16.2. Komunikacja kolejowa 

Przez teren gminy przebiega linia kolejowa nr 136, relacji Kędzierzyn Koźle – Opole – Proszowice, 

stanowiąca odcinek powiązania relacji Szczecin – Wrocław – Kraków, jest znaczenia krajowego i przebiega 
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tranzytowo przez południową część obszaru gminy (obręb Raszowa). Linia ta została zmodernizowana do 

parametrów technicznych pozwalających na osiągnięcie prędkości przejazdu 160 km/godz dla pociągów 

pasażerskich i 120 km/godz dla towarowych. Na terenie gminy nie posiada ona stacji kolejowej, a najbliższa 

usytuowana jest na terenie miasta Zdzieszowice.  

Modernizacja ww. linii kolejowej do nowych parametrów spowodowała, na terenie sołectwa Raszowa, 

znaczny wzrost uciążliwości jej funkcjonowania, a szczególnie wzrost natężeń hałasu komunikacyjnego, 

wibracji, pożarów, promieniowania elektromagnetycznego, bezpieczeństwa ludzi i mienia, możliwości 

występowania sytuacji awaryjnych (skażenie terenu), a także uciążliwości dla przyrody ożywionej (fauny) na 

terenach położonych w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej. Dotychczasowe badania, wykonane na 

tego typu liniach, wykazują przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu (tj. 50 dB dla pory nocy) w 

odległości 150 m od skrajnego toru (udokumentowano 55 dB – stanowiący dopuszczalny poziom hałasu dla 

pory dnia, dla zabudowy mieszkaniowej). Obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego wsi 

Raszowa sytuuje w tej strefie nową zabudowę o funkcjach chronionych (zabudowę mieszkaniową), która 

wymaga ograniczenia.. Ograniczenia w lokalizacji obiektów w strefie oddziaływania linii kolejowej dotyczą 

także sytuowania obiektów przemysłowych oraz prowadzenia wszelkich działalności gospodarczych, 

związanych z produkcją i obrotem substancjami łatwopalnymi, wybuchowymi i żrącymi, ponieważ z powodu 

funkcjonowania linii wzrasta zagrożenie pożarowe. 

 

Przez teren gminy przebiega Linia kolejowa nr 175 relacji Kłodnica – Strzelce Opolskie - obecnie rozebrana. 

W obowiązujących dokumentach planistycznych teren ten linii przeznaczony jest na tereny kolejowe. Za 

zasadne należy uznać utrzymanie funkcji kolejowej z dopuszczeniem przekształceń w kierunku komunikacji 

rekreacyjnej, np. ścieżek rowerowych. 

 

16.3. Komunikacja drogowa 

Układ komunikacyjny dróg publicznych na terenie gminy Leśnica cechuje czterostopniowa hierarchia. Przez 

opracowywany teren przebiega: 

• droga autostrada A4 

• droga wojewódzka nr 426,  

• drogi powiatowe, 

• drogi gminne. 

 

16.3.1. Droga krajowa- Autostrada A-4 

Autostrada A4 przebiega tranzytowo, na terenie gminy nie ma węzła autostradowego, zapewniającego 

bezpośrednie powiązanie z siecią dróg gminy. Brak węzła autostradowego na terenie gminy stanowi pewne 

utrudnienie w bezpośrednim dostępie, jednakże bliskość węzła autostradowego takiego dostępu nie 

wyklucza. Ze względu na ochronę walorów przyrodniczo-krajobrazowych obszaru gminy brak jest możliwości 

racjonalnego powiązania autostrady z regionalnym układem komunikacyjnym. 

 

16.3.2. Droga wojewódzka 

Przez teren gminy przebiega tylko jedna droga wojewódzka. Jest to droga wojewódzka nr 426 (relacji 

Kędzierzyn-Koźle – Strzelce Op. – Zawadzkie, przebiegająca przez teren wsi Sławęcice (K-Koźle) – Zalesie 

Śl. – węzeł autostradowy KĘDZIERZYN - KOŹLE – Strzelce Op. – Zawadzkie) pełniąca najważniejszą rolę w 

powiązaniach obszaru gminy z autostradą A-4 (z którą wiąże się w węźle „KĘDZIERZYN - KOŹLE”), z 

siedzibą powiatu Strzelce Opolskie oraz z miastem Kędzierzynem-Koźle, a także Opolem. 

 

16.3.3. Drogi powiatowe 

Sieć dróg powiatowych na terenie gminy Leśnica jest dostatecznie gęsta i zapewnia możliwość dojazdu do 

wszystkich miejscowości oraz dobre powiązania wszystkich wsi gminy z lokalnym ośrodkiem usługowym 
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(miastem Leśnica). Jej słabą stroną są przede wszystkim parametry techniczne i geometryczne dróg. 

Wszystkie drogi powiatowe, , zaliczane są do klasy technicznej G, Z lub L. 

 

Tabela 43. Gmina Leśnica - wykaz dróg powiatowych – stan 2019r.  

Lp. Nr drogi  Nazwa ciągu drogowego Dł. drogi km klasa drogi standard 

1 1401 O Zdzieszowice - Leśnica – Zalesie 

Śląskie 

9,256 G III 

2 1412 O Dolna - Olszowa 2,160 L V 

3 1434 O Kędzierzyn-Koźle - Januszkowice 7,090 L V 

4 1435 O Zalesie Śląskie - Kędzierzyn Koźle 2,645 Z IV 

5 1438 O Góra Św. Anny - Leśnica 2,736 Z IV 

6 1439 O Zalesię Śląskie - Olszowa 7,350 L V 

7 1468 O Leśnica - Poręba 4,409 L V 

8 1471 O Leśnica -Żyrowa 1,967 L V 

9 1472 O Leśnica - Krasowa 2,901 L V 

10 1749 O Raszowa - Nakło 0,525 Z IV 

11 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - 

Kędzierzyn-Kożle 

18,411 G III 

12 1808 O DW 409 " Zdzieszowice  8,745 Z IV 

13 1818 O Rożniątów -Dolna  4,455 L V 

14 1827 O Ligota Dolna - DP 1805 0 7,285 Z V 

 

Tabela 44. Miasto Leśnica - wykaz ulic powiatowych – – stan 2019r.  

Lp. Nr drogi Nazwa ulicy w ciągu drogi długość 

ulicy 

klasa 

drogi 

standard 

1 1401O ul. Zdzieszowicka- pl. Narutowicza (na 

odc.: 1 – go Maja-ul. Góra Św. Anny) – ul. 

1 go Maja 

4,400 G III 

2 1468O ul. Strzelecka 1,500 L V 

3 1471 O ul. Żyrowska  1,967 L V 

4 1472 O ul. Krasowska 2,101 L V 

5 1805 O ul. Porębska – ul. Góra Św. Anny – Plac 

Narutowicza – ul. Kościelna – Plac Marka 

– ul. Kozielska  

2,171 G III 

 

Najważniejszą rolę w powiązaniach komunikacyjnych terenu gminy z układem dróg wyższego rzędu oraz z 

sąsiednimi miastami powiatowymi, stanowiącymi główne rynki pracy dla mieszkańców gminy, pełnią 

następujące drogi powiatowe: 

▪ nr 1401 O relacji Zdzieszowice - Leśnica - Zalesie Śl., przebiegająca przez miasto Leśnica – Lichynię 

– Zalesie Śl., zapewniająca powiązania miasta Leśnica z drogą wojewódzką nr 426, a w 

konsekwencji z węzłem autostradowym KĘDZIERZYN - KOŹLE, miastem Strzelce Op., Kędzierzyn-

Koźle i Zdzieszowice,  

▪ nr 1805 O relacji Strzelce Opolskie - Leśnica - Kędzierzyn-Koźle, przebiegająca przez grunty wsi 

Dolna – Poręba – m. Leśnica – Raszowa, zapewniająca powiązania miasta Leśnica z sąsiednimi 
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miastami powiatowymi, prowadząca jednocześnie ruch turystyczny na Górę. Św. Anny,  

▪ ciąg dróg nr 1471 O i 1808 O relacji miasto Leśnica – Góra Św. Anny - Wysoka, zapewniający 

powiązania z drogą wojewódzką na 409 relacji Strzelce Op. – Gogolin, a także zapewniająca 

powiązania Góry Św. Anny w regionalnym układem komunikacyjnym,  

▪ nr 1435 relacji Zalesie Śl. – Kędzierzyn - Koźle, zapewniająca powiązania tego miasta z węzłem 

autostradowym KĘDZIERZYN - KOŹLE.  

 

Istotną rolę pełnią także drogi powiatowe zapewniające powiązania wsi gminy z lokalnym ośrodkiem 

usługowym, jakim jest miasto Leśnica,  

▪ nr 1438 relacji Góra Św. Anny – Leśnica, prowadząca okresowo ruch turystyczny na Górę Św. Anny,  

▪ nr 1472 O relacji Leśnica – Krasowa, zapewniająca powiązania wsi Krasowa,  

▪ nr 1434 O relacji K-Koźle – Januszkowie, zapewniająca powiązania wsi Łąki Kozielskie,  

▪ nr 1827 O relacji Ligota Dolna - DP 1805 O, zapewniająca powiązania wsi Kadłubiec. 

Pozostałe drogi pełnią funkcje uzupełniające w systemie komunikacyjnym gminy, zapewniając powiązania z 

terenami sąsiednimi oraz wewnętrzne powiązania z wsiami pełniącymi funkcję podstawowych ośrodków 

usługowych. 

 

16.3.4. Drogi gminne 

Wszystkie drogi gminą są klasy technicznej D – dojazdowej lub L – lokalnej. 

Na terenie gminy jest 7 odcinków gminnych dróg publicznych, stanowiących uzupełnienie podstawowego 

układu sieci dróg. Nie posiadają one jednak większego znaczenia komunikacyjnego, gdyż dostatecznie 

gęsta sieć dróg powiatowych i wojewódzkich zapewnia dojazd do każdej miejscowości. Gminne drogi 

publiczne, powiązane z drogami wewnętrznymi (gospodarczymi), zapewniają przede wszystkim powiązania 

pomiędzy wsiami gminy i są jednocześnie trasami transportu rolnego, ułatwiającymi dojazd do pól 

uprawnych mieszkańców gminy. 

 

Tabela 45. Gmina Leśnica – wykaz dróg gminnych zaliczanych do dróg publicznych – – stan 

2020r.  

Lp. Numer 

ewidencyjny 

drogi 

gminnej 

Nazwa ciągu drogowego Przebieg drogi lokalizacja 

1.  105801 O Ul. Kościuszki  Od DP 1401 O do DP 1805 O Leśnica 

2.  105802 O Ul. Ludowa  Od DP 1805 O do DG105801 O ul. 

Kościuszki 

Leśnica 

3.  105803 O Ul. Poprzeczna  Od DP 1805 O do DG 105801 O ul. 

Kościuszki 

Leśnica 

4.  105804 O  Ul. Eichendorffa  Od DG 105801 O ul. Kościuszki do 

granicy działki  

Leśnica 

5.  105805 O Ul. Dworcowa  Od DP 1805 O do drogi wewnętrznej  Leśnica 

6.  105806 O Ul. Dworcowa I  Od DG 105805 O ul. Dworcowa do 

granicy działki  

Leśnica 

7.  105807 O  Ul. Osiedle  Od DG 105805 O ul. Dworcowa do 

granicy działki  

Leśnica 

8.  105808 O Ul. Kościelna I  Od DP 1805 O do granicy działki  Leśnica 

9.  105809 O Plac Marka Od DP 1805 O do DP 1401 O  Leśnica 

10.  105810 O Ul. Nad Wodą  Od DP 1805 O do DG 105812 O ul. 

Młyńska  

Leśnica 
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11.  105811 O  Ul. Stawowa  Od DP 1805 O do drogi wewnętrznej  Leśnica 

12.  105812 O Ul. Młyńska  Od DP 1401 O do DG 105810 O ul. 

Nad Wodą  

Leśnica 

13.  105813 O  Ul. Brzegowa  Od DP 1401 O do DP 1472 O  Leśnica 

14.  105814 O Ul.  Żeromskiego  Od DP 1472 O do granicy działki Leśnica 

15.  105815 O  Ul. Goreckiego  Od DP 1472 O do DG 105813 O ul. 

Brzegowa  

Leśnica 

16.  105816 O  Ul. Szkolna  Od DP 1401 O do granicy działki  Leśnica 

17.  105817 O  Ul. Zielona  Od DP 1401 O do drogi wewnętrznej  Leśnica 

18.  105818 O  Ul. Klasztorna  Od DP 1401 O do DP 1471 O  Leśnica 

19.  105819 O  Ul. Boczna  Od DP 1401 O do granicy działki  Leśnica 

20.  105820 O  Ul. Sarnesa  Od DG 105944 O ul. Żyrowska I do DG 

105835 O ul. Polna 

Leśnica 

21.  105821 O  Ul. Trzech Braci Od DP 1805 O do drogi wewnętrznej  Leśnica 

22.  105822 O  Ul. Mickiewicza  Od DP 1805 O do granicy działki  Leśnica 

23.  105823 O Ul. Słowackiego Od DP 1805 O do granicy działki  Leśnica 

24.  105824 O  Ul. Powstańców Śląskich  Od DP 1805 O do granicy działki Leśnica 

25.  105825 O  Ul. Strażacka  Od DP 1401 O do DG 105824 O ul. 

Powstańców Śląskich 

Leśnica 

26.  105826 O  Ul. Szpitalna  Od DP 1401 O do drogi wewnętrznej  Leśnica 

27.  105827 O  Ul. Niwy  Od DG 105826 O ul. Szpitalna do drogi 

wewnętrznej  

Leśnica 

28.  105828 O  Ul. Bolesława Chrobrego  Od DP 1401 O do DG 105802 O ul. 

Ludowa 

Leśnica 

29.  105829 O  Plac Narutowicza  Od DP 1805 O i 1401 O do DG 105830 

O ul. Ligonia 

Leśnica 

30.  105830 O  Ul. Ligonia  Od DG 105829 O Plac Narutowicza do 

DG 105828 O ul. Bolesława Chrobrego  

Leśnica 

31.  105831 O  Plac Targowy  Od DP 1805 O do granicy działki  Leśnica 

32.  105832 O  Ul. Księżowiejska Od DP 1805 O do DP 1401 O  Leśnica 

33.  105833 O Ul. Górna  Od DG 105832 O ul. Księżowiejska do 

granicy działki 

Leśnica 

34.  105834 O Ul. Nad Potokiem Od DG 105832 O ul. Księżowiejska do 

granicy działki  

Leśnica 

35.  105835 O  Ul. Polna  Od DP 1805 O do DP 1401 O  Leśnica 

36.  105838 O  Aleja Jana Pawła II Od DP 1808 O do DG 105839 O ul. 

Kalwaryjska 

Góra Św. Anny 

37.  105839 O  Ul. Kalwaryjska  Od DP 1808 O do DG 105838 O Aleja 

Jana Pawła II 

Góra Św. Anny 

38.  105840 O  Ul. Kalwaryjska I  Od DG 105839 O ul. Kalwaryjska do 

drogi wewnętrznej  

Góra Św. Anny 

39.  105841 O  Ul. Szkolna  Od DP 1808 O do DG 105842 O ul. 

Klasztorna 

Góra Św. Anny 

40.  105842 O  Ul. Klasztorna  Od DP 1808 O do DG 105841 O ul. 

Szkolna Góra  

Św. Anny 

41.  105843 O  Ul. Wolności  Od DP 1808 O do drogi wewnętrznej  Góra Św. Anny 

42.  105844 O Ul. Profesora Reinholda Od DP 1808 O do DG 105843 O ul. Góra Św. Anny 
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Olescha  Wolności  

43.  105845 O Ul. Leśna  Od DG 105843 O ul. Wolności do 

granicy działki  

Góra Św. Anny 

44.  105846 O  Ul. Boczna  Od DG 105847 O ul. Dunikowskiego do 

granicy działki 

Góra Św. Anny 

45.  105847 O Ul. Dunikowskiego  Od DP 1808 O do granicy działki  Góra Św. Anny 

46.  105848 O Ul. Krótka  Dunikowskiego do DG 

105850 O ul. Powstańców Śl.Od DG 

105847 O ul.  

Góra Św. Anny 

47.  105849 O  Ul. Planetorza  Od DG 105847 O ul. Dunikowskiego do 

granicy działki  

Góra Św. Anny  

48.  105850 O  Ul. Powstańców  

Śląskich 

 Od DP 1808 O do granicy działki  Góra Św. Anny 

49.  105851 O  Ul. Strzelecka I  Od DP 1808 O do drogi wewnętrznej  Góra Św. Anny 

50.  105852 O  Ul. Strzelecka II Od DP 1808 O do drogi wewnętrznej  Góra Św. Anny 

51.  105853 O  Ul. Strzelecka I  Od DP 1808 O do drogi wewnętrznej  Wysoka 

52.  105854 O  Ul. Strzelecka II  Od DG 105851 O ul. Strzelecka I do 

drogi wewnętrznej 

 Wysoka 

53.  105855 O Ul. Strzelecka III  Od DP 1808 O do drogi wewnętrznej  Wysoka 

54.  105856 O  Ul. Strzelecka IV Od DP 1808 O do granicy działki  Wysoka 

55.  105857 O  Ul. Strzelecka V  Od DP 1808 O do granicy działki  Wysoka 

56.  105858 O  Ul. Strzelecka VI  Od DP 1808 O do drogi wewnętrznej  Wysoka 

57.  105859 O  Ul. Leśna  Od DP 1808 O do drogi wewnętrznej  Wysoka 

58.  105860 O  Ul. Leśna I  Od DG 105859 O ul. Leśna do drogi 

wewnętrznej  

Wysoka 

59.  105861 O  Ul. Leśna II  Od DG 105859 O ul. Leśna do drogi 

wewnętrznej  

Wysoka 

60.  105862 O  Ul. Leśna III  Od DG 105859 O ul. Leśna do DG 

105863 O Ul. Leśna IV  

Wysoka 

61.  105863 O  Ul. Leśna IV Od DG 105859 O ul. Leśna do drogi 

wewnętrznej  

Wysoka 

62.  105864 O  Ul. Wiejska I  Od DP 1827 O do drogi wewnętrznej  Kadłubiec 

63.  105865 O  Ul. Wiejska II  Od DG 105864 O ul. Wiejska I do DG 

105868 O ul. Wiejska V  

Kadłubiec 

64.  105866 O  Ul. Wiejska III  Od DP 1827 O do granicy działki Kadłubiec 

65.  105867 O  Ul. Wiejska IV  Od DP 1827 O do drogi wewnętrznej  Kadłubiec 

66.  105868 O  Ul. Wiejska V  Od DP 1827 O do drogi wewnętrznej  Kadłubiec 

67.  105869 O Ul. Wiejska VI  Od DP 1827 Odo drogi wewnętrznej  Kadłubiec 

68.  105870 O  Ul. Wiejska VII  Od DG 105869 O ul. Wiejska VI do A-4  Kadłubiec 

69.  105871 O  Ul. Polna  Od DP 1827 O do drogi wewnętrznej  Kadłubiec 

70.  105872 O  Ul. Polna I  Od DG 105871 O ul. Polna do drogi 

wewnętrznej  

Kadłubiec 

71.  105873 O  Ul. Wiejska I  Od DP 1805 O do DP 1412 O  Dolna 

72.  105874 O  Ul. Wiejska II  Od DP 1412 O do granicy działki  Dolna 

73.  105875 O  Ul. Wiejska III  Od DG 105874 O ul. Wiejska II do DG 

105876 O ul. Wiejska IV 

Dolna 

74.  105876 O  Ul. Wiejska IV Od DP 1805 O do granicy działki  Dolna 
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75.  105878 O  Ul. Wiejska V  Od DP 1805 O do DG 105881 O ul. 

Krótka  

Dolna 

76.  105889 O  Ul. Wiejska VI (ul. Biskupa 

Cedzicha)  

Od DP 1805 O do DG 105880 O ul. 

Wiejska VII  

Dolna 

77.  105880 O  Ul. Wiejska VII  Od DP 1805 O do drogi wewnętrznej  Dolna 

78.  105881 O  Ul. Krótka  Od DG 105880 O ul. Wiejska VII do 

drogi wewnętrznej  

Dolna 

79.  105882 O  Ul. Krótka I  Od DG 105881 O ul. Krótka do granicy 

działki  

Dolna 

80.  105883 O Ul. Wiejska I  Od DP 1805 O do DP 1468 O  Poręba  

81.  105884 O  Ul. Wiejska II  Od DG 105883 O ul. Wiejska I do drogi 

wewnętrznej  

Poręba 

82.  105885 O  Ul. Wiejska III  Od DP 1468 O do drogi wewnętrznej  Poręba 

83.  105886 O  Ul. Wiejska IV  Od DP 1805 O do DP 1468 O  Poręba  

84.  105887 O  Ul. Wiejska V  Od DG 105886 O ul. Wiejska IV do 

granicy działki  

Poręba 

85.  105888 O  Ul. Wiejska VI  Od DP 1468 O do granicy działki  Poręba 

86.  105889 O  Ul. Wiejska VII  Od DP 1805 O do drogi wewnętrznej  Poręba 

87.  105890 O  Ul. Wiejska VIII  Od DP 1805 O do drogi wewnętrznej  Poręba 

88.  105891 O  Ul. Wiejska I  Od DG 105877 O Dolna – Czarnocin do 

DG 105877 O Dolna - Czarnocin  

Czarnocin 

89.  105892 O  Ul. Wiejska II  Od DP 1439 O do drogi wewnętrznej  Czarnocin 

90.  105894 O  Ul. Wolności  Od DP 1401 O do granicy działki  Lichynia  

91.  105895 O  Ul. Lompy  Od DP 1401 O do drogi wewnętrznej  Lichynia 

92.  105896 O  Ul. Ogrodowa  Od DP 1401 O do DG 105895 O ul. 

Lompy  

Lichynia 

93.  105897 O Ul. Daszyńskiego I Od DP 1401 O do DG 105896 O ul. 

Ogrodowa  

Lichynia 

94.  105898 O  Ul. Daszyńskiego II  Od DP 1401 O do drogi wewnętrznej  Lichynia 

95.  105899 O  Ul. Daszyńskiego III  Od DP 1401 O do drogi wewnętrznej  Lichynia 

96.  105900 O  Ul. Dworcowa  Od DP 1439 O do granicy działki  Zalesie Śląskie 

97.  105901 O  Ul. Świętej Jadwigi  Od DP 1401O do DG 105903 O ul. 

Padoły oraz dz. Nr 1037 stanowiącej 

drogę Wewnętrzną  

Zalesie Śląskie 

98.  105902 O  Ul. Kościelna  Od DG 105901 O ul. Świętej Jadwigi do 

DG 105901 O ul. Świętej Jadwigi  

Zalesie Śląskie 

99.  105903 O  Ul. Padoły  Od DG 105901 O ul. Świętej Jadwigi do 

drogi wewnętrznej  

Zalesie Śląskie 

100.  105904 O  Ul. Wiejska  Od DW 426 do DW 426  Zalesie Śląskie 

101.  105905 O  Ul. XV Lecia  Od DW 426 do DG 105906 O 

ul. Ujazdowska  

Zalesie Śląskie 

102.  105906 O  Ul. Ujazdowska  Od DW 426 do drogi wewnętrznej  Zalesie Śląskie 

103.  105907 O  Ul. Powstańców Śląskich  Od DP 1401 O do DP 1435 O  Zalesie Śląskie 

104.  105908 O  Ul. Kościuszki I  Od DP 1435 O do drogi wewnętrznej  Zalesie Śląskie 

105.  105909 O  Ul. 1 Maja I  Od DP 1434 O do granicy działki  Łąki Kozielskie 

106.  105910 O  Ul. 1 Maja II  Od DP 1434 O do granicy działki  Łąki Kozielskie 

107.  105911 O  Ul. Leśna  Od DP 1434 O do drogi wewnętrznej  Łąki Kozielskie 
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108.  105912 O  Ul. Kościelna  Od DP 1434 O do drogi wewnętrznej  Łąki Kozielskie 

109.  105913 O  Ul. Kościelna I  Od DG 105912 O ul. Kościelna do drogi 

wewnętrznej  

Łąki Kozielskie 

110.  105914 O  Ul. 1 Maja III  Od DP 1434 O do granicy działki  Łąki Kozielskie 

111.  105915 O Ul.  1 Maja IV Od DP 1434 O do granicy działki  Łąki Kozielskie 

112.  105916 O Ul. Wolności  Od DP 1434 O do drogi wewnętrznej  Łąki Kozielskie 

113.  105917 O  Ul. Dworska  Od DP 1434 O do granicy działki  Łąki Kozielskie 

114.  105918 O  Ul. 1 Maja V  Od DP 1434 O do granicy działki  Łąki Kozielskie 

115.  105919 O  Ul. 1 Maja VI  Od DP 1434 O do granicy działki Łąki Kozielskie 

116.  105920 O  Ul. Kolejowa  Od DP 1434 O do drogi wewnętrznej  Raszowa 

117.  105921 O  Ul. Góry Św. Anny I  Od DP 1805 O do granicy działki  Raszowa 

118.  105922 O  Ul. Góry Św. Anny II  Od DP 1805 O do granicy działki  Raszowa 

119.  105923 O  Ul. Góry Św. Anny III  Od DP 1805 O do drogi wewnętrznej  Raszowa 

120.  105924 O  Ul. Szkolna  Od DP 1805 O do DG 105923 O ul. 

Góry Św. Anny III i DG 105925 O 

Raszowa – przysiółek Kurzawka  

Raszowa 

121.  105926 O  Ul. Kuszówka Od DG 105925 O Raszowa – przysiółek 

Kurzawka do DG 105927 O dojazd do 

ul. Kuszówka  

Raszowa 

122.  105928 O  Ul. Góry Św. Anny IV  Od DP 1805 O do granicy działki  Raszowa 

123.  105929 O  Ul. Góry Św. Anny V  Od DP 1805 O do granicy działki  Raszowej 

124.  105930 O  Ul. Kościelna  Od DP 1805 O do drogi wewnętrznej  Raszowa 

125.  105931 O  Ul. Dworcowa Od DP 1805 O do granicy działki  Raszowa 

126.  105932 O  Ul. Słowackiego  Od DP 1805 O do drogi wewnętrznej  Raszowa 

127.  105933 O  Ul. Słowackiego I  Od DG 105932 O ul. Słowackiego do 

granicy działki  

Raszowa 

128.  105934 O  Ul. Słowackiego II  Od DG 105932 O ul. Słowackiego do 

granicy działki 

Raszowa 

129.  105935 O  Ul. Słowackiego III  Od DG 105932 O ul. Słowackiego do 

granicy działki  

Raszowa 

130.  105936 O  Ul. Młyńska  Od DP 1434 O do drogi wewnętrznej  Raszowa 

131.  105937 O  Ul. Wiejska I  Od DP 1434 O do drogi wewnętrznej  Krasowa 

132.  105938 O Ul. Wiejska II  Od DP 1434 O do drogi wewnętrznej  Krasowa 

133.  105939 O  Ul. Wiejska III  Od DP 1434 O do drogi wewnętrznej  Krasowa 

134.  105940 O  Ul. Wiejska IV  Od DP 1434 O Odo drogi wewnętrznej  Krasowa 

135.  105942 O  Ul. Krótka Od DG 105813 O ul. Brzegowa do DG 

105814 O ul. Żeromskiego  

Leśnica 

136.  105943 O  Ul. Osiedlowa  Od DG 105820 ul. Sarnesa do DP 1471 

O  

Leśnica 

137.  105944 O  Ul. Żyrowska I  Od DP 1471 O do DG 105820 ul. 

Sarnesa  

Leśnica 

138 105836 O  Leśnica – Wargały  Od DP 1805 O do drogi wewnętrznej Leśnica 

139 105837 O Leśnica – Kowalików  Od DP 1805 O do drogi wewnętrznej Leśnica 

140 105877 O Dolna - Czarnocin  Od DP 1439 O do dz. nr 220 

stanowiącej drogę wewnętrzną  

Dolna / 

Czarnocin 

141 105893 O Lichynia - Czarnocin  Od DG 105894 O ul. Wolności do DG 

105892 O ul. Wiejska II  

Lichynia 
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142 105925 O  Raszowa – 

przysiółek Kurzawka  

Od DG 105924 O ul. Szkolna do DG 

105926 O ul. Kuszówka  

Raszowa 

143 105927 O  Dojazd do ul. Kuszówka  Od DP 1434 O do DG 105926 O ul. 

Kuszówka  

Raszowa 

144 105941 O  Krasowa - Wysypisko  Od DP 1472 O do drogi wewnętrznej  Krasowa 

145 105945 O Leśnica Od DP 1401 O do drogi 

wewnętrznej dz. nr 4016 

 

Leśnica 

 

Ulice wsi gminy w większości przypadków mają nawierzchnie bitumiczne. Większość z nich odpowiada 

parametrom wymaganym dla przypisanej im klasy ulic lokalnych (L) lub dojazdowych (D), zarówno pod 

względem szerokości pasa drogowego, jak i jego przekroju. Możliwe jest na nich parkowanie pojazdów, a 

nawet zawracanie, co jest szczególnie ważne dla obsługi komunalnej terenów mieszkaniowych oraz ochrony 

bezpieczeństwa ludzi i mienia.  

 

Ze względu na dużą ilość ulic, zaliczonych do kategorii dróg publicznych, weryfikacji pod kątem zgodności z 

obowiązującymi przepisami w zakresie projektowania dróg publicznych wymagają ustalenia obowiązujących 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w celu : 

– zapewnienia czytelnego układu powiązań gminnych dróg i ulic publicznych z układem dróg 

powiatowych, ze szczególnym uwzględnieniem hierarchii powiązań dróg poszczególnych klas oraz 

odległości między istniejącymi i projektowanymi skrzyżowaniami (zgodnych z wymogami 

obowiązujących przepisów odrębnych),  

– dostosowania szerokości pasów drogowych dróg do wymogów stawianych klasie drogi przez 

przepisy odrębne, jeżeli możliwe to będzie przy istniejącym stanie zagospodarowania terenów 

sąsiednich.  

 

16.3.5. Ścieżki rowerowe 

Zgodnie z projektem „Planu budowy ścieżek EKO - turystycznych” na terenie gminy Leśnica znajdują się 

następujące trasy rowerowe o przebiegu : 

▪ nr 16 – relacji Gliwice – Pławniowice – Rudzieniec – Góra Św. Anny – Krapkowice – Nysa Paczków – 

Kłodzko (na terenie gminy Leśnica wykonano odcinek Ujazd – Zimna Wódka – Olszowa – Czarnocin),  

▪ nr 52 relacji Góra Św. Anny - Dobrodzień – Olesno – Wieluń,  

▪ nr 152 relacji Góra Św. Anny – Oleszka – Żyrowa – Rozwadza – Zdzieszowice,  

▪ nr 171 relacji Wapienniki, skrzyżowanie – Wapienniki – las BOŻE OKO – Czarnocin,  

▪ nr 172 relacji Wapienniki, skrzyżowanie - Klucz – Wapienniki – Olszowa. 

