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1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA  

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmina sporządza w celu 
określenia polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania 
przestrzennego.  

Studium obligatoryjnie składa się z dwóch części: 

 "informacyjnej” – określającej uwarunkowania, stanowiącej swego rodzaju 
inwentaryzację dotychczasowego stanu faktycznego i prawnego obszaru, dla którego 
studium jest sporządzane, 

 "regulacyjnej" - określającej kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy, 
konstytuującej dyspozycje realizacji polityki przestrzennej gminy.  

W części „informacyjnej” uwzględnia się uwarunkowania wynikające w szczególności z: 

 dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu; 

 stanu ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony; 

 stanu środowiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkości i 
jakości zasobów wodnych oraz wymogów ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego; 

 stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 

 warunków i jakości życia mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia; 

 zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia; 

 potrzeb i możliwości rozwoju gminy; 

 stanu prawnego gruntów; 

 występowania obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych; 

 występowania obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych; 

 występowania udokumentowanych złóż kopalin oraz zasobów wód podziemnych; 

 występowania terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów 
odrębnych; 

 stanu systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym stopnia 
uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej oraz gospodarki 
odpadami; 

 zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych. 

W części „regulacyjnej” określa się w szczególności: 

 kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów; 

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

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

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

 kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

 obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu 
lokalnym oraz obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego 
o znaczeniu ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania 
przestrzennego województwa i ustaleniami programów rządowych, 

 obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, obszary 
rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 
oraz obszary przestrzeni publicznej; 

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

 kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej; 

 obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi i osuwania się mas ziemnych; 

 obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji; 

 granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych; 
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 inne obszary problemowe, w zależności od uwarunkowań i potrzeb 
zagospodarowania występujących w gminie. 

2. 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 terenu1. 

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. 

3. 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, w całości lub w części, Burmistrz podejmuje działania uruchamiające procedurę 
zmiany studium.  

4. GENEZA NINIEJSZEJ WERSJI STUDIUM 

Pierwsza wersja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Leśnica  opracowana została w 1997r. na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 
1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym.  

W 2006r. dokonana została pierwsza zmiana studium, której głównym celem było 
doprowadzenie do: 

 spójności studium z: 

                                                 
1
 Naczelny Sąd Administracyjny, w orzeczeniu wydanym w rozprawie kasacyjnej w dniu 6.VIII.2009 r. 

[II OSK 1250/08]. stwierdził, że choć wedle ustawy studium nie jest aktem prawa miejscowego, to nie 
oznacza to „że decyzje administracyjne wydawane dla terenów objętych studium mogą być sprzeczne 
z jego ustaleniami”. Stwierdził również, że studium stanowi "swego rodzaju aksjologiczną podstawę 
wszelkich działań podejmowanych na terenie gminy w zakresie planowania i zagospodarowania 
przestrzennego. (...) Z treści studium powinny wynikać lokalne zasady zagospodarowania 
przestrzennego. (…) Skonkretyzowane działania w zakresie zmiany przeznaczenia terenu, 
położonego na obszarze gminy, przewidziane w m.p.z.p. oraz w decyzjach o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu, powinny być formułowane i realizowane zgodnie z tymi zasadami"(...). Co 
więcej, w orzeczeniu stwierdzono również, że odmienna interpretacja roli studium stałaby w 
sprzeczności z zasadami prawnego systemu planowania przestrzennego w Polsce, byłaby 
niedopuszczalna w państwie demokratycznym i tym samym niezgodna z Konstytucją..  
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- dokumentami planistycznymi wyższego rzędu, w tym uwzględnienie zadań 
publicznych o znaczeniu regionalnym i krajowym, 

- ustaleniami obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, 

 zgodności studium z wymogami obowiązujących ustaw, w tym szczególnie z ustawą: 
- planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
- Prawo ochrony środowiska, 
- ochronie przyrody, 
- ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 

 aktualizacji: 
- układu komunikacyjnego gminy, w tym szczególnie uwzględniającej zmianę 

lokalizacji węzła autostradowego z węzła DOLNA, na węzeł OLSZOWA, 
- kierunków polityki przestrzennej, w tym szczególnie uwzględniających zmianę 

przebiegu granic Parku Krajobrazowego GÓRA ŚW. ANNY oraz przyrodniczych 
uwarunkowań rozwoju przestrzennego gminy, wynikających z opracowania 
ekofizjograficznego. 

W ramach tej zmiany sporządzono nową część tekstową obejmującą uwarunkowania i 
kierunki zagospodarowania przestrzennego, oraz nowy rysunek „Kierunki zagospodarowania 
przestrzennego” w skali 1:10 000.  

Obecna wersja studium jest zmianą dokumentu przyjętego w 2006r. podjętą w celu 
umożliwienia realizacji nowych zamierzeń inwestycyjnych gminy i podmiotów prywatnych. W 
trakcie procedury sporządzania tej zmiany przeprowadzona została strategiczna ocena 
oddziaływania na środowisko, w ramach której sporządzono prognozę oddziaływania na 
środowisko. 
W stosunku do dokumentu przyjętego w 2006r. zmiany w części uwarunkowań studium 
polegają na aktualizacji, uzupełnieniu i korekcie istotnych dla kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy informacji i ocen, natomiast najistotniejsze zmiany w części 
określającej kierunki zagospodarowania gminy polegają na skorygowaniu struktury 
funkcjonalno-przestrzennej gminy wynikającym z uwzględnieniem: 
- planów inwestycyjnych gminy, 
- pozytywnie rozpatrzonych wniosków o zmianę studium i planów miejscowych, złożonych 

w okresie 2006-2011r. (w tym wniosków złożonych w procedurze sporządzania zmiany 
studium). 

Zmiany te obejmują: 
1) wyznaczenie nowego terenu zabudowy mieszkaniowej (strefa MN) w Leśnicy jako 

kontynuację realizowanego obecnie osiedla mieszkaniowego, 
2) powiększenie istniejącej oraz wyznaczenie trzech nowych stref aktywności gospodarczej 

(strefy P2) w Zalesiu Śl., oraz powiększenie istniejącej strefy zabudowy techniczno-
produkcyjnej (P1) w Leśnicy, 

3) przeznaczenie nowych terenów rolnych pod zalesiene: niewielkiego terenu w Raszowej i 
większego w Zalesiu Śl., 

4) wyznaczenie stref umożliwiających zabudowę towarzyszącą na zapleczu istniejącej 
zabudowy (strefy R3) w Zalesiu Ś., Zalesiu Śl. - Popicach i Lichynii, 

5) dopuszczenie lokalizacji urządzeń rekreacyjnych w strefach leśnych: tras turystyki 
kwalifikowanej (narciarskich-biegowych, rowerowych, itp.) na terenie istniejącego lasu w 
Wysokiej, urządzeń do zabawy oraz biernej i czynnej rekreacji na świeżym powietrzu na 
terenie planowanego zalesienia w miejscowości „Góra Św. Anny”, 

6) powiększenie strefy osadniczej (MM) we wsi Zalesie Śl. - zgodnie z pozytywnie 
rozpatrzonymi wnioskami do zmiany studium.  

Poza ww. najistotniejszymi zmianami w ramach zmiany studium wprowadzono szereg korekt 
i uzupełnień wynikających z aktualizacji uwarunkowań (w tym nowych uwarunkowań 
prawnych), takich jak: 
- korekta i uzupełnienie zasad ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego - zgodnie 

z wnioskami wynikającymi z zaktualizowanych uwarunkowań, w tym m. in.: korekta 
przebiegu granicy Obszaru Natura 2000 „Góra Św. Anny”  i granicy otuliny Parku 
Krajobrazowego „Góra Św. Anny”, usunięcie otulin rezerwatów, korekta stref ochrony 
konserwatorskiej;  
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- korekta zasad rozwoju układu drogowego, w tym: usunięcie planowanej obwodnicy wsi 
Zalesie Śl. w ciągu drogi wojewódzkiej oraz usunięcie rezerwy terenu na nowy węzeł 
autostradowy w rejonie Kadłubca (zgodnie ustaleniami planu zagospodarowania 
przestrzennego województwa), zmiana trasy drogi gminnej z Kadłubca do Dolnej; 

- korekty granic stref funkcjonalnych i terenów o różnych zasadach zagospodarowania - na 
podstawie ustaleń obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, stanu faktycznego lub uwzględnienia wnioskowanych zamierzeń 
inwestycyjnych dot. pojedynczych działek położonych w granicach obszarów 
zurbanizowanych lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie, w tym m. in.: poszerzenie stref 
osadniczych (MM) we wsi Wysoka umożliwiające zabudowę w drugiej linii, korekty granic 
stref szczegółowych w obrębie strefy osadniczej w Leśnicy oraz zmniejszenie terenu 
możliwej lokalizacji elektrowni wiatrowych w Dolnej (do granic ustalonych w 
obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego). 

Ponadto w części tekstowej wprowadzono zmiany redakcyjne mające na celu ułatwienie 
odczytania ustaleń zawartych w tym dokumencie.  