 

Ww. trasy rowerowe przebiegają przez teren gminy głównie: 

▪ drogami powiatowymi nr 1808 O – 1438 O – 1472 O – 1434 O – 1805 O relacji Kalinów (Gm. Strzelce 

Op.) – Wysoka – Góra Św. Anny – Leśnica – Krasowa - Raszowa – Kędzierzyn-Koźle,  

▪ drogami powiatowymi nr 1827 O - 1412O relacji Gogolin – Ligota Dolna (Gm. Strzelce Op.) – Wysoka – 

Kadłubiec – Dolna, 

▪ drogami powiatowymi nr 1435 O – 1439 O relacji K-Koźle – Zalesie Śl. – Czarnocin,  

▪ drogami gminnymi relacji Lichynia - przysiółek Granica – rezerwat GRAFIK – Czarnocin, 

▪ gminną drogą publiczną relacji Dolna – Czarnocin – Ujazd. 

 

Proponowane trasy rowerowe mają charakter turystyczny, jednak ich przebieg uwzględnia także potrzeby 

komunikacyjne terenu gminy, w tym szczególnie w zakresie niezbędnych powiązań wewnętrznych 

wynikających z dojazdów mieszkańców gminy z miejsca zamieszkania do pracy i usług, przy jednoczesnym 
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uwzględnieniu jej walorów krajobrazowo-rekreacyjnych. Ścieżki rowerowe zaleca się ponadto wykonać w 

pasie drogowym (lub wzdłuż pasa drogowego): 

• powiatowej drogi publicznej nr 1805 na całym przebiegu przez gminę. 

 

Na terenie Gminy Leśnica znajdują się następujące ścieżki rowerowe: 

▪ Leśnica – Zdzieszowice 

▪ Lichynia – Zalesie Śląskie. 

Łączna długość ścieżek rowerowych wynosi 6,8 km. 

W trakcie realizacji jest budowana przez Powiat Strzelecki ścieżka rowerowa od Cisowej (gmina Kędzierzyn 

– Koźle) do Zalesia Śląskiego wzdłuż ul. Kościuszki i ul. Strażackiej. 

 

 

17. STAN SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, W TYM 
STOPNIA UPORZĄDKOWANIA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ, 
ENERGETYCZNEJ ORAZ GOSPODARKI ODPADAMI 

 
17.1. Gospodarka wodno – ściekowa  

17.1.1. Zaopatrzenie w wodę 

 

Na terenie miasta i gminy Leśnica funkcjonują wodociągi komunalne, zaopatrujące w wodę miasto Leśnica 

oraz wszystkie wsie gminy. Gminny wodociąg zasilany jest z następujących (należących do Gminy Leśnica) 

ujęć, zlokalizowanych we wsiach:  

▪ Poręba - zasilające miasto Leśnica oraz wsie Poręba, Góra Św. Anny, Kadłubiec, Wysoka, Dolna, 

Ligota Górna (Gm. Strzelce Op.) – (ok. 2700 mieszkańców); pobór wody odbywa się wg pozwolenia 

wodnoprawnego ROŚ.6223-47/10 z 20.12.2010 r. (ważne do 31.12.2030 r.), zezwalającego na 

pobór wody w ilości 94m3/h i 2250m3/dobę,  

▪ Zalesie - zasilające wieś Zalesie Śl. (ok. 1420 mieszkańców) – pobór wody odbywa się wg. 

pozwolenia wodnoprawnego ROŚ.6223-46/10 z 20.12.2010 r. (ważne do dnia 31.12.2030 r. na 

pobór wody), zezwalającego na pobór wody w ilości 47,6m3/h i 1142,4m3/dobę,  

▪ Lichynia - zasilające miasto Leśnica oraz wieś Lichynia (ok. 500 mieszkańców) – pobór wody 

odbywa się na podstawie pozwolenia wodnoprawnego ROŚ.6223-48/10 z dnia 20.12.2010 r. (ważne 

do dnia 31.12.2030 r.), zezwalającego na pobór wody w ilości 57m3/h i 1140 m3/dobę,  

▪ Czarnocin - zasilające wieś Czarnocin i Lichynię – pobór wody odbywa się na podstawie pozwolenia 

wodnoprawnego ROŚ.6223-49/10 z dnia 20.12.2010 r. (ważne do dnia 31.12.2030 r.), 

zezwalającego na pobór wody w ilości 45m3/h i 1080m3/dobę,  

▪ Raszowa - zasilające wieś Raszowa, Łąki Kozielskie oraz Krasowa (około 1820 mieszkańców) – 

administrowane przez WiK Sp. z o.o. Zdzieszowice.  

Dla ujęć wyznaczone są strefy ochrony bezpośredniej w granicach ogrodzenia. W granicach stref jedyną 

dozwoloną funkcją jest realizowanie zadań związanych z ujęciem wody. Zabrania się innych sposobów 

zagospodarowania. Nie wyznaczono stref ochrony pośredniej wewnętrznej i zewnętrznej.  

Ujmowana woda na ww. ujęciach spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.  

Bilans wydobycia i zużycia wody w 2020 roku kształtował się następująco:  

 zużycie wody ogółem – 301,7 dam3 

 zużycie wody – w gospodarstwach domowych – 221,6 dam3  

 zużycie wody na 1 mieszkańca 40,5 m3. 

Ogółem w mieście i gminie długość sieci wodociągowej wynosi 89,5 km.  

Wysoka awaryjność sieci i przyłączy wodociągowych występuje w miejscowościach Zalesie Śląskie, Poręba, 

Czarnocin, Dolna a także w Leśnicy. Wymiany wymagają zwłaszcza sieci cemento - azbestowe. Sieć 
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wodociągowa nie zapewnia też w wielu przypadkach wymaganych potrzeb dostarczania wody do celów 

przeciwpożarowych, m.in. w Wysokiej, Górze Św. Anny, Łąkach Kozielskich i Raszowej. 

 

17.1.2. System odprowadzania ścieków 

Długość sieci kanalizacyjnej na terenie gminy wynosiła w roku 2020: 50,6 km oraz ilość przyłączy 1161). 

W gminie Leśnica istnieją 2 systemy kanalizacji sanitarnej (wg kierunków odprowadzania do oczyszczalni): 

▪ ścieki odprowadzane do oczyszczalni w Zdzieszowicach – pochodzą z miasta Leśnica oraz wsi Góra 

Św. Anny, Krasowa i Raszowa, 

▪ ścieki odprowadzane do oczyszczalni w Kędzierzynie – Koźlu – pochodzą ze wsi Łąki Kozielskie 

oraz z części Zalesia Śląskiego (wieś skanalizowana jedynie w części). 

▪ Pozostałe miejscowości nie posiadają kanalizacji sanitarnej. Mieszkańcy tych wsi gromadzą 

przejściowo ścieki bytowe w przydomowych zbiornikach bezodpływowych. Trudna do oszacowania 

jest ilość ścieków wywożona do punktów zlewnych lub bezpośrednio do oczyszczalni ścieków. 

 

Uwzględniając potrzebę ochrony środowiska, w tym szczególnie potrzebę ochrony Parku Krajobrazowego 

GÓRA ŚW. ANNY oraz Obszarów Najwyższej Ochrony GZWP nr 332 i 335, a także ochroną Parku 

Krajobrazowego Góra Św. Anny i obszaru NATURA 2000, zaleca się skanalizować północną część terenu 

gminy tj. wieś Dolną, Kadłubiec, Wysoką i Lichynię. 

 

17.2. Elektroenergetyka 

17.2.1. Elektroenergetyczna sieć wysokich napięć 

Przez teren gminy Leśnica przebiegają tranzytowo następujące linie wysokiego napięcia.: 

▪ jednotorowa linia 220 kV relacji Groszowice – Kędzierzyn (będąca własnością Polskich Sieci 

Elektroenergetycznych – Południe Sp. z o.o),  

▪ dwutorowa linia 110kV relacji Blachownia – Strzelce Opolskie – Ozimek, 

▪ dwutorowa linia 110kV relacji Blachownia – Zdzieszowice.  

 

Plany rozwojowe krajowej sieci przesyłowej przewidują adaptację istniejących linii, przebudowę 

napowietrznej linii elektroenergetycznej 220kV Groszowice – Kędzierzyn na napięcie 400 kV oraz 

modernizację linii Blachownia – Strzelce Opolskie – Ozimek.  

 

Dla ww. linii elektroenergetycznych nie utworzono obszaru ograniczonego użytkowania, ale potencjalny 

zasięg ich oddziaływania wynosi (maksymalne strefy ochronne liczone od osi linii): 

▪ dla linii 400 kV – 39 m (łącznie - 70-80m),  

▪ dla linii 220 kV – 23m ( łącznie - 46m), 

▪ dla linii 110 kV - 19,5 m (łącznie - 40m). 

 

17.2.2. Elektroenergetyczna sieć dystrybucyjna 

Na terenie gminy Leśnica brak jest Głównych Punktów Zasilania (GPZ-u). Odbiorcy energii elektrycznej z 

terenu miasta i gminy Leśnica, podstawowo zasilani są w energię elektryczną za pośrednictwem trzech 

Głównych Punktów Zasilania :  

– GPZ Zdzieszowice (55 % stacji transformatorowych) – zasilający miasto Leśnica oraz wsie Góra 

Św. Anny, Raszowa, Krasowa i Łąki Kozielskie,  

– GPZ Piastów w Strzelcach Opolskich (38%) – zasilający wieś Kadłubiec, Wysoka, Poręba, Dolna, 

Czarnocin oraz część wsi Góra Św. Anny i Zalesie Śl., 

– GPZ Chemik w Kędzierzynie – Koźle (7%) – zasilający część wsi Zalesie Śl.  

Nie planuje się dokonywania żadnych zmian w istniejącym sposobie zasilania miasta i gminy Leśnica. W 

przypadku pojawienia się nowych odbiorców o dużym poborze mocy przewiduje się wykorzystanie 
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istniejących GPZ-tów, które posiadają duże rezerwy mocy.  

 

Całkowita długość linii napowietrznych SN na terenie gminy wynosi 53 km co stanowi 77 % ogółu długości 

linii, a około 16 km liniami kablowymi, co stanowi 23 % ogółu długości linii. Na terenie gminy znajduje się 56 

stacji transformatorowych, z czego na terenie miasta 13 stacji transformatorowych. Średni stopień ich 

wykorzystania wynosi ok. 51 %. Dla poprawy funkcjonowania sieci przewiduje się modernizację 

napowietrznej linii Sn relacji Wielmierzowice –Łąka Kozielska oraz przebudowę sieci w rejonie stacji 

transformatorowych pracujących na odgałęzieniach głównych linii, nie mających możliwości awaryjnego 

zasilania. Te ostatnie usytuowane są głównie na gruntach wsi Poręba, w tym jedna taka stacja zasila 

komunalne ujecie wody, a zmiana jej powiązań jest istotna dla zapewnienia bezpieczeństwa dostaw wody 

dla mieszkańców miasta i sąsiednich wsi.  

 

17.2.3. Alternatywne źródła energii 

Gmina nie ma predyspozycji do znaczącego rozwoju energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii.  

Rolnicza funkcja gminy predysponuje ją do rozwoju energii z biomasy (bazującej na słomie i uprawach roślin 

energetycznych) oraz biogazowni rolniczych, co może być uzupełniającym kierunkiem rozwoju gospodarki 

rolnej.  

Ukształtowanie powierzchni terenu na obszarze gminy, w szczególności licznie występujące tereny o 

południowym nachyleniu, stwarzają korzystne warunki dla lokalizacji elektrowni słonecznych. Jednak 

ustanowione obszary chronione zajmujące znaczny obszar gminy oraz brak dużych zwartych powierzchni 

nieużytków bądź gruntów o bardzo niskiej przydatności produkcyjnej (V i VI klasy bonitacyjnej) ograniczają 

możliwość lokalizacji takich elektrowni, ponieważ wymagają one zmiany sposobu użytkowania dużych 

powierzchniowo terenów (na powierzchni 1 ha można wyprodukować do ok. 0,5 MW energii elektrycznej). 

Poza obszarami chronionymi są tylko cztery większe tereny gruntów rolnych z przewagą gleb V klasy 

bonitacyjnej o korzystnym nachyleniu (po jednym w obrębach wsi Dolna, Łąki Kozielskie, Zalesie Śląskie i 

miasta Leśnica). Wskazany jest natomiast w gminie rozwój niedużych instalacji produkujących prąd z 

wykorzystaniem energii słonecznej, tj. o mocy do 500 kW, ponieważ dla ich lokalizacji nie ma generalnie 

przeciwwskazań a w projektowanej aktualnie ustawie o odnawialnych źródłach energii przewidziane są dla 

nich szczególne preferencje.  

Korzystne warunki wietrzne sprzyjające rozwojowi energii wiatrowej występują w północnej część gminy tj. w 

obrębie wsi Dolna i Kadłubiec, gdzie wartość energetyczna wiatru jest dużo większa niż w południowej 

części gminy. Jednak cały ten obszar znajduje się w granicach otuliny Parku Krajobrazowego „Góra Św. 

Anny”, gdzie plan ochrony Parku ustanowił obszar ograniczonego zainwestowania w celu ochrony 

ekspozycji, na którym nie dopuszcza się elektrowni wiatrowych. 

Obecnie jest tu możliwa lokalizacja elektrowni wiatrowych do 30m wysokości, zgodnie z ustaleniami 

obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego8 (uchwalonego przed 

ustanowieniem planu ochrony Parku). Możliwość ta dotyczy niewielkiego obszaru i ograniczona 

następującymi warunkami:  

- wykonania szczegółowych analiz wpływu inwestycji na środowisko przyrodnicze w tym oceny wpływu na 

krajobraz, występowanie chronionych gatunków ptaków i trasy migracyjne ptaków i uzyskanie uzgodnień 

zgodnie z przepisami szczególnymi,  

- wykonania specjalistycznych pomiarów potwierdzających zasadność i opłacalność ekonomiczną elektrowni 

wiatrowych.  

 

W przypadku wykazania w specjalistycznych ekspertyzach nieopłacalności ekonomicznej elektrowni 

wiatrowej i naruszenia walorów krajobrazu lokalizacja elektrowni wiatrowych jest zabroniona.  

Pomimo konfliktu pomiędzy ustaleniami planu a ustaleniami ustanowionego pięć lat później planu ochrony 

Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny, nie widzi się uzasadnienia dla rezygnacji z dopuszczonej w planie 
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możliwości lokalizacji farmy wiatrowej ze względu na bardzo rygorystyczne warunki lokalizacji elektrowni 

wiatrowych ustalone w planie, które zapewniają ochronę przed ich znaczącym oddziaływaniem na krajobraz, 

oraz ze względu na skutki finansowe stosownej zmiany planu. 

 

17.3. Zaopatrzenie w gaz 

Miasto i gmina Leśnica nie jest zgazyfikowana, chociaż przez jej teren przebiegają gazociągi wysokoprężne 

gazu ziemnego oraz gazu koksowniczego:  

- gazociąg wysokiego ciśnienia relacji ZDZIESZOWICE – WROCŁAW o średnicy DN 400 i ciśnieniu 

nominalnym PN 4,0 MPa,  

- gazociąg wysokiego ciśnienia relacji ZDZIESZOWICE – BLACHOWNIA o średnicy DN 500 i ciśnieniu 

nominalnym PN 6,3 MPa z odgałęzieniem w kierunku SRP STRZELCE OPOLSKIE o średnicy DN 200 i 

ciśnieniu nominalnym PN 2,5/4,0 MPa,  

- gazociąg wysokiego ciśnienia relacji ZDZIESZOWICE – TWORZEŃ o średnicy DN 500 i ciśnieniu 

nominalnym PN 1,6MPa, pełniący funkcję zbiornika gazu (dawny gazociąg gazu koksowniczego w kierunku 

Huty Katowice),  

- gazociąg gazu koksowniczego relacji ZDZIESZOWICE – ZAKŁADY AZOTOWE KĘDZIERZYN - KOŹLE o 

średnicy DN 500 i przepustowości 85000 m3/h.  

 

Gaz koksowniczy wytwarzany jest na terenie Zakładów Koksowniczych Zdzieszowice, a jego odbiorcami są 

głównie zakłady na terenie Kędzierzyna-Koźla.  

Dla ww. gazociągów (do czasu ich modernizacji) obowiązuje zachowanie stref kontrolowanych przez 

operatora sieci o wielkościach określonych w rozporządzeniu Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 

listopada 1995r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. z 

1995r. Nr 139, poz. 686). Z kolei dla gazociągów nowych (projektowanych i będących w trakcie realizacji) 

wielkość stref kontrolowanych określa rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. Nr 97, poz. 1055).  

Gmina posiada więc dogodne położenie w stosunku do istniejącej wysokoprężnej sieci gazowej oraz 

sąsiednich zgazyfikowanych gmin (Strzelce Op. ok. 24%, Zdzieszowice ok. 79%, Kędzierzyn-Koźle ok. 

57%), choć sama nie jest zgazyfikowana.  

Na terenie gminy brak jest stacji redukcyjno – pomiarowych gazu, sieci rozdzielczych i odbiorców gazu 

przewodowego. Najbliższa stacja redukcyjno-pomiarowa usytuowana jest na terenie miasta Zdzieszowice 

(ul. Żyrowska). Potrzeby w tym zakresie częściowo pokrywa gaz bezprzewodowy, dostarczany w butlach, 

odbiorcom z poszczególnych wsi. Tranzytowy przebieg przez teren gminy istotnych gazociągów 

przesyłowych stwarza jej szansę na wykorzystanie gazu dla zaspokojenia potrzeb, w tym potrzeb cieplnych.  

Zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tj: Dz. U. Z 2003r. Nr 153, poz. 1504) 

przedsiębiorstwa gazownicze zajmujące się przesyłaniem i dystrybucją gazu sporządzają dla obszaru 

swojego działania plany rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na gaz, 

uwzględniając miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz kierunki rozwoju przestrzennego 

określone w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (art. 16). Do 

zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w gaz należy (art. 18) planowanie i organizacja zaopatrzenia 

w gaz na obszarze gminy.  

Planowanie zaopatrzenia w gaz odbywa się poprzez opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w 

gaz, którego opracowanie należy do obowiązku burmistrza gminy. W przypadku, gdy plany przedsiębiorstw 

gazowniczych nie zapewniają realizacji ww. założeń, burmistrz ma obowiązek opracowania projektu planu 

zaopatrzenia w gaz dla obszaru gminy lub jej części.  

Gmina Leśnica sporządziła projekt założeń do planu zaopatrzenia gminy w gaz. Zgodnie ze „Studium 

rozwoju systemów energetycznych”, opracowanego dla województwa opolskiego, oraz zgodnie z „Projektem 

założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Leśnica”, sporządzony 
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przez EPK ENERGOPROJEKT - KATOWICE SA, zapotrzebowanie na gaz ziemny dla miasta i gminy 

oszacowano na poziomie 700 – 840m3/rok . Z kolei Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo planuje i 

realizuje inwestycje w zakresie sieci wysokiego ciśnienia na terenie gminy Leśnica. 

Gaz ziemny jest paliwem ekologicznym i w zakresie ogrzewania może konkurować z paliwem olejowym, 

gazem płynnym i energią elektryczną.  

Przewiduje się zgazyfikowanie gminy Leśnica gazem ziemnym wysokometanowym, przy czym wymagać 

ono będzie budowy:  

- stacji redukcyjno-pomiarowej, zasilanej z gazociągu wysokiego ciśnienia w kierunku Strzelec Opolskich, 

stanowiącego odgałęzienie sieci ZDZIESZOWICE – BLACHOWNIA,  

- odgałęzienia gazociągu wysokiego ciśnienia o długości ok. 50 m, wykonanego od gazociągu w kierunku 

Strzelec Opolskich, będącego odgałęzieniem gazociągu relacji ZDZIESZOWICE – BLACHOWNIA.  

 

W pierwszej kolejności przewiduje się zgazyfikowanie miasta Leśnica, dla którego ZG Opole opracowuje 

koncepcje gazyfikacji. Zasilanie miasta przewiduje się siecią gazową średnioprężną z zastosowaniem 

indywidualnych reduktorów u poszczególnych odbiorców. Zgazyfikowanie gminy będzie miało niewątpliwie 

istotny wpływ na zwiększenie stopnia ochrony środowiska przyrodniczego.  

Planowana jest także modernizacja gazociągu ZDZIESZOWICE – WROCŁAW, a w związku z tym 

planowana jest budowa gazociągu DN 400 PN 4,0MPa na odcinku Zdzieszowice – Rozwadza (poza 

terenem gminy Leśnica). 

 

 

17.4. Zaopatrzenie w energię cieplną 

Na terenie miasta i gminy Leśnica brak jest zorganizowanego systemu zaopatrzenia w ciepło (systemów 

ciepłowniczych zasilanych z lokalnych obiektów energetycznych), brak również dużych kotłowni grzewczych 

lub technologicznych, towarzyszących zazwyczaj dużym zakładom przemysłowym. Brak jest także lokalnych 

kotłowni o dużej mocy cieplnej. Największa z nich, kotłownia olejowa w Gimnazjum, posiada moc cieplną 

0,820MWt.  

Potrzeby grzewcze pokrywane są głównie ze źródeł lokalnych (indywidualnych systemów grzewczych), w 

większości na paliwo wysokoemisyjne (węgiel, koks). Większość budynków użyteczności publicznej 

wyposażona jest w lokalne kotłownie na paliwa niskoemisyjne (olej opałowy). Potrzeby cieplne 

wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego zaspokajane są poprzez kotłownie lokalne oraz ogrzewanie 

indywidualne, przy czym dominuje ogrzewanie paliwami stałymi (węglem kamiennym, koksem i drewnem) 

zapewniające 84% ciepła dla gminy. Niewielki udział mają niskoemisyjne źródła ciepła tj. udział oleju 

opałowego i gazu płynnego wynosi łącznie 14%, a ogrzewanie elektryczne zaspokaja tylko 2% potrzeb 

gminy. 

Brak jest na terenie gminy alternatywnych źródeł ciepła, w tym szczególnie gazu przewodowego (pomimo 

tranzytowego przebiegu sieci wysokiego ciśnienia) oraz wykorzystania dla zaspokojenia potrzeb cieplnych 

odnawialnych źródeł energii (wiatru, promieniowania słonecznego, energii geotermalnej i energii biomasy).  

Wg „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Leśnica” 

(maj 2004r.) całkowite zapotrzebowanie ciepła dla gminy wyniesie około 31 MWt, w tym zakładów 2,2 MWt , 

a budownictwa 28,8 MWt (w tym budynków jednorodzinnych 21,8MWt ). Potrzeby cieplne gminy są 

niewielkie, a duże rozproszenie zabudowy na terenach o największej intensywności zaludnienia powoduje, 

że wprowadzenie scentralizowanej gospodarki cieplnej (nawet tylko na niektórych terenach gminy) jest 

nieopłacalne dla producenta. Tak więc zakłada się, że potrzeby cieplne gminy będą zaspokojone z kotłowni 

lokalnych w 21% , a ogrzewaniem indywidualnym w 79%. W stanie istniejącym największy udział w pokryciu 

potrzeb cieplnych przypada na paliwo węglowe (84%), a produkcja ciepła w oparciu o olej opałowy i gaz 

płynny pokrywa zaledwie 14% potrzeb gminy, a udział energii elektrycznej zaledwie 2%. Wzrost zużycia 
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ciepła będzie powodowany przede wszystkim powstaniem nowej zabudowy oraz rozwojem gospodarki. W 

perspektywie do 2015 roku wzrost zapotrzebowania na ciepło w gminie wyniesie około 1,2MWt.  

Gmina leży w strefie występowania podwyższonych temperatur wód podziemnych, które mogą stanowić 

alternatywne źródło ciepła dla jej terenu. Na głębokości ok. 3000 m temperatura wód wynosi ok. 105oC, co 

może stanowić przesłankę dla możliwości wykorzystania energii geotermalnej ze źródeł głębokich.  

Brak jest w gminie plantacji (ferm) energetycznych, a także wykorzystania energii biomasy w celach 

grzewczych. Położenie i gospodarka rolna gminy stwarza potencjalne możliwości wykorzystania zrąbków 

drewna i słomy do celów produkcji energii cieplnej. Potencjał energetyczny słomy, powstającej na terenie 

gminy, określono szacunkowo na 240 tys. GJ/rok, co zapewniło by dostawę paliwa dla kotłowni o łącznej 

wydajności cieplnej ok. 15-20 MW.  

Rolniczy charakter gminy sprzyja wytwarzaniu ciepła z biogazu rolniczego, tj. z paliwa gazowego 

otrzymywanego w procesie fermentacji metanowej surowców rolniczych, produktów ubocznych rolnictwa, 

płynnych lub stałych odchodów zwierzęcych, produktów ubocznych, odpadów lub pozostałości z 

przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego lub biomasy leśnej. Ciepło to może być wytwarzane przez 

rolników na potrzeby własne przy zastosowaniu zbiorników biogazu i komór fermentacyjnych o pojemności 

do 100 m3 lokalizowanych na terenie własnego gospodarstwa, oraz w większych biogazowniach 

lokalizowanych na działkach przeznaczonych w m.p.z. p. wyłącznie dla biogazowni.  

Nowe rozwiązania systemowe (prawne, organizacyjne i finansowe) stwarzają korzystne warunki do rozwoju 

produkcji energii cieplnej za pomocą termicznych systemów solarnych (kolektorów słonecznych).  

Położenie gminy Leśnica w granicach cennych obszarów przyrodniczo-krajobrazowych (Parku 

Krajobrazowego „Góra Św. Anny” i obszaru NATURA 2000 „Góra Św. Anny”) oraz wysoki poziom stężeń 

pyłu (PM10) zobowiązują do szczególnej ochrony powietrza na jej obszarze, a w konsekwencji do 

prowadzenia polityki proekologicznej w zakresie zaopatrzenia w ciepło, w tym szczególnie:  

- wspierania dalszych modernizacji i przebudowy kotłowni węglowych na systemy ekologiczne,  

- dokonywania sukcesywnych zmian w strukturze zaopatrzenia gminy w ciepło poprzez zwiększanie udziału 

paliw ekologicznych (gazu ziemnego, gazu płynnego, oleju opałowego i energii elektrycznej), a także 

odnawialnych źródeł energii: energii promieniowania słonecznego, energii geotermalnej, energii 

otrzymywanej z biomasy i energii otrzymywanej z biogazu rolniczego.  

 

 

17.5. Gospodarka odpadami 

 23 stycznia 2013 r. weszła w życie nowa ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 

wprowadzająca istotne zmiany w systemie gospodarki odpadami. Jednym z głównych powodów jej 

uchwalenia była konieczność implementacji dyrektywy 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie 

odpadów do prawa polskiego. Stanowi ona transpozycję dyrektywy 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008r. w 

sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz. Urz. WE L 312 z 22.11.2008, str. 3), zwanej 

dyrektywą ramową. Ustawa reguluje obowiązki wytwórców odpadów, posiadaczy odpadów gospodarujących 

odpadami oraz sprzedawców odpadów i pośredników w obrocie odpadami oraz organów administracji 

publicznej w zakresie gospodarki odpadami. Do najistotniejszych zmian należy wdrożenie przepisów 

dotyczących wprowadzenia programów zapobiegania powstawaniu odpadów (wynikających z dyrektywy 

ramowej o odpadach) oraz ograniczenia planowania gospodarki odpadami do 2 poziomów – krajowego 

(Kpgo) i wojewódzkiego (WPGO). 

Do kluczowych wymagań UE w zakresie gospodarki odpadami, jakie należy ująć w planowanym systemie 

gospodarowania odpadami należą:  

• ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów komunalnych oraz zagospodarowania zgodnego z 

przyjętą hierarchią postępowania z odpadami w systemie zbierania i zagospodarowania 

wytwarzanych odpadów,  

• ograniczenie ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów,  
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• osiągnięcie określonych przez UE poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.  

 

Brak wywiązania się z wymagań unijnych skutkuje wysokimi karami nakładanymi na kraje członkowskie, stąd 

zmiana i odpowiednie dostosowanie do unijnych wymagań systemu gospodarki odpadami. Metodą 

pozwalającą na spełnienia wymagań UE w zakresie gospodarowania odpadami było wprowadzenie 

krajowych regulacji dotyczących nowego systemu gospodarowania odpadami.  

Zmianę systemu gospodarowania odpadami w Polsce wprowadziła ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897, 

z późn. zm.).  

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie nowelizacja ustaw z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. t. j. z 2012 r., poz. 391), na mocy, której gmina przejmuje obowiązki 

właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz ich zagospodarowania w 

zamian za uiszczoną opłatę na rzecz gminy. Ustawodawca rozszerzył zapisy precyzujące zadania gmin oraz 

wprowadził także narzędzia prawne służące efektywnej realizacji tych zadań. Ustawa została wzbogacona o 

rozdziały określające zasady gospodarowania odpadami komunalnymi przez gminę oraz warunki 

działalności związanej z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych i sprawozdawczości z 

tym związanej. Określa również zasady kontroli i sankcje (kary pieniężne) za niezgodne z prawem 

odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz za niewypełnianie obowiązku składania 

sprawozdań przez podmioty zajmujące się odbiorem tychże odpadów. Ustawa nakłada obowiązek 

ponoszenia opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi na właścicieli każdej 

nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy. Zmiany w obowiązującym systemie gospodarowania 

odpadami polegają głównie na:  

❖ obowiązku gmin do zapewnienia, budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi 

gminami regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych,  

❖ przejęcie przez gminy obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych oraz ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną opłatę na rzecz gminy,  

❖ osiągnięciu określonych w art. 3b i art. 3c znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. t. j. z 2012 r., poz. 391) odpowiednich poziomów:  

➢ recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: 

papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo,  

➢ recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo,  

➢ ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania:  

▪  do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,  

▪ do dnia 16 lipca 2020 r. — do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy 

tych odpadów wytworzonych w 1995 r.  

❖ organizowaniu przetargów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na 

których zamieszkują mieszkańcy lub na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne lub organizowaniu przetargów na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów,  

❖ ustanowieniu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w którym selektywne zbieranie będzie 

obejmować przynajmniej następujące frakcje materiałów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i 

opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów 

opakowaniowych ulegających biodegradacji,  
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❖ tworzeniu punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp 

dla wszystkich mieszkańców gminy. Gminy wskazują także miejsca, w których mogą być prowadzone 

zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych,  

❖ podejmowaniu działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania 

odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.  

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi zobowiązuje również podmioty odbierające odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości do:  

❖ przekazywania odebranych selektywnie zebranych odpadów do instalacji odzysku i unieszkodliwiania 

odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami określoną w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. o odpadach (Dz. U. t. j. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.),  

❖ przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości 

z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do 

przetwarzania odpadów komunalnych,  

❖ sporządzania i przekazywania kwartalnych sprawozdań do końca miesiąca następującego po kwartale 

do gminy.  

 

Nowa ustawa z dnia o odpadach wprowadza ponadto hierarchię sposobów postępowania z odpadami, 

polegającą na obowiązku zachowania ściśle określonej kolejności sposobu postępowania z odpadami od 

zapobiegania ich powstawaniu do unieszkodliwiania. Hierarcha ta została ustalona w następujący sposób: 

1) zapobieganie powstawaniu odpadów; 

2) przygotowywanie do ponownego użycia; 

3) recykling; 

4) inne procesy odzysku; 

5) unieszkodliwianie. 

 

Gmina Leśnica należy do Związku Między Gminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu. 

Związek przeprowadza przetargi na odbiór odpadów - obecnie odpady z terenu Gminy Leśnica odbiera: 

Zakład Oczyszczania Miasta Zbigniew Strach z Boronowa. 

Na terenie Gminy Leśnica nie ma obecnie zlokalizowanych dzikich wysypisk śmieci. 

Obecnie na terenie Gminy Leśnica brak jest PSZOK. Planowana lokalizacja to: teren byłego wysypiska w 

Krasowej, ale jest też rozważany teren na ul. 1 Maja w Leśnicy. 

 

17.6. Telekomunikacja i łączność 

Na terenie miasta i gminy zlokalizowana jest sieć telefonii przewodowej. Zakłada się kontynuację rozwoju 

telefonii przewodowej i dalszy wzrost liczby abonentów na terenie gminy.  

Telefonię przewodową wspomaga telefonia komórkowa. Na terenie gminy Leśnica wybudowano 3 anteny 

nadawczo-odbiorcze telefonii komórkowej. Usytuowane są one na gruntach wsi Dolna i Wysoka (w rejonie 

autostrady), a także w południowej części miasta Leśnica. Poprawa funkcjonowania telefonii komórkowej 

wymagać będzie dogęszczenia siatki lokalizacji anten nadawczych, przy czym nowe lokalizacje powinny 

uwzględniać ochronę krajobrazu kulturowo-przyrodniczego Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny i jego 

otuliny, łącznie z wyłączonym obszarem oddziaływania autostrady (w tym szczególnie położonym po 

południowej jej stronie). 

 

18. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ 
W kwietniu 2015 roku weszły w życie mapy zagrożenia powodziowego. Zgodnie z tymi mapami na terenie 

gminy Leśnica nie wstępują obszary szczególnego zagrożenia powodzią: 

➢ obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (Q 

10%)  
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➢ obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (Q 

1%). 
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CZĘŚĆ II. 
KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO GMINY LEŚNICA 
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1. KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ ORAZ  
W PRZEZNACZENIU TERENÓW W TYM WYNIKAJĄCE Z AUDYTU 
KRAJOBRAZOWEGO ORAZ KIERUNKI I WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE 
ZAGOSPODAROWANIA ORAZ UŻYTKOWANIA TERENÓW, W TYM 
WYŁĄCZONE SPOD ZABUDOWY 

 
1.1. Struktura funkcjonalno – przestrzenna,  

Gmina Leśnica ma wielofunkcyjny charakter z uzupełniającymi się rolami sektorów: usługowego, w tym 

głównie turystycznego, rolniczego i produkcyjnego. Sektor produkcyjny ma najmniejsze znaczenie w 

strukturze funkcjonalnej gminy i w związku z wysokimi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi nie może 

stanowić głównego kierunku rozwoju gminy. 

W oparciu o analizy przeprowadzone na podstawie zebranych materiałów inwentaryzacyjnych oraz na 

podstawie występujących powiązań komunikacyjnych i funkcjonalnych, przyjęto następujący system obsługi 

ludności Gminy Leśnica: 

Ośrodek gminny 2 poziomu obsługi, o zasięgu lokalnym obsługujący w zakresie usług 

ponadpodstawowych teren całej gminy – miasto Leśnica. Pełni ono funkcję administracyjną (gminną), 

stanowi ośrodek koncentracji mieszkalnictwa i usług dla ludności oraz obsługi rolnictwa. Miasto Leśnica pełni 

funkcję lokalnego centrum rozwoju, które jest istotnym czynnikiem wzrostu i kumuluje usługi oraz inne 

działalności gospodarcze w skali umożliwiającej społeczny i ekonomiczny rozwój sąsiadujących z nimi 

miejscowości. 

Ośrodki 1 poziomu obsługi z poszerzonym programem usługowym, współpracujące z ośrodkiem 

gminnym to przede wszystkim wieś Góra Św. Anny, stanowiąca najważniejszy po mieście Leśnica ośrodek 

usługowy oraz ponadlokalny ośrodek kultuorow – religijny, ponadto wspomagające 1 poziom obsługi Zalesie 

Śląskie i Raszowa . Są to ośrodki stanowiące etap pośredni w kompleksowym systemie obsługi ludności, o 

odpowiednio dużej liczbie ludności w rejonie obsługi. Funkcjami rozwojowymi tych miejscowości są funkcje: 

usług i produkcji.  

Pozostałe wsie to wsie elementarne, o funkcjach typowo mieszkaniowych i funkcjach rolniczych: są funkcje. 

 

Rozwój miejscowości gminy Leśnica oparty jest o istniejący układ funkcjonalno przestrzenny i potrzebami z 

nim związanymi. 

 

Na okres perspektywy przyjmuje się utrzymanie rolnictwa i mieszkalnictwa jako podstawowych funkcji 

gminy.  

Jako funkcje uzupełniające – rozwojowe – przyjmuje się:  

- usługi – głównie związane z obsługą mieszkańców gminy, turystów oraz rolnictwa,  

- produkcję – głównie przetwórstwo rolno-spożywcze oraz nieuciążliwy przemysł,  

- drobną przedsiębiorczość produkcyjną i usługową - jako uzupełnienie funkcji rolniczej terenów wiejskich,  

- rekreację, w tym:  

 rekreację na bazie zbiorników wodnych w Raszowej,  

 rekreację indywidualną bazującą na walorach krajobrazowych gminy,  

 agroturystykę bazującą na walorach krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych gminy.  
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1.2. Planowany rozwój sieci osadniczej  

Uwzględniając uwarunkowania rozwoju przestrzennego oraz wyżej przyjęte ogólne założenia rozwoju 

przestrzennego miasta i gminy, ustala się następujące kierunki rozwoju ludnościowego i funkcjonalnego 

jednostek osadniczych. 

 

TABELA 46. GMINA LEŚNICA – planowane funkcje jednostek osadniczych. 

Lp Nazwa jednostki 

osadniczej 

Kierunek rozwoju 

demograficznego 

Funkcja w hierarchii 

usług publicznych 

Funkcja prognozowana 

(wg. hierarchii ważności) 

1 miasto LESNICA  Progresywny 

(miasto rozwojowe) 

Gminny ośrodek obsługi 

mieszkańców  

 

Usługowa 

Mieszkaniowa 

Produkcyjna 

2 GÓRA ŚW. ANNY Stagnujący  

(z tendencją do wzrostu) 

Wspomagający miasto 

ośrodek usług 

podstawowych z 

elementami usług 

ponadlokalnych 

Turystyczna o znaczeniu 

ponadlokalnym 

Mieszkaniowa  

Usługowa  

3 RASZOWA Progresywny  

 

Ośrodek obsługi 

podstawowej  

 

Usługowa 

Mieszkaniowa 

Produkcyjna 

Rolnicza 

Rekreacyjna 

4 ZALESIE  Progresywny  Ośrodek obsługi 

podstawowej  

Rolnicza  

Mieszkaniowa  

Usługowa  

Produkcyjna 

5 DOLNA  Stagnujący  Rolnicza  

Mieszkaniowa  

6 LICHYNIA  Stagnujący   Rolnicza  

Usługowa  

Rekreacyjna  

7 WYSOKA  Stagnujący   Rolnicza  

Usługowa  

Mieszkaniowa  

Rekreacyjna  

8 CZARNOCIN  Stagnujący   Rolnicza  

Turystyczno-rekreacyjna  

9 KRASOWA  Stagnujący   Rolnicza  

Mieszkaniowa  

10 ŁĄKI KOZIELSKIE  Progresywny   Rolnicza  

Mieszkaniowa  

Produkcyjna  

11 KADŁUBIEC  Stagnujący   Rolnicza  

Mieszkaniowa  

12 PORĘBA  Stagnujący   Rolnicza  

Turystyczno-rekreacyjna  
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1.3. Zmiany w strukturze funkcjonalno – przestrzennej 

 

Najistotniejsze planowane zmiany w strukturze przestrzennej gminy polegają na przeznaczeniu znacznych 

powierzchni użytków rolnych pod zalesienia oraz pod rozwój zabudowy produkcyjnej i usługowej.  

Rozwój terenów zabudowy mieszkaniowej nie wpłynie znacząco na zmianę struktury przestrzennej obszaru 

ponieważ planowany jest na zasadzie kontynuacji istniejących układów osadniczych. 

 

1.3.1. Rozwój obszarów rolno-leśnych oraz rolnicza przestrzeń produkcyjna i tereny 

wyłączone z zabudowy  

 

Pod względem jakości gleb, według klas bonitacyjnych, gmina Leśnica posiada bardzo korzystne warunków 

do produkcji rolniczej.  

 

Uwzględniając potrzeby ochrony środowiska, walorów krajobrazowych gminy oraz rolniczej przestrzeni 

produkcyjnej na obszarach rolno-leśnych planuje się:  

 znaczące powiększenie powierzchni terenów leśnych,  

 podział obszarów rolno-leśnych na strefy produkcyjne i chronione.  

 

Pod zalesienia przeznacza się:  

- grunty o małej przydatności dla produkcji rolnej w południowej części gminy,  

- grunty na terenach o dużych spadkach narażone na erozję i osuwiska w środkowej i północnej części 

gminy.  

 

Jako strefy chronione wydziela się obszary pełniące funkcje podstawowych elementów Przyrodniczego 

Systemu Obszaru (PSO), tj. wszystkie kompleksy leśne i zadrzewione wraz z terenami planowanych 

zalesień, oraz grunty rolne:  

- w granicach obszaru Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny”,  

- w granicach obszaru NATURA 2000,  

- w dolinach potoków (głównie kompleksy łąkowe w południowej części gminy).  

 

W strefach chronionych produkcja rolna i leśna oraz wszelkie zmiany sposobu użytkowania i 

zagospodarowania terenów powinny być podporządkowane wymogom ochrony środowiska i krajobrazu.  

Strefy produkcyjne obejmują obszary rolne z przewagą gruntów ornych poza strefami chronionymi. 

Wiodącym użytkowaniem w strefie powinny być uprawy polowe.  

Na obszarach rolnych dopuszcza się zabudowę rolniczą (w ograniczonym zakresie określonym w kierunkach 

zmian w zagospodarowaniu terenów) z wyłączeniem:  

- obszaru Parku krajobrazowego Góra Św. Anny”,  

- obszarów w dolinach cieków wodnych narażonych na występowanie lokalnych zalewów powodziowych i 

podtopień,  

- stromych zboczy i skarp narażonych na osuwanie się mas ziemnych,  

- terenów planowanych zalesień,  

- terenu projektowanego użytku ekologicznego „Dolnica”,  

- terenu projektowanego zbiornika małej retencji „Łąki Kozielskie”.  

Proponuje się rozwój agroturystyki i rolnictwo ekologiczne. 

Dopuszcza się zalesianie gruntów rolnych klas bonitacyjnych IV-VI oraz nieużytków. 

Dopuszcza się ustalanie w planach miejscowych zakazu zabudowy na gruntach rolnych. 
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Ze względu na znaczną lesistość gminy funkcja gospodarki leśnej należy do ważniejszych w gminie, w 

związku z charakterem ochronnym kompleksów leśnych gminy, o wysokich walorach przyrodniczych i 

krajobrazowych objętych ochrona przyrodniczą lasy stanowią ważną bazę do rozwoju funkcji turystycznej. 

Nadrzędnym celem ochrony ekosystemów leśnych jest utrzymanie i odtwarzanie ich charakteru, zbliżonego 

do pierwotnego oraz naturalnego, a także prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej. 

Gospodarka leśna na omawianym terenie prowadzona jest w oparciu o plany urządzenia lasu, sporządzane 

przez ich administratorów. 

Dopuszcza się funkcjonowanie i rozbudowę istniejących obiektów i urządzeń zlokalizowanych na terenach 

leśnych na podstawie przepisów odrębnych. 

Zalesienie gruntów będzie miało wpływ na kształtowanie krajobrazu przyrodniczego i ochronę środowiska w 

poszczególnych miejscowościach, a także zmniejszy zagrożenie występowania erozji, oraz poprawi 

retencjonowanie wód i warunki mikroklimatyczne. Tereny zalesione mogą być również wykorzystywane w 

celach turystycznych i wypoczynkowych. 

Dopuszcza się przeznaczanie pod zalesienie gruntów rolnych nie wykazanych w studium pod zalesienie, 

pod warunkiem nie kolidowania z projektowanym i istniejącymi sieciami i urządzeniami infrastruktury 

technicznej i drogowej i wymogami ochrony przyrodniczej lub przepisów odrębnych. 

Dopuszcza się przeznaczanie na cele nieleśne w planach miejscowych gruntów leśnych, w tym w 

szczególności pod tereny komunikacji i infrastruktury technicznej, z zachowaniem warunku uzyskania 

wymaganych zgód.  

 

1.3.2. Rozwój terenów mieszkaniowych  

Zgodnie z przyjętymi kierunkami rozwoju ludnościowego i funkcjonalnego jednostek osadniczych zakłada się 

rozwój mieszkalnictwa przede wszystkim w Leśnicy oraz we wsiach Raszowa, Zalesie Śląskie i Łąki 

Kozielskie.  

Rozwój terenów mieszkaniowych w Leśnicy wynika z szacunkowych potrzeb wykazanych w 

uwarunkowaniach.  

Koncentracja zabudowy mieszkaniowej we wsiach Raszowa i Zalesie Śląskie uzasadniona jest dostępnością 

do usług podstawowych (wsie te są ośrodkami obsługi podstawowej) oraz planowanym rozwojem terenów 

produkcyjno-składowych.  

Rozwój zabudowy mieszkaniowej w Łąkach Kozielskich uzasadnia bliskie sąsiedztwo miasta Kędzierzyna-

Koźla oraz planowany w tej wsi rozwój terenów produkcyjno-składowych. 

W pozostałych wsiach nowe tereny mieszkaniowe planuje się na zasadzie wypełniania luk oraz obudowy 

dróg w obrębie istniejących struktur osadniczych.  

Atrakcyjnym miejscem zamieszkania jest wieś Góra Św. Anny, jednak rozwój zabudowy ograniczają tam 

warunki geomorfologiczne oraz liczne formy obszarowej ochrony środowiska.  

 

W zakresie osadnictwa i budownictwa mieszkaniowego ustala się następujące kierunki rozwoju: 

 adaptację, uzupełnienia i modernizacje istniejącej zabudowy; 

 dopuszczenie przekształceń funkcji pierwotnych (zabudowy zagrodowej) do funkcji usług lokalnych, 

usług turystyki, lub zabudowy mieszkaniowej; 

 kształtowanie nowej zabudowy w ramach strefy dopuszczalnego zainwestowania – tworzenie 

zabudowy zwartej (wypełnianie luk, enklaw, realizacja zabudowy w bezpośrednim sąsiedztwie 

terenów zainwestowanych wzdłuż istniejących dróg); 

 uzupełnienie niezbędnego zakresu usług podstawowych. 

W obrębie terenów mieszkaniowych dopuszcza się lokalizowanie usług nieuciążliwych, usług rzemiosła i 

usług publicznych, niewielkich zespołów garaży i parkingów. Zakłada się utrzymanie istniejącej zieleni 

towarzyszącej oraz wprowadzanie zieleni parkowej, osiedlowej i izolacyjnej.  
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1.3.3. Rozwój terenów usługowych i infrastruktury społecznej 

W zakresie usług publicznych planuje się wzmocnienie funkcji usługowej 

istniejących ośrodków obsługi mieszkańców, w tym:  

 miasta LEŚNICA - jako wielofunkcyjnego gminnego ośrodka usługowego, koncentrującego usługi 

publiczne z zakresu administracji, oświaty, wychowania, kultury; ochrony zdrowia i opieki społecznej, sportu i 

rekreacji oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia,  

 wsi RASZOWA i ZALESIE ŚL. – jako ośrodków obsługi podstawowej koncentrujących usługi publiczne z 

zakresu szkolnictwa podstawowego, wychowania, sportu i rekreacji, bezpieczeństwa mieszkańców i mienia.  

 

Utrzymuje się istniejące obiekty usług publicznych w tym:  

- szkoły podstawowe w Leśnicy, Zalesiu Śląskim i Raszowej,  

- gimnazjum w Leśnicy,  

- zespół szkół specjalnych w Leśnicy,  

- boiska sportowe w Leśnicy oraz we wsiach: Raszowa, Góra Św. Anny, Czarnocin, Kadłubiec, Dolna, Łąki 

Kozielskie, Lichynia, Zalesie Śl., Wysoka,  

- strażnice OSP.  

 

Dla poprawy standardów obsługi w zakresie usług publicznych planuje się:  

- rozwój obiektów rekreacyjno-sportowych przy szkole podstawowej w Leśnicy,  

- rozwój Zespołu Szkół Specjalnych w Leśnicy,  

- urządzenia sportowe w Krasowej.  

 

W zakresie usług komercyjnych planuje się:  

 nowe tereny lokalizacji usług o znaczeniu ponadlokalnym (jako usługowe strefy aktywności gospodarczej):  

- wielofunkcyjny zespół usług na gruntach wsi ZALESIE ŚL. w ciągu drogi wojewódzkiej nr 426, z - m.in. - 

stacją paliw oraz stacją obsługi samochodów,  

- dwa wielofunkcyjne zespoły usługowe przy drodze powiatowej w LICHYNII oraz jeden przy MOP-ie w 

WYSOKIEJ (oferta inwestycyjna),  

- ośrodki obsługi komunikacji i ruchu turystycznego we wsiach GÓRA ŚW. ANNY i WYSOKA.  

 rozwój centrum usługowego w LEŚNICY (w strefie zabudowy śródmiejskiej)  

 rozwój usług na terenach mieszkaniowych (w strefach zabudowy mieszkaniowo-usługowej i zabudowy 

mieszanej).  

 

Do obiektów infrastruktury społecznej zaliczają się również cmentarze. Planuje się utrzymanie wszystkich 

istniejących cmentarzy oraz rozbudowę cmentarzy w Raszowej i Zalesiu Śl. 

 

Oprócz wydzielonych terenów pod usługi dopuszcza się lokalizowanie usług nieuciążliwych wśród zabudowy 

mieszkaniowej. 

Dopuszcza się zmiany przeznaczenia terenów usług publicznych na inne cele, zgodnie z mogącymi się 

zmieniać zapotrzebowaniem. Rezygnacja z użytkowania terenu lub obiektu z funkcji publicznej na tereny 

prywatne np. mieszkaniowe lub inne usług dopuszczalna jest pod warunkiem zapewnienia potrzeb na innych 

terenach lub obiektach lub stwierdzenia braku potrzeby funkcjonowania danego obiektu usługowego. 

Ustala się lokalizowanie usług oświaty, kultury, sportu, zdrowia i opieki społecznej i innych usług publicznych 

na terenach mieszkaniowych, mieszkaniowo – usługowych, usługowych oraz innych zgodnie z ustaleniami 

studium.  
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1.3.4. Rozwój zabudowy produkcyjno-składowej 

 

W celu aktywizacji gospodarczej gminy planuje się nowe tereny produkcyjno-usługowo-składowe 

(strefy aktywności gospodarczej) przy drodze wojewódzkiej w ZALESIU Śl. oraz przy drogach powiatowych 

w LEŚNICY i we wsiach: KRASOWA i RASZOWA.  

Ponadto we wsi ŁĄKI KOZIELSKIE planuje się nowe tereny produkcyjno-usługowe, głównie na potrzeby 

produkcji rolniczej i okołorolniczej oraz obsługi rolnictwa.  

Uwzględniając:  

- deficyt miejsc pracy na terenie gminy,  

- zmiany strukturalne w rolnictwie,  

- aktywność gospodarczą mieszkańców,  

dopuszcza się na terenach zabudowy wiejskiej rozwój działalności produkcyjnej i składowej z wykluczeniem 

zakładów uciążliwych dla zabudowy mieszkaniowej (w strefach zabudowy mieszanej). 

 

Rozwój funkcji produkcyjnej opiera się na kontynuacji tej funkcji, dotyczy to wykorzystania terenów 

istniejących oraz nowo wyznaczonych terenów stanowiących rezerwy pod rozwój szeroko rozumianych 

aktywności gospodarczych w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 

Działalność związana z produkcją i przemysłem jest istotna z punktu widzenia dalszego rozwój społeczno - 

gospodarczego gminy. 

 

 

1.3.5. Rozwój terenów turystycznych i rekreacyjno-wypoczynkowych 

 

W celu rozwoju turystyczno-rekreacyjnej funkcji gminy planuje się:  

 rozwój stref mieszkaniowo-usługowych we wsi GÓRA ANNY i w LEŚNICY, co umożliwi prowadzenie na 

tych terenach różnego rodzaju działalności usługowej, w tym związanej z obsługą turystów,  

 nowe tereny zabudowy rekreacyjno-letniskowej indywidualnej we wsiach PORĘBA, CZARNOCIN i 

LICHYNIA, na których realizacja zabudowy musi być jednak poprzedzona sporządzeniem dokumentacji 

geologiczno-inżynierskiej dla ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych,  

 nowe tereny rekreacyjno-wypoczynkowe przy zbiornikach wodnych w RASZOWEJ.  

 dopuszczenie lokalizacji terenowych urządzeń rekreacyjnych (biegowych tras narciarskich, stoków 

saneczkowych, itp.) na gruntach rolnych przeznaczonych w części pod zalesienie, położonych we wsi 

WYSOKA przy granicy z gminą Strzelce Opolskie (przedsięwzięcie realizowane wspólnie z gminą Strzelce 

Opolskie),  

 dopuszczenie we wsi GÓRA ŚW. ANNY, na stoku przeznaczonym pod zalesienie - w ramach 

zagospodarowania uzupełniającego - lokalizacji terenowych urządzeń rekreacyjnych (do zabawy oraz 

czynnej i biernej rekreacji na świeżym powietrzu) 

 

1.4. Kierunki zmian w przeznaczeniu oraz zagospodarowanie terenów 

 

Uwzględniając uwarunkowania i cele rozwoju przestrzennego oraz ustalenia ogólne wyznaczające kierunki 

zagospodarowania przestrzennego, wydziela się na obszarze gminy:  

- obszary o odmiennym użytkowaniu i odmiennych formach zabudowy jako tzw. strefy funkcjonalno – 

przestrzenne - tworzące strukturę funkcjonalno - przestrzenną gminy,  

- obszary o różnych formach ochrony i ograniczeń w użytkowaniu jako tzw. obszary szczególnej ochrony 

środowiska - tworzące lokalny system ochrony środowiska.  
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Wyznaczone obszary nakładają się na siebie tworząc dwuwarstwową strukturę przestrzenną.  

W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, ustalenia dotyczące struktury przestrzennej 

należy stosować następująco:  

- planowane zmiany użytkowania oraz zagospodarowania i zabudowy terenów powinny być zgodne z 

określonymi kierunkami zmian w przeznaczaniu terenów oraz kierunkami i wskaźnikami dotyczącymi 

zagospodarowania terenów, i jednocześnie uwzględniać nakazy, zakazy i ograniczenia określone dla 

obszarów szczególnej ochrony środowiska,  

- przebieg linii rozgraniczających stref funkcjonalno - przestrzennych może być korygowany w dostosowaniu 

do faktycznego zagospodarowania i użytkowania terenów, stanu własności (władania) oraz innych 

uwarunkowań uzasadniających taką korektę.  

 

Na rysunku Studium strefy wydzielone są kolorem i oznaczone symbolem literowym lub cyfrowym i 

literowym.  

W poszczególnych strefach wyróżnia się:  

- obszary istniejącego zainwestowania lub użytkowania,  

- obszary rozwoju zabudowy lub planowanych zmian sposobu użytkowania.  

 

STREFY OTWARTE ROLNO - LEŚNE 

• ZL – strefy leśne; 

• ZLp - strefy leśne (projektowane dolesia) 

• R1 – strefy rolne z zakazem zabudowy, 

• R2 – strefy rolne z dopuszczeniem zabudowy rolniczej, 

• RW – strefy rekreacyjne, 

• ZE – strefy zieleni naturalnej, 

 

1. STREFY LEŚNE – ZL, ZLP: 

Przeznaczenie dominujące: 

• Lasy i zadrzewienia, 

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

• tereny rolne, łąki i pastwiska, 

• gospodarstwa leśne, leśniczówki, 

• zagospodarowanie turystyczno – wypoczynkowe (trasy turystyczne, miejsca wypoczynku, itp.),  

• urządzenia rekreacyjne na terenach wskazanych na rysunku studium:  

− we wsi Wysoka – terenowe urządzenia rekreacyjne takie jak biegowe trasy narciarskie, stoki 

saneczkowe, i inne służące rekreacji na świeżym powietrzu, z obiektami niezbędnymi do ich 

obsługi,  

− we wsi Góra Św. Anny – urządzenia rekreacyjne oraz obiekty małej architektury do zabawy 

oraz biernej i czynnej rekreacji na świeżym powietrzu.  

• drogi leśne, wewnętrzne i technologiczne, parkingi leśne, sieci infrastruktury technicznej oraz urządzenia i 

obiekty towarzyszące tym sieciom, w sposób nie kolidujący z przeważającym przeznaczeniem terenu i 

pozostałymi zasadami zagospodarowania terenu, 

• zbiorniki wodne, 

Użytkowania niedozwolone:  

• naruszające walory przyrodniczo-krajobrazowe obszaru, w tym zabudowa,  

Kierunki dotyczące zagospodarowania terenów 

• Zmiany w zagospodarowaniu terenów muszą być zgodne z wymogami prawnej ochrony obowiązującej:  

− dla ustanowionych form ochrony przyrody i krajobrazu kulturowego,  
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− dla lasów i gruntów leśnych oraz lasów ochronnych, w szczególności wyklucza się wykonywanie 

prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu.  

• Przy precyzowaniu w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego rodzajów i lokalizacji 

dopuszczonych urządzeń rekreacyjnych należy uwzględnić wymagania oraz zakazy określone w planie 

ochrony Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny”, w szczególności zainwestowanie związane z tymi 

urządzeniami można realizować wyłącznie w zakresie nie wymagającym zmiany przeznaczenia gruntów 

rolnych na cele nierolnicze, tj. na gruntach innych niż rolne.  

• Do zalesień wskazanych terenów należy wykorzystywać gatunki drzew zgodnie. 

 

2. STREFY ROLNE CHRONIONE – R1: 

Przeznaczenie dominujące: 

• grunty orne i użytki zielone,  

• zadrzewienia leśne i nieleśne, zieleń nieurządzona, sady, ogrody,  

• drogi transportu rolnego,  

• cieki wodne.  

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

• małe zbiorniki wodne, stawy rybackie, urządzenia gospodarki wodnej,  

• zabudowa zagrodowa na terenach gospodarstw rolnych o powierzchni nie mniejszej niż 10 ha, w tym 

obiekty inwentarskie nie zaliczone do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na 

środowisko wyłączenie w technologii ściółkowej, z wyłączeniem obszaru Parku „Góra Św. Anny”,  

• terenowe urządzenia rekreacyjne na terenie wskazanym na rysunku studium we wsi Wysoka, takie jak 

biegowe trasy narciarskie, stoki saneczkowe, i inne służące rekreacji na świeżym powietrzu, z obiektami 

niezbędnymi do ich obsługi.  

Użytkowania niedozwolone:  

• zabudowa nierolnicza,  

• duże obiekty budowlane (inwentarskie, szklarniowe, magazynowe itp.), które stanowią dysonans w 

krajobrazie,  

• użytkowania kolidujące z użytkowaniem dominującym i uzupełniającym, w szczególności zaburzające 

stosunki wodne.  

Kierunki dotyczące zagospodarowania terenów 

• Zmiany w zagospodarowaniu terenów muszą być zgodne z wymogami prawnej ochrony obowiązującej 

dla ustanowionych form ochrony przyrody i krajobrazu kulturowego.  

• Przy precyzowaniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rodzajów i lokalizacji 

dopuszczonych urządzeń rekreacyjnych należy uwzględnić wymagania oraz zakazy określone w planie 

ochrony Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny”, w szczególności zainwestowanie związane z tymi 

urządzeniami można realizować wyłącznie w zakresie nie wymagającym zmiany przeznaczenia gruntów 

rolnych na cele nierolnicze, tj. na gruntach innych niż rolne.  

• W strefach w południowej części gminy (nie objętych prawą ochroną) wskazana zmiana gruntów ornych 

na użytki zielone oraz kształtowanie ciągłych struktur terenów o podwyższonym potencjale 

przyrodniczym, tj. łąk i zieleni nieurządzonej.  

• Należy zachować i chronić istniejące zadrzewienia i zakrzewienia.  

• Dopuszczoną zabudowę zagrodową należy harmonijnie wpisywać w krajobraz otwarty, w szczególności 

stosując tradycyjne formy zabudowy oraz obsadzając działki siedliskowe drzewami owocowymi lub 

innymi rodzimymi gatunkami.  
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3. STREFY ROLNE – R2: 

Przeznaczenie dominujące: 

• grunty orne,  

• zadrzewienia leśne i nieleśne, zieleń nieurządzona, sady, ogrody,  

• drogi transportu rolnego,  

• cieki wodne.  

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

• użytki zielone,  

• małe zbiorniki wodne,  

• zabudowa zagrodowa na terenach gospodarstw rolnych o powierzchni nie mniejszej niż 10 ha, w tym 

obiekty inwentarskie nie zaliczone do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na 

środowisko, których uciążliwość wraz ze strefami oddziaływania winna zamykać się w granicach 

administracyjnych gminy Leśnica, 

Użytkowania niedozwolone:  

• zabudowa nierolnicza,  

• duże obiekty budowlane (inwentarskie, szklarniowe, magazynowe itp.), które stanowią dysonans w 

krajobrazie.  