Zmiany zostały przedstawione w formie: 
 zaktualizowanej i częściowo przeredagowanej w stosunku do wersji z 2006 r. części 

tekstowej zawierającej opis uwarunkowań oraz ustalenia określające kierunki 
zagospodarowania przestrzennego gminy,  

 nowej części graficznej do uwarunkowań, 
 zamiennego rysunku studium określającego kierunki zagospodarowania 

przestrzennego gminy. 

5. PODSTAWY OPRACOWANIA 

Prawną podstawą opracowania są: 
 Ustawa z dnia 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647), 
 Uchwała Nr XLVII/282/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 9 sierpnia 2010 r. o 

przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Leśnica. 

Merytoryczne podstawy opracowania stanowią: 
 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy LEŚNICA, 

APAiU „A&U” w Opolu, autor: mgr inż. arch. Maria Oleszczuk, 2006r. 
 Opracowanie ekofizjograficzne gminy LESNICA, wykonane do potrzeb studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – APAiU „A&U” 
w Opolu, autor: dr Krzysztof Badora, 2006r. 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi DOLNA, GÓRA ŚW. ANNY, 
KADŁUBIEC, PORĘBA I WYSOKA, zatwierdzony uchwałą Nr XXIII/114/04 Rady 
Miejskiej w Leśnicy z dnia 18 sierpnia 2004r., 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego SOŁECTWA KRASOWA, 
zatwierdzony uchwałą nr XXXIII/214/2001 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 10 września 
2001r. 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa ŁĄKI KOZIELSKIE, 
zatwierdzony uchwałą nr XXXIII/215/2001 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 10 września 
2001r. 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego SOŁECTWA RASZOWA, 
zatwierdzony uchwałą nr XXXIII/213/2001 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 10 września 
2001r.,  

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi LICHYNIA, ZALESIE ŚL., 
CZARNOCIN, zatwierdzony uchwałą Nr XXIII/115/04 z dnia 18 września 2004r. (Dz. Urz. 
Województwa Opolskiego Nr 72 poz. 1927 z dnia 2 listopada 2004r. 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi DOLNA, GÓRA ŚW. ANNY, 
KADŁUBIEC, PORĘBA I WYSOKA, zatwierdzony uchwałą Nr XXIII/114/04 Rady 
Miejskiej w Leśnicy z dnia 18 sierpnia 2004r. (Dz. Urz. Województwa Opolskiego Nr 72 
poz. 1926 z dnia 2 listopada 2004r.) 



 12 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta LEŚNICA, zatwierdzony 
uchwałą Rady Miejskiej w Leśnicy Nr XXV/124/04 z dnia 29 września 2004r. 

 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Leśnica w części 
dotyczącej sołectwa DOLNA , zatwierdzona uchwałą Rady Miejskiej w Leśnicy Nr 
XV/73/03 z dnia 30 grudnia 2003r. (Dz. Urz. Województwa Opolskiego Nr 42 , poz. 1207 
z dnia 25 czerwca 2004r.) 

 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Leśnica w części 
dotyczącej sołectwa DOLNA, zatwierdzony uchwałą Nr XIX/97/04 z dnia 26 kwietnia 
2004r. (Dz. Urz. Województwa opolskiego Nr 42, poz. 1208 z dnia 25 czerwica 2004r.) 

  Nowak A, 2003, Szata roślinna do opracowania ekofizjograficznego terenu miasta 
Leśnica, Opole 

 Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju - Obwieszczenie Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 26 lipca 2001 r. o ogłoszeniu Koncepcji polityki przestrzennego 
zagospodarowania kraju (MP Nr 26, poz. 432) 

 Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego, opracowany przez 
Biuro Planowania Przestrzennego w Opolu, przyjęty uchwałą Nr XLVIII/505/2010 Sejmiku 
Województwa Opolskiego z dnia 28 września 2010r., 

 Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Leśnica przyjęta uchwałą Nr XXXI/208/01 
Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 3 lipca 2001r. 

 Gminna Ewidencja Zabytków, 2006r.  
 Problematyka ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków w studiach uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego, Poradnik dla planistów i samorządów lokalnych,  
Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa 2011 

 Aktualizacja programu ochrony środowiska dla Gminy Leśnica na lata 2009-2012 z 
perspektywą na lata 2013-2016, ALBEKO 2009r., 

 Aktualizacja planu gospodarki odpadami dla Gminy Leśnica na lata 2009-2012 z 
perspektywą na lata 2013-2016, ALBEKO 2009r., 

 Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 
gminy Leśnica, „Energoprojekt-Katowice” SA, maj 2004r. 

 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) 

 Rozporządzenie 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 dna 19 kwietnia 2009 Nr 25 poz. 412). 

  „Programu ochrony powietrza dla strefy krapkowicko-strzeleckiej” przyjęty uchwałą Nr 
XXXIII/353/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 7 lipca 2009r. w sprawie 
przyjęcia „Programu ochrony powietrza dla strefy krapkowicko-strzeleckiej” 

 Materiały Urzędu Statystycznego w Opolu z lat 2009-2010. 
 Materiały Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu z lat 2009 - 2010. 
 Wykaz stanowisk archeologicznych (dane PKZ w Opolu). 
 Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2013-2016 przyjęty uchwałą Nr 

XXX/151/13 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 lutego 2013 r. 
 Strony  internetowe: 

- http://gsa.zopk.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=175&Itemid=90 
- http://obszary.natura2000.org.pl/index.php?s=obszar&id=162 
- http://bip.opole.rdos.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=299:info

rmacje-nt-projektu-pois050300-18609-opracowanie-planow-zada-ochronnych-dla-
obszarow-natura-2000-na-obszarze-polski&catid=73:plany-zada-ochronnych-dla-
obszarow-natura-2000&Itemid=132 

6. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

Niniejsza wersja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Leśnica składa się z: 
 części tekstowej zawierającej opis uwarunkowań oraz ustalenia określające kierunki 

zagospodarowania przestrzennego gminy,  

http://gsa.zopk.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=175&Itemid=90
http://obszary.natura2000.org.pl/index.php?s=obszar&id=162
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 części graficznej do uwarunkowań – map pt.: 
- „Użytkowanie terenów wg ewidencji gruntów” – 12 części w skali 1:10 000  
- „Ograniczenia w użytkowaniu i zagospodarowaniu terenów wynikające ze stanu i  

wymogów ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego” w skali  1:25 000 
- „Rozmieszczenie infrastruktury komunikacyjnej i podstawowej infrastruktury 

technicznej” w skali  1:25 000. 
 rysunku studium - – mapy pt. "Kierunki zagospodarowania" w skali 1:10 000. 

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 miasta i gminy Leśnica. 
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ROZDZIAŁ I 

CHARAKTERYSTYKA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

GMINY 

 

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY 
 
1.1. POŁOŻENIE GMINY I PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY 
 
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 gminą Strzelce Opolskie, a od wschodu z gminą Ujazd.  
Pod względem administracyjnym należy do powiatu ziemskiego Strzeleckiego. Głównym 
ośrodkiem usługowym oraz siedzibą administracji samorządowej jest miasto Leśnica. 
Obsługę gminy w zakresie oświaty ponadgimnazjalnej, 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. 
 
Sieć osadniczą gminy tworzy miasto Leśnica oraz 11 sołectw: 

- Czarnocin, 
- Dolna,  
- Góra Św. Anny,  
- Kadłubiec, 
- Krasowa, 
- Lichynia,  
- Łąki Kozielskie,  
- Poręba,  
- Raszowa,  
- Wysoka,  
- Zalesie Śl. 

Łącznie gmina zajmuje obszar 94,75 km2
 ha (w tym obszar miasta niepełne 15km2), 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 OLSZOWA. Miasto Leśnica usytuowane jest w 
odległości 11 km od tego węzła, a od węzła autostradowego GOGOLIN znajduje się w 
odległości 10km. 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.  

Przez teren gminy przebiega także ponadlokalna, państwowa linia kolejowa 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 
założenie Kalwarii na Górze Św. Anny oraz wykuty w skale amfiteatr, największy w Europie. 
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1.2. PODSTAWOWE FUNKCJE GMINY 
 
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 usługowo-przemysłowy, o rozbudowanych funkcjach 
usługowych, skupiający usługi lokalne i ponadlokalne oraz miejsca pracy. 
 
1.3. PODSTAWOWE DANE CHARAKTERYZUJĄCE GMINĘ 
 
Sytuacja gminy Leśnica na tle województwa opolskiego przedstawia się następująco: 
 
TABELA 1 
MIASTO I GMINA LEŚNICA - podstawowe dane statystyczne, stan 2011r. 

L
p. 