Kierunki dotyczące zagospodarowania terenów 

• Należy zachować i chronić istniejące zadrzewienia i zakrzewienia.  

• Dopuszczoną zabudowę zagrodową należy harmonijnie wpisywać w krajobraz otwarty, w szczególności 

stosując tradycyjne formy zabudowy oraz obsadzając działki siedliskowe drzewami owocowymi lub 

innymi rodzimymi gatunkami.  

 

4. STREFY ZIELENI NATURALNEJ– ZE: 

Przeznaczenie dominujące: 

• zieleń urządzona i nieurządzona, w tym leśna.  

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

• urządzenia i obiekty małej architektury uzupełniające i wzbogacające użytkowanie dominujące,  

• użytki rolne.  

Użytkowania niedozwolone:  

• zabudowa,  

• obiekty kolidujące z użytkowaniem dominującym.  

Kierunki dotyczące zagospodarowania terenów 

Zmiany w zagospodarowaniu terenów muszą być podporządkowane prawnym wymogom ochrony 

środowiska przyrodniczego i kulturowego obowiązującym w strefach.  

 

5. STREFY USŁUG TURYSTYKI I REKREACJI – UT: 

Przeznaczenie dominujące: 

• usługi turystyki, 

• zbiorniki wodne, zieleń nieurządzona.  

• urządzenia rekreacyjne takie jak ścieżki spacerowe, pomosty, miejsca biwakowe, itp.  

• użytkowanie uzupełniające:  

• obiekty hotelowe,  

• terenowe obiekty sportowe.  

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

• obiekty hotelowe,  

• terenowe obiekty sportowe.  

Użytkowania niedozwolone:  
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• kolidujące z użytkowaniem dominującym, w tym zwłaszcza niekorzystnie oddziaływujące na środowisko 

przyrodnicze i krajobraz,  

• zabudowa inna niż obiekty hotelowe.  

Kierunki dotyczące zagospodarowania terenów 

• Zmiany w zagospodarowaniu terenów i formę zabudowy należy podporządkować wymogom ochrony 

środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych obszaru, w szczególności wyklucza się znaczące 

zmiany ukształtowania powierzchni terenu.  

• Wysokość zabudowy do 2 kondygnacji.  

• Wydzielone w strefie tereny zabudowy nie mogą przekroczyć 20% powierzchni strefy.  

 

STREFY ZABUDOWANE OSADNICZE  

• MC – strefa śródmiejska; 

• MU - strefy zabudowy mieszkaniowo – usługowej, 

• MW – strefy zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

• MN – strefy zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

• MM – strefy zabudowy mieszanej, 

• ML- strefy zabudowy mieszkaniowo –rekreacyjnej, 

• UP – strefa zabudowy usługowej użyteczności publicznej, 

• US - strefy usług sportu i rekreacji  

• UK/ZP - Strefa usług kultury z zielenią urządzoną 

• UK-R - Strefa usług kultu religijnego z zielenią urządzoną 

• ZC - Strefy zieleni cmentarnej 

• RM – strefy zabudowy zagrodowej  

• R/RM - strefy gruntów rolnych z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej. 

 

1. STREFA ZABUDOWY ŚRÓDMIEJSKIEJ - MC: 

Przeznaczenie dominujące: 

• place, pasaże, zieleń parkowa,  

• obiekty użyteczności publicznej, w tym zwłaszcza ponadpodstawowych usług administracji 

publicznej, finansowej i gospodarczej, nauki, kultury, ochrony zdrowia oraz handlu i gastronomii.  

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

• mieszkalnictwo wielorodzinne,  

• obiekty zamieszkania zbiorowego,  

• niewielkie tereny i obiekty kameralnego sportu,  

• parkingi i zbiorowe garaże,  

• wyjątkowo zabudowa jednorodzinna.  

Użytkowania niedozwolone:  

• kolidujące pod względem funkcji i charakteru zabudowy z użytkowaniem dominującym bądź 

uzupełniającym, w tym zwłaszcza przemysł, składy, bazy transportowe, uciążliwe rzemiosło, większe 

obiekty infrastruktury technicznej, stacje obsługi samochodów, stacje paliw.  

Kierunki dotyczące zagospodarowania terenów 

• Wszelkie zmiany w zagospodarowaniu i zabudowie terenów w strefie muszą być podporządkowane 

wymogom ochrony konserwatorskiej ze względu objęcie całej strefy ochroną prawną w formie wpisu 

do rejestru zabytków.  

• Plac Rynku wymaga szczególnego zagospodarowania jako centralna (reprezentacyjna) przestrzeń 

publiczna miasta.  

• Wyklucza się wolnostojące garaże i budynki gospodarcze.  
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2. STREFY ZABUDOWY MIESZKANIOWO – USŁUGOWEJ MU 

Przeznaczenie dominujące: 

• mieszkalnictwo jednorodzinne i wielorodzinne ekstensywne,  

• obiekty użyteczności publicznej, w tym zwłaszcza podstawowej obsługi mieszkańców oraz obiekty 

obsługi turystów.  

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

• obiekty zamieszkania zbiorowego,  

• parki, ogrody, oraz mniejsze tereny rekreacyjne (skwery itp.),  

• niewielkie tereny i obiekty kameralnego sportu,  

• parkingi i zbiorowe garaże.  

Użytkowania niedozwolone:  

• kolidujące pod względem funkcji i charakteru zabudowy z użytkowaniem dominującym bądź 

uzupełniającym, w tym zwłaszcza przemysł, składy, bazy transportowe, uciążliwe rzemiosło, większe 

obiekty infrastruktury technicznej, stacje obsługi samochodów, stacje paliw,  

• zabudowa zagrodowa.  

Kierunki dotyczące zagospodarowania terenów 

• Wszelkie zmiany w zagospodarowaniu i zabudowie terenów położonych w strefach ochrony 

konserwatorskiej należy podporządkować wymogom ochrony ustalonych dla tych stref.  

• Na pozostałych terenach zagospodarowanie oraz nową zabudową należy kształtować w nawiązaniu 

do sąsiedniej zabudowy istniejącej w zakresie układu, gabarytów oraz charakteru. Zachować 

istniejące tereny zieleni urządzonej oraz chronić istniejący starodrzew w pasach drogowych oraz na 

działkach budowlanych.  

 

3. STREFY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ - MW 

Przeznaczenie dominujące: 

• mieszkalnictwo wielorodzinne, tereny rekreacji przydomowej.  

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

• obiekty usługowe.  

Użytkowania niedozwolone:  

• kolidujące pod względem funkcji i charakteru zabudowy z użytkowaniem dominującym, w tym 

zwłaszcza obiekty produkcyjne, składowe i uciążliwe obiekty usługowe.  

Kierunki dotyczące zagospodarowania terenów 

• Zagospodarowanie terenów i nową zabudowę należy kształtować w nawiązaniu do układów 

urbanistycznych i architektury istniejących zespołów zabudowy, w szczególności w zakresie układu 

oraz wysokości zabudowy.  

• Wyklucza się wolnostojące garaże i inne budynki gospodarcze.  

 

4. STREFY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ - MN 

Przeznaczenie dominujące: 

mieszkalnictwo jednorodzinne z towarzyszącymi ogrodami,  

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

niewielkie obiekty użyteczności publicznej, w tym zwłaszcza podstawowej obsługi mieszkańców,  

- ekstensywna zabudowa wielorodzinna,  

- parki, ogrody, oraz mniejsze tereny rekreacyjne (skwery itp.),  

- niewielkie tereny i obiekty kameralnego sportu,  

- parkingi dla obsługi tej strefy.  

Użytkowania niedozwolone:  
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kolidujące pod względem funkcji i charakteru zabudowy z użytkowaniem dominującym, w tym zwłaszcza 

obiekty produkcyjne, składowe, uciążliwe obiekty usługowe, zabudowa zagrodowa.  

Kierunki dotyczące zagospodarowania terenów 

W strefach z istniejącą zabudową nowe zagospodarowanie terenów i nową zabudowę należy kształtować w 

nawiązaniu do układów, charakteru i gabarytów zabudowy istniejącej.  

W strefach planowanej zabudowy zagospodarowanie terenów i nową zabudowę należy kształtować w formie 

spójnych, funkcjonalnych i estetycznych układów urbanistycznych. Maksymalna wysokość zabudowy – 2 

kondygnacje i nie więcej niż 9 m, z wyjątkiem świadomie kształtowanych dominant.  

 

5. STREFY ZABUDOWY MIESZANEJ - MM 

Przeznaczenie dominujące: 

• mieszkalnictwo jednorodzinne z towarzyszącymi ogrodami,  

• zabudowa zagrodowa z towarzyszącymi ogrodami i sadami,  

• obiekty użyteczności publicznej, w tym zwłaszcza podstawowej obsługi mieszkańców,  

• zabudowa usługowa, 

• zabudowa mieszkaniowo – usługowa, 

• usługi sportu, tereny rekreacji, zieleni urządzonej, 

• nieuciążliwe obiekty produkcyjne, składowe, obsługi rolnictwa, gospodarstwa ogrodnicze.  

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

• ekstensywna zabudowa wielorodzinna,  

• parki, ogrody, oraz mniejsze tereny rekreacyjne (skwery itp.),  

• parkingi oraz nieuciążliwe stacje obsługi samochodów i stacje paliw.  

Użytkowania niedozwolone:  

• kolidujące pod względem funkcji i charakteru zabudowy z użytkowaniem dominującym bądź 

uzupełniającym, w tym zwłaszcza przemysł, duże składy i bazy transportowe, uciążliwe rzemiosło, 

większe obiekty infrastruktury technicznej.  

• uciążliwe obiekty inwentarskie.  

Kierunki dotyczące zagospodarowania terenów 

• Wszelkie zmiany w zagospodarowaniu i zabudowie terenów położonych w strefach ochrony 

konserwatorskiej należy podporządkować wymogom ochrony ustalonych dla tych stref.  

• Na pozostałych terenach zagospodarowanie oraz nową zabudową należy kształtować w nawiązaniu 

do sąsiedniej zabudowy istniejącej w zakresie układu, gabarytów oraz charakteru. Zachować 

istniejące tereny zieleni urządzonej oraz chronić istniejący starodrzew w pasach drogowych oraz na 

działkach budowlanych.  

• We wsiach Poręba i Czarnocin, ze względu na niekorzystne dla zabudowy warunki 

geomorfologiczne, nie należy intensyfikować istniejącej zabudowy, w szczególności miejsca o 

większych spadkach należy przeznaczać pod sady lub inne zadrzewienia.  

• W centralnej części miasta Leśnicy nie należy lokalizować nowych obiektów inwentarskich. 

 

STREFY ZABUDOWY MIESZANEJ – MM1 

Przeznaczenie dominujące: 

• mieszkalnictwo jednorodzinne z towarzyszącymi ogrodami,  

• zabudowa zagrodowa z towarzyszącymi ogrodami i sadami,  

• obiekty użyteczności publicznej, w tym zwłaszcza podstawowej obsługi mieszkańców,  

• zabudowa usługowa, 

• zabudowa mieszkaniowo – usługowa, 

• usługi sportu, tereny rekreacji, zieleni urządzonej, 

• nieuciążliwe obiekty produkcyjne, składowe, obsługi rolnictwa, gospodarstwa ogrodnicze.  
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• tereny usług gospodarowania odpadami w zakresie skupu złomu oraz selektywnej zbiórki odpadów 

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

• ekstensywna zabudowa wielorodzinna,  

• parki, ogrody, oraz mniejsze tereny rekreacyjne (skwery itp.),  

• parkingi oraz nieuciążliwe stacje obsługi samochodów i stacje paliw.  

Użytkowania niedozwolone:  

• kolidujące pod względem funkcji i charakteru zabudowy z użytkowaniem dominującym bądź 

uzupełniającym, w tym zwłaszcza przemysł, duże składy i bazy transportowe, uciążliwe rzemiosło, 

większe obiekty infrastruktury technicznej.  

• uciążliwe obiekty inwentarskie.  

Kierunki dotyczące zagospodarowania terenów 

• Wszelkie zmiany w zagospodarowaniu i zabudowie terenów położonych w strefach ochrony 

konserwatorskiej należy podporządkować wymogom ochrony ustalonych dla tych stref.  

• Na pozostałych terenach zagospodarowanie oraz nową zabudową należy kształtować w nawiązaniu 

do sąsiedniej zabudowy istniejącej w zakresie układu, gabarytów oraz charakteru. Zachować 

istniejące tereny zieleni urządzonej oraz chronić istniejący starodrzew w pasach drogowych oraz na 

działkach budowlanych.  

• We wsiach Poręba i Czarnocin, ze względu na niekorzystne dla zabudowy warunki 

geomorfologiczne, nie należy intensyfikować istniejącej zabudowy, w szczególności miejsca o 

większych spadkach należy przeznaczać pod sady lub inne zadrzewienia.  

• W centralnej części miasta Leśnicy nie należy lokalizować nowych obiektów inwentarskich.  

 

6. STREFY ZABUDOWY MIESZKANIOWO –REKREACYJNEJ - ML 

Przeznaczenie dominujące: 

• domy jednorodzinne z towarzyszącymi ogrodami, domy rekreacji indywidualnej, pensjonaty.  

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

• niewielkie tereny i obiekty kameralnego sportu,  

• gospodarstwa agroturystyczne.  

Użytkowania niedozwolone:  

• kolidujące z użytkowaniem dominującym bądź uzupełniającym, w tym zwłaszcza obiekty 

produkcyjne, składowe, uciążliwe obiekty usługowe i inwentarskie.  

Kierunki dotyczące zagospodarowania terenów 

• Obiekty inwentarskie można lokalizować tylko w granicach istniejących siedlisk zabudowy 

zagrodowej.  

• Nową zabudowę kształtować z zachowaniem cech regionalnych  

• Wysokość zabudowy do 2 kondygnacji i nie więcej niż 9 m.  

 

2. Strefy usługowe – U1 

Przeznaczenie dominujące: 

• Obiekty usługowe handlu, gastronomii, rozrywki, obsługi podróżnych, w tym: motele, parkingi, stacje 

obsługi samochodów, stacje paliw.  

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

• obiekty administracyjne, biurowe,  

• obiekty użyteczności publicznej, w tym zwłaszcza ponadpodstawowych usług nauki i oświaty, 

kultury, ochrony zdrowia, 

• inne obiekty usługowe nie kolidujące z użytkowaniem dominującym,  

• mieszkania dla nadzoru i budynki mieszkalne właścicieli.  

Użytkowania niedozwolone:  
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• kolidujące z użytkowaniem dominującym, w tym zwłaszcza uciążliwe obiekty produkcyjne i składy,  

• obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży większej niż 2000m2,  

• tereny zabudowy mieszkaniowej.  

Kierunki dotyczące zagospodarowania terenów 

• zmiany w zagospodarowaniu terenów muszą być zgodne z wymogami prawnej ochrony 

obowiązującej dla ustanowionych form ochrony przyrody i krajobrazu kulturowego,  

• nową zabudowę w poszczególnych strefach należy kształtować w formie uporządkowanych 

przestrzennie zespołów.  

 

7. STREFY ZABUDOWY USŁUGOWEJ UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - UP 

Przeznaczenie dominujące: 

• obiekty użyteczności publicznej, w tym usług nauki i oświaty, kultury, ochrony zdrowia oraz handlu i 

gastronomii, opieki społecznej, administracji, 

• obiekty i tereny sportu i rekreacji.  

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

• obiekty zamieszkania zbiorowego,  

• zabudowa mieszkaniowa, 

• parki, ogrody, oraz mniejsze tereny rekreacyjne (skwery itp.),  

• mieszkania dla nadzoru,  

• parkingi i zbiorowe garaże.  

Użytkowania niedozwolone:  

• obiekty nie związane z użytkowaniem podstawowym bądź uzupełniającym,  

• zabudowa mieszkaniowa.  

Kierunki dotyczące zagospodarowania terenów 

• zmiany w zagospodarowaniu terenów i formę zabudowy należy podporządkować wymogom ochrony 

środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych obszaru, w szczególności wyklucza się 

znaczące zmiany ukształtowania powierzchni terenu.  

• wysokość zabudowy do 3 kondygnacji.  

 

7. STREFY USŁUG SPORTU I REKREACJI - US 

Przeznaczenie dominujące: 

• obiekty i tereny sportu i rekreacji  

• obiekty użyteczności publicznej, w tym zwłaszcza usług nauki i oświaty, kultury, ochrony zdrowia 

oraz handlu i gastronomii,  

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

• obiekty zamieszkania zbiorowego,  

• parki, ogrody, oraz mniejsze tereny rekreacyjne (skwery itp.),  

• mieszkania dla nadzoru,  

• parkingi i zbiorowe garaże.  

Użytkowania niedozwolone:  

• obiekty nie związane z użytkowaniem podstawowym bądź uzupełniającym,  

• zabudowa mieszkaniowa.  

Kierunki dotyczące zagospodarowania terenów 

• zmiany w zagospodarowaniu terenów i formę zabudowy należy podporządkować wymogom ochrony 

środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych obszaru, w szczególności wyklucza się 

znaczące zmiany ukształtowania powierzchni terenu.  

• wysokość zabudowy do 2 kondygnacji.  
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8. STREFA USŁUG KULTURY Z ZIELENIĄ URZĄDZONĄ - UK/ZP 

Przeznaczenie dominujące: 

• obiekty usług kultury o znaczeniu ponadlokalnym,  

• zieleń urządzona  

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

• obiekty usługowe uzupełniające i wzbogacające użytkowanie podstawowe,  

• mieszkania nadzoru,  

• zieleń nieurządzona,  

• parkingi.  

Użytkowania niedozwolone:  

• obiekty kolidujące z użytkowaniem podstawowym i uzupełniającym,  

• zabudowa mieszkaniowa.  

Kierunki dotyczące zagospodarowania terenów 

• Wszelkie zmiany w zagospodarowaniu i zabudowie terenów muszą być podporządkowane prawnym 

wymogom ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego obowiązujących w strefach.  

 

9. STREFA USŁUG KULTU RELIGIJNEGO Z ZIELENIĄ URZĄDZONĄ – UK-R 

Przeznaczenie dominujące: 

• obiekty usług kultu religijnego o znaczeniu,  

• zieleń urządzona  

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

• obiekty usługowe uzupełniające i wzbogacające użytkowanie podstawowe,  

• mieszkania nadzoru,  

• zieleń nieurządzona,  

• parkingi.  

Użytkowania niedozwolone:  

• obiekty kolidujące z użytkowaniem podstawowym i uzupełniającym,  

• zabudowa mieszkaniowa.  

Kierunki dotyczące zagospodarowania terenów 

• Wszelkie zmiany w zagospodarowaniu i zabudowie terenów muszą być podporządkowane prawnym 

wymogom ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego obowiązujących w strefach.  

 

9. STREFY ZIELENI CMENTARNEJ - ZC 

Przeznaczenie dominujące: 

• cmentarze  

• zieleń urządzona i nieurządzona,  

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

• urządzenia i obiekty małej architektury uzupełniające i wzbogacające użytkowanie dominujące.  

Użytkowania niedozwolone:  

• obiekty nie związane z użytkowaniem podstawowym.  

Kierunki dotyczące zagospodarowania terenów 

• Przy zmianach zagospodarowania terenów należy chronić i kształtować walory przyrodnicze, 

krajobrazowe i kulturowe stref.  

 

10. STREFY ZABUDOWY ZAGRODOWEJ - RM 

Przeznaczenie dominujące: 

- zabudowa zagrodowa, ogrody i sady.  

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 
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uprawy polowe, użytki zielone, zieleń nieurządzona.  

Użytkowania niedozwolone:  

użytkowanie nierolnicze.  

Kierunki dotyczące zagospodarowania terenów 

Chronić i kształtować regionalne cechy układu i charakteru zabudowy.  

 

11. STREFY GRUNTÓW ROLNYCH Z DOPUSZCZENIEM ZABUDOWY ZAGRODOWEJ – R/RM 

Przeznaczenie dominujące: 

• ogrody, sady, uprawy polowe.  

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

• uprawy szklarniowe, obiekty gospodarcze i inwentarskie uzupełniające istniejącą w granicach tej 

samej nieruchomości zabudowę zagrodową,  

• nieuciążliwe obiekty produkcyjne i składowe uzupełniające istniejącą w granicach tej samej 

nieruchomości zabudowę mieszkaniową.  

Użytkowania niedozwolone:  

• obiekty uciążliwe,  

• budynki mieszkalne.  

Kierunki dotyczące zagospodarowania terenów 

• Zabudowę izolować od strony stref otwartych pasami zieleni, najlepiej owocowych lub rodzimych 

gatunków.  

• Wysokość zabudowy nie więcej niż 5 m, mierząc od naturalnego poziomu terenu do dolnej krawędzi 

dachu.  

• Forma, gabaryty i układ zabudowy powinny harmonizować z zabudową sąsiednią.  

 

11. STREFY ZABUDOWY TECHNICZNO PRODUKCYJNO – USŁUGOWEJ – P1 

Przeznaczenie dominujące: 

• nieuciążliwe obiekty produkcyjne, składy, magazyny, bazy budowlane, sprzętowe, transportowe, itp., 

zabudowy usługowa, handel hurtowy, stacje obsługi pojazdów, stacje paliw.  

• tereny usług gospodarowania odpadami w zakresie selektywnej zbiórki odpadów. 

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

• parkingi,  

• niekolidujące z użytkowaniem dominującym obiekty usługowe,  

• mieszkania dla nadzoru i budynki mieszkalne właścicieli.  

Użytkowania niedozwolone:  

• przedsięwzięcia, których uciążliwość wykracza poza granice strefy,  

• wydzielone tereny zabudowy mieszkaniowej.  

Kierunki dotyczące zagospodarowania terenów 

• Zmiany zagospodarowania oraz nową zabudowę należy kształtować w sposób nie kolidujący z 

istniejącą i planowaną zabudową w przyległych strefach.  

• Obiekty dysharmonijne i uciążliwe izolować pasami zieleni.  

• Wysokość zabudowy (budynków, wiat, itp.) do 15 m.  

 

STREFY ZABUDOWANE AKTYWNOŚCI GOSPDOARCZEJ 

• P– strefy techniczno – produkcyjno - usługowe; 

• RU - Strefy obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych  

• U - Strefy usługowe 

• UKS - Strefy obsługi komunikacji 
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• Ef - Strefy elektroenergetyki - lokalizowania urządzeń fotowoltaicznych, wytwarzających energię ze 

źródeł odnawialnych o mocy przekraczającej 500 kW (granica terenu stanowi jednocześnie granicę 

terenów pod budowę urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych o mocy 

przekraczającej 500 kW) 

• O/Z - Strefy gospodarki odpadami – rekultywacja, tereny zieleni 

 

1. Strefy techniczno – produkcyjno - usługowe – P 2, P3 

Przeznaczenie dominujące: 

• obiekty produkcyjne, składy, magazyny, parki technologiczne, bazy logistyczne, budowlane, 

sprzętowe, transportowe, handel hurtowy, parkingi, stacje obsługi pojazdów, stacje paliw.  

• w strefach P3 również zakłady przemysłowe oraz biogazownie o mocy powyżej 500 kW.  

• tereny usług gospodarowania odpadami w zakresie skupu selektywnej zbiórki odpadów. 

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

• obiekty administracyjne, biurowe,  

• obiekty usługowe nie kolidujące z użytkowaniem dominującym,  

• mieszkania dla nadzoru,  

• w strefach P2 budynki mieszkalne właścicieli.  

Użytkowania niedozwolone:  

• zakłady o dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii i zakłady o zwiększonym ryzyku wystąpienia 

poważnej awarii,  

• przedsięwzięcia, których uciążliwość przekracza granice stref z zabudową mieszkaniową (MC, MU, 

MN, MW, MM, ML),  

• obiekty produkcji zwierzęcej,  

• tereny zabudowy mieszkaniowej.  

Kierunki dotyczące zagospodarowania terenów 

• Nową zabudowę w poszczególnych strefach należy kształtować w formie uporządkowanych 

przestrzennie zespołów.  

• Zakłady przemysłowe wprowadzające pył do powietrza można lokalizować wyłącznie na terenach 

oddalonych od zabudowy mieszkaniowej i terenów cennych (przyrodniczo i kulturowo). 

 

2. Strefy obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych - RU 

Przeznaczenie dominujące: 

• obiekty produkcji rolniczej (roślinnej i zwierzęcej) oraz obsługi rolnictwa,  

• w strefach RU2 również inne obiekty produkcyjne, w tym biogazownie o mocy powyżej 500 kW, oraz 

składy, bazy budowlane, sprzętowe i transportowe itp.  

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

• mieszkania dla nadzoru i budynki mieszkalne właścicieli. .  

Użytkowania niedozwolone:  

• wydzielone tereny zabudowy mieszkaniowej.  

• w strefach RU2 przedsięwzięcia zaliczone do mogących zawsze znacząco oddziaływać na 

środowisko.  

Kierunki dotyczące zagospodarowania terenów 

• Obiekty produkcji zwierzęcej oraz inne duże obiekty, które stanowią dysonans w krajobrazie, 

izolować od przyległych terenów pasami zieleni średnio- i wysokopiennej, najlepiej rodzimych 

gatunków.  

• Przy produkcji zwierzęcej należy stosować rozwiązania techniczne i technologie zabezpieczające 

glebę oraz wody powierzchniowe i gruntowe przed zanieczyszczeniem a także ograniczające 

„uciążliwe zapachy”.  
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• Wysokość budynków do dwóch kondygnacji i nie więcej niż 12m.  

 

3. Strefy usługowe – U2 

Przeznaczenie dominujące: 

• Obiekty usługowe handlu, gastronomii, rozrywki, obsługi podróżnych, w tym: motele, parkingi, stacje 

obsługi samochodów, stacje paliw.  

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

• obiekty administracyjne, biurowe,  

• inne obiekty usługowe nie kolidujące z użytkowaniem dominującym,  

• mieszkania dla nadzoru i budynki mieszkalne właścicieli.  

Użytkowania niedozwolone:  

• kolidujące z użytkowaniem dominującym, w tym zwłaszcza uciążliwe obiekty produkcyjne i składy,  

• obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży większej niż 2000m2,  

• tereny zabudowy mieszkaniowej.  

Kierunki dotyczące zagospodarowania terenów 

• Zmiany w zagospodarowaniu terenów muszą być zgodne z wymogami prawnej ochrony 

obowiązującej dla ustanowionych form ochrony przyrody i krajobrazu kulturowego,  

• Nową zabudowę w poszczególnych strefach należy kształtować w formie uporządkowanych 

przestrzennie zespołów.  

 

4. Strefy obsługi komunikacji- UKS 

Przeznaczenie dominujące: 

• tereny koncentracji urządzeń i obiektów obsługi komunikacji i ruchu turystycznego, takie jak bazy 

logistyczne, parkingi, motele, obiekty gastronomiczne, stacje obsługi samochodów, stacje paliw, 

warsztaty samochodowe.  

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

• towarzyszące różnorodne formy działalności takie jak:  

• obiekty sportu i rozrywki;  

• inne obiekty usługowe oraz produkcyjne i składowe nie kolidujące z użytkowaniem dominującym,  

• mieszkania dla nadzoru.  

Użytkowania niedozwolone:  

• obiekty i instalacje zaliczone do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na 

środowisko,  

• zabudowa mieszkaniowa.  

Kierunki dotyczące zagospodarowania terenów 

• Zmiany w zagospodarowaniu terenów muszą być zgodne z wymogami prawnej ochrony 

obowiązującej dla ustanowionych form ochrony przyrody i krajobrazu kulturowego, w szczególności 

wyklucza się lokalizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar NATURA 2000,  

• Nową zabudowę w poszczególnych strefach należy kształtować w formie uporządkowanych 

przestrzennie zespołów.  

• Należy zapewnić niezbędną dla przedsięwzięcia infrastrukturę techniczną, w tym szczególnie 

zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie ścieków przemysłowych. 
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5. Strefy elektroenergetyki - lokalizowania urządzeń fotowoltaicznych, wytwarzających energię ze 

źródeł odnawialnych o mocy przekraczającej 500 kW (granica terenu stanowi jednocześnie granicę 

terenów pod budowę urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych o mocy 

przekraczającej 500 kW) - Ef 

Przeznaczenie dominujące: 

• obiekty produkcyjne elektroenergetyki - lokalizowania urządzeń fotowoltaicznych, wytwarzających 

energię ze źródeł odnawialnych o mocy przekraczającej 500 kW 

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

• zieleń urządzona 

Użytkowania niedozwolone:  

kolidujące z użytkowaniem dominującym bądź uzupełniającym  

Kierunki dotyczące zagospodarowania terenów 

• wysokość obiektów nie może przekroczyć 6 m 

 

7. Strefy gospodarki odpadami – rekultywacja, tereny zieleni - O/Z 

Przeznaczenie dominujące: 

- tereny zieleni 

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

- dopuszcza się zlokalizowanie punku selektywnej zbiórki odpadów 

 

1.5. Wskaźniki dotyczące zagospodarowania terenów 

Ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania dla działek budowlanych: 

Przeznaczenie 

terenu w m.p.z.p. 

 

Intensywność zabudowy 

 

Max. % 

zabudowanej 

powierzchni działki 

 

Min. % biologicznie 

czynnej 

powierzchni działki 

 
Min. Max. 

Tereny zabudowy 

usługowej i 

mieszkaniowo – 

usługowej w strefie 

zabudowy 

śródmiejskiej  

 

1,0 2,5 70 20 

Tereny zabudowy 

mieszkaniowej 

wielorodzinnej  

 

0,5 1,5 60 30 

Tereny zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej  

 

0,1 0,6 50 40 

Tereny zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej z 

obiektami 

usługowymi lub 

produkcyjnymi  

 

0,1 0,6 50 40 
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Tereny obiektów 

produkcyjnych, 

składów i 

magazynów; 

obiektów obsługi 

rolnictwa i produkcji 

rolnej, dużych 

obiektów handlowych  

 

- 2,0 80 10 

Tereny zabudowy 

zagrodowej  

 

0,1 0,8 40 40 

Tereny zabudowy 

wypoczynkowo - 

rekreacyjnej  

 

- 0,2 20 70 

* Wskaźniki powierzchni biologicznie czynnej nie dotyczą budynków opieki zdrowotnej (z wyjątkiem przychodni) oraz oświaty i 

wychowania, dla których minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynnego określają przepisy odrębne.  

* W przypadku zabudowy zagrodowej wskaźniki dotyczą części działek wchodzących w skład gospodarstw rolnych, położonych w 

granicach stref zabudowy mieszanej lub zagrodowej. 

 

Podane wskaźniki należy traktować jako nieprzekraczalne i stosować dla zabudowy nowej i przekształcanej. 

Oznacza to, że w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego można:  

 ustalać dla nowej i przekształcanej zabudowy mniejsze powierzchnie zabudowy i większe powierzchnie 

biologicznie czynne, odpowiednio do miejscowych warunków i typu zabudowy,  

 dla zabudowy istniejącej stosować inne wskaźniki, dostosowane do stanu faktycznego.  

 

1.6. Tereny wyłączone spod zabudowy 

Poniżej określa się następujące tereny wyłączone spod nowej zabudowy: 

• tereny lasów i dolesienia, (za wyjątkiem urządzeń i budynków związanych z obsługą ruchu 

turystycznego, punktów widokowych, parkingów, obiektów małej architektury, dróg, ścieżek, tras 

pieszych rowerowych i narciarskich, obiektów i budynków− związanych z produkcją leśna, z 

zachowaniem przepisów odrębnych), 

• strefy rolne chronione. 

1.7. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej wynikające z audytu 

krajobrazowego  

Brak jest kierunków zmian wynikających z audytu krajobrazowego województwa opolskiego. 

 

 

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

2.1. Ogólne ustalenia ochrony środowiska 

1. Należy chronić naturalne ekosystemy pozostawiając je w możliwie nienaruszonym stanie. 

2. Należy przywracać równowagę ekologiczną środowiska obszarów przekształconych lub zdegradowanych 

poprzez przywracanie naturalnych warunków siedliskowych dla danego ekosystemu. 

3. Na terenach podmokłych należy zachować naturalne cechy siedlisk, ponadto pożądane jest zachowanie lasów 

łęgowych, oczek wodnych i starorzeczy wraz z siedliskami nadbrzeżnymi. 
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4. W gospodarce leśnej (na terenach lasów i dolesień) należy dążyć do sukcesywnej przebudowy struktury 

gatunkowej zadrzewień, stosownie do warunków siedliskowych. Przy dolesianiu nowych terenów należy 

uwzględnić lokalne uwarunkowania siedliskowe. Z dolesień powinny być wyłączone wilgotne łąki i zbiorowiska 

roślinne na podmokłych siedliskach. Tereny planowanych dolesień nie mogą powodować zmian warunków 

siedliskowych terenów podmokłych lub innych cennych siedlisk. 

5. W ochronie środowiska ważne znaczenie ma ochrona gleb, wód podziemnych i powierzchniowych, co należy 

osiągać poprzez sukcesywne porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenach zainwestowanych oraz 

wdrażanie odpowiednich (proekologicznych) kierunków produkcji rolniczej. 

6. Działalność produkcyjno - gospodarcza oraz nowe zainwestowanie na obszarze gminy powinno w najwyższym 

stopniu uwzględniać warunki gruntowo – wodne i podatność na przenikanie zanieczyszczeń do gruntu. 

7. Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko należy lokalizować poza terenami 

przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową oraz poza ustalonymi strefami ochrony sanitarnej ujęć wód. 

Ograniczenie to nie dotyczy infrastruktury technicznej i komunikacyjnej oraz innych urządzeń i obiektów, 

niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania tych terenów. 

 

2.2. Obszary i obiekty objęte ochroną przyrodniczą 

Wyznacza się Przyrodniczy System Obszaru (PSO), nawiązujący do miejscowych uwarunkowań 

przyrodniczych, krajobrazowych i fizjograficznych, obejmujący istniejące i planowane formy ochrony 

obszarowej przyrody oraz obszary o dużym potencjale przyrodniczym ważne dla funkcjonowania systemu, w 

tym:  

 struktury o znaczeniu ponadlokalnym:  

- Park Krajobrazowy GÓRA ŚW. ANNY,  

- specjalny obszar NATURA 2000 GÓRA ŚW. ANNY,  

- kompleksy łąkowe i leśne w południowej części gminy położone w strefie korytarza ekologicznego DOLINY 

ODRY.  

 struktury o znaczeniu lokalnym:  

- ciągi ekologiczne w dolinach Potoku Padół (Cedruń), Potoku Łącka Woda oraz Potoku Cisowskiego – 

lokalne korytarze ekologiczne.  

 

System Przyrodniczy Obszaru wzbogacają mniejsze tereny oraz pojedyncze obiekty cenne przyrodniczo, w 

tym:  

 rezerwaty przyrody GRAFIK, BIESIEC i GÓRA ŚW. ANNY;  

 projektowany zespół przyrodniczo-krajobrazowy WĄWOZY CZARNOCIŃSKIE;  

 projektowane użytki ekologiczne ROKICIE (grunty wsi Raszowa) i DOLNICA (grunty wsi Kadłubiec);  

 chronione siedliska roślin (wymienione w dalszej treści);  

 projektowane stanowiska dokumentacyjne przyrody nieożywionej:  

- ściany skalne w amfiteatrze we wsi Góra Św. Anny,  

- ściany skalne w kamieniołomach położonych przy drodze z Góry Św. Anny do Leśnicy,  

- wywierzyska i wysięki w Czarnocinie;  

 istniejące i projektowane pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej (wymienione w dalszej treści).  

CELE I ZASADY OCHRONY 

PARK KRAJOBRAZOWY „GÓRA ŚW. ANNY”  

- utworzony uchwałą nr XIV/193/88 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu dnia 26 maja 1988r., obecnie 

funkcjonuje w oparciu o rozporządzenie Nr 0151/P/17/06 Wojewody Opolskiego z dnia 8 maja 2006 r. w 

sprawie Parku Krajobrazowego "Góra Św. Anny" (Dz. Urz. Woj. Op. Z dnia 17 maja 2006r. Nr 33, poz. 

1134).  

Cel ochrony12 - zachowanie najcenniejszych fragmentów przyrody naturalnej, walorów krajobrazowych oraz 

dziedzictwa kulturowego zachodniego krańca Wyżyny Śląskiej, zwanego Garbem Chełmu.  
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Zasady ochrony:  

Obowiązują następujące zasady określone ww. rozporządzeniu:  

1. Dla ochrony walorów Parku, na jego terenie określa się następujące zakazy:  

1) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z 

dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska; 

2) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeśli nie wynikają z 

potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego, lub 

budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;  

3) pozyskiwania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków 

roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynów;  

4) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z 

zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub budową, 

odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;  

5) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeśli zmiany te nie są służą ochronie przyrody lub racjonalnej 

gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;  

6) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych;  

7) prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą bezściółkową;  

8) utrzymywania otwartych rowów ściekowych i zbiorników ściekowych.  

2. Zakaz, o którym mowa w ust.1 pkt 1 nie dotyczy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko w rozumieniu art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska 

(Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.), chyba że plan ochrony wyklucza ich realizacjê w wybranych obszarach 

parku.  

 

Dodatkowo w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego należy stosować się do ustaleń 

planu ochrony Parku, ustanowionego rozporządzeniem Nr 0151/P/1/09 Wojewody Opolskiego z dnia 2 

kwietnia 2009 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny” (Dz. Urz. 

Woj. Op. z dnia 9 kwietnia 2009r. nr 25. poz. 412), w szczególności należy uwzględniać wskaźniki oraz 

zasady zagospodarowania terenów i zabudowy określone w § 16 ust. 1 tego rozporządzenia (zgodnie z 

zasadami określonymi w § 17).  

W otulinie Parku, wyznaczonej dla ochrony obszaru Parku, nie należy lokalizować:  

- obiektów produkcyjnych, magazynowych i składów mogących wpłynąć znacząco niekorzystnie na stan 

środowiska na obszarze Parku, w tym w szczególności wprowadzających pył do powietrza,  

- obiektów budowlanych, które ze względu na gabaryty lub formę, stanowią wyraźny dysonans w krajobrazie.  

 

OBSZAR NATURA 2000 „GÓRA ŚW. ANNY”  

- zatwierdzony przez Komisję Europejską decyzją numer K(2010)9669 z dnia 10 stycznia 2011 r. jako 

Obszar Mający Znaczenie dla Wspólnoty (OZW).  

Cel ochrony – siedliska przyrodnicze wymienione w SDF (pkt. 3.1.a).  

Zasady ochrony  

Dopuszczone na Obszarze Natura 2000 zmiany użytkowania i zagospodarowania terenów można 

realizować wyłączne w zakresie nie naruszającym przepisów ustawy o ochronie przyrody, tj. zabrania się 

podejmowania działań mogących, osobno lub w połączeniu z innymi działaniami, znacząco negatywnie 

oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczególności:  

 pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony 

wyznaczono obszar Natura 2000 lub  

 wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, lub  

 pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami.  
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Wymagane respektowanie ustaleń planu zadań ochronnych ustanowionego dla tego obszaru. Poza tym 

ochrona Obszaru powinna polegać na eliminowaniu zagrożeń w tym przeciwdziałaniu intensywnej 

penetracja ludzkiej, szczególnie w granicach Parku krajobrazowego "Góra Św. Anny" i rezerwatów 

przyrody.  

 

KOMPLEKSY ŁĄKOWE I LEŚNE W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI GMINY  

- lasy chronione są przepisami ustawy o lasach, kompleksy łąkowe wymagają ochrony w miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego.  

Cele ochrony: - zachowanie i kształtowanie wartościowych struktur przyrodniczych ze względu na ich ważną 

funkcję w systemie przyrodniczym obszaru – połączenia ekologicznego systemu Chełmu z systemem 

ekologicznym Lasów Kędzierzyńsko-Raciborskich i doliną Odry, oraz istniejących i potencjalnych ostoi 

zwierząt i ptaków.  

Zasady ochrony:  

Należy chronić zgodnie z zasadami określonymi w ustaleniach dotyczących kierunków zmian w 

zagospodarowaniu terenów. 

 

CIĄGI EKOLOGICZNE DOLIN CIEKÓW WODNYCH – Potoku Padół (Cedruń), Potoku 

Łącka Woda, Potoku Cisowskiego  

- wymagają ochrony w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.  

Cel ochrony:  

- powiązanie głównych elementów lokalnego systemu przyrodniczego obszaru dla zapewnienia wymiany 

genów i rekolonizacji pomiędzy obszarami najbogatszymi w gatunki roślin i zwierząt dziko żyjących,  

- ochrona wód powierzchniowych i ich źródeł oraz głównych obszarów zasilania wód podziemnych,  

- ochrona terenów o wyróżniających się walorach przyrodniczych i krajobrazowych.  

 

Zasady ochrony:  

Ochrona i kształtowanie ciągów ekologicznych powinny polegać na:  

- zakazie:  

 likwidacji istniejących zadrzewień i zakrzewień, poza wynikającymi z potrzeby ochrony 

przeciwpowodziowej,  

 przekształceń użytków zielonych na grunty orne,  

 przekształceń rzeźby terenu i niszczenia gleby, chyba że wynikają z niezbędnych prac związanych z 

ochrona przeciwpowodziową oraz zabezpieczeniem utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub 

remontem urządzeń wodnych,  

 lokalizacji obiektów zagrażających zanieczyszczeniem wód, w szczególności składowisk odpadów i 

wylewisk,  

- dopuszczeniu zalesień tylko wzdłuż cieków w formie nawiązującej do naturalnych lasów nadrzecznych, z 

wykluczeniem zalesień zwartych.  

 

REZERWATY PRZYRODY  

RP GÓRA ŚW. ANNY – rezerwat częściowy, geologiczno-krajobrazowy, położony w starym kamieniołomie 

w południowej części wsi, utworzony zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 10 

grudnia 1971 r. w sprawie utworzenia rezerwatu przyrody Góra Św. Anny (MP Nr 5, poz. 33/1972) oraz 

rozporządzeniem Nr P/12/2001 Wojewody Opolskiego z dnia 23 lipca 2001r. w sprawie ogłoszenia wykazu 

rezerwatów przyrody na terenie województwa opolskiego.  

Cel ochrony  
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zachowanie, ze względów naukowych i dydaktycznych, dziedzictwa geologicznego tzn. rzadkich profili i 

zjawisk geologicznych związanych z wulkanizmem trzeciorzędowym i strefą kontaktu wulkanitów z osadami 

cen omańskimi oraz środkowotriasowymi.  

RP GRAFIK – rezerwat leśny położony na zachód od wsi Czarnocin, objęty ochroną zarządzeniem Ministra 

Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 lipca 1997r. w sprawie uznania za rezerwat 

przyrody (M.P. Nr 51, poz. 486),  

RP BIESIEC – rezerwat leśny chroniący buczyny w trzech odmianach fitosocjologicznych, położony na 

zachód od Wysokiej, objęty ochroną rozporządzeniem Wojewody Opolskiego z 

dnia 19 lipca 2001 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (Dz. Urz. Woj. Op. Nr P/9/2001),  

Cel ochrony - zachowanie obiektu dla przyszłych pokoleń, w tym szczególnie zachowanie naturalnych 

zbiorowisk roślinnych.  

Zasady ochrony:  

Obowiązują zasady określone w ww. aktach ustanawiających tę formę ochrony przyrody oraz zadaniami 

ochronnymi określonymi w:  

- ZARZĄDZENIU NR 19/09 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU z dnia 

9 czerwca 2009 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Góra Św. Anny”  

- ZARZĄDZENIU NR 23/09 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU z dnia 

23 czerwca 2009 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Grafik”  

- ZARZĄDZENIU NR 20/09 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU z dnia 

23 czerwca 2009 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Biesiec”  

 

 

PROJEKTOWANE ZESPOŁY PRZYRODNICZO – KRAJOBRAZOWE:  

- „WĄWOZY CZARNOCIŃSKIE”  

- „LEŚNICKIE WĄWOZY”  

 

- proponowana forma ochrony przyrody, którą - do czasu ustanowienia - należy uwzględnić w ustaleniach 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczących przeznaczenia i zagospodarowania 

terenów oraz zasad kształtowania zabudowy.  

Cel ochrony: – zachowanie indywidualnych cech krajobrazu naturalnego i jego walorów estetycznych.  

Zasady ochrony:  

- zachowanie ukształtowania terenu, w tym szczególnie głębokich dolin wciosowych, pęknięć i rozpadlin oraz 

innych licznych form rzeźby krasowej (wąwozy, wywierzyska).  

- niedopuszczenie do degradacji krajobrazu, w tym w przede wszystkim do licznej i chaotycznej zabudowy.  

 

PROJEKTOWANE UŻYTKI EKOLOGICZNE  

- „ROKICIE” – w Raszowej-Krasowej, obejmujący kompleks wyrobisk 

poeksploatacyjnych z wyspami, otaczającymi je trzcinowiskami i zaroślami 

wierzbowymi wraz z ich otulina w postaci licznych zadrzewień  

- „DOLNICA” – w Kadłubcu, obejmujący murawę kserotermiczną na skarpie wąwozu 

położonego po północnej stronie zabudowy wsi.  

 

- proponowana forma ochrony, którą - do czasu ustanowienia - należy uwzględnić w ustaleniach 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczących przeznaczenia i zagospodarowania 

terenów.  

Cel ochrony - zachowanie bogatych i cennych zbiorowisk roślinnych o cechach naturalnych.  

Zasady ochrony:  

zakaz zabudowy oraz:  
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- pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów i innych roślin,  

- dokonywania wszelkich istotnych zmian w obszarach objętych ochroną, w tym zmiany rzeźby terenu, 

zmiany stosunków wodnych, niszczenia gleby lub zmiany sposobu jej użytkowania,  

- budowy dróg oraz lokalizacji urządzeń i instalacji, które naruszyłyby walory przyrodnicze i krajobrazowe 

terenu.  

 

CHRONIONE SIEDLISKA PRZYRODNICZE  

objęte ochroną na mocy Dyrektywy Siedliskowej UE (lokalizacja określona w planie zadań ochronnych 

ustanowionym dla Obszaru Natura 2000 „Góra Św. Anny”):  

- 6210 Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea)  

 

- 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)  

- 7220 Źródliska wapienne ze zbiorowiskami (Cratoneurion commutati) [lokalizacje potencjalne]  

- 9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)  

- Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)  

- 9150 Ciepłolubne buczyny storczykowe (Cephalanther – Fagenion)  

- 9170 Grąd Środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)  

- 9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion pseudoplatani)  

Cel ochrony - zachowanie zbiorowisk roślinnych stanowiących pozostałości ekosystemów, ze względu na 

znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów genowych i typów środowisk.  

Zasady ochrony:  

Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody niedozwolone jest niszczenie siedlisk, w tym zwłaszcza:  

- pozyskiwanie, niszczenie lub uszkadzania roślin,  

- wysypywanie, zakopywanie i wylewanie odpadów lub innych nieczystości,  

- niszczenie gleby i zmiany sposobu jej użytkowania.  

 

PROJEKTOWANE STANOWISKA DOKUMENTACYJNE  

- GÓRA ŚW. ANNY 1 - ściany skalne w amfiteatrze z dobrze zachowanymi profilami 

wapieni i dolomitów środkowego i dolnego triasu  

- GÓRA ŚW. ANNY 2 - ściany skalne w kamieniołomach położonych przy drodze z 

Góry Św. Anny do Leśnicy z profilami wapieni środkowotriasowych  

- CZARNOCIN - wywierzyska i wysięki (uwzględnione w planie ochrony parku 

krajobrazowego)  

 

- proponowana forma ochrony, którą - do czasu ustanowienia - należy uwzględnić w ustaleniach 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczących przeznaczenia i zagospodarowania 

terenów.  

Cel ochrony - zachowanie ważnych pod względem naukowym i dydaktycznym fragmentów skalnych - miejsc 

występowania nagromadzeń skamieniałości.  

Zasady ochrony  

zakaz zabudowy oraz:  

- niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu,  

- wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu,  

- zmian sposobu użytkowania ziemi,  

- wydobywania do celów gospodarczych skał oraz skamieniałości.  

 

POMNIKI PRZYRODY  

 ISTNIEJĄCE:  
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- lipa drobnolistna (nr rej. 396), usytuowana na dz. 239/3 w parku przy kościele we wsi WYSOKA,  

- klon jawor (nr rej. 404), usytuowana na działce 239/3 w parku przy kościele we wsi WYSOKA,  

 

uznane za pomniki przyrody rozporządzeniem nr P/1/2000 Wojewody Opolskiego z dnia 3 stycznia 2001r: 

(Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 6, poz. 23),  

- stożek tufów wulkanicznych położony na terenie rezerwatu geologiczno-krajobrazowego „Góra Św. Anny” 

we wsi GÓRA ŚW. ANNY  

 

uznany za pomniki przyrody na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody;  

 PROJEKTOWANE:  

- lipa drobnolistna (Filia cordata),  

- miłorząb dwuklapowy (Ginko bilboa),  

- dereń właściwy (krzew),  

we wsi LICHYNIA na terenie parku wiejskiego oraz we wsi GÓRA ŚW. ANNY na terenie sanktuarium;  

- wywierzysko Potoku Padół (Cedruń) we wsi PORĘBA,  

- grota w kompleksie leśnym na zachód od wsi WYSOKA,  

- leje krasowe - kilka form na terenach leśnych wsi CZARNOCIN, GÓRA ŚW. ANNY I WYSOKA,  

proponowana forma ochrony, którą - do czasu ustanowienia - należy uwzględnić w ustaleniach miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dotyczących przeznaczenia i zagospodarowania terenów.  

Cel ochrony - zachowanie obiektów ze względu na ich szczególne wartości naukowe, kulturowe, historyczno 

- pamiątkowe i krajobrazowe.  

Zasady ochrony  

Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody niedozwolone jest niszczenie pomników przyrody, m. in. 

zakazane jest:  

- niszczenie i uszkadzanie obiektów, w tym umieszczanie napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków 

nie związanych z ich ochroną ,  

- prowadzenie w otoczeniu obiektów działalności oraz robót mogących spowodować ich uszkodzenie lub, w 

przypadku drzew, pogorszenie warunków wegetacji (w tym: wykonywanie prac ziemnych trwale 

zniekształcających rzeźbę terenu, uszkadzanie i zanieczyszczanie gleby, wysypywanie, zakopywanie i 

wylewanie odpadów lub innych nieczystości, dokonywanie zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym 

celem niż ochrona przyrody),  

- budowy budynków, budowli, obiektów malej architektury i tymczasowych obiektów budowlanych mogących 

mieć negatywny wpływ na obiekt chroniony bądź spowodować degradację krajobrazu.  

 

Zaleca się wprowadzanie podstawowych zabezpieczeń i oznaczeń w postaci tabliczki informacyjnej i płotka - 

w przypadku drzew pomnikowych. 

 

 

2.3. Ochrona wód powierzchniowych 

Wody powierzchniowe należy chronić przed zanieczyszczeniem w sposób kompleksowy zgodnie z 

najnowszymi technologiami i obowiązującymi przepisami z wykorzystaniem istniejących obiektów 

infrastruktury technicznej. Aby to osiągnąć należy:  

 uregulować gospodarkę ściekową tego obszaru poprzez modernizację i rozwój systemów 

kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków; 

 koryta rzek i ich brzegi zachować bez zmian, zaś w przypadku koniecznej regulacji brzegów stosować 

materiały i formy obudowy zharmonizowane z otoczeniem; 

 zachować w pełni ciągi zieleni łęgowej wzdłuż brzegów rzek; 

 modernizować obiekty i urządzenia zaopatrzenia w wodę; 
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 prowadzić edukację ekologiczną w zakresie oszczędzania wody; 

 stosować kodeks dobrych praktyk rolniczych i planów nawozowych; 

 graniczyć rolnicze użytkowanie gruntów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie cieków wodnych; 

 kontrolować postępowania z nawozami naturalnymi (gnojowica, obornik); 

 likwidować nielegalne zrzutów ścieków komunalnych do wód lub ziemi; 

 promowanie wykorzystania dostępnych zasobów czystych wód powierzchniowych do wykorzystania w 

procesach niewymagających wód podziemnych (np. hydrotransport, prace porządkowe, podlewanie 

zieleni). 

Ponadto należy prowadzić właściwą eksploatację, modernizację, konserwację a także odbudowę systemu 

urządzeń melioracji wodnych na obszarze gminy. 

 

2.4. Ochrona gleb 

W celu ochrony przed degradacją gleb należy: 

 stosować kompleksową gospodarkę związaną z oczyszczaniem ścieków bytowych i przechowywaniem 

nawozów naturalnych; 

 promować i stosować nowoczesne, bezpieczne dla środowiska technologie rolnicze; 

 użytkować gleby w sposób adekwatny do ich klasy bonitacyjnej; 

 zachować torfowiska i oczka wodne, jako naturalne zbiorniki wodne; 

 przeciwdziałać degradacji chemicznej gleb poprzez ochronę powietrza i wód powierzchniowych; 

 racjonalnie stosować wapno, nawozy sztuczne i środki ochrony roślin na terenach rolnych i leśnych. 

 

 

2.5. Ochrona przed hałasem 

Zmniejszenie uciążliwości hałasu dla mieszkańców gminy powinno się odbywać poprzez: 

 utrzymanie aktualnego poziomu hałasu w obszarach, gdzie sytuacja akustyczna jest korzystna; 

 ograniczenie poziomu hałasu emitowanego przez środki transportu w obszarach miejskich i wiejskich 

oraz wzdłuż głównych dróg; 

 wyeliminowanie z użytkowania środków transportu, maszyn i urządzeń, z których emisja hałasu nie 

odpowiada przyjętym standardom; 

 wprowadzenie koniecznych zmian w inżynierii ruchu drogowego; 

 poprawienie organizacji ruchu ułatwiającą płynność jazdy; 

 poprawę stanu nawierzchni ulic; 

 rozbudowę ścieżek rowerowych; 

 budowę ekranów akustycznych; 

 zwiększenie ilości izolacyjnych pasów zieleni; 

 właściwe kształtowanie linii zabudowy i brył powstających budynków w celu zminimalizowania wpływu 

hałasu drogowego; 

 działania ograniczające hałas przemysłowy, w tym zwłaszcza przez obowiązek wprowadzania pasów 

zieleni izolacyjnej; 

 

Szczególną ochroną przed hałasem należy również objąć tereny położone wzdłuż drogi autostrady A-4. 

Ochrona ta powinna polegać przede wszystkim na: 

 ograniczeniu lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i innych obiektów objętych ochroną w strefie 

uciążliwości drogi; 

 w przypadku istniejącej zabudowy należy zapewnić warunki dla zlokalizowania obiektów ochrony 

czynnej (zieleń izolacyjna, ekrany akustyczne). 

 lokalizacja budynków w strefie uciążliwości wymaga zastosowania w tych obiektach zabezpieczeń lub 

założenia elementów osłonowo – ekranizujących staraniem inwestora danego obiektu. 
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2.6. Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym 

Głównym zadaniem jest ograniczenie wpływu promieniowania elektromagnetycznego na mieszkańców 

gminy poprzez: 

 dotrzymywanie obowiązujących norm w zakresie promieniowania elektromagnetycznego jonizującego i 

niejonizującego; 

 wykorzystywanie w projektowaniu linii nowych technologii materiałowych i rozwiązań projektowych dla 

wyeliminowania w otoczeniu linii, a zwłaszcza na powierzchni ziemi natężeń pola powyżej 1kV/m; 

 wykluczanie w planach zagospodarowania przestrzennego możliwości zabudowy pod trasami linii 

przesyłowych i w pobliżu stacji transformatorowych; 

Wzdłuż linii napowietrznych 20kV należy uwzględnić pas technologiczny, obejmujący tereny zlokalizowane 

bezpośrednio pod linią oraz pasy terenu o szerokości około 22m, 11 m po obu stronach linii licząc od osi linii. 

Natomiast wzdłuż linii 1kV proponuje się pozostawienie pasów wolnych od zagospodarowania i 

zadrzewienia o szerokości 4m, po 2m od osi linii. Są to tak zwane strefy technologiczne, umożliwiające 

eksploatację sieci napowietrznych z uwzględnieniem dojazdu do stanowisk słupowych. Wszelkie zmiany 

zagospodarowania terenu pod liniami elektroenergetycznymi należy projektować w oparciu o obowiązujące 

przepisy prawne w tym zakresie. 

 

 

 

 

 

 

2.7. Ochrona przeciwpowodziowa 

OBSZARY NARAŻONE NA WYSTĘPOWANIE LOKALNYCH ZALEWÓW 

POWODZIOWYCH I PODTOPIEŃ  

- w dnach dolin potoków (miejsca pokazane na rysunku studium14), wymagające wprowadzenia ograniczeń 

w użytkowaniu w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.  

Cel ochrony – ograniczenie skutków powodzi.  

Zasady ochrony  

Ustala się zakaz zabudowy. 

 

Na terenie gminy Leśnica brak jest obszarów szczególnego zagrożenia powodzią. 

 

2.8. Ochrona zasobów surowców mineralnych i wód podziemnych 

UDOKUMENTOWANE ZŁOŻA KRUSZYWA NATURALNEGO 

Udokumentowane dwa złoża kruszywa naturalnego Raszowa (bez ustanowionego terenu i obszaru 

górniczego), tworzące jeden obszar wydobywczy (obecnie eksploatacja zaniechana) wymagające ochrony 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001r. o ochronie środowiska.  

Cel ochrony:  

- ochrona zasobów złóż.  

Zasady ochrony oraz zasady eksploatacji kopalin:  

Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie środowiska:  

- złoża kopalin podlegają ochronie polegającej na racjonalnym gospodarowaniu ich zasobami oraz 

kompleksowym wykorzystaniu kopalin, w tym kopalin towarzyszących;  
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- eksploatację złoża kopaliny prowadzi się w sposób gospodarczo uzasadniony, przy zastosowaniu środków 

ograniczających szkody w środowisku i przy zapewnieniu racjonalnego wydobycia i zagospodarowania 

kopaliny;  

- podejmujący eksploatację złóż kopaliny lub prowadzący tę eksploatację jest obowiązany przedsiębrać 

środki niezbędne do ochrony zasobów złoża, jak również do ochrony powierzchni ziemi oraz wód 

powierzchniowych i podziemnych, sukcesywnie prowadzić rekultywację terenów poeksploatacyjnych oraz 

przywracać do właściwego stanu inne elementy przyrodnicze.  

 

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo geologiczne i górnicze udokumentowane złoża kopalin ujawnia się w 

miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.  

Po zakończeniu eksploatacji tereny w granicach złóż zagospodarować zgodnie z kierunkami określonymi dla 

stref wydzielonych w tych granicach. 

 

ZBIORNIKI WÓD PODZIEMNYCH  

- nie mają ustanowionych obszarów ochronnych; - do czasu ustanowienia prawnej ochrony wskazane jest 

uwzględnienie ich ochrony w planach miejscowych w granicach PLANOWANYCH OBSZARÓW 

NAJWYŻSZEJ I WYSOKOEJ OCHRONY WÓD PODZIEMNYCH: GZWP 333, GZWP 335 I GZWP 332.  

Cel ochrony - zachowanie jakości wód podziemnych do celów zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną 

do spożycia.  

Zasady ochrony;  

Ochrona zbiorników wód podziemnych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego - do 

czasu ich prawnej ochrony - powinna polegać na eliminowaniu przyczyn i zagrożeń zanieczyszczania wód, 

w tym przede wszystkim na ustaleniach nakazujących:  

- objęcie terenów zabudowanych zorganizowanym systemem odbioru i oczyszczania ścieków,  

- stosowanie w zakładach produkcyjnych rozwiązań technicznych zabezpieczających wody odziemne przed 

zanieczyszczeniem (np., stosowanie bezściekowych technologii, zamykanie obiegów wodnych w cyklach 

produkcyjnych i odzysk wody ze ścieków),  

- zabezpieczanie obiektów zagrażających zanieczyszczeniem wód podziemnych (składowisko odpadów, 

zbiorniki produktów ropopochodnych na stacjach paliw, w zakładach przemysłowych i na terenach obsługi 

rolnictwa, fermy hodowli zwierząt, itp.).  

 

UJĘCIA WÓD PODZIEMNYCH  

- ujęcia wód znajdujące się we wsiach: PORĘBA, ZALESIE ŚL. LICHYNIA, CZARNOCIN, RASZOWA 

chronione są przepisami ustawy Prawo wodne.  

Cel ochrony - zachowanie jakości ujmowanych wód do celów zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną 

do spożycia.  