 
Elementy charakterystyki 

Gmina 
(w tym 
miasto) 

 
Sytuacja na tle województwa 

1 Powierzchnia (km2) 95  
(15) 

1,01% powierzchni województwa 

1 Liczba mieszkańców 8118 
(2733) 

0,80% mieszkańców województwa 

2 Kobiety na 100 mężczyzn 109  
(111) 

107 w województwie opolskim 

6 Gęstość zaludnienia (M/km2) 86  
(188) 

101 M/km2
 w województwie 

 

4 Lasy (ha) 1398 
(86) 

0,56% lasów województwa 

5 Lesistość w % 14,8  
(5,9) 

26,5 w województwie 

7 Dochód na 1 mieszkańca 
(zł/M) 

2692,90 
zł/M 

Ogółem w województwie 2705,81 zł/M 

8 Wydatki na 1 mieszkańca 3151,58 
zł/M 

Ogółem w województwie 2848,42 zł/M 

9 Stopa bezrobocia rejestrowanego 3,5 13,3 w województwie 
Źródło: Województwo opolskie 2012, podregiony, powiaty, gminy. Urząd Statystyczny w Opolu, Opole 2012 

 

Gmina należy do grupy jednostek województwa opolskiego charakteryzujących się stałą 
tendencją do spadku liczby ludności. Jej społeczność charakteryzuje się średnim odsetkiem 
ludności w wieku produkcyjnym, kształtującym się na poziomie 65,8% (średnio dla 
województwa – 65,4%). Odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym (16,7%) i 
poprodukcyjnym (17,5) jest zbliżony do średnich dla województwa (16,8%, 17,8). [Źródło: 
Województwo opolskie 2012, podregiony, powiaty, gminy. Urząd Statystyczny w Opolu, 
Opole 2012]. 
 

2. DOTYCHCZASOWE PRZEZNACZENIE I ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW 
 
2.1. STRUKTURA UŻYTKOWANIA GRUNTÓW W GMINIE 
 
W strukturze użytkowania gruntów dominują użytki rolne zajmujące ok. 75% ogółu gruntów.  
Ilościowo użytkowanie gruntów w gminie przedstawia się następująco: 
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TABELA 2 
Struktura użytkowania gruntów gminy Leśnica 

Lp Rodzaj użytków 
Powierzchnia 

(ha) 

1 Powierzchnia użytków rolnych  
w tym: 

7075 

1.1 Grunty orne 6132 

1.2 Sady 57 

1.3 Użytki zielone (łąki i pastwiska) 886 

2 Grunty leśne 
w tym: 

1428 

2.1 lasy 1398 

3 Grunty pod wodami 15 

4 Użytki kopalne 8 

5 Pozostałe grunty i nieużytki 949 
             Źródło: Biuletyn statystyczny Województwa Opolskiego 

 
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.  
 
2.2. OCENA ŁADU PRZESTRZENNEGO 
 
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. 

2.2.1. Struktura funkcjonalno-przestrzenna układu osadniczego 

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 Kuszówka 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.   
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 gimnazjalnego i specjalnego, 
- opieki społecznej. 
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Placówka szkolnictwa specjalnego wykracza  swym zasięgiem oddziaływania poza granice 
gminy. 
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. 
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 (patrz 
rozdz. II pkt. 1.1.). 
Miejscowości gminy są dość dobrze powiązane komunikacyjnie drogami powiatowymi. 
Najistotniejsze niedogodności w tym zakresie to: 
- brak połączenia wsi Łąki Kozielskie z wsiami Lichynia i Zalesie Śląskie oraz mało 

dogodne połączenie z Leśnicą (jest tylko droga okrężna przez Raszową), 
- brak połączenia pomiędzy wsiami Poręba i Góra Św. Anny. 
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.    
Ocena ładu przestrzennego z punktu widzenia środowiskowego i kulturowego, w tym 
kompozycyjno-estetycznego krajobrazu kulturowego, zawarta jest w części uwarunkowań 
dotyczących środowiska przyrodniczego i kulturowego. 

2.2.2. Układ i stan zabudowy wsi  

Gmina składa się z 12  wyodrębnionych przestrzennie wiejskich zespołów osadniczych (wsie 
sołeckie i przysiółek Popice).   
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 - 
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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. 
Budynki wielorodzinne zupełnie nie mają charakteru zabudowy wiejskiej - są to budynki 2 i 3 
kondygnacyjne kryte płaskimi dachami.   
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).  
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). 

2.2.3. Układ przestrzenno-funkcjonalny Leśnicy 

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

 Stare miasto, obejmujące 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 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 
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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).  
 
2.3. STAN PRAWNY GRUNTÓW 
 
Na terenie gminy zdecydowanie dominuje sektor prywatny do którego należy ponad 90% 
powierzchni gruntów. W posiadaniu gminy jest niespełna 1% powierzchni gruntów, z czego 
znaczną część zajmują grunty pod drogami i rowami.  
Najwięcej gminnych terenów przydatnych pod zabudowę znajduje się w mieście Leśnica, w 
tym m, in. teren koło szkoły podstawowej, na którym planowany jest rozwój obiektów 
rekreacyjno-sportowych i zabudowy mieszkaniowej.  
 
2.4. WARUNKI I PROBLEMY KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO W 

GMINIE 
 
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 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 
chronionego krajobrazu 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.  
 

2.5. WNIOSKI DO KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
 

1. Wyznaczyć – uwzględniając warunki glebowe i ekofizjograficzne - tereny pod zalesienia. 
2. Wyznaczyć trasy dla dróg łączących: 

- wieś Łąki Kozielskie z wsiami Lichynia i Zalesie Śląskie oraz z Leśnicą, 
- wieś Poręba i Góra Św. Anny. 

3. Ograniczyć rozpraszanie zabudowy, w szczególności mieszkaniowej, poprzez 
jednoznaczne wyznaczenie planowanych granic terenów zabudowanych, tj. obszarów 
urbanizacji, przyjmując za podstawową zasadę intensyfikację istniejącej zabudowy. 

4. Chronić historyczną tożsamość terenów wiejskich poprzez zachowanie historycznie 
ukształtowanych układów przestrzennych oraz utrzymanie cech budownictwa 
regionalnego, w szczególności w architekturze budynków położonych w granicach 
historycznie ukształtowanych układów ruralistycznych. 

5. Umożliwić przekształcanie zabudowy zagrodowej na zabudowę mieszkaniową i 
działalność gospodarczą nierolniczą, z wykluczeniem działalności uciążliwej dla funkcji 
mieszkaniowej. 
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6. Uwzględnić potrzebę kształtowania na terenach zabudowy wsi centrów w formie 
atrakcyjnie zagospodarowanych przestrzeni publicznych sprzyjających integracji 
społecznej (miejsca takie decydują o tożsamości i atrakcyjności terenów wiejskich). 

7. Ograniczyć rozwój zabudowy mieszkaniowej w strefach sanitarnych cmentarzy. 
8. Planować przekroje uliczne dróg w granicach obszarów urbanizacji. 
9. Zachować na obszarze miasta strefy o wyraźnie zróżnicowanej formie i funkcji 

zabudowy; pozostałe tereny zainwestowane podzielić na strefy porządkujące funkcję i 
formę zabudowy. 

10. Uwzględnić potrzebę poprawy dostępności komunikacyjnej do istniejących działek 
budowlanych nie posiadających dojazdu zgodnego z obowiązującymi przepisami 
budowlanymi.   

11. Określić wytyczne do programu sporządzania aktualizacji miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. 
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ROZDZIAŁ II 

STAN ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO ORAZ WYMOGI OCHRONY 

ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU 

 

 

1. CHARAKTERYSTYKA STANU I FUNKCJONOWANIA PRZYRODY 
NIEOŻYWIONEJ – UWARUNKOWANIA ABIOTYCZNE 

 
1.1. POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE I KRAJOBRAZ 
 
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. 

 
1.2. RZEŹBA TERENU 
 
1.2.1. Historyczne procesy geomorfologiczne 

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 
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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 
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. 
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1.2.2. 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. 

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 
strukturalnokrasowo- 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. 

Najwyżej wyniesione tereny gminy spotykamy na obszarze Góry Św. Anny, gdzie za sprawą 
występującego twardzielca bazaltowego wysokości przekraczają 400m n.p.m. Z kolei 
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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. 
 
1.3. BUDOWA GEOLOGICZNA I HYDROGEOLOGIA 

1.3.1. Budowa geologiczna obszaru gminy 

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 
retuodsłaniają 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 – 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 
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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 
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 górno kredowe 
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. 

1.3.2. Kopaliny 

Na terenie gminy Leśnica występują dwa udokumentowane złoża surowców mineralnych, 
oba we wsi Raszowa. Są to złoża kruszywa naturalnego, które położone są blisko siebie, 
tworząc obszar wydobywczy Raszowa. Zasoby bilansowe pierwszego określane zostały na 
845 tys. m3, a drugiego jedynie na 32 tys. m3. Powierzchnia obu nie jest określona, ale są to 
złoża bardzo niewielkie. Usytuowane są pomiędzy zabudowaniami południowo-zachodniej 
części wsi oraz drogą Raszowa – Krasowa, na terenie przydolinnym i częściowo w dolinie 
Łąckiej Wody. W jednym wydobycie zakończono, w drugim jest prowadzone na potrzeby 
lokalne. Dla terenów udokumentowanych złóż kopalin nie ustanowiono obszaru 
i terenu górniczego. Część terenów poeksploatacyjnych została zrekultywowana 
i zagospodarowania na potrzeby parku wiejskiego. 

Na terenie wsi Góra Św. Anny występuje wyeksploatowane złoże bazaltu, którego część 
chroniona jest w postaci rezerwatu przyrody nieożywionej. Ponadto na gruntach wsi Dolna- 
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Czarnocin potencjalnie występują surowce mineralne, których eksploatacja będzie możliwa 
po udokumentowaniu złoża, zgodnie z wymogami ustawy Prawo geologiczne i górnicze. 