Zasady ochrony  

Obowiązują zasady określone w przepisach ustawy Prawo wodne, tj. na terenach bezpośredniej ochrony 

ujęć:  

- zakaz użytkowania gruntów do celów nie związanych z eksploatacją ujęcia wody,  

- nakazy:  

 odprowadzanie wód opadowych w taki sposób, aby nie mogły one przedostawać się do urządzeń poboru 

wody,  

 zagospodarowanie terenu zielenią,  

 szczelne odprowadzanie poza granicę strefy ochronnej ścieków z urządzeń sanitarnych, przeznaczonych 

do użytku osób zatrudnionych przy urządzeniach służących do poboru wody.  
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WODY POWIERZCHNIOWE – CIEKI I ZBIORNIKI WÓD POWIERZNIOWYCH  

Cel ochrony - poprawa jakości wód, biologicznych stosunków w środowisku wodnym i na obszarach 

zalewowych, tak aby wody osiągnęły co najmniej dobry stan ekologiczny i w zależności od potrzeb nadawały 

się do bytowania ryb w warunkach naturalnych i umożliwiały ich migrację oraz do rekreacji.  

Zasady ochrony  

Obowiązują zasady ochrony wód określone w ustawie Prawo wodne, polegające w szczególności na:  

- unikaniu, eliminacji i ograniczaniu zanieczyszczenia wód,  

- zapobieganiu niekorzystnym zmianom naturalnych przepływów wody albo naturalnych poziomów 

zwierciadła wody.  

 

 

3. OBSZARY I ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 
I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ 

Na obszarze Miasta i Gminy Leśnica ochronie kulturowej na podstawie przepisów odrębnych podlegają: 

 obiekty i obszary zabytkowe oraz stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru zabytków, 

 obiekty i obszary zabytkowe ujęte w wykazie (ewidencji) zabytków, 

 stanowiska archeologiczne ujęte w wykazie (ewidencji) zabytków, 

Zestawienie obiektów w rejestrze zabytków, stanowisk archeologicznych, oraz zewidencjonowanych 

obiektów zabytkowych objętych ochroną konserwatorską przedstawiają wykazy (umieszczone w końcowej 

części tekstu): 

 

Generalnym celem ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz krajobrazu kulturowego gminy jest 

zachowanie ponadlokalnych i lokalnych wartości środowiska kulturowego gminy ze względu na znaczenie 

historyczne, kulturowe, naukowe, artystyczne i estetyczne oraz znaczenie dla tożsamości kulturowej 

miejsca.  

Ochrona zabytkowych układów przestrzennych i zabytkowych zespołów zabudowy  

 

UKŁAD URBANISTYCZNY OSIEDLA ZABYTKOWEGO W RAMACH ZAŁOŻEŃ ŚREDNIOWIECZNYCH 

W LEŚNICY  

wpisany do rejestru zabytków województwa opolskiego  

UKŁADY RURALISTYCZNE:  

- LEŚNICA – obszar genetycznego układu ulicówki placowej  

- GÓRA ŚW. ANNY – obszar genetycznego układu owalnicy rozwiniętej w ulicówkę  

 

- ZALESIE ŚL. – obszar genetycznego układu owalnicy rozwiniętego w ulicówkę wraz z układem 

zabudowy folwarcznej  

- DOLNA - obszar genetycznego układu owalnicy rozwiniętej ulicówkę  

- WYSOKA – obszar genetycznej osady rolniczej wraz z parkiem  

ZABYTKOWE ZAŁOŻENIE ZESPOŁU KLASZTORNO - KALWARYJNEGO GÓRA ŚW. ANNY  

wymagające objęcia ochroną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.  

Cel ochrony – zachowanie i utrzymanie oraz uczytelnienie oryginalnych, historycznych struktur 

przestrzennych oraz zachowanie i utrzymanie historycznych i unikalnych zespołów zabudowy i zieleni.  

Zasady ochrony:  

Ochrona ww. zabytkowych układów przestrzennych i zabytkowych zespołów zabudowy w miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego powinna polegać na ustaleniu stref ochrony konserwatorskiej 

oraz obowiązujących ograniczeń, zakazów i nakazów, mających na celu ochronę znajdujących się na tym 

obszarze historycznych elementów struktury przestrzennej, przyjmując jako podstawowe kierunki działań:  

- modernizację lub adaptację obiektów i obszarów,  
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- wprowadzanie nowych obiektów na zasadzie kontynuacji cech i utrzymania wartości historycznej i 

estetycznej przestrzeni.  

 

Postawą tych ustaleń powinno być studium ochrony środowiska kulturowego sporządzone dla ww. układów i 

zespołów jako materiał planistyczny.  

Granice stref należy w planach doprecyzować w nawiązaniu do istniejącego zagospodarowania 

analizowanego w stopniu szczegółowości odpowiednim do skali planu. 

 

Ochrona pozostałych zabytków nieruchomych  

ZABYTKI ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA  

- wpisane do rejestru zabytków województwa opolskiego oraz ujęte w gminnej ewidencji zabytków - wg 

wykazu w części uwarunkowań.  

ZABYTKOWE CMENTARZE I PARKI  

- cmentarz katolicki w LEŚNICY  

- cmentarz katolicki we wsi GÓRA ŚW. ANNY  

- cmentarz katolicki we wsi RASZOWA  

- cmentarz katolicki we wsi WYSOKA  

- cmentarz katolicki we wsi DOLNA,  

- cmentarz żydowski w LEŚNICY,  

- park podworski we wsi LICHYNIA  

 

wymagające ochrony w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.  

Cel ochrony – zachowanie wartości historycznych i artystycznych zespołów i obiektów.  

Zasady ochrony  

Ochrona ww. zabytków w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego powinna polegać na:  

 pokazaniu ich lokalizacji na rysunku planu, a także ich otoczenia, jeśli jego zagospodarowanie wymaga 

szczególnych ustaleń (np. ochrony ekspozycji);  

 wykazie oraz ustaleniu obowiązujących ograniczeń, zakazów i nakazów, mających na celu ich ochronę, na 

podstawie:  

- w przypadku zabytków wpisanych do rejestru zabytków województwa opolskiego – przepisów ustawy o 

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ewentualnie wytycznych konserwatorskich Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków zgłoszonych w formie wniosków do planu;  

 

 

- w przypadku zabytków ujętych w gminnej ewidencji zabytków – Gminnego Programu Ochrony Zabytków, 

ewentualnie studium ochrony zabytków sporządzonego jako materiał planistyczny; w ramach sporządzania 

tego dokumentu wskazana jest weryfikacja ewidencji pod kątem aktualnego stanu zabytków, nie wyklucza 

się możliwości – w uzasadnionych przypadkach – uzupełnienia ewidencji.  

ZABYTKI ARCHEOLOGICZNE  

- wpisane do rejestru zabytków województwa opolskiego oraz w ujęte w ewidencji Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków w Opolu - wg wykazu w części uwarunkowań.  

Cel ochrony - zachowanie stanowisk archeologicznych  

Zasady ochrony:  

Ochrona ww. zabytków w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego powinna polegać na:  

- ustaleniu stref ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych na podstawie Karty Ewidencji 

Stanowiska Archeologicznego,  



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LEŚNICA  

 

163 

- ustaleniu obowiązujących ograniczeń, zakazów i nakazów, mających na celu ochronę stanowisk - na 

podstawie przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ewentualnie wytycznych 

konserwatorskich Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zgłoszonych w formie wniosków do planu.  

 

Ochrona lokalnych cech zabudowy wiejskiej  

UKŁADY PRZESTRZENNE O JEDNOLITYCH CECHACH ZABUDOWY:  

- KADŁUBIEC - układ ruralistyczny owalnicy  

- CZARNOCIN - układ ruralistyczny wsi ulicówki  

 

- wymagana ochrona w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.  

Cel ochrony – zachowanie cech lokalnych zabudowy.  

Zasady ochrony:  

Ochrona walorów kulturowych ww. układów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 

powinna polegać na ustaleniu granic układów oraz obowiązujących zasad lokalizacji nowej zabudowy i 

zasad kształtowania zabudowy, mających na celu ochronę jednolitych, regionalnych cech zabudowy.  

Postawą tych ustaleń powinna być waloryzacja zabudowy sporządzona jako materiał planistyczny.  

Ochrona krajobrazu kulturowego  

POMNIK HISTORII „GÓRA ŚW. ANNY – KOMPONOWANY KRAJOBRAZ KULTUROWO-

PRZYRODNICZY”  

- ustanowiony Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2004r. w sprawie 

uznania za pomnik historii (D. U. Nr 102, poz. 1061).  

Cel ochrony - „zachowanie, ze względu na wartości kulturalne, założenia kalwaryjskiego, będącego 

przykładem zespolenia obiektów architektury z otwartą kompozycją krajobrazową, stanowiącą ponadto 

materialne świadectwo przenikania się kultur, religii i postaw patriotycznych.”  

Zasady ochrony:  

Obowiązują zasady określone w ww. rozporządzeniu.  

ZESPÓŁY PRZYRODNICZO-KULTUROWE O WALORACH KRAJOBRAZOWYCH  

- CMENTARZ KATOLICKI Z OTACZAJĄCYM ZADRZEWIENIEM W LEŚNICY  

- PARK PIELGRZYMKOWY GÓRA ŚW. ANNY – PORĘBA  

- AMFITEATR I POMNIK CZYNU POWSTAŃCZEGO NA GÓRZE ŚW.ANNY  

 

Cel ochrony – zachowanie walorów krajobrazowych kompozycji obiektów architektury oraz 

zaprojektowanych i naturalnych form zieleni.  

Zasady ochrony:  

Ochrona zespołów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego powinna polegać na ustaleniu 

strefy ochrony konserwatorskiej krajobrazu kulturowego oraz obowiązujących ograniczeń, zakazów i 

nakazów, mających na celu ochronę walorów krajobrazowych układu, w tym zasad ochrony wartościowych 

komponentów krajobrazu kulturowego (naturalnych i antropogenicznych) oraz zasad wprowadzania nowych 

obiektów budowlanych i elementów zagospodarowania, przyjmując za podstawę zasadę dobrej kontynuacji i 

eliminacji obiektów lub elementów dysharmonizujących.  

Granice stref należy w planach doprecyzować w nawiązaniu do istniejącego zagospodarowania 

analizowanego w stopniu szczegółowości odpowiednim do skali planu.  

3.2.5. Ochrona dalekich widoków  

CIĄGI WIDOKOWE NA GÓRĘ ŚW, ANNY z autostrady oraz z dróg powiatowych nr 1401 i 1471  

PUNKT WIDOKOWY NA GÓRĘ ŚW. ANNY na drodze powiatowej nr 1468  

- wymagające ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.  

Cel ochrony – zachowanie możliwości niezakłóconej obserwację dalekiego widoku na Górę Św. Anny ze 

względu na walory wysokie estetyczne.  
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Zasady ochrony  

Ochrona dalekich widoków w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego powinna polegać na 

pokazaniu miejsc widokowych na rysunku planu i ustalenie obowiązujących ograniczeń, zakazów i nakazów, 

mających na celu ochronę walorów widokowych tych miejsc, przede wszystkim zakazaniu lokalizacji 

obiektów budowlanych zakłócających obserwację dalekiego widoku na Górę Św. Anny oraz obiektów 

dysharmonizujących. 

 

 

4. KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW KOMUNIKACJI  
I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

4.1. Infrastruktura komunikacyjna 

Rozwój przestrzenny gminy wiąże się z koniecznością adaptacji istniejącego układu komunikacyjnego do przyszłych 

potrzeb, a więc wymagane będą prace związane z modernizacją i przebudową dróg i ulic, realizowane w celu 

zapewnienia sprawnych powiązań komunikacyjnych na terenie gminy. Dopuszcza się budowę nowych dróg i ulic 

i modernizację z przystosowaniem do parametrów technicznych dla danej kategorii i klasy dróg, w miarę potrzeb 

i możliwości realizacyjnych.  

Nowo powstające inwestycje lokalizowane wzdłuż istniejących dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych mogą 

powodować uniemożliwienie utrzymania odpowiednich warunków technicznych i dalszego funkcjonowania tych dróg. 

W związku z tym wszelkie obiekty budowlane należy lokalizować w odległościach określonych zgodnie ze stosownymi 

przepisami odrębnymi. Należy również zachować odpowiednie odległości pomiędzy włączeniami dróg klas niższych do 

dróg klas wyższych. Dopuszczona jest budowa dróg i ulic niższych klas tj. lokalnych, dojazdowych, wewnętrznych, 

których przebieg nie został wskazany na rysunku studium, a zostanie ustalony na etapie sporządzania miejscowych 

planów.  

Rozwiązania komunikacyjne do obsługi planowanych terenów należy wykonywać w miarę możliwości realizacyjnych 

wyprzedzająco w stosunku do inwestycji kubaturowych. Szczegółowy przebieg i zasady zagospodarowania będą 

ustalane na etapie miejscowych planów. 

Postuluje się stosowanie ekranów akustycznych, pasów zieleni wzdłuż dróg (przy użyciu roślin z gatunków 

nieinwazyjnych), które będą spełniać rolę bariery dźwiękoizolacyjnej. Stosowane przegrody z zieleni izolacyjnej należy 

realizować, jako profesjonalnie kształtowane bariery z zieleni o działaniach dźwiękoizolacyjnych – w formie żywopłotów, 

pasów zieleni posiadających odpowiednią gęstość biomasy i wysokość, z użyciem drzew liściastych i iglastych, 

zimozielonych i odpornych na niszczące skażenia drogowe i przemysłowe. 

 

KOMUNIKACJA KOLEJOWA  

Kierunki rozwoju systemu komunikacji kolejowej wyznacza polityka przestrzenna na szczeblach 

ponadlokalnych. Na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego, 

uwzględnia się następujące kierunki rozwoju systemu komunikacji kolejowej w granicach gminy:  

 modernizację magistralnej linii kolejowej nr 136 relacji Kędzierzyn-Koźle – Opole Proszowice (w systemie 

europejskim - linia E 30);  

 

Linia 175 jest obecnie nieczynna a jej przyszłość nie jest przesądzona.  

Jak wynika z uwarunkowań, w przypadku uruchomienia linii wskazane byłyby następujące działania:  

- modernizacja skrzyżowania z drogą powiatową w Raszowej,  

- budowa urządzeń ochrony akustycznej i/lub utworzenie obszarów ograniczonego użytkowania na 

przyległych do linii kolejowej terenach zabudowanych, ze względu na przekroczenia dopuszczalnych 

poziomów hałasu komunikacyjnego, modernizacja /odbudowa wiaduktów kolejowych.  

 

W przypadku likwidacji linii wskazane jest wykorzystanie jej trasy na potrzeby komunikacji lokalnej, np. 

ścieżki rowerowej. 
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Komunikacja samochodowa  

DROGI PONADLOKALNE  

Kierunki rozwoju systemu dróg ponadlokalnych - krajowych, wojewódzkich i powiatowych - wyznacza 

polityka przestrzenna na szczeblach ponadlokalnych.  

Na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego, uwzględnia się 

następujące kierunki rozwoju systemu komunikacji drogowej ponadlokalnej:  

 zachowanie autostrady A4 wraz z MOP’ami „Góra Św. Anny” i „Wysoka”,  

 zachowanie drogi wojewódzkiej nr 426 relacji Zawadzkie – Kędzierzyn-Koźle zmodernizowanej do 

parametrów klasy G.  

 

Jak wynika z uwarunkowań, w przypadku obu dróg powinny być podjęte działania polegające na budowie 

urządzeń ochrony akustycznej i/lub utworzeniu obszarów ograniczonego użytkowania na przyległych 

terenach zabudowanych, ze względu na przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu komunikacyjnego.  

Dla dróg powiatowych plan zagospodarowania województwa opolskiego nie ustala kierunków rozwoju16.  

Na podstawie uwarunkowań zakłada się następujące pożądane kierunki rozwoju tych dróg, które należy 

uwzględniać w planach miejscowych, pod warunkiem akceptacji zarządcy drogi w trybie procedury 

sporządzania planu: 

 

etapowa modernizacja dróg w tym w pierwszym etapie budowa brakujących jezdni o trwałej nawierzchni (np. 

w pasie drogi nr 1468 O). 

budowa obejścia terenów zabudowanych wsi Zalesie Śl. w ciągu drogi nr 1435 O;  

 budowa obwodnic miasta Leśnica:  

- obwodnicy południowej wiążącej drogi: nr 1471 O, 1401 O, 1472 O, 1805 O,  

- obwodnicy wschodniej w ciągu drogi powiatowej nr 1805 O do drogi nr 1468 O  

 budowa końcowego odcinka drogi 1468 (na gruntach wsi Poręba - od miejsca włączenia do drogi nr 1805) 

do drogi nr 1439 O (na gruntach wsi Czarnocin);  

 budowa drogi łączącej wsie Góra Św. Anny (z włączeniem do drogi nr 1808) i Poręba (z włączeniem do 

drogi nr 1805)17;  

 przebudowa dróg na ulice w granicach stref osadniczych.  

 

BDROGI GMINNE  

Rozwój dróg gminnych leży w kompetencji gminy.  

Na podstawie uwarunkowań dla dróg gminnych ustala się następujące kierunki rozwoju:  

 modernizacja dróg publicznych do następujących klas technicznych:  

- L (lokalnej) – w przypadku powiązań między miejscowościami,  

- D (dojazdowej) – w przypadku pozostałych powiązań;  

 budowa dróg publicznych poprawiających połączenie wsi Łąki Kozielskie z Leśnicą oraz Lichynią i 

Zalesiem Śl. – zgodnie z rysunkiem studium;  

 modernizacja ważniejszych dróg dojazdowych do istniejącej zabudowy: „Drogi Pańskiej” w Dolnej, drogi 

dojazdowej do amfiteatru z drogi powiatowej nr 1438 O we wsi Góra Ś. Anny, dróg dojazdowych do 

istniejących zespołów zabudowy produkcyjnej w Dolnej, Leśnicy i Zalesiu Śl. – Popicach,  

 sukcesywna przebudowa dróg na ulice w granicach stref osadniczych,  

 poprawa dostępności komunikacyjnej do istniejących działek budowlanych nie posiadających dojazdów 

wymaganych przepisami budowlanymi,  

 modernizacja i budowa dróg transportu rolnego - w miarę potrzeb.  

 

Komunikacja rowerowa i piesza  
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W celu poprawy warunków komunikacyjnych, poprawy stanu środowiska oraz podniesienia walorów 

rekreacyjnych i turystycznych gminy ustala się następujące kierunki rozwoju komunikacji rowerowej i pieszej:  

 utrzymanie i budowa ścieżek rowerowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą (urządzone miejsca 

postojowe) – o znaczeniu komunikacyjnym i rekreacyjnym, odpowiednio do potrzeb komunikacyjnych i 

turystycznych, w tym wzdłuż dróg:  

- powiatowych nr 1808 O – 1438 O – 1472 O – 1434 O – 1805 O relacji Kalinów (Gm. Strzelce Op.) – 

Wysoka – Góra Św. Anny – Leśnica – Krasowa – Raszowa - Kędzierzyn-Koźle,  

- powiatowych nr 1827 O – 1412 O relacji Gogolin – Ligota Dolna (Gm. Strzelce Op.) - Wysoka – Kadłubiec – 

Dolna,  

- powiatowych nr 1435 O – 1439 O relacji K-Koźle – Zalsie Śl. – Czarnocin,  

- powiatowej drogi nr 1805 relacji Strzelce Op. – Leśnica – Kędzierzyn-Koźle.  

- gminnych relacji Lichynia - przysiółek Granica – rezerwat GRAFIK – Czarnocin,  

- gminnej drogi publicznej relacji Dolna – Czarnocin – Ujazd,  

 utrzymanie pieszo-rowerowych ścieżek ekoturystycznych:  

- nr 16 – relacji Gliwice – Pławniowice – Rudzieniec – Góra Św. Anny – Krapkowice - Nysa Paczków – 

Kłodzko (na terenie gminy Leśnica wykonano odcinek Ujazd – Zimna Wódka – Olszowa – Czarnocin),  

- nr 52 relacji Góra Św. Anny - Dobrodzień – Olesno – Wieluń,  

- nr 152 relacji Góra Św. Anny – Oleszka – Żyrowa – Rozwadza – Zdzieszowice,  

- nr 171 relacji Wapienniki, skrzyżowanie – Wapienniki – las BOŻE OKO – Czarnocin,  

- nr 172 relacji Wapienniki, skrzyżowanie - Klucz – Wapienniki – Olszowa.  

 utrzymanie szlaków turystycznych – ścieżek przyrodniczo-dydaktycznych:  

- ścieżka wokół Góry Św. Anny,  

- ścieżka z Góry Św. Anny do Ligoty Dolnej przez Żyrową,  

- ścieżka Góry Św. Anny do Zalesia Śl. przez rezerwaty BOŻE OKO i GRAFIK,  

- ścieżka z Żyrowej do Góry Św. Anny, przez rezerwat „Lesisko”;  

 utrzymanie i poprawa jakości regionalnych szlaków turystycznych:  

- SZLAK POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH (niebieski), prowadzący z Bytomia przez Opolszczyznę na Górny 

Śląsk, przebiegający przez Dolna , Kadłubiec, Wysoką, Górę Św. Anny, Leśnicę i Raszową,  

- SZLAK III POWSTANIA ŚLĄSKIEGO (czerwony) prowadzący z Kędzierzyna – Koźla do stacji PKP w 

Jasionej – przebiegający przez Czarnocin, Porębę i Górę Św. Anny,  

- SZLAK IM. ROBERTA OSZKA (żółty) prowadzący z Kędzierzyna – Koźla do Strzelec Op. przebiegający 

przez Łąki Kozielskie, Leśnicę, porębę i Lichynię,  

- SZLAK SPACEROWY IM. KSAWEREGO DUNIKOWSKIEGO (żółty) przebiegający wokół Góry Św. Anny 

pętlą : Rynek – wąwóz – pomnik Czynu Powstańczego – stara karczma – Dom Pielgrzyma – Bazylika Św. 

Anny – Rynek,  

- SZLAK IM. JANA PAWŁA II (czarny) prowadzący ze Zdzieszowic, przez Gorę Św. Anny do Leśnicy,  

- SZLAK FLORY I FAUNY (zielony) prowadzący z Góry Św. Anny przez Wysoką , rezerwat florystyczny 

LIGOTA DOLNA , Oleszkę, Żyrową do Góry Św. Anny.  

4.2.3. Obsługa komunikacji  

Uwzględniając potrzeby w zakresie obsługi komunikacji wynikające z uwarunkowań, planuje się rozwój 

systemu parkingów oraz sieci stacji obsługi i stacji paliw dla obsługi mieszkańców, turystów i tranzytowego 

ruchu samochodowego na terenach położonych w następujących strefach18:  

- parkingi – w strefach: P1, P2, P3, U1, U2, UKS, MC, MU, MM oraz w strefach MN – wyłącznie lokalne na 

potrzeby użytkowników strefy;  

- stacje obsługi i stacje paliw - w strefach: P1,P2, P3, U2, UKS oraz w strefach MM – wyłącznie 

nieuciążliwe.  
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Planuje się następujące zamierzenia inwestycyjne dla dróg: 

• dopuszcza się modernizację oraz korekty przebiegu dróg z przystosowaniem do parametrów 

technicznych dla danej klasy dróg w miarę potrzeb i możliwości realizacyjnych, 

• lokalizację infrastruktury technicznej niezwiązanej z funkcjonowaniem dróg powiatowych należy 

lokalizować poza pasem drogowym, 

• dopuszcza się poszerzenia dróg o rezerwy terenowe przeznaczone na kanały technologiczne, w celu 

zapewnienia niezbędnej infrastruktury związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami 

ruchu drogowego, 

• dopuszcza się prowadzenie ścieżek rowerowych w miarę potrzeb i możliwości realizacyjnych, 

• wzdłuż istniejących dróg powiatowych należy zapewnić dodatkowy pas rezerwy terenu pod lokalizacje 

planowanych ścieżek rowerowych. 

 

Zakłada się wytyczenie i budowę szlaków i ścieżek rowerowych, które docelowo powinny stanowić ważny 

element uzupełniający drogowy układ komunikacyjny i system tras turystycznych. Do ich prowadzenia 

wykorzystuje się przede wszystkim układ dróg gminnych, rolniczych i leśnych, drogi wojewódzkie i 

powiatowe o małym natężeniu ruchu, przystosowanych poprzez wykonanie remontów bieżących, 

powierzchniowych utrwaleń uzupełnionych o nowo wybudowane odcinki. 

Dla terenów sąsiadujących z terenami kolejowymi należy uwzględnić postanowienia ustawy z dnia 28 marca 

2003r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 16 poz. 94), Rozporządzenia Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 1998r. Nr 151 poz. 987) oraz 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. 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 (Dz.U. 2008 nr 153 poz. 955). W przypadku braku możliwości 

zachowania wymogów ustalonych w powyższych rozporządzeniach należy wystąpić do właściwego organu 

administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego celem uzyskania odstępstwa. 

W celu zapewnienia prawidłowej obsługi ruchu samochodowego należy zapewnić rozwój systemu parkingów 

i miejsc obsługi. Niniejsze studium dopuszcza lokalizację parkingów w terenach zabudowy, zarówno w 

postaci wydzielonych terenów, jak i towarzyszących miejsc parkingowych. W tym celu ustala się minimalne 

ilości miejsc parkingowych dla poszczególnych funkcji terenu: 

 w zabudowie mieszkaniowej 1 miejsce parkingowe na 1 lokal mieszkalny, 

 w zabudowie usługowej, za wyjątkiem usług turystyki, 2 miejsca parkingowe na każde 100m2 

powierzchni użytkowej  

 usługi turystyki, indywidulanie w zależności od rangi i skali obiektu, ale tak, aby było zapewnione 

minimalnie 2 miejsca postojowe na 10 miejsc noclegowych, 

 w zabudowie produkcyjnej 2 miejsca parkingowe na 10 zatrudnionych, 

 dla innych terenów, do ustalenia indywidulanie w planie, 

Dopuszcza się ustanawianie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wyższych 

współczynników minimalnych miejsc parkingowych, w szczególności dla terenów nowego zainwestowania 

oraz dopuszcza się różnicowanie ilości miejsc postojowych w zależności od rodzajów realizowanych funkcji. 

Przy ustalaniu minimalnej ilości miejsc postojowych należy zachować ponadto warunki przepisów odrębnych 

Miejsca parkingowe należy zapewniać w obrębie danej nieruchomości. Dopuszcza się stosowanie 

mniejszych wskaźników w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dla indywidulanych 

terenów, na których istniejąca zabudowa lub wielkość nieruchomości uniemożliwia spełnienie powyższych 

wskaźników lub dopuszcza się odstępstw od ww reguł pod warunkiem, że w bezpośrednim sąsiedztwie 

przewidziany jest parking do obsługi tej funkcji lub zorganizowane są miejsca postojowe w ciągu drogi, 

spełniające wymogi minimalnych ilości miejsc parkingowych. 
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4.2. Infrastruktura techniczna 

Na całym obszarze gminy Leśnica dopuszcza się lokalizowanie nieprzewidzianych w studium urządzeń i 

obiektów infrastruktury technicznej, w tym sieci dystrybucyjnych i przesyłowych. W szczególności dopuszcza 

się lokalizowanie urządzeń i obiektów stanowiących ekologiczne źródła zaopatrzenia w energię elektryczną. 

Ustala się ogólne zasady uzbrojenia terenu w infrastrukturę techniczną: 

 należy dążyć do sytuacji, w której wszystkie nowe liniowe elementy infrastruktury technicznej, w 

terenach zabudowanych poza przyłączami do poszczególnych obiektów, powinny być usytuowane pod 

ziemią (linie elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia oraz telefoniczne kablowe) oraz mają 

przebiegać w liniach rozgraniczających dróg i ulic, lub innych przestrzeniach publicznych, w uzgodnieniu 

z zarządcami dróg; 

 w sytuacjach uzasadnionych względami technicznymi bądź bezpieczeństwa dopuszcza się 

przeprowadzenie sieci poza układem ulic pod warunkiem zachowania ustaleń przepisów odrębnych 

obowiązujących przy projektowaniu sieci; 

 wszelkie inwestycje oraz zmiany w zakresie zaopatrzenia w ciepło, wodę, gaz, energię elektryczną, sieć 

telekomunikacyjną, odprowadzania ścieków oraz lokalizacji urządzeń technicznych wymagają 

zachowania warunków technicznych prowadzenia sieci; 

 dopuszcza się prowadzenie nowych liniowych elementów infrastruktury technicznej w liniach 

rozgraniczających drogi wojewódzkiej – zgodnie z przepisami odrębnymi. 

 

 

 

4.2.1. Zaopatrzenie w wodę 

W ramach zaopatrzenia w wodę ustala się docelowy rozwój sieci wodociągowych na terenach 

przewidzianych pod rozwój za wyjątkiem terenów, do których doprowadzenie sieci jest nieuzasadnione 

ekonomicznie lub utrudnione ze względów technicznych. Przez wzgląd na szczególne uwarunkowania 

lokalne alternatywnym sposobem zaopatrzenia w wodę powinny być lokalne ujęcia wód oraz, zwłaszcza w 

przypadku zabudowy rozproszonej, studnie przydomowe. Znacząca ilość terenów, przeznaczona w 

obowiązujących planach miejscowych pod tereny zaopatrzenia w wodę, powinna być wystarczająca nawet w 

perspektywie rozwoju zainwestowania. 

Ustala się ogólne zasady zaopatrzenia w wodę: 

 zaopatrzenie w wodę dla z ujęć wód z zachowaniem istniejących systemów wodociągowych z dalszą ich 

rozbudową i utrzymaniem; 

 sieć rozdzielczą wodociągową należy prowadzić, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi, ze 

szczególnym uwzględnieniem warunków dostępności do wody dla celów przeciwpożarowych,  

 dopuszcza się prowadzenie sieci poza liniami rozgraniczającymi dróg w uzgodnieniu z właścicielami 

nieruchomości, wymagane jest formalne ustalenie zasad dostępności sieci w sytuacjach awaryjnych lub 

w celu jej modernizacji, 

 rozbudowę sieci na terenach nowego zainwestowania według warunków technicznych, 

 ustala się obowiązek zabezpieczenia i ochrony istniejących i projektowanych ujęć wody  

 

System zbiorowego zaopatrzenia w wodę gminy Leśnica jest dobrze rozwinięty. Obecnie na terenie gminy 

funkcjonuje 5 ujęć, w tym jedno administrowane przez gminę Zdzieszowice. Zaopatrzenie w wodę w Gminie 

odbywa się przede wszystkim poprzez pobór wód podziemnych dla potrzeb wodociągu gminnego.  

Na podstawie uwarunkowań ustala się następujące kierunki rozwoju systemu zaopatrzenia w wodę:  

 utrzymanie podstawowych źródeł zaopatrzenia gminy w wodę – ujęć wód podziemnych PORĘBA, 

ZALESIE, LICHYNIA, CZARNOCIN i RASZOWA (będącego własnością gminy Zdzieszowice);  
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 utrzymanie i rozbudowa wodociągów odpowiednio do potrzeb rozwojowych gminy, a także:  

- ZAPEWNIENIE CIĄGŁOŚCI ZAOPATRZENIA W WODĘ w sytuacjach awaryjnych, poprzez utrzymanie 

magistralnych powiązań awaryjnych gminnych wodociągów grupowych i zapewnienie alternatywnych źródeł 

zasilania,  

- modernizacja oraz inne działania mające na celu ograniczenie strat wody na wodociągu oraz 

zabezpieczenie przeciwpożarowe.  