1.3.3. Hydrogeologia - 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 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.  
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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 występują Główne Zbiorniki Wód 
Podziemnych (GZWP) Nr 333 w osadach środkowego triasu i 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 centralnych, co związane jest z mniejszą 
miąższością osadów wodonośnych.  
 
TABELA 3 
GMINA LEŚNICA - Charakterystyka zbiornika wód podziemnych GZWP 333, 335 i 332  

Nazwa zbiornika:  
Numer:  
Stratygrafia:  
Region hydrogeologiczny:  
Powierzchnia ONO (km2):  
Powierzchnia GZWP (km2):  
Wiek utworów wodonośnych:  
Typ zbiornika:  
Klasa jakości wód uzdatnienia: 
Średnia głębokość ujęć (m):  
Szacunkowe zasoby 
dyspozycyjne (tyś m3/d): 

Zbiornik T2 Opole – Zawadzkie 
333 
T 
MK-S 
750 
750 
Trias środkowy 
szczelinowo-krasowy 
Ib (Ic, Id) bardzo czyste i czyste do użytku bez 
120-140 
 
200 

Nazwa zbiornika:  
Numer:  
Stratygrafia:  
Region hydrogeologiczny:  
Powierzchnia GZWP (km2):  

Zbiornik T1 Krapkowice – Strzelce Opolskie 
335 
T 
MK-S 
2050 
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Powierzchnia OWO (km2):  
Wiek utworów wodonośnych:  
Typ zbiornika:  
Klasa jakości wód:  
Średnia głębokość ujęć (m):  
Szacunkowe zasoby 
dyspozycyjne (tyś m3/d):  

1000 
trias dolny 
szczelinowo-porowy 
Ic nieznacznie zanieczyszczone, łatwe do uzdatnienia 
100-600 
 
50 

Nazwa zbiornika:  
Numer:  
Stratygrafia:  
Region hydrogeologiczny:  
Powierzchnia ONO (km2):  
Powierzchnia OWO (km2):  
Wiek utworów wodonośnych:  
Typ zbiornika:  
Klasa jakości wód:  
 

 
Średnia głębokość ujęć (m):  
Szacunkowe zasoby 
dyspozycyjne (tyś m3/d): 

Subniecka (Tr) Kędzierzyn-Głubczyce 
332 
Tr, Qk 

SNG1, SNK (Pps) zwierzchnia GZWP (km2): 1350 
800 
1000 
trzeciorzęd i czwartorzęd dolin kopalnych 
porowy 
Ic – nieznacznie zanieczyszczone, łatwe do uzdatnienia, 
(Ib) – do użytku bez uzdatnienia, 
(Id) – nie przeznaczone dla ludności do picia 
80-120 
 
130 

Źródło: opracowanie własne K.B. - na podstawie A.S. Kleczkowskiego red. 1990. 

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 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. 

Z tych względów obszary występowania struktur wodonośnych Głównych Zbiorników Wód 
Podziemnych na terenie gminy Leśnica, uznano za projektowany: 

 Obszar Najwyższej Ochrony (ONO) oraz Obszar Wysokiej Ochrony (OWO) – 
udokumentowany obszar zalegania GZWP nr 332 KĘDZIERZYN-KOŹLE – 
GŁUBCZYCE, 

 Obszar Najwyższej Ochrony (ONO) – udokumentowany obszar zalegania GZWP 
nr 333 OPOLE – ZAWADZKIE, 

 Obszar Najwyższej Ochrony (ONO) – udokumentowany obszar zalegania GZWP 
nr 335 KRAPKOWICE – STRZELCE OP. 

 
1.4. WARUNKI HYDROGRAFICZNE – WODY POWIERZCHNIOWE 

Gmina Leśnica, w tym szczególnie obszar Chełmu, charakteryzuje się ubogą siecią wód 
płynących. Wynika to z występowania tu zjawisk krasowych, które mają silny wpływ na układ 
hydrograficzny. 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 
odprowadzane są tutaj jedynie przez kilka większych potoków tj. Łącką Wodę, Potok Cedruń 
(Brójowiec), 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 
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i wydajne źródła występują w Porębie i Czarnocinie. W wywierzysku o nazwie Siedem 
Źródeł, w Porębie, początek bierze Potok 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. 
 
1.5. GLEBY 

Użytki rolne na terenie gminy Leśnica zajmują ok. 70% powierzchni. Pod względem 
genetycznym gleb w części północnej i wschodniej dominują gleby brunatne właściwe 
wytworzone na lessach (ryc. 1). W części północnej również rędziny. Miąższość pokryw 
lessowych jest zmienna i wynosi od ok. 2m do 10m. W części centralnej większy udział 
osiągają gleby brunatne wyługowane na glinach pylastych i glinach, a częściowo również na 
piaskach gliniastych. Na południu występują gleby bielicowe i płowe na piaskach 
słabogliniastych. Lokalnie i wyspowo występują gleby brunatne wykształcone na glinach 
zwałowych. W południowej części gminy w dolinach występują mady oraz czarne ziemie. 
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I – gleby inicjalne słabo wykształcone ilaste, R – rędziny, Cz – czarnoziemy zdegradowane, Ax – 
pseudobielicowe (płowe), B – brunatne, G – glejowe, Emt – mułowo-murszowe, T – torfowe, D – 

czarne ziemie, F – mady 

Ryc. 1. Typologia gleb gruntów rolnych gminy Leśnica. Źródło: Flaczyk red. (1987). 
 
Pod względem głównych utworów glebowych na terenie gminy dominują lessy i gliny 
lessopodobne, mające bardzo korzystne właściwości do produkcji rolnej (ryc. 2). Wraz 
z glebami gliniastymi i pyłowymi występują one głównie w części północnej i centralnej. 
Jedynie na południu występują większe obszary z glebami piaszczystymi. 
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Ryc. 2. Utwory glebowe gruntów rolnych gminy Leśnica. Źródło: Flaczyk red. (1987). 
 
Pod względem właściwości mechanicznych na terenie gminy zdecydowanie dominują gleby 
ciężkie i średnie (ryc. 3). Koncentrują się one głównie w części północnej i centralnej na 
pokrywach lessów, glin zwietrzelinowych i deluwialnych, gleby lekkie i bardzo lekkie 
występują w obrębie równin wodnolodowcowych na południu gminy. 
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Ryc. 3. Gleby gminy Leśnica ze względu na właściwości mechaniczne. Źródło: Flaczyk red. 
(1987). 
 
Najkorzystniejsze warunki glebowe do produkcji rolnej ma wieś Zalesie Śląskie i miasto 
Leśnica (ryc. 4). Dobre warunki cechują wszystkie wsie z Garbu Chełmnu. Najmniej 
korzystne warunki występują na południu w nizinnej części gminy w obrębie równin 
wodnolodowcowych z dominującymi osadami piaszczystymi. Są to obszary wsi Raszowa, 
Krasowa i Łąki Kozielskie. 

Podstawowym czynnikiem decydującym o wysokiej wartości produkcyjnej gleb jest 
występowanie w północnej i częściowo wschodniej części rozległej pokrywy lessowej, na 
której wykształciły się gleby wysokich klas bonitacyjnych. Południowa część gminy, 
usytuowana na osadach polodowcowych i deluwialnych, cechuje się mniej korzystnymi 
warunkami dla produkcji rolnej. Zestawienie kompleksów przydatności rolniczej gleb gruntów 
ornych poszczególnych wsi i miasta przedstawiono poniżej. Na obszarach 
o najkorzystniejszej pokrywie glebowej występują jednocześnie największe 
utrudnienia w uprawie związane z obecnością znacznych deniwelacji i spadków terenu 
oraz form erozyjnych. Tam też występuje największe zagrożenie erozją wodną i wietrzną. 
Na niektórych terenach intensywność procesów erozyjnych spowodowała powstanie 
konieczności stabilizowania wąwozów zadrzewieniami i zakrzewieniami oraz pozostawianie 
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większych miedz i tarasów uprawowych. Te zabiegi sprzyjały wykształceniu się cennego 
krajobrazu rolniczego – kulturowego, który w parku krajobrazowym podlega ochronie, a także 
podniesieniu walorów przyrodniczych. 
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Ryc. 4. Kompleksy bonitacji gleb gruntów ornych wsi gminy Leśnica. Źródło: T. Witek red. 
1976. 

Wśród trwałych użytków zielonych, stanowiących zdecydowaną mniejszość w gruntach 
rolnych, dominują kompleksy średnie zajmujące ponad 50% powierzchni łąk i pastwisk.  
 
1.6. WARUNKI KLIMATYCZNE 

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, 
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 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. 

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. 
 
2. CHARAKTERYSTYKA STANU I FUNKCJONOWANIA PRZYRODY OŻYWIONEJ - 

UWARUNKOWANIA BIOTYCZNE 

2.1. SZATA ROŚLINNA 

2.1.1. Flora 
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, ginąceczy 
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 
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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, 
- 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, 
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- 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 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. 

2.1.2. 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 
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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 
głównie 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 wielkoturzycowe. 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 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). 



 37 

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 
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.  

2.1.3. Siedliska chronione 

Wg dostępnych materiałów źródłowych na terenie gminy Leśnica stwierdzono 10 rodzajów 
siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG:  
- 6210 Murawy kserotermiczne  - porozrzucane wśród pól na skłonach Chełmu i na 

zaprożu, 
- 6430 Ziołorośla górskie i ziołorośla nadrzeczne - występują wzdłuż cieków wodnych, 
- 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie - występują na 

niewielkich obszarach w dolinach rzecznych, 
- 7220 Źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati - w okolicach 

Poręby, 
- 9110 Kwaśne buczyny - występują koło Czarnocina, Góry Św. Anny i na zachód od 

Wysokiej, 
- 9130 Żyzne buczyny - występują jak wyżej, głównie koło Wysokiej, 
- 9150 Ciepłolubne buczyny storczykowe – występują na zachód od Wysokiej, 
- 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny - w okolicach Czarnocina i 

Poręby, 
- 9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach – w okolicach Poręby 
- 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe - występują lokalnie wzdłuż 

cieków wodnych.  

Z wyjątkiem kwaśnych i żyznych buczyn budujących na Garbie Chełmu duże enklawy wśród 
lasów pozostałe siedliska występują w niewielkich jednostkowych obszarach - siedliska 
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suche na skłonach garbu Chełmu, zaś wilgotne głównie na południu. Charakterystyczną 
cechą siedlisk przyrodniczych chronionych jest ich bardzo duże rozdrobnienie. 
 
2.2. FAUNA 

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. 

2.2.1. Przegląd gatunków 

Obszar gminy Leśnica należy do lepiej zbadanych faunistycznie w województwie. Przegląd 
gatunków zawiera głównie taksony rzadkie, zagrożone i chronione (szczególnie ciekawe 
zaznaczono podkreśleniem), decydujące o walorach faunistycznych gminy Leśnica, ale 
większość z nich występuje w północnej i środkowej części gminy, na terenie wzniesienia 
Chełmu. 

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 Cedruń i Łąckiej Wody, wywierzyska i wysięki 
w Porębie i Czarnocinie, a także okresowo występujące rozlewiska w dnie jarów.  

Stwierdzono 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) . 
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Na terenie gminy gniazduje ponad 60 gatunków ptaków (gatunki z Załącznika I Dyrektywy 
Ptasiej wyróżniono grubszą czcionką, pozostałe ciekawsze gatunki zaznaczono 
podkreśleniem). Ptaki (Ares): 

 bażant (Phasianus colchicus), 
 bocian biały (Ciconia ciconia), 
 bogatka (Parus major), 
 cierniówka (Sylvia communis), 
 czarnogłówka (Parus montanus), 
 czajka (Vanellus vanellus), 
 drozd śpiewak (Turdus philomelos), 
 dzięcioł czarny ( Dryocopus martius), 
 dzięcioł średni (Dendrocopos medius), 
 dzięcioł zielonosiwy (Picus canus),  
 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), 
 kania ruda (Milvus milvus), 
 kapturka (Sylvia atricapilla), 
 kopciuszek (Phoenicurus ochruros), 
 kos (Turdus merula), 
 kowalik (Sitta europaea), 
 kraska (Coracias garrulus),  
 kulczyk (erinus serinus), 
 kukułka (Cuculus canorus), 
 kuropatwa (Perdix perdix), 
 kwiczoł (Turdus pilaris), 
 lerka Lullula arborea  
 łozówka (Acrocephalus palustris), 
 makolągwa (arduelis cannabina), 
 mazurek (asser montanus), 
 modraszka (Parus caeruleus), 
 muchołówka białoszyja (Ficedula albicollis),  
 muchołówka mała (Ficedula parva),  
 myszołów (Buteo buteo), 
 oknówka (Delichon urbica), 
 ortolan (Emberiza 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), 
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 sosnówka (Parus ater), 
 sójka (Garrulus glandarius), 
 sroka (Pica pica), 
 strzyżyk (Troglodytes troglodytes), 
 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). 

Występują tutaj także liczne gatunki ssaków, w tym stwierdzono występowanie 11 gatunków 
chronionych (wyróżnione grubszą czcionką). 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), 
 mopek (Barbastella barbastellus)  
 nocek duży (Myotis myotis)  
 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, 

- mopek (Barbastella barbastellus) – jego kolonie zimowe zostały stwierdzone w 
bunkrach koło Góry Świetej Anny, 

- nocek duży (Myotis myotis) - jego kolonie zimowe zostały stwierdzone w bunkrach 
koło Góry Świętej Anny. 

2.2.2. Ostoje fauny 

Dla potrzeb zachowania różnorodności biologicznej oraz ochrony najrzadszych 
przedstawicieli świata zwierząt szczególną uwagę należy przywiązać do ochrony 
terenów ostoi faunistycznych. Za ostoje faunistyczne o znaczeniu lokalnym należy uznać 
(podkreślono ostoje o znaczeniu wiodącym): 
- dolinę Potoku Łącka Woda, 
- dolinę Potoku Cedruń, 
- kompleks leśny Raszowa – Cisowa, 
- kompleks leśny Czarnocin – Poręba, 
- kompleks leśny koło Góry Św. Anny, 
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- kompleks leśny na zachód od Wysokiej, 
- murawy, zadrzewienia i miedze na terenie wsi Czarnocin Poręba, Góra Św. Anny 

i północnej części miasta Leśnica oraz w północnej części wsi Lichynia i Zalesie Śląskie, 
- wyrobiska poeksploatacyjne koło Raszowej (głównie w okresie przelotów ptactwa wodno-

błotnego). 
 
2.3. PRZYRODNICZY MODEL STRUKTURY PRZESTRZENNEJ OBSZARU 

2.3.1. Ekologiczne powiązania zewnętrzne gminy – ponadlokalny system ekologiczny 

Ranga walorów przyrodniczych gminy Leśnica jest ponadlokalna. Strategiczne 
znaczenie terenów gminy w regionalnym i ponadregionalnym systemie przestrzennym 
ochrony przyrody wynika z położenia w obrębie: 

 Parku Krajobrazowego GÓRA ŚW. ANNY i jego otuliny, 
 obszaru NATURA 2000, 
 korytarza ekologicznego o randze międzynarodowej DOLINY ODRY. 

Najważniejsze powiązania ekologicznego systemu przyrodniczego gminy Leśnica 
przebiegają po krawędzi i progu strukturalnym Garbu Chełmu w obrębie Parku 
Krajobrazowego GÓRA ŚW. ANNY. Silnie mozaikowy krajobraz leśno-zadrzewieniowo - 
murawowo- rolny sprzyja przemieszczaniu się gatunków roślin i zwierząt w obrębie całego 
Parku. Występujące tu powiązania mają charakter i znaczenie powiązań regionalnych i 
obejmują tereny wsi Wysoka, Góra Św. Anny, Poręba, Czarnocin oraz północne obszary 
miasta Leśnica i wsi Zalesie Śląskie i Lichynia. 

Na terenie wsi Raszowa, w obrębie zbiorników wodnych po wyrobiskach kruszywa 
naturalnego, zaznacza się korytarz ekologiczny DOLINY ODRY - jeden z ważniejszych 
ciągów ekologicznych mający rangę międzynarodową. 
 
2.3.2. Lokalny system ekologiczny gminy. 

Lokalny system ekologiczny gminy Leśnica i jego funkcjonowanie związane jest głównie 
z występowaniem nielicznych, na jej obszarze, cieków wodnych. Lokalne powiązania 
przyrodnicze tworzą: 

- dolina Potoku Padół (Cedruń) – korytarz ekologiczny łączący obszary położone na 
północy gminy (w tym szczególnie teren Parku Krajobrazowego) z systemem 
ekologicznym doliny Odry. Funkcjonalność korytarza ekologicznego doliny Potoku 
jest ograniczona na południe od terenów zabudowanych miasta Leśnica ze względu 
na silne przekształcenie krajobrazu przez rolnictwo. Ochronie poddać należy 
zróżnicowaną obudowę biologiczną w postaci pasmowych zadrzewień i wilgotnych 
łąk, stanowiących środowisko rozrodu płazów i ptaków, 

- dolina Potoku Łącka Woda – stanowiąca lokalny korytarz ekologiczny łączący 
tereny przyrodniczo-cenne wsi Czarnocin z doliną Odry i kompleksami leśnymi Lasów 
Kozielskich, 

- dolina Potoku Cisowskiego – łącząca przyrodniczo cenne tereny gminy Ujazd) 
rejon rezerwatu BOŻE OKO) z dolina rzeki Odry, 

- kompleksy leśne na południu koło Raszowej i Łąk Kozielskich oraz 
rozlokowane między nimi zadrzewienia – stanowiące lokalne połączenie 
ekologicznego systemu Chełmu z systemem ekologicznym Lasów Kędzierzyńsko-
Raciborskich (ze względu na występowanie nieciągłości w obrębie korytarza 
ekologicznego występuje on w postaci korytarza „kroczącego”), 

- kompleksy leśne w południowo-zachodniej części gminy, okalające Koksownię 
Zdzieszowice, stanowiące część osi ekologicznej łączącej Chełm z doliną rzeki Odry 
(przerwanej na wysokości składowiska odpadów). 