 

4.2.2. Odprowadzanie ścieków 

Ustala się ogólne zasady odprowadzania i oczyszczenia ścieków bytowych i komunalnych: 

zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu, cieków powierzchniowych oraz wód 

podziemnych, 

 zakaz odprowadzania nie oczyszczonych zgodnie z przepisami odrębnymi, ścieków do gruntu, cieków 

powierzchniowych oraz wód podziemnych, 

 docelową realizację sieci kanalizacyjnej z odprowadzeniem do oczyszczalni ścieków na terenach 

przewidywanych do zbiorowego rozwiązania gospodarki ściekowej, 

 na pozostałych terenach, w tym terenach zlokalizowanych poza zwartymi układami miejscowości, ustala 

się lokalne lub indywidualne rozwiązania gospodarki ściekowej, w tym lokalizację przydomowych 

oczyszczalni ścieków lub zbiorników bezodpływowych dla poszczególnych budynków lub zespołów 

budynków, 

 dopuszcza się budowę szczelnych bezodpływowych zbiorników lub oczyszczalni przydomowych, 

 dopuszcza się prowadzenie kanalizacji sanitarnej poza liniami rozgraniczającymi ulic w uzgodnieniu z 

właścicielami nieruchomości, wymagane jest formalne ustalenie zasad dostępności sieci w sytuacjach 

awaryjnych lub w celu jej modernizacji, 

 

Zorganizowany system odbioru i oczyszczania ścieków przyjmuje się jako zadanie priorytetowe, ze 

względu na konieczność ochrony cennych użytkowych wód podziemnych oraz cennych obszarów 

przyrodniczych i krajobrazowych (Park Krajobrazowy GÓRA ŚW. ANNY, obszar NATURA 2000).  

Na podstawie uwarunkowań ustala się następujące kierunki rozwoju systemu odbioru i oczyszczania 

ścieków:  

 KONTYNUACJA REALIZACJI KONCEPCJI SKANALIZOWANIA GMINY polegającej na budowie 

centralnego systemu kanalizacji sanitarnej, który docelowo obejmie tereny zwartej zabudowy wszystkich 

jednostek osadniczych w gminie. Do czasu zakończenia realizacji sieci kanalizacji sanitarnej możliwa 

budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.  

 

SUKCESYWA REALIZACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ w strefach osadniczych, obejmująca przede 

wszystkim ulice oraz tereny zabudowy usługowej, produkcyjnej i mieszkaniowej wielorodzinnej.  

 

4.2.3. Zaopatrzenie w gaz 

W zakresie rozwoju gazociągów wysokiego ciśnienia uwzględnia się:  

 modernizację:  

- gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Zdzieszowice – Wrocław Ołtaszyn na parametry DN 500 PN 8,4 

MPa,  

- gazociągu wysokoprężnego gazu koksowniczego o przekroju 500 DN relacji Zdzieszowice – Blachownia, 

wraz z odgałęzieniem do SRP Strzelce Opolskie,  

 utrzymanie gazociągu wysokiego ciśnienia o nominalnym ciśnieniu 4,0 MPa i przekroju 500 DN relacji 

Leśnica – Tworzeń oraz relacji Leśnica – Strzelce;  

 utrzymanie gazociągu gazu koksowniczego relacji Zdzieszowice – Zakłady Azotowe Kędzierzyn o 

średnicy nominalnej 500 DN  
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W zakresie rozwoju rozdzielczej sieci gazowej w Studium rozwoju systemów energetycznych w 

województwie opolskim przyjęte są dwa warianty.  

 

 w pierwszym wariancie planuje się gazyfikację gminy, co wymagać będzie następujących inwestycji:  

- budowa stacji redukcyjno-pomiarowej Io na terenie miasta Leśnica (lokalizacja pokazana na rysunku 

studium), zasilanej z gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200 – odgałęzienia gazociągu relacji Zdzieszowice 

– Blachownia w kierunku Strzelec Opolskich,  

- budowa odgałęzienia wysokiego ciśnienia o długości około 50 m.  

 

W pierwszej kolejności przewiduje się zgazyfikowanie miasta Leśnica – siecią gazową średnioprężną z 

zastosowaniem indywidualnych reduktorów u poszczególnych odbiorców.  

 Drugi wariant nie ujmuje zgazyfikowania gminy Leśnica.  

 

4.2.4. Zaopatrzenie w energię elektryczną 

W zakresie rozwoju sieci energetycznych wysokich napięć uwzględnia się:  

 modernizację:  

- linii energetycznej wysokiego napięcia 220 kV relacji Groszowice-Kędzierzyn,  

- linii energetycznej wysokiego napięcia 110 kV relacji Blachownia – Strzelce Opolskie – Ozimek,  

- linii energetycznej wysokiego napięcia 110 kV relacji Zdzieszowice – Górażdże;  

 utrzymanie linii energetycznej wysokiego napięcia 110 kV relacji Blachownia – Zdzieszowice.  

 

W zakresie rozwoju sieci energetycznych średnich napięć planuje się modernizację i rozbudowę sieci 

rozdzielczej 15 kV w zakresie niezbędnym dla poprawy warunków napięciowych wśród istniejących 

odbiorców oraz zaopatrzenia w energię elektryczną odbiorców na terenach rozwojowych, sukcesywnie, w 

miarę ich zabudowy.  

Ponieważ w trzech GPZ- tach obsługujących gminę w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną 

występują duże rezerwy mocy, nie planuje się na terenie gminy nowego GPZ. Ustala się ogólne zasady 

zaopatrzenia w energię elektryczną: 

 zaopatrzenie z istniejącej sieci elektroenergetycznej lub niekonwencjonalnych źródeł energii, 

 rozbudowę sieci elektrycznej wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi według technicznych 

warunków przyłączenia, uzgodnionych z administratorem sieci, 

 w przypadku kolizji planowanego zagospodarowania terenu z istniejącymi liniami elektroenergetycznymi 

dopuszcza się ich przebudowę, 

 dopuszcza się budowę stacji transformatorowych, 

 dopuszcza się ustalanie strefy technicznej ograniczonego użytkowania umożliwiającą eksploatację sieci 

z uwzględnieniem dojazdu, wzdłuż przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 

i niskiego napięcia. 

 

4.2.5. Zaopatrzenie w energię cieplną 

W zakresie zaopatrzenia w ciepło planuje się:  

 utrzymanie indywidualnych i lokalnych źródeł zaopatrzenia w ciepło jako źródeł podstawowych;  

 prowadzenie działań w zakresie zaopatrzenia w ciepło ukierunkowanych na:  

- zwiększenie udziału paliw ekologicznych w produkcji ciepła, takich jak olej opałowy, gaz płynny oraz gaz 

ziemny - po zrealizowaniu gazyfikacji gminy,  

- wykorzystanie energii elektrycznej,  

- wytwarzanie ciepła z odnawialnych źródeł energii  
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4.2.6. Niekonwencjonalne źródła energii 

W zakresie wykorzystania energii odnawialnej ustala się:  

możliwość lokalizacji małej farmy wiatrowej o mocy przekraczającej 500 kW w Dolnej na warunkach 

określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego19 (na rysunku studium lokalizacja 

oznaczona jako proponowany teren lokalizacji farmy elektrowni wiatrowych);  

możliwość lokalizacji elektrowni fotowoltanicznych o mocy przekraczającej 500 kW w granicach terenów 

określonych na rysunku studium;  

rozwój produkcji energii z biomasy bazującej na słomie i uprawach roślin energetycznych oraz biogazowni 

rolniczych (jako uzupełniający kierunek rozwoju gospodarki rolnej), z możliwością lokalizacji biogazowni o 

mocy powyżej 500 kW w strefach P3 i P4 oraz małych instalacji ze zbiornikami biogazu i komorami 

fermentacyjnymi o pojemności do 100 m3 w gospodarstwach rolnych;  

propagowanie wykorzystywania energii odnawialnej do celów indywidualnego zaopatrzenia w ciepło 

[kolektory słoneczne, tzw. bierne (pasywne) systemy słoneczne, pompy ciepła, kotły na biomasę stałą itp.];  

Dopuszcza się na terenie całej gminy: 

• lokalizowanie urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy 

nieprzekraczającej 500 kW na całym obszarze gminy i miasta - terenów i urządzeń związanych z 

energetyką wodną, obiekty i tereny hydroenergetyczne, elektrownie wodne oraz urządzenia 

związane z energetyką solarną (m. in. panele fotowoltaiczne) i geotermalną, z uwzględnieniem 

ograniczeń ochrony przyrodniczej i środowiskowej. 

• wolnostojących urządzeń fotowoltaicznych, o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1000 

kW zlokalizowanych na gruntach rolnych stanowiących użytki rolne klas V, VI, VIz i nieużytki, 

• urządzeń innych niż wolnostojące. 

 

 

4.2.7. Telekomunikacja 

W zakresie zaopatrzenia w sieć telekomunikacyjną ustala się rozbudowę istniejących sieci i budowę nowych, 

w zależności od zapotrzebowania, na warunkach określonych przez administratora sieci. 

 

W obecnym stanie prawnym gmina nie ma kompetencji w zakresie ustalania kierunków rozwoju 

infrastruktury telekomunikacyjnej. Kierunki te wyznacza ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju 

usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675) oraz Urząd Komunikacji Elektronicznej. 

Zgodnie z przepisem art. 46 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy gmina w planach miejscowych nie może 

ustanawiać zakazów lokalizowania inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej oraz 

przyjmować rozwiązań uniemożliwiających lokalizowanie takich inwestycji, jeżeli są one zgodne z przepisami 

odrębnymi. 

Zgodnie z wytycznymi Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, złożonymi w formie wniosków do zmiany 

studium, w zakresie rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej przewiduje się możliwości: 

- lokalizacji sieci telekomunikacyjnych, zarówno tradycyjnych jak i w nowych technologiach, w tym budowy, 

rozbudowy i modernizacji infrastruktury światłowodowej; 

- objęcia terenu gminy zintegrowanym systemem telekomunikacyjnym, połączonym z systemami sieci 

internetowych: wojewódzkiej i krajowej;  

- rozwoju systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych (przewodowych i bezprzewodowych) 

stosownie do wzrostu zapotrzebowania na usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne w gminie i w 

regionie.  

 

 

 

4.2.8. Gospodarka odpadami 
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Gospodarka odpadami na terenie gminy powinna być prowadzona w oparciu o ustalenia aktualnie 

obowiązujące przepisy odrębne i regulaminy. 

 

4.2.9. Lotnicze urządzenia naziemne 

 

Na terenie sąsiedniej gminy Zdzieszowice w obrębie Żyrowa, w bezpośredniej bliskości obszaru gminy 

Leśnica, zatwierdzona została lokalizacja radaru meteorologicznego, stanowiącego jednocześnie lotnicze 

urządzenie naziemne (LUN). Dla radaru wyznaczono powierzchnię ograniczające zabudowę: 

➢ w promieniu 600 m od lokalizacji radu – kontrolowaną powierzchnię ograniczającą zabudowę. 

➢ pozostały obszar gminy Leśnica znajduje się w granicach zewnętrze powierzchni ograniczającej 

zabudowę. 

Powierzchnie ograniczające zabudowy przedstawiono na rysunku studium z podaniem wysokości 

ograniczenia względem poziomu morza, w obowiązującym pionowym układzie odniesienia, zgodnie z 

przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i 

kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052). 

Dla powierzchni ograniczających zabudowę od lotniczych urządzeń naziemnych obowiązują przepisy ustawy 

z dnia 3 lipca 2002 r. prawo lotnicze (Dz.U. z 2020 r. poz. 1970 ze zm.) wraz z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie lotniczych urządzeń naziemnych i powierzchni 

ograniczających zabudowę (Dz.U. z 2020 r. poz. 2161). 

 

 

 

 

5. OBSZARY DLA, KTÓRYCH OBOWIĄZKOWE JEST SPORZĄDZENIE 
MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO 

W granicach gminy obowiązek sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczy 

trzech obszarów:  

1) nowo wyznaczonego obszaru przeznaczonego pod zespół zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w 

Leśnicy, wymagającego przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości [obowiązek wynika z art. 10 ust. 2 

pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym];  

2) Pl. Narutowicza w Leśnicy – uznanego za obszar przestrzeni publicznej [obowiązek wynika z art. 10 ust. 2 

pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym];  

3) nowo wyznaczonych gruntów rolnych przeznaczonych pod zabudowę we wsi Zalesie Śląskie, w części 

wymagającej zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze [obowiązek wynika z art. 7 1 

ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 121,poz. 1266)].  

 

Wszystkie wyżej wymienione obszary znajdują się w granicach obowiązujących miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego i powinny być uwzględnione przy ich zmianie. 

 

6. OBSZARY DLA, KTÓRYCH GMINA ZAMIERZA SPORZĄDZIĆ 
MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

Obszar gminy w całości pokryty jest miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.  

 

7. KIERUNKI I ZASADY KSZTAŁTOWANIA ROLNICZEJ I LEŚNEJ 
PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ 

7.1. Rolnicza przestrzeń produkcyjna 
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Gmina Leśnica posiada duży udział gruntów o wysokiej wartości produkcyjnej. Powinno się dążyć 

utrzymania istniejącej jakości przestrzeni rolniczej, należy prowadzić gospodarkę rolną z uwzględnieniem: 

równowagi przyrodniczej, różnorodności świata zwierzęcego i roślinnego oraz zachowania stabilności 

ekosystemów poprzez ochronę siedlisk przyrodniczych.  

Zagospodarowanie gruntów na cele rolnicze powinno się odbywać stosownie do warunków glebowych i 

siedliskowych. Podstawowe kierunki i zasady kształtowania rolnej przestrzeni produkcyjnej powinny polegać 

na: 

• ograniczaniu przeznaczania na cele nierolnicze gruntów o słabych klasach bonitacyjnych; 

• wspieraniu rozwoju produkcji rolniczej; 

• wspieraniu rozwoju agroturystyki i rolnictwa ekologicznego; 

• wprowadzania nowych i pielęgnacji istniejących zadrzewień śródpolnych i przydrożnych, 

• podnoszeniu standardu systemu infrastruktury technicznej, w tym melioracji i urządzeń wodnych. 

 

7.2. Zalesienia 

Dopuszcza się przeznaczanie pod zalesienie gruntów rolnych nie wykazanych w studium pod zalesienie, 

pod warunkiem: 

• nie kolidowania z projektowanym i istniejącymi sieciami i urządzeniami infrastruktury technicznej i 

drogowej; 

• nie kolidowania tych obszarów z celami ochrony obszarów chronionych. 

 

7.3. Ochrona lasów 

Ochronę lasów należy prowadzić jako racjonalną gospodarkę zasobami w oparciu o obowiązujące plany 

urządzenia lasów. 

Nadrzędnym celem ochrony ekosystemów leśnych jest utrzymanie i odtwarzanie ich charakteru, zbliżonego 

do pierwotnego oraz naturalnego, a także prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej związanej z 

pozyskiwaniem drewna. 

8. OBSZARY NARAŻONE NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI I 
OSUWANIA SIĘ MAS ZIEMNYCH 

 

W gminie Leśnica brak jest obszarów szczególnego zagrożenia powodzią. 

 

OBSZARY POTENCJANEGO ZAGROŻENIA OSUWANIEM SIĘ MAS ZIEMNYCH:  

- STREFA NAJWIĘKSZEGO NARAŻENIA NA WYSTĘPOWANIE OSUWISK  

- TERENY O WYBITNIE NIEKORZYSTNYCH I BARDZO NIEKORZYSTNYCH 

UWARUNKOWANIACH RZEŹBY TERENU DLA ZABUDOWY  

 

- wymagające wprowadzenia ograniczeń w użytkowaniu w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego.  

Cel ochrony – zapobieganie katastrofom powodowanym osuwaniem się mas ziemnych.  

Zasady ochrony:  

- w strefie największego narażenia na występowanie osuwisk projekty budowlane powinny być sporządzane 

na podstawie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej ustalającej geotechniczne warunki posadowienia 

obiektów budowlanych;  

- na terenach o wybitnie niekorzystnych i bardzo niekorzystnych uwarunkowaniach rzeźby terenu dla 

zabudowy nie należy lokalizować nowej zabudowy:  

 na stromych zboczach i skarpach; w strefach osadniczych miejsca te powinny być przeznaczana pod 

różnego rodzaju zadrzewienia (leśne lub nieleśne, oraz sady),  
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 na działkach, których zabudowa wiązałaby się z koniecznością znaczących zmian naturalnego 

ukształtowania powierzchni ziemi dla umożliwienia usytuowania budynków i/lub umożliwienia dojazdu do 

działki.  

 

9. OBIEKTY I OBSZARY DLA, KTÓRYCH WYZNACZA SIĘ W ZŁOŻU 
KOPALINY FILAR OCHRONNY 

Nie ustala się filarów ochronnych w złożach na terenie gminy Leśnica  

 

10. OBSZARY POMNIKÓW ZAGŁADY I ICH STREF OCHRONNYCH 
Na terenie Gminy Leśnica nie są zlokalizowane pomniki zagłady i ich strefy ochronne w rozumieniu ustawy z 

dnia 7 maja 1999r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. Nr 41, poz. 412 z 

późniejszymi zmianami). 

 

11. GRANICE TERENÓW ZAMKNIĘTYCH I ICH STREF OCHRONNYCH 
Tereny zamknięte na podstawie decyzji Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 roku w 

sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych 

Do terenów zamkniętych znajdujących się na terenie gminy Leśnica, przez które przebiegają linie kolejowe, 

uznane za tereny zamknięte decyzją nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 roku w 

sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MIiR z 

dnia 27 marca 2014 r, poz. 25). Działki te wyszczególnione są w tabeli w części uwarunkowań niniejszego 

studium. 

 

Tereny zamknięte w rozumieniu art. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 

i kartograficzne (Dz. U z 2021 r. poz. 1990), ustalony decyzją Ministra Obrony Narodowej (Dz. Urz. 

Min. Obr. Nar. z 2019 r. poz. 46 ze zm.) 

Terenem zamknięty na cele obronności i bezpieczeństwa państwa obejmuje działki nr 105/1 i 280/1 w 

obrębie Góra Św. Anny, w granicach których znajduje się pomnik Czynu Powstańczego oraz Amfiteatr 

Skalny. 

 

Dla terenów tych nie wyznacza się stref ochronnych. 

Granice terenów zamkniętych stanowią granice wymienionych działek kolejowych w tekście. 

 

12. WYTYCZNE DO MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO 

 
Przy opracowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego należy uwzględniać następujące 

wytyczne niniejszego studium: 

❖ Określone dla poszczególnych obszarów przeznaczenia terenów, w ramach dopuszczonych funkcji 

podstawowych oraz uzupełniających i dopuszczalnych terenu, mogą ulegać uściśleniu i 

uszczegółowieniu na etapie planu miejscowego; 

❖ W zakresie kierunków zmian przeznaczenia terenów: 

➢ określone dla poszczególnych obszarów podstawowe przeznaczenia stanowią katalog preferowanych 

sposobów ich zagospodarowania, 

➢ za zgodne z ustaleniami studium uznaje się ustalanie w planach miejscowych przeznaczenia 

podstawowego terenów zgodnie z uzupełniającym i dopuszczalnym przeznaczeniem terenów 

określonym dla poszczególnych obszarów, 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LEŚNICA  

 

175 

➢ dopuszcza się możliwości innych, niż określone w studium, przeznaczeń terenów, pod warunkiem, że 

nie będą one sprzeczne z kierunkami rozwoju obszarów ani konfliktowe z ustalonymi w studium 

przeznaczeniami terenów, 

➢ każde z przeznaczeń podstawowych oraz uzupełniających i dopuszczalnych może być podstawą 

ustalenia w miejscowym planie podstawowego i/lub uzupełniającego przeznaczenia terenu, 

➢ w strefach o kilku przeznaczeniach podstawowych oraz uzupełniających i dopuszczalnych, 

przeznaczenia te mogą występować w planach miejscowych w dowolnych proporcjach, 

kombinacjach lub alternatywnie.  

❖ Zabudowę oraz zagospodarowanie i użytkowanie terenów, w tym wskaźniki zabudowy i 

zagospodarowania, niezgodne z ustaleniami studium można zachować zgodnie ze stanem istniejącym 

(faktycznym oraz stanem prawnym określonym w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego, które weszły w życie przed uchwaleniem niniejszego studium), niezależnie od ustaleń 

studium, chyba że za zmianą przemawia ważny interes społeczny; można także dopuścić rozwój tej 

zabudowy w granicach zajmowanej nieruchomości gruntowej, jeśli nie koliduje to z podstawową funkcją 

stref i nie jest sprzeczne z kierunkiem ich rozwoju. Ochrona stanu faktycznego nie dotyczy zabudowy i 

zagospodarowania powstałych z naruszeniem prawa lub nie spełniających obowiązujących przepisów i 

norm z zakresu ochrony środowiska.  

❖ Linie rozgraniczające poszczególne jednostki planistyczne podlegają uściśleniu w planach miejscowych, 

przy uwzględnieniu lokalnych uwarunkowań, zwłaszcza szczegółów terenowych, granic ewidencyjnych 

nieruchomości oraz korekt niezbędnych do właściwego zagospodarowania terenu, szczególnie gdy 

korekta granic jest niezbędna dla właściwej obsługi komunikacyjnej lub wyposażenia w infrastrukturę 

techniczną. 

❖ Wielkość wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej, wskaźnika powierzchni zabudowanej i wysokości 

zabudowy może być regulowana w planach miejscowych w zależności od lokalnych uwarunkowań i 

potrzeb kształtowania ładu przestrzennego, pod warunkiem nie przekraczania wartości granicznych 

wskazanych dla poszczególnych obszarów, z dopuszczeniem ich zachowania zgodnie ze stanem 

istniejącym (faktycznym oraz stanem prawnym określonym w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego, które weszły w życie przed uchwaleniem niniejszego studium). 

❖ We wszystkich obszarach możliwa jest lokalizacja infrastruktury drogowej i technicznej ponadlokalnej 

oraz lokalnej, nawet jeżeli nie zostały one wydzielone jako obszary oraz nie zostały oznaczone na 

rysunku studium. 
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CZĘŚĆ III. 

UZASADNIENIE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ  
Z SYNTEZĄ USTALEŃ STUDIUM 
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Celem opracowania było sporządzenie dokumentu zawierającego uaktualnione dane na temat uwarunkowań 

i kierunków rozwoju poszczególnych funkcji gminy Leśnica. W studium uwzględniono wszystkie elementy 

zagospodarowania przestrzennego obszaru, opracowane w następujących działach: rolnictwo, leśnictwo, 

przemysł, turystyka i rekreacja, mieszkalnictwo, usługi, infrastruktura techniczna i komunikacja. Zwrócono 

uwagę także na zagadnienia dotyczące ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz ustalono 

generalne zasady przebudowy układu przestrzenno – funkcjonalnego. 

Celem przyjętych rozwiązań w studium jest zapewnienie:  

➢ stworzenie możliwości terenowych dla rozwoju funkcji mieszkaniowej i usługowej; 

➢ zapewnienie warunków do rozwoju usług, w szczególności w zakresie obsługi ruchu turystycznego; 

➢ określenie chronionych elementów środowiska przyrodniczego; 

➢ uściślenie wymogów ochrony środowiska dla obszarów chronionych; 

➢ określenie kierunków działań zmierzających do poprawy jakości środowiska we wszystkich jego 

elementach; 

➢ podporządkowanie rozwoju funkcjonalnego i przestrzennego obszaru wymogom ochrony środowiska 

przyrodniczego; 

➢ rewaloryzacja zabytkowych zespołów ruralistycznych i urbanistycznych; 

➢ modernizacja i rozwój układu komunikacyjnego; 

➢ zapewnienie możliwości zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenu; 

➢ uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej. 

 

Niniejsza wersja studium nie zmienia generalnych kierunków rozwoju przestrzennego gminy przyjętych w 

dokumencie przyjętym w 2013 r. Najistotniejsze zamiany ustaleń określających kierunki rozwoju 

przestrzennego wynikają z uwzględnienia nowych uwarunkowań oraz pozytywnie rozpatrzonych wniosków o 

zmianę studium 

 

Celem przyjętych rozwiązań w studium jest zapewnienie:  

➢ rozwoju funkcji mieszkaniowej i usługowej; 

➢ warunków do rozwoju usług, w tym również w zakresie obsługi ruchu turystycznego; 

➢ rozwoju alternatywnych źródeł energii; 

➢ uaktualnienie chronionych elementów środowiska przyrodniczego; 

➢ uściślenie wymogów ochrony środowiska dla obszarów chronionych; 

➢ określenie kierunków działań zmierzających do poprawy jakości środowiska we wszystkich jego 

elementach; 

➢ modernizację i rozwój układu infrastrukturalnego i komunikacyjnego; 

 

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lesnica przyjęto zasadę 

utrwalania istniejącej struktury funkcjonalno-przestrzennej, tj.:  

➢ ochronę ekologiczną obszarów cennych przyrodniczo: Parku Krajobrazowego Góry Św. Anny, 

obszarów Natura 2000, rezerwatów przyrody, 

➢ koncentrację zabudowy mieszkaniowej poprzez wyznaczenie granic stref osadniczych, utrzymanie 

istniejących obszarów rozwoju zabudowy mieszkaniowej ustalonych w obowiązujących miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego i obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego, przyjmując zasadę nie wyznaczania nowych kompleksów 

zabudowy mieszkaniowej w szczególności wymagających inwestycji w zakresie infrastruktury 

technicznej i komunikacyjnej, 

➢ utrzymanie terenów inwestycyjnych, 
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➢ rozwój terenów lokalizacji urządzeń wytwarzających energie ze źródeł odnawialnych, głownie 

fotowoltaicznych, 

➢ rozwój produkcji rolniczej na pozostałych gruntach rolnych, 

Przy opracowaniu studium przyjęto założenie zmniejszenia wyznaczonych w obowiązującym studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego terenów pod rozwój zabudowy mieszkaniowej 

a nie objętych ustaleniami obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Założenie te okazało się jednaj nie uzasadnione ponieważ większość obszarów zabudowy mieszkaniowej 

ujętych w studium zostało ustalone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego stanowiły.  

Uwzględniając wyniki bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę: 

➢ utrzymuje się zakres terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w poprzednim studium 

oraz  przeznaczonych pod zabudowę w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, z 

ich bardzo ograniczonym rozszerzeniem o pojedyncze działki w lukach zabudowy bezpośrednio przy 

istniejącej drodze i infrastrukturze technicznej. 

➢ utrzymuje się rozwój pozostałych terenów inwestycyjnych określonych w obowiązującym studium i 

planach miejscowych, rezygnując z terenu zabudowy produkcyjnej we wsi Raszowa ustalanym w 

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w lokalnym ciągu ekologicznym a nie ujętym 

w obowiązującym studium. 

➢ wyznacza się nowe obszary pod rozwój odnawialnych źródeł energii fotowoltaicznej, 

 

Uwzględniając powyższe założenia i cele oraz uwarunkowania obszaru gminy w szczególności wynikające z 

warunków i ograniczeń środowiska przyrodniczego, stanu infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, 

istniejącego przeznaczenia i zagospodarowania terenów, w studium przyjęto następujące rozwiązania: 

❖ utrzymano zakres terenów przeznaczonych pod zabudowę w poprzednim studium oraz  przeznaczonych 

pod zabudowę w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, z wyjątkiem ww obszaru w 

Raszowej oraz obszar obsługi  komunikacji samochodowej w obrębie Góra Św. Anny, z ich bardzo 

ograniczonym rozszerzeniem: 

❖ dodano: 

➢ W mieście Leśnica 

▪ obszary zabudowy mieszkaniowej MM o pow. 1,42 ha, 

▪ obszary rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o 

mocy powyżej 500 kW – farma fotowoltaiczna (Ef) – o łącznej pow. 24,7 ha, 

➢ we wsi Wysoka: 

▪ obszary zabudowy mieszkaniowej MM – o pow. 0,25 ha, 

➢ we wsi Dolna: 

▪ obszary zabudowy mieszkaniowej MM (jako poszerzenie projektowanych terenów) o pow. 1,5 

ha, 

▪ obszary rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o 

mocy powyżej 500 kW – farma fotowoltaiczna (Ef) – o łącznej pow. 16,4 ha, 

▪ obszar zabudowy produkcyjnej o pow, 7,9 ha, 

➢ we wsi Zalesie Śląskie: 

▪ obszary zabudowy mieszkaniowo - usługowej MU o pow. 0,6 ha, 

▪ obszary zabudowy usługowej o pow. 0,1 ha, 

▪ obszary zabudowy produkcyjnej o pow. 1,3 ha, 

➢ we wsi Lichynia: 

▪ obszary zabudowy mieszkaniowej MM o pow. 0,8 ha, 

▪ obszary zabudowy usługowej U, o pow, 0,26 ha  

➢ we wsi Raszowa: 

▪ obszary zabudowy mieszkaniowej MM o pow. 3,11 ha, 

▪ obszary rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o 

mocy powyżej 500 kW – farma fotowoltaiczna (Ef) o pow. 19,8 ha, 

▪ obszary zabudowy mieszkaniowo – usługowej o pow. 0,7 ha, 

➢ we wsi Krasowa: 
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▪ obszary obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych o pow. 5,6 

ha, 

➢ we wsi Łąki Kozielskie: 

▪ obszary zabudowy usługowej o pow. 0,9 ha, 

▪ obszary zabudowy produkcyjnej o 7,3 ha, 

▪ obszary rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o 

mocy powyżej 500 kW – farma fotowoltaiczna (Ef) o pow. 20,5 ha, 

▪ obszary zabudowy zagrodowej o pow. 0,6 ha. 

 

Strefy funkcjonalne: 
 

Symbol 
wg rysunku 
kierunków 
studium 

                                         Kierunki rozwoju 

ZL, ZLP 

Przeznaczenie dominujące: 

• Lasy i zadrzewienia, 

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

• tereny rolne, łąki i pastwiska, 

• gospodarstwa leśne, leśniczówki, 

• zagospodarowanie turystyczno – wypoczynkowe (trasy turystyczne, miejsca wypoczynku, 

itp.),  

• urządzenia rekreacyjne na terenach wskazanych na rysunku studium:  

− we wsi Wysoka – terenowe urządzenia rekreacyjne takie jak biegowe trasy 

narciarskie, stoki saneczkowe, i inne służące rekreacji na świeżym powietrzu, 

z obiektami niezbędnymi do ich obsługi,  

− we wsi Góra Św. Anny – urządzenia rekreacyjne oraz obiekty małej 

architektury do zabawy oraz biernej i czynnej rekreacji na świeżym powietrzu.  