Ochronie należy także poddać zróżnicowany krajobraz rolniczy stoków progu 
strukturalnego (Chełmu), rzadko występujący w województwie opolskim, 
charakteryzujący się znacznym zróżnicowaniem krajobrazowym i ekologicznym. Ochronie 
należy podać zadrzewienia śródpolne, ugory i liczne miedze na stromych stokach, zajęte 
przez roślinność krzewiastą, stanowiące miejsce występowania licznych, rzadkich gatunków 
ptaków. 
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2.4. FORMY OCHRONY PRZYRODY 

2.4.1. Istniejące formy ochrony przyrody 

Obszar gminy Leśnica ma bardzo duże znaczenie dla ochrony walorów 
przyrodniczych Polski i Europy. Najcenniejsze jego tereny zlokalizowane są w części 
centralnej i północnej na wyżynnym Garbie Chełmu. Uznanie tego obszaru za cenny w skali 
ponadregionalnej nastąpiło m.in. w projektach ostoi CORINE Biotopes, sieci ECONET-PL 
i NATURA 2000 (ta ostatnia jest wdrażana w życie jako sieć ochrony przyrody UE). Również 
w Wielkoprzestrzennym Systemie Ochrony Przyrody budowanym na mocy ustawy 
o ochronie przyrody. 

Na obszarze gminy Leśnica ustanowiono następujące formy ochrony przyrody: 
 obszarowe: - Park Krajobrazowy GÓRA ŚW. ANNY wraz z otuliną, 

- obszar NATURA 2000 – SOOS GÓRA ŚW. ANNY, 
 indywidualne: - rezerwat przyrody GRAFIK, BIESIEC i GÓRA ŚW. ANNY, 

- istniejące pomniki przyrody nieożywionej i ożywionej. 

Obszarowej ochronie na mocy ustawy o ochronie przyrody na obszarze gminy podlega teren 
zlokalizowany w granicach administracyjnych miasta Leśnica, wsi Czarnocin, Zalesie 
Śląskie, Lichynia, Kadłubiec, Poręba, Góra Św. Anny, Dolna, który wchodzi w skład Parku 
Krajobrazowego GÓRA ŚW. ANNY. Park ten powstał na podstawie uchwały nr  XIV/193/88 
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu z dnia 26 maja 1988r. i funkcjonuje obecnie 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). Dla zapewnienia ochrony obszaru Parku wyznaczono otulinę. Powierzchnia 
Parku wynosi 5051ha, zaś otuliny 6374ha.  
Z obszaru parku i jego otuliny wydzielono pas autostrady szerokości 500m w celu 
umożliwienia jej realizacji wraz z urządzeniami służącymi ochronie środowiska. Tak więc 
powierzchnia Parku i otuliny stanowi powierzchnię rzeczywistą pomniejszoną o ten pas. Na 
obszarze parku obowiązują szczególne zasady gospodarowania określone w ww. 
rozporządzeniu, które generalnie wskazują na potrzebę realizacji zasad zrównoważonego 
rozwoju w każdym sektorze działalności człowieka w granicach chronionego obszaru, a 
także zasady zagospodarowania i kształtowania zabudowy określone w planie ochrony 
przyjętym 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).  
Ww. przepisy prawne nie określają jednoznacznie statusu prawnego wydzielonego pasa 
autostrady szerokości 500m. Podanie w rozporządzeniu powierzchni Parku i otuliny bez tego 
pasa (§ 3) sugeruje, że nie stanowi on obszaru Parku i jego otuliny, zatem nie jest objęty 
ochroną prawną. Jednak na rysunkach planu ochrony  Parku Krajobrazowego „Góra Św. 
Anny” pas ten nie został wydzielony2, z czego wynika, że obowiązują na nim wszystkie 
ustalenia tego planu. (W jednym miejscu tekstu planu ochrony pojawia się zapis, że w 
obszarze pasa nie obowiązują przepisy Parku i proces zagospodarowania nie jest tam 
kontrolowany, oraz proponuje się włączenie wydzielonego pasa do Parku, co jednak nie 
wyjaśnia jak stosować ustalenia planu na tym obszarze).  
Ze względu na skutki prawne wynikające z ustanowienia ochrony prawnej, granice obszarów 
objętych ochroną powinny być określone jednoznacznie. 
Problem na etapie planowania zagospodarowania przestrzennego gminy Leśnica sprawia 
też uwzględnienie ochrony otuliny Parku. Jej granica określona jest w rozporządzeniu 
opisowo, jednak odcinek od przysiółka Wygoda do granicy gminy i miasta Zdzieszowice jest 
tak nieprecyzyjnie opisany, że nie ma możliwości ustalenia rzeczywistego przebiegu tej 
granicy. (W planie ochrony Parku granica otuliny nie jest pokazana na żadnym z trzech 
załączników graficznych.)   

                                                 
2
 Pas ten nie jest też wydzielony z obszaru Parku na udostępnionej na stronie internetowej 

geoportal.gov.pl przeglądarce zasobów GDOŚ ani na rysunku Planu zagospodarowania województwa 
opolskiego, jest natomiast wydzielony w niektórych obowiązujących miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego.  
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Na terenie gminy ochroną prawną objęte są stanowiska kilkunastu gatunków roślin 
i kilkudziesięciu gatunków zwierząt. Ochronie podlegają także siedliska przyrodnicze 
chronione w UE na mocy Dyrektywy Habitatowej. Dla ich zachowania utworzony został 
Obszar Natura 2000 SOOS „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). 
Obszar obejmuje wyniesienia Garbu Chełmu z wychodniami wapieni i dolomitów 
środkowego triasu i centralnie zlokalizowanym nekiem bazaltowym – Górą Świętej Anny 
(404 m n.p.m.).  Góra to wapienno-bazaltowe wzgórze, o stromych stokach południowych 
(uskok tektoniczny), łagodnie opadające pod utwory polodowcowe od północy. Otoczona jest 
terenami nizinnymi i stanowi wyraźną kulminację w krajobrazie Wyżyny Śląskiej. Siedliska 
przyrodnicze Natura 2000, będące przedmiotami ochrony skupiają się na szeregu wyniesień 
oddzielonych suchymi dolinkami i obszarami zrównań. W wierzchołkowej jego części, w 
obrębie wychodni skał węglanowych występuje rzeźba krasowa, z lejami, misami i studniami 
krasowymi, wywierzyskami, wychodniami skalnymi, niewielkimi wnękami i grotami. W 
obrębie wyniesień dominują lasy, w większości reprezentujące 3 fitosocjologiczne odmiany 
buczyn oraz grądy. W lasach występują cenne dla Europy 3 odmiany buczyn, w tym buczyny 
kwaśne oraz żyzne, ciepłolubne buczyny storczykowe. Znaczący udział osiągają też murawy 
kserotermiczne ze stanowiskami storczyków, zarośla okrajkowe oraz ekstensywnie 
użytkowane łąki (w tym eutroficzne). W granicach obszaru wykazano 12 typów siedlisk 
przyrodniczych spełniających kryteria uznania za przedmiot ochrony tego obszaru 3. Grunty 
orne tworzą mozaikę krajobrazową z ekosystemami o dużej naturalności. Uzupełnieniem są 
wychodnie skał węglanowych oraz źródliska wraz ze specyficzną dla nich roślinnością. 
Powierzchnia Obszaru wynosi 5 084,3 ha, siedliska przyrodnicze stanowiące przedmioty 
ochrony stanowią około 30% jego powierzchni ogólnej.  
Na terenach ostoi siedliskowych NATURA 2000 obowiązują przepisy ustawy z dnia               
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko) Dz. U. 
Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), określające procedury wymaganych ocen oddziaływania 
przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, oraz przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), w tym w szczególności 
art. 33, zgodnie z którym 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. 

Dla tego obszaru ustanowiony został plan zadań ochronnych Zarządzeniem nr 11/12 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie 
ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Góra Świętej Anny 
PLH160002 (D. U. woj. Opolskiego poz. 584). W planie tym ustalono cele i zadania ochronne 
dla następujących siedlisk przyrodniczych będących przedmiotem ochrony obszaru, które 
zostały zlokalizowane w granicach gminy Leśnica: 

- 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) 
- 9130 Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) 
- 9150 Ciepłolubne buczyny storczykowe (Cephalanther – Fagenion), 

                                                 
3
 Siedliska wykazane w planie zadań ochronnych, w tym osiem o określonej lokalizacji, jedno o 

potencjalnej lokalizacji i trzy ze wskazaniem całego obszaru Natura 2000 bez sprecyzowanej 
lokalizacji.  
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- 9170 Grąd Środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-
Carpinetum) 

- 9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-
Acerion pseudoplatani) 

Wyżej wymienione siedliska znajdują się w kompleksach leśnych przy granicy z gminą 
Ujazd, pomiędzy Czarnocinem i Porębą oraz pomiędzy Wysoką i Ligotą Górną (gmina 
Strzelce Opolskie), a także na gruntach rolnych, zakrzewionych, zadrzewionych i leśnych 
pomiędzy Leśnicą i Porębą, po zachodniej i wschodniej stronie miasta Leśnica, oraz w 
południowym rejonie wsi Góra Św. Anny. 

Na terenie gminy prawną ochroną objęte są też następujące rezerwaty przyrody: 
- RP 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. Obecnie podstawę prawną dla rezerwatu stanowi 
rozporządzenie Nr 0151/P/20/08 Wojewody Opolskiego z dnia 4 marca 2008r. 
sprawie rezerwatu przyrody „Grafik” (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 23, poz. 740). 