• drogi leśne, wewnętrzne i technologiczne, parkingi leśne, sieci infrastruktury technicznej 

oraz urządzenia i obiekty towarzyszące tym sieciom, w sposób nie kolidujący z 

przeważającym przeznaczeniem terenu i pozostałymi zasadami zagospodarowania terenu, 

• zbiorniki wodne, 
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R1 

Przeznaczenie dominujące: 

• grunty orne i użytki zielone,  

• zadrzewienia leśne i nieleśne, zieleń nieurządzona, sady, ogrody,  

• drogi transportu rolnego,  

• cieki wodne.  

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

• małe zbiorniki wodne, stawy rybackie, urządzenia gospodarki wodnej,  

• terenowe urządzenia rekreacyjne na terenie wskazanym na rysunku studium we wsi 

Wysoka, takie jak biegowe trasy narciarskie, stoki saneczkowe, i inne służące rekreacji na 

świeżym powietrzu, z obiektami niezbędnymi do ich obsługi.  

Użytkowania niedozwolone:  

• zabudowa inna niż dopuszczone urządzenia rekreacyjne,  

• duże obiekty budowlane (inwentarskie, szklarniowe, magazynowe itp.), które stanowią 

dysonans w krajobrazie,  

• użytkowania kolidujące z użytkowaniem dominującym i uzupełniającym, w szczególności 

zaburzające stosunki wodne.  

R2 

Przeznaczenie dominujące: 

• grunty orne,  

• zadrzewienia leśne i nieleśne, zieleń nieurządzona, sady, ogrody,  

• drogi transportu rolnego,  

• cieki wodne.  

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

• użytki zielone,  

• małe zbiorniki wodne,  

• zabudowa zagrodowa na terenach gospodarstw rolnych o powierzchni nie mniejszej niż 

10 ha, w tym obiekty inwentarskie nie zaliczone do przedsięwzięć mogących zawsze 

znacząco oddziaływać na środowisko,  

Użytkowania niedozwolone:  

• zabudowa nierolnicza,  

• duże obiekty budowlane (inwentarskie, szklarniowe, magazynowe itp.), które stanowią 

dysonans w krajobrazie.  
 

ZE 

Przeznaczenie dominujące: 

• zieleń urządzona i nieurządzona, w tym leśna.  

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

• urządzenia i obiekty małej architektury uzupełniające i wzbogacające użytkowanie 

dominujące,  

• użytki rolne.  

Użytkowania niedozwolone:  

• zabudowa,  

• obiekty kolidujące z użytkowaniem dominującym.  
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UT 

Przeznaczenie dominujące: 

• usługi turystyki, 

• zbiorniki wodne, zieleń nieurządzona.  

• urządzenia rekreacyjne takie jak ścieżki spacerowe, pomosty, miejsca biwakowe, itp.  

• użytkowanie uzupełniające:  

• obiekty hotelowe,  

• terenowe obiekty sportowe.  

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

• obiekty hotelowe,  

• terenowe obiekty sportowe.  

Użytkowania niedozwolone:  

• kolidujące z użytkowaniem dominującym, w tym zwłaszcza niekorzystnie oddziaływujące 

na środowisko przyrodnicze i krajobraz,  

• zabudowa inna niż obiekty hotelowe.  
 

MC 

Przeznaczenie dominujące: 

• place, pasaże, zieleń parkowa,  

• obiekty użyteczności publicznej, w tym zwłaszcza ponadpodstawowych usług 

administracji publicznej, finansowej i gospodarczej, nauki, kultury, ochrony zdrowia 

oraz handlu i gastronomii.  

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

• mieszkalnictwo wielorodzinne,  

• obiekty zamieszkania zbiorowego,  

• niewielkie tereny i obiekty kameralnego sportu,  

• parkingi i zbiorowe garaże,  

• wyjątkowo zabudowa jednorodzinna.  

Użytkowania niedozwolone:  

• kolidujące pod względem funkcji i charakteru zabudowy z użytkowaniem dominującym 

bądź uzupełniającym, w tym zwłaszcza przemysł, składy, bazy transportowe, 

uciążliwe rzemiosło, większe obiekty infrastruktury technicznej, stacje obsługi 

samochodów, stacje paliw.  
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MU 

Przeznaczenie dominujące: 

• mieszkalnictwo jednorodzinne i wielorodzinne ekstensywne,  

• obiekty użyteczności publicznej, w tym zwłaszcza podstawowej obsługi mieszkańców 

oraz obiekty obsługi turystów.  

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

• obiekty zamieszkania zbiorowego,  

• parki, ogrody, oraz mniejsze tereny rekreacyjne (skwery itp.),  

• niewielkie tereny i obiekty kameralnego sportu,  

• parkingi i zbiorowe garaże.  

Użytkowania niedozwolone:  

• kolidujące pod względem funkcji i charakteru zabudowy z użytkowaniem dominującym 

bądź uzupełniającym, w tym zwłaszcza przemysł, składy, bazy transportowe, 

uciążliwe rzemiosło, większe obiekty infrastruktury technicznej, stacje obsługi 

samochodów, stacje paliw,  

• zabudowa zagrodowa.  
 

MW 

Przeznaczenie dominujące: 

• mieszkalnictwo wielorodzinne, tereny rekreacji przydomowej.  

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

• obiekty usługowe.  

Użytkowania niedozwolone:  

• kolidujące pod względem funkcji i charakteru zabudowy z użytkowaniem 

dominującym, w tym zwłaszcza obiekty produkcyjne, składowe i uciążliwe obiekty 

usługowe.  
 

MN 

Przeznaczenie dominujące: 

mieszkalnictwo jednorodzinne z towarzyszącymi ogrodami,  

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

niewielkie obiekty użyteczności publicznej, w tym zwłaszcza podstawowej obsługi 

mieszkańców,  

- ekstensywna zabudowa wielorodzinna,  

- parki, ogrody, oraz mniejsze tereny rekreacyjne (skwery itp.),  

- niewielkie tereny i obiekty kameralnego sportu,  

- parkingi dla obsługi tej strefy.  

Użytkowania niedozwolone:  

kolidujące pod względem funkcji i charakteru zabudowy z użytkowaniem dominującym, w tym 

zwłaszcza obiekty produkcyjne, składowe, uciążliwe obiekty usługowe, zabudowa zagrodowa.  
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MM 

Przeznaczenie dominujące: 

• mieszkalnictwo jednorodzinne z towarzyszącymi ogrodami,  

• zabudowa zagrodowa z towarzyszącymi ogrodami i sadami,  

• obiekty użyteczności publicznej, w tym zwłaszcza podstawowej obsługi mieszkańców,  

• zabudowa usługowa, 

• zabudowa mieszkaniowo – usługowa, 

• usługi sportu, tereny rekreacji, zieleni urządzonej, 

• nieuciążliwe obiekty produkcyjne, składowe, obsługi rolnictwa, gospodarstwa 

ogrodnicze.  

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

• ekstensywna zabudowa wielorodzinna,  

• parki, ogrody, oraz mniejsze tereny rekreacyjne (skwery itp.),  

• parkingi oraz nieuciążliwe stacje obsługi samochodów i stacje paliw.  

Użytkowania niedozwolone:  

• kolidujące pod względem funkcji i charakteru zabudowy z użytkowaniem dominującym 

bądź uzupełniającym, w tym zwłaszcza przemysł, duże składy i bazy transportowe, 

uciążliwe rzemiosło, większe obiekty infrastruktury technicznej.  

• uciążliwe obiekty inwentarskie.  
 

MM1 

Przeznaczenie dominujące: 

• mieszkalnictwo jednorodzinne z towarzyszącymi ogrodami,  

• zabudowa zagrodowa z towarzyszącymi ogrodami i sadami,  

• obiekty użyteczności publicznej, w tym zwłaszcza podstawowej obsługi mieszkańców,  

• zabudowa usługowa, 

• zabudowa mieszkaniowo – usługowa, 

• usługi sportu, tereny rekreacji, zieleni urządzonej, 

• nieuciążliwe obiekty produkcyjne, składowe, obsługi rolnictwa, gospodarstwa 

ogrodnicze.  

• tereny usług gospodarowania odpadami w zakresie skupu złomu oraz selektywnej 

zbiórki odpadów 

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

• ekstensywna zabudowa wielorodzinna,  

• parki, ogrody, oraz mniejsze tereny rekreacyjne (skwery itp.),  

• parkingi oraz nieuciążliwe stacje obsługi samochodów i stacje paliw.  

Użytkowania niedozwolone:  

• kolidujące pod względem funkcji i charakteru zabudowy z użytkowaniem dominującym 

bądź uzupełniającym, w tym zwłaszcza przemysł, duże składy i bazy transportowe, 

uciążliwe rzemiosło, większe obiekty infrastruktury technicznej.  

• uciążliwe obiekty inwentarskie.  
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ML 

Przeznaczenie dominujące: 

• domy jednorodzinne z towarzyszącymi ogrodami, domy rekreacji indywidualnej, 

pensjonaty.  

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

• niewielkie tereny i obiekty kameralnego sportu,  

• gospodarstwa agroturystyczne.  

Użytkowania niedozwolone:  

• kolidujące z użytkowaniem dominującym bądź uzupełniającym, w tym zwłaszcza 

obiekty produkcyjne, składowe, uciążliwe obiekty usługowe i inwentarskie.  
 

U1 

Przeznaczenie dominujące: 

• Obiekty usługowe handlu, gastronomii, rozrywki, obsługi podróżnych, w tym: motele, 

parkingi, stacje obsługi samochodów, stacje paliw.  

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

• obiekty administracyjne, biurowe,  

• obiekty użyteczności publicznej, w tym zwłaszcza ponadpodstawowych usług nauki i 

oświaty, kultury, ochrony zdrowia, 

• inne obiekty usługowe nie kolidujące z użytkowaniem dominującym,  

• mieszkania dla nadzoru i budynki mieszkalne właścicieli.  

Użytkowania niedozwolone:  

• kolidujące z użytkowaniem dominującym, w tym zwłaszcza uciążliwe obiekty 

produkcyjne i składy,  

• obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży większej niż 2000m2,  

• tereny zabudowy mieszkaniowej.  
 

UP 

Przeznaczenie dominujące: 

• obiekty użyteczności publicznej, w tym zwłaszcza ponadpodstawowych usług nauki i 

oświaty, kultury, ochrony zdrowia oraz handlu i gastronomii, opieki społecznej, 

administracji, 

• obiekty i tereny sportu i rekreacji.  

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

• obiekty zamieszkania zbiorowego,  

• parki, ogrody, oraz mniejsze tereny rekreacyjne (skwery itp.),  

• mieszkania dla nadzoru,  

• parkingi i zbiorowe garaże.  

Użytkowania niedozwolone:  

• obiekty nie związane z użytkowaniem podstawowym bądź uzupełniającym,  

• zabudowa mieszkaniowa.  
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US 

Przeznaczenie dominujące: 

• obiekty i tereny sportu i rekreacji  

• obiekty użyteczności publicznej, w tym zwłaszcza usług nauki i oświaty, kultury, 

ochrony zdrowia oraz handlu i gastronomii,  

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

• obiekty zamieszkania zbiorowego,  

• parki, ogrody, oraz mniejsze tereny rekreacyjne (skwery itp.),  

• mieszkania dla nadzoru,  

• parkingi i zbiorowe garaże.  

Użytkowania niedozwolone:  

• obiekty nie związane z użytkowaniem podstawowym bądź uzupełniającym,  

• zabudowa mieszkaniowa.  
 

UK/ZP 

Przeznaczenie dominujące: 

• obiekty usług kultury o znaczeniu ponadlokalnym,  

• zieleń urządzona  

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

• obiekty usługowe uzupełniające i wzbogacające użytkowanie podstawowe,  

• mieszkania nadzoru,  

• zieleń nieurządzona,  

• parkingi.  

Użytkowania niedozwolone:  

• obiekty kolidujące z użytkowaniem podstawowym i uzupełniającym,  

• zabudowa mieszkaniowa.  
 

UK-R 

Przeznaczenie dominujące: 

• obiekty usług kultu religijnego o znaczeniu,  

• zieleń urządzona  

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

• obiekty usługowe uzupełniające i wzbogacające użytkowanie podstawowe,  

• mieszkania nadzoru,  

• zieleń nieurządzona,  

• parkingi.  

Użytkowania niedozwolone:  

• obiekty kolidujące z użytkowaniem podstawowym i uzupełniającym,  

• zabudowa mieszkaniowa.  
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ZC 

Przeznaczenie dominujące: 

• cmentarze  

• zieleń urządzona i nieurządzona,  

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

• urządzenia i obiekty małej architektury uzupełniające i wzbogacające użytkowanie 

dominujące.  

Użytkowania niedozwolone:  

• obiekty nie związane z użytkowaniem podstawowym.  
 

RM 

Przeznaczenie dominujące: 

- zabudowa zagrodowa, ogrody i sady.  

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

uprawy polowe, użytki zielone, zieleń nieurządzona.  

Użytkowania niedozwolone:  

użytkowanie nierolnicze.  
 

R/RM 

Przeznaczenie dominujące: 

• ogrody, sady, uprawy polowe.  

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

• uprawy szklarniowe, obiekty gospodarcze i inwentarskie uzupełniające istniejącą w 

granicach tej samej nieruchomości zabudowę zagrodową,  

• nieuciążliwe obiekty produkcyjne i składowe uzupełniające istniejącą w granicach tej 

samej nieruchomości zabudowę mieszkaniową.  

Użytkowania niedozwolone:  

• obiekty uciążliwe,  

• budynki mieszkalne.  
 

P1 

Przeznaczenie dominujące: 

• nieuciążliwe obiekty produkcyjne, składy, magazyny, bazy budowlane, sprzętowe, 

transportowe, itp., zabudowy usługowa, handel hurtowy, stacje obsługi pojazdów, 

stacje paliw.  

• tereny usług gospodarowania odpadami w zakresie selektywnej zbiórki odpadów. 

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

• parkingi,  

• niekolidujące z użytkowaniem dominującym obiekty usługowe,  

• mieszkania dla nadzoru i budynki mieszkalne właścicieli.  

Użytkowania niedozwolone:  

• przedsięwzięcia, których uciążliwość wykracza poza granice strefy,  

• wydzielone tereny zabudowy mieszkaniowej.  
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P2,P3 

Przeznaczenie dominujące: 

• obiekty produkcyjne, składy, magazyny, parki technologiczne, bazy logistyczne, 

budowlane, sprzętowe, transportowe, handel hurtowy, parkingi, stacje obsługi 

pojazdów, stacje paliw.  

• w strefach P3 również zakłady przemysłowe oraz biogazownie o mocy powyżej 500 

kW.  

• tereny usług gospodarowania odpadami w zakresie skupu selektywnej zbiórki 

odpadów. 

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

• obiekty administracyjne, biurowe,  

• obiekty usługowe nie kolidujące z użytkowaniem dominującym,  

• mieszkania dla nadzoru,  

• w strefach P2 budynki mieszkalne właścicieli.  

Użytkowania niedozwolone:  

• zakłady o dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii i zakłady o zwiększonym 

ryzyku wystąpienia poważnej awarii,  

• przedsięwzięcia, których uciążliwość przekracza granice stref z zabudową 

mieszkaniową (MC, MU, MN, MW, MM, ML),  

• obiekty produkcji zwierzęcej,  

• tereny zabudowy mieszkaniowej.  
 

RU 

Przeznaczenie dominujące: 

• obiekty produkcji rolniczej (roślinnej i zwierzęcej) oraz obsługi rolnictwa,  

• w strefach RU2 również inne obiekty produkcyjne, w tym biogazownie o mocy powyżej 

500 kW, oraz składy, bazy budowlane, sprzętowe i transportowe itp.  

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

• mieszkania dla nadzoru i budynki mieszkalne właścicieli. .  

Użytkowania niedozwolone:  

• wydzielone tereny zabudowy mieszkaniowej.  

• w strefach RU2 przedsięwzięcia zaliczone do mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko.  
 

U2 

Przeznaczenie dominujące: 

• Obiekty usługowe handlu, gastronomii, rozrywki, obsługi podróżnych, w tym: motele, 

parkingi, stacje obsługi samochodów, stacje paliw.  

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

• obiekty administracyjne, biurowe,  

• inne obiekty usługowe nie kolidujące z użytkowaniem dominującym,  

• mieszkania dla nadzoru i budynki mieszkalne właścicieli.  

Użytkowania niedozwolone:  

• kolidujące z użytkowaniem dominującym, w tym zwłaszcza uciążliwe obiekty 

produkcyjne i składy,  

• obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży większej niż 2000m2,  

• tereny zabudowy mieszkaniowej.  
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UKS 

Przeznaczenie dominujące: 

• tereny koncentracji urządzeń i obiektów obsługi komunikacji i ruchu turystycznego, 

takie jak bazy logistyczne, parkingi, motele, obiekty gastronomiczne, stacje obsługi 

samochodów, stacje paliw, warsztaty samochodowe.  

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

• towarzyszące różnorodne formy działalności takie jak:  

• obiekty sportu i rozrywki;  

• inne obiekty usługowe oraz produkcyjne i składowe nie kolidujące z użytkowaniem 

dominującym,  

• mieszkania dla nadzoru.  

Użytkowania niedozwolone:  

• obiekty i instalacje zaliczone do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko,  

• zabudowa mieszkaniowa.  
 

Ef 

Przeznaczenie dominujące: 

• obiekty produkcyjne elektroenergetyki - lokalizowania urządzeń fotowoltaicznych, 

wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych o mocy przekraczającej 500 kW 

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

• zieleń urządzona 
 

O/Z 

Przeznaczenie dominujące: 

- tereny zieleni 

Uzupełniające i dopuszczalne zagospodarowanie: 

- dopuszcza się zlokalizowanie punku selektywnej zbiórki odpadów 
 

 

 

❖ W zakresie terenów wyłączonych spod zabudowy, ustalono wyłącznie z zabudowy: 

➢ tereny lasów i dolesienia, (za wyjątkiem urządzeń i budynków związanych z obsługą ruchu 

turystycznego, punktów widokowych, parkingów, obiektów małej architektury, dróg, ścieżek, tras 

pieszych rowerowych i narciarskich, obiektów i budynków▪ związanych z produkcją leśna, z 

zachowaniem przepisów odrębnych), 

➢ strefy rolne chronione. 

 

❖ W zakresie ochrony przyrody: 

Na obszarze Gminy Leśnica ochronie przyrodniczej podlegają: 

➢ Park Krajobrazowy „Góra Św. Anny”, 

➢ Natura 2000 „Góra Świętej Anny” (PLH160002), 

➢ rezerwaty przyrody GRAFIK, BIESIEC i GÓRA ŚW. ANNY;  

➢ projektowany zespół przyrodniczo-krajobrazowy WĄWOZY CZARNOCIŃSKIE;  

➢ projektowane użytki ekologiczne ROKICIE (grunty wsi Raszowa) i DOLNICA (grunty wsi Kadłubiec);  
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➢ chronione siedliska roślin (wymienione w dalszej treści);  

➢ projektowane stanowiska dokumentacyjne przyrody nieożywionej; 

➢ istniejące i projektowane pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej, 

➢ Ochrona przyrodnicza roślin i zwierząt, 

➢ kompleksy łąkowe i leśne w południowej części gminy położone w strefie korytarza ekologicznego 

DOLINY ODRY, 

➢ ciągi ekologiczne w dolinach Potoku Padół (Cedruń), Potoku Łącka Woda oraz Potoku Cisowskiego – 

lokalne korytarze ekologiczne. 

Zaleca się utrzymanie istniejących form ochrony a także w razie potrzeby obejmowanie ochroną nowych 

obszarów i obiektów charakteryzujących się szczególnie cennymi walorami przyrodniczymi. 

Wprowadzanie zainwestowania na terenach, na których stwierdzono występowanie podlegających ochronie 

prawnej gatunków i siedlisk, nie powinno oddziaływać negatywnie na ich występowanie i funkcjonowanie. 

1) Dla obszarów NATURA 2000 obowiązuje zachowanie warunków i celów ochrony tych obszarów 

zgodnie z przepisami odrębnymi. 

2) Dla Park Krajobrazowy „Góra Św. Anny” obowiązuje zachowanie warunków i celów ochrony tych 

obszarów zgodnie z przepisami odrębnymi oraz obowiązują zakazy zawarte Rozporządzeniem Nr 

0151/P/17/06 Wojewody Opolskiego z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie Parku Krajobrazowego „Góra Św. 

Anny” oraz w Plan ochrony Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny” przyjęty rozporządzeniem Nr 

0151/P/1/09 Wojewody Opolskiego z dnia 2 kwietnia 2009 r. 

 

❖ W zakresie ochrony środowiska: 

➢ Wprowadzono zapisy mające na celu ochronę Głównych Zbiorników Wód Podziemnych nr 332 oraz 335.  

➢ Objęto ochroną grunty rolne I- III klasy bonitacyjnej wprowadzając na ich obszarze zakaz zabudowy.  

➢ Ochronie podlega: złoże kopalin kruszywa naturalnego „Raszowa” i „Raszowa2”. 

➢ Ochronie podlegają wody powierzchniowe, 

➢ Ochronie podlegają ujęcia wód podziemnych, 

➢ Ustalono zasady ochrony przed hałasem, 

➢ Ustalono zasady ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym. 

 

❖ W zakresie ochrony dóbr kultury, w tym zabytków i krajobrazu kulturowego: 

Na obszarze Miasta i Gminy Leśnica ochronie kulturowej na podstawie przepisów odrębnych podlegają: 

❖ Pomnik historii „Góra Św. Anny” – komponowany krajobraz kulturowo – przyrodniczy, 

❖ obiekty i obszary zabytkowe oraz stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru zabytków, 

❖ obiekty i obszary zabytkowe ujęte w wykazie (ewidencji) zabytków, 

❖ stanowiska archeologiczne ujęte w wykazie (ewidencji) zabytków, 

 

Studium ustaliło ochronę zabytkowych układów przestrzennych i zabytkowych zespołów zabudowy: 

❖ układ urbanistyczny osiedla zabytkowego w ramach założeń średniowiecznych w Leśnicy, 

❖ układy ruralistyczne 

➢  Leśnica, 

➢ Góra Św. Anny, 

➢ Zalesie Śląskie, 

➢ Dolna, 

➢ Wysoka, 

➢ Kadłubiec, 
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➢ Czarnocin. 

❖ Zabytkowe założenie zespołu klasztorno – kalwaryjnego Góra Św. Anny, 

❖ Zabytkowe cmentarze i parki: 

➢ - cmentarz katolicki w LEŚNICY  

➢  cmentarz katolicki we wsi GÓRA ŚW. ANNY  

➢  cmentarz katolicki we wsi RASZOWA  

➢  cmentarz katolicki we wsi WYSOKA  

➢  cmentarz katolicki we wsi DOLNA,  

➢  cmentarz żydowski w LEŚNICY,  

➢  park podworski we wsi LICHYNIA  

❖ Zespoły przyrodniczo – kulturowe o walorach krajobrazowych: 

➢ cmentarz katolicki z otaczającym zadrzewieniem w Leśnicy, 

➢ park pielgrzymkowy Góra Św. Anny, 

➢ amfiteatr i pomnik czynu powstańczego na Górze Św. Anny. 

❖ Ochrona dalekich widoków: 

➢ Ciągi widokowe na Górę Św. Anny z autostrady i dróg powiatowych nr 1401 i 1471, 

➢ Punkt widokowy na Górę Św. Anny na drodze powiatowej nr 1468 

W zakresie obsługi komunikacyjnej obszaru: 

➢ zachowanie autostrady A4 wraz z MOP’ami „Góra Św. Anny” i „Wysoka”,  

➢ zachowanie drogi wojewódzkiej nr 426 relacji Zawadzkie – Kędzierzyn-Koźle zmodernizowanej 

do parametrów klasy G.  

➢ etapowa modernizacja dróg w tym w pierwszym etapie budowa brakujących jezdni o trwałej 

nawierzchni (np. w pasie drogi nr 1468 O). 

➢ budowa obejścia terenów zabudowanych wsi Zalesie Śl. w ciągu drogi nr 1435 O;  

➢ budowa obwodnic miasta Leśnica:  

o obwodnicy południowej wiążącej drogi: nr 1471 O, 1401 O, 1472 O, 1805 O,  

o obwodnicy wschodniej w ciągu drogi powiatowej nr 1805 O do drogi nr 1468 O  

➢ budowa końcowego odcinka drogi 1468 (na gruntach wsi Poręba - od miejsca włączenia do 

drogi nr 1805) do drogi nr 1439 O (na gruntach wsi Czarnocin);  

➢ budowa drogi łączącej wsie Góra Św. Anny (z włączeniem do drogi nr 1808) i Poręba (z 

włączeniem do drogi nr 1805)17;  

➢ przebudowa dróg na ulice w granicach stref osadniczych.  

➢ modernizacja dróg publicznych do następujących klas technicznych:  

o L (lokalnej) – w przypadku powiązań między miejscowościami,  

o (dojazdowej) – w przypadku pozostałych powiązań;  

➢ budowa dróg publicznych poprawiających połączenie wsi Łąki Kozielskie z Leśnicą oraz Lichynią 

i Zalesiem Śl. – zgodnie z rysunkiem studium;  

➢ utrzymanie i budowa ścieżek rowerowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą (urządzone 

miejsca postojowe) – o znaczeniu komunikacyjnym i rekreacyjnym, odpowiednio do potrzeb 

komunikacyjnych i turystycznych, w tym wzdłuż dróg:  

o powiatowych nr 1808 O – 1438 O – 1472 O – 1434 O – 1805 O relacji Kalinów (Gm. 

Strzelce Op.) – Wysoka – Góra Św. Anny – Leśnica – Krasowa – Raszowa - Kędzierzyn-

Koźle,  
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o powiatowych nr 1827 O – 1412 O relacji Gogolin – Ligota Dolna (Gm. Strzelce Op.) - 

Wysoka – Kadłubiec – Dolna,  

o powiatowych nr 1435 O – 1439 O relacji K-Koźle – Zalsie Śl. – Czarnocin,  

o powiatowej drogi nr 1805 relacji Strzelce Op. – Leśnica – Kędzierzyn-Koźle.  

o gminnych relacji Lichynia - przysiółek Granica – rezerwat GRAFIK – Czarnocin,  

o gminnej drogi publicznej relacji Dolna – Czarnocin – Ujazd,  

➢ utrzymanie pieszo-rowerowych ścieżek ekoturystycznych:  

o nr 16 – relacji Gliwice – Pławniowice – Rudzieniec – Góra Św. Anny – Krapkowice - Nysa 

Paczków – Kłodzko (na terenie gminy Leśnica wykonano odcinek Ujazd – Zimna Wódka – 

Olszowa – Czarnocin), 

o nr 52 relacji Góra Św. Anny - Dobrodzień – Olesno – Wieluń,  

o nr 152 relacji Góra Św. Anny – Oleszka – Żyrowa – Rozwadza – Zdzieszowice,  

o nr 171 relacji Wapienniki, skrzyżowanie – Wapienniki – las BOŻE OKO – Czarnocin,  

o nr 172 relacji Wapienniki, skrzyżowanie - Klucz – Wapienniki – Olszowa.  

➢ utrzymanie szlaków turystycznych – ścieżek przyrodniczo-dydaktycznych:  

o ścieżka wokół Góry Św. Anny,  

o ścieżka z Góry Św. Anny do Ligoty Dolnej przez Żyrową,  

o ścieżka Góry Św. Anny do Zalesia Śl. przez rezerwaty BOŻE OKO i GRAFIK,  

o ścieżka z Żyrowej do Góry Św. Anny, przez rezerwat „Lesisko”;  

➢ utrzymanie i poprawa jakości regionalnych szlaków turystycznych:  

o SZLAK POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH (niebieski), prowadzący z Bytomia przez 

Opolszczyznę na Górny Śląsk, przebiegający przez Dolna , Kadłubiec, Wysoką, Górę Św. 

Anny, Leśnicę i Raszową,  

o SZLAK III POWSTANIA ŚLĄSKIEGO (czerwony) prowadzący z Kędzierzyna – Koźla do 

stacji PKP w Jasionej – przebiegający przez Czarnocin, Porębę i Górę Św. Anny,  

o SZLAK IM. ROBERTA OSZKA (żółty) prowadzący z Kędzierzyna – Koźla do Strzelec Op. 

przebiegający przez Łąki Kozielskie, Leśnicę, porębę i Lichynię,  

o SZLAK SPACEROWY IM. KSAWEREGO DUNIKOWSKIEGO (żółty) przebiegający wokół 

Góry Św. Anny pętlą : Rynek – wąwóz – pomnik Czynu Powstańczego – stara karczma – 

Dom Pielgrzyma – Bazylika Św. Anny – Rynek,  

o SZLAK IM. JANA PAWŁA II (czarny) prowadzący ze Zdzieszowic, przez Gorę Św. Anny do 

Leśnicy, 

o SZLAK FLORY I FAUNY (zielony) prowadzący z Góry Św. Anny przez Wysoką , rezerwat 

florystyczny LIGOTA DOLNA , Oleszkę, Żyrową do Góry Św. Anny.  

➢ modernizację magistralnej linii kolejowej nr 136 relacji Kędzierzyn-Koźle – Opole 

Proszowice (w systemie europejskim - linia E 30);  

➢ Nowo powstające inwestycje lokalizowane wzdłuż istniejących dróg krajowych, wojewódzkich i 

powiatowych mogą powodować uniemożliwienie utrzymania odpowiednich warunków technicznych i 

dalszego funkcjonowania tych dróg. W związku z tym wszelkie obiekty budowlane należy 

lokalizować w odległościach określonych zgodnie ze stosownymi przepisami odrębnymi. Należy 

również zachować odpowiednie odległości pomiędzy włączeniami dróg klas niższych do dróg klas 

wyższych. Układ komunikacyjny określony na rysunku studium określa główny przebieg dróg. 
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❖ W zakresie rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponad lokalnym 

uwzględniono: 

➢ Korytarz linii elektroenergetycznej 220 kV, 

➢ Korytarz linii elektroenergetycznej 110 kV, 

➢ Korytarze gazociągów wysokiego ciśnienia, 

➢ lokalizację radaru meteorologicznego, (obręb Żyrowa, gmina Zdzieszowice) stanowiącego lotnicze 

urządzenie naziemne (LUN), wraz z powierzchniami ograniczającymi zabudowę. 

 