- RP BIESIEC – położony w kompleksie leśnym na zachód od Wysokiej. Jest to 
rezerwat leśny chroniący buczyny w trzech odmianach fitosocjologicznych. (W 
rezerwacie tym stwierdzono trzy gatunki grzybów chronionych: gwiazdosz potrójny, 
gwiazdosz frędzelkowany i buławka rurkowata. Rezerwat 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. 
Obecnie podstawę prawną dla rezerwatu stanowi rozporządzenie Nr 0151/P/6/07 
Wojewody Opolskiego z dnia 8 stycznia 2007r. sprawie rezerwatu przyrody „Biesiec” 
(Dz. Urz. Woj. Op. Nr 2, poz. 20). 

- RP 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. Obecnie podstawę 
prawną dla rezerwatu stanowi rozporządzenie Nr 0151/P/22/08 Wojewody 
Opolskiego z dnia 4 marca 2008r. sprawie rezerwatu przyrody „Góra Św.Anny” (Dz. 
Urz. Woj. Op. Nr 23, poz. 742). 

Dla ww. rezerwatów obowiązują przepisy określone w aktach stanowiących ich podstawę 
prawną oraz zadania ochronne określone 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” 

W planowaniu zagospodarowania przestrzennego gminy Leśnica trzeba też uwzględnić 
położony w gminie Ujazd, ale przylegający do granicy gminy Leśnica (we wsi Czarnocin) 
rezerwat przyrody BOŻE OKO chroniący buczyny.  

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, 



 45 

- 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. 

W dniu 1 czerwca 2010 r. regionowi Góry Św. Anny nadany został status  „Geoparku 
Krajowego”. Było to możliwe, ponieważ obszar ten spełnia wszystkie warunki pozwalające 
na utworzenie geoparku – ma zdefiniowane granice, zawiera liczne obiekty o wysokich 
walorach geologicznych – wartościowe dla geoturystyki i szeroko pojętej edukacji. Za 
utworzeniem w rejonie Góry Św. Anny Geoparku przemawiały dodatkowo atuty przyrodnicze, 
historyczne (w tym liczne stanowiska archeologiczne) oraz kulturowe. Góra Św. Anny i jej 
okolice ma doskonałe predyspozycje, by stać się jednym z ważniejszych punktów 
geoturystycznych w Polsce, ze względu na wyjątkowość tego miejsca - stosunkowo mały 
obszar skupia liczne, dobrze zachowane odsłonięcia, w których znajdują się ciekawe 
skamieniałości, różne typy skał, przejawy metamorfizmu termicznego, deformacje ciągłe i 
nieciągłe oraz efekty działalności wulkanicznej (stratowulkan), wód atmosferycznych (kras 
powierzchniowy i podziemny), a także lodowców. 
Geoparki nie stanowią prawnej formy ochrony przyrody nieożywionej, jednak obszary 
wyróżnione certyfikatem „Geopark Krajowy” mogą się ubiegać o włączenie do Europejskiej 
Sieci Geoparków i Globalnej Sieci Geoparków wspieranej przez UNESCO. 

2.4.2. Projektowane formy ochrony przyrody 

Na obszarze gminy Leśnica planuje się ustanowienie następujących form ochrony przyrody: 
 obszarowe: 
- projektowany zespół przyrodniczo-krajobrazowy LEŚNICKIE WĄWOZY, 
- projektowany zespół przyrodniczo-krajobrazowy WĄWOZY CZARNOCIŃSKIE, 

 indywidualne : 
- projektowany użytek ekologiczny ROKICIE (grunty wsi Raszowa) i DOLNICA 

(grunty wsi Kadłubiec), 
- projektowane stanowiska dokumentacyjne przyrody nieożywionej, 
- projektowane pomniki przyrody nieożywionej i ożywionej. 

W różnych opracowaniach waloryzacyjnych przyrody nieożywionej i ożywionej na terenie 
gminy Leśnica do ochrony pomnikowej proponowano liczne nowe obiekty, w tym: 

 nieożywionej: 
- wywierzysko Potoku Cedruń w Porębie, 
- grotę w kompleksie leśnym na zachód od Wysokiej, 
- leje krasowe (kilka projektowanych form w lasach koło Czarnocina, Góry Św. 
Anny i Wysokiej), 

 ożywionej - zlokalizowanych na terenie parku wiejskiego (przyfolwarczego) w Lichyni 
oraz zespołu klasztornego na Górze Św. Anny: 

- lipa drobnolistna (Filia cordata) - obwód = 358cm, H=30m, 
- miłorząb dwuklapowy (Ginko bilboa) – obwód = 190cm, H =15m, 
- dereń właściwy (krzew) – o szerokości korony 6m, H=6m. 

Projekty znajdują się w posiadaniu Zarządu Opolskich Parków Krajobrazowych oraz 
Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Opolu. 

Dla ochrony cennych form przyrody nieożywionej projektuje się objęcie ochroną w postaci 
stanowisk dokumentacyjnych przyrody nieożywionej m.in.: 

- ścian skalnych w amfiteatrze we wsi Góra Św. Anny – zlokalizowane są tu dobrze 
zachowane profile wapieni i dolomitów środkowego i dolnego triasu, 

- ściany skalne w kamieniołomach położonych przy drodze z Góry Św. Anny do 
Leśnicy z profilami wapieni środkowotriasowych, 

- wywierzyska i wysięki w Czarnocinie. 

Na obszarze gminy projektowany jest zespół przyrodniczo-krajobrazowy ZPK Wąwozy 
Czarnocińskie obejmujący znaczną część terenu w Czarnocinie. Na terenie wyrobisk 
poeksploatacyjnych między Krasową i Raszową projektowany jest Użytek Ekologiczny 
ROKICIE o powierzchni ok. 20ha. Na terenie tym ochronie ma podlegać kompleks wyrobisk 
poeksploatacyjnych z wyspami i otaczającymi je trzcinowiskami oraz zaroślami wierzbowymi. 

http://mos.gov.pl/artykul/3434_geoparki/12921_geoparki.html
http://www.europeangeoparks.org/isite/home/1%2C1%2C0.asp
http://www.europeangeoparks.org/isite/home/1%2C1%2C0.asp
http://www.globalgeopark.org/english/
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/geoparks/global-geoparks-network/
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Otulinę stanowią inne zadrzewienia. Na terenie wyrobisk występują rzadkie i ginące gatunki 
ptactwa wodno-błotnego, jest to ostoja płazów. Zinwentaryzowano tu występowanie 
grzybienia białego Nymphaea alba – chronionego gatunku rośliny wodnej.  
Ponadto na gruntach wsi KADŁUBIEC usytuowany był projektowany użytek ekologiczny 
DOLNICA obejmujący południowe zbocze wąwozu krasowego oraz starego wyrobiska 
poeksploatacyjnego, położonego na północny-zachód od zabudowy wsi, na których 
stwierdzono występowanie muraw kserotermicznych. Teren ten jednak prawdopodobnie 
został zniszczony w trakcie budowy autostrady. 
 
3. KONFLIKTY I ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA 

Obszar gminy ma w większości typowo rolniczy charakter, ale położony jest przy terenach 
silnie zagrożonych ze strony rozwoju przemysłu (Koksownia Zdzieszowice, zakłady 
w Kędzierzynie Koźlu). Wewnętrzne zagrożenia dla środowiska przyrodniczego nie są 
największe. Stan najważniejszych elementów środowiska przyrodniczego i ich zagrożeń na 
terenie gminy i terenach przyległych do niej przedstawiono na podstawie „Programu ochrony 
środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla gminy Leśnica” sporządzonego przez 
firmę LEMITOR – Ochrona Środowiska (Wrocław - sierpień 2004r) oraz „Aktualizacji 
programu ochrony środowiska dla Gminy Leśnica na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 
2013-2016” i „Aktualizacji planu gospodarki odpadami dla Gminy Leśnica na lata 2009-2012 
z perspektywą na lata 2013-2016” sporządzonych przez firmę ALBEKO w 2009 roku, z 
uwzględnieniem wyników Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ). 
 
3.1. STAN STANITARNY WÓD 

3.1.1. Wody powierzchniowe 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie 
sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych  (Dz. U. Nr 162, poz. 
1008) ocenę stanu wód przeprowadza się dla jednolitych części wód, dla których określa się 
stan ekologiczny (dla naturalnych) lub potencjał ekologiczny (dla sztucznych i silnie 
zmienionych wód) oraz stan chemiczny. Na terenie gminy Leśnica nie ma punktów  
pomiarowo – kontrolny PMŚ..  Cieki wodne na obszarze gminy nie były też objęte 
monitoringiem diagnostycznym i operacyjnym prowadzonym w województwie 
opolskim do 2007r.  
Bezpośredni monitoring prowadzony był tu na podstawie rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 11 lutego 2004r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód 
powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu 
interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód (Dz. U. z 2004r. Nr 32, poz. 248). 
Rozporządzenie określało pięć klas jakości wód, z uwzględnieniem kategorii wody A1, A2 i 
A3, określonych w przepisach w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody 
powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia: 
klasa I – wody bardzo dobrej jakości, klasa II – wody dobrej jakości, klasa III - wody 
zadowalającej jakości, klasa IV – wody niezadowalajacej jakości, klasa V – wody złej jakości. 
W ramach monitoringu regionalnego WIOŚ prowadzone były badania występujących na 
terenie gminy cieków, tj. Łąckiej Wody (przekrój Kozielskie Łąki) oraz Potoku Padół (Cedruń) 
(przekrój Januszkowice). 
Stan wód Łąckiej Wody odpowiadał III, a okresowo II klasie zanieczyszczeń. Największe 
zagrożenia stwarzały zanieczyszczenia bakteriologiczne. Pozostałe wskaźniki mieściły się w 
granicach wymagań II klasy z wyjątkiem żelaza ogólnego i azotu azotynowego, których 
wartości mieszczą się w klasie III. Bardzo podobne wskaźniki uzyskano dla Potoku Padół 
(Cedruń) w Januszkowicach. Tutaj również zanieczyszczenia sanitarne decydowały o 
zaklasyfikowaniu wód potoku do III klasy czystości.  
Obecnie, z powodu braku danych pomiarowych określających jakości wód powierzchniowych 
przepływających przez obszar gminy, można jedynie ogólnie wnioskować – biorąc pod 
uwagę, że warunki decydujące o jakości wód powierzchniowych nie uległy zasadniczym 
zmianom – o ewentualnej obecności związków biogennych w ciekach wodnych gminy. 
Wpływ na zanieczyszczenie związkami biogennymi ma przede wszystkim stan gospodarki 
wodno-ściekowej w zlewni rzek.     
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3.1.2. Wody podziemne 

Zagrożenia wód wgłębnych wiążą się bezpośrednio z budową geologiczną terenu. 
Największe zagrożenia występują na terenach, których utwory geologiczne nie zapewniają 
pełnej izolacji wód wgłębnych od skutków działalności gospodarczej człowieka. Są to tereny 
Obszarów Najwyższej Ochrony GZWP, czyli centralna i północna część terenu gminy 
Leśnica. 
W 2006r. wprowadzony został w Polsce program monitoringu jakości wód podziemnych 
(dostosowany do wymogów stawianych przez Ramową Dyrektywę Wodną (RDW) 
2000/60/WE), którego konsekwencją była reorganizacja dotychczasowej sieci 
monitoringowej, polegająca przede wszystkim na zmianie przedmiotu monitoringu z 
dotychczasowych różnych użytkowych poziomów wód podziemnych na wyznaczone tzw. 
jednolite części wód podziemnych (JCWP). Gmina Leśnica znajduje się w granicach dwóch 
JCWP oznaczonego numerem PL_GB_6220_116 (część zachodnia)) oraz 
PL_GB_6210_129 (część wschodnia). Na terenie gminy, znajduje się jeden punkt badawczo-
pomiarowy, w którym badana była w 2010 roku jakość wód JCWP 116 (pkt nr 2659 w 
granicach sołectwa Poręba). Najbliższe punkty, w którym badana jest jakość JCWP 129  
znajdują się w Starej Kuźni,  gmina Bierawa (nr 365, 366 i 1056).   
Przeprowadzona na podstawie badań z 2010 roku klasyfikacja elementów 
fizykochemicznych wód podziemnych w ww. punkach pomiarowych przedstawia się 
następująco: 
 
TABELA 4 
Klasyfikacja jakości wód podziemnych w punktach monitoringu diagnostycznego na 
obszarze i w rejonie gminy Leśnica w 2010 r.  

Numer otworu 
miejscowość 

 

Klasa jakości 
wody* w punkcie 
wg RMŚ 896 z dn. 

23 lipca 2008 r. 

wskaźniki w 
granicach stężeń 
III klasy jakości 

wskaźniki w 
granicach 

stężeń IV klasy 
jakości 

wskaźniki w 
granicach 

stężeń V klasy 
jakości 

2659 Poręba 
III 

NO3 - - 

365 Stara Kuźnia 2 
III 

NO3, Ca - - 

366 Stara Kuźnia 3 
IV 

Mn pH, TOC  Fe 

1056 Stara Kuźnia 
- p 

III 
Mn pH  

* Klasa jakości wód podziemnych III oznacza dobry stan chemiczny, a klasy jakości wód     
podziemnych IV, V oznaczają słaby stan chemiczny. 
                                                                                                                                              Źródło: GOIŚ  

Zagrożenia dla wód podziemnych na terenie gminy Leśnica spowodowane są głównie 
brakiem właściwego rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej oraz chemizacją 
rolnictwa. W większości zanieczyszczenia te przenikają do niższych warstw gruntu, 
zanieczyszczając początkowo pierwszy poziom wodonośny utworów czwartorzędowych, 
mający lokalnie kontakty hydrauliczne z niższymi poziomami wodonośnymi. 
Zanieczyszczenia kumulują się, a następnie przemieszczają się zgodnie z kierunkiem 
przepływu wód podziemnych (w kierunku południowym). 
 
3.2. HIGIENA ATMOSFERY 

Na stan czystości powietrza gminy Leśnica główny wpływ mają emitory położone 
w granicach aglomeracji Kędzierzyńsko-Kozielskiej i Zdzieszowic. Są to głównie Zakłady 
Koksownicze w Zdzieszowicach, zakłady wchodzące w skład BLACHOWNIA Holding S.A, 
Zakłady Azotowe KĘDZIERZYN, Elektrownia BLACHOWNIA i Zakład Energetyki Cieplnej. 
W ostatnich latach obserwuje się systematyczną poprawę jakości powietrza 
atmosferycznego na obszarze gminy. 

Dla potrzeb oceny jakości powietrza dokonywanej przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 
Środowiska województwo opolskie zostało podzielone na dwie strefy: miasto Opole i strefę 
opolską. Gmina Leśnica znajduje się w strefie opolskiej. Wg wyników oceny jakości 
powietrza na terenie województwa opolskiego za rok 2010 sklasyfikowanych pod kątem 
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ochrony zdrowia ludzi, na terenie tej strefy poziomy stężeń pyłów (PM10 i PM2,5) oraz 
benzenu zostały zakwalifikowane do klasy C, poziom stężeń ozonu do klasy D2, poziomy 
stężeń pozostałych badanych zanieczyszczeń zostały zakwalifikowane do klasy A. Wg 
wyników oceny jakości powietrza sklasyfikowanych pod kątem kryteriów określonych w celu 
ochrony roślin, na terenie strefy opolskiej poziom stężeń ozonu zakwalifikowany został do 
klasy C – wg poziomu docelowego i do klasy D2 – wg poziomu celu długoterminowego. Ze 
względu na wysoki poziom stężeń pyłu (PM10) Sejmik Województwa Opolskiego, realizując 
wymagania z zakresu ochrony środowiska, uchwałą Nr XXXIII/353/2009 z dnia z dnia 7 lipca 
2009r. przyjął  „Program ochrony powietrza dla strefy krapkowicko-strzeleckiej”. W programie 
określone zostały działania zmierzające obniżenia poziomu stężeń pyłu (PM10). W zakresie 
planowania przestrzennego działania te powinny polegać na uwzględnianiu w studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w planach 
zagospodarowania przestrzennego sposobów zabudowy i zagospodarowania terenu 
umożliwiających ograniczenie emisji pyłu PM10 poprzez działania polegające m. in. na:  
- likwidacji zabudowy nie posiadającej wartości kulturowej i nie spełniającej wymogów 

bezpieczeństwa ludzi,  
- zmianie dotychczasowego sposobu przeznaczenia gruntów po zlikwidowanej zabudowie 

na tereny zielone, pasaże, place, poszerzanie i budowy nowych dróg oraz inne formy 
niekubaturowego wykorzystania przestrzeni,  

- ustalaniu sposobu zaopatrzenia w ciepło z preferencją dla następujących czynników 
grzewczych: gaz ziemny, gaz płynny, olej opałowy lekki, energia elektryczna, energia 
odnawialna,  

- wprowadzeniu w planach zagospodarowania przestrzennego zapisów dotyczących 
lokalizacji zakładów przemysłowych wprowadzających pył do powietrza na terenach 
oddalonych od zabudowy mieszkaniowej i terenów cennych. 

W programie obszar miasta Leśnica wykazany został jako obszar występowania  
ponadnormatywne stężenia pyłu zawieszonego PM10.   
 

 

Rozkład stężeń pyłu zawieszonego PM10 o okresie uśredniania wyników pomiarów 24 godziny z 
emisji całkowitej na terenie strefy krapkowicko - strzeleckiej w 2006 r. [Źródło – „Program ochrony 
powietrza dla strefy krapkowicko-strzeleckiej”] 
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Na podstawie oceny stanu zdrowotnego lasów na terenie Góry Św. Anny stwierdzono bardzo 
silne oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza na aparat asymilacyjny drzew. Lasy 
chronione są ze względu na występowanie zagrożeń ze strony zanieczyszczeń 
powietrza. Za lasy uszkodzeń przemysłowych uznano lasy położone na gruntach wsi 
Raszowa, Krasowa, Łąki Kozielskie oraz miasta Leśnica (w sąsiedztwie Zdzieszowic). 

Głównymi źródłami zanieczyszczeń atmosfery, zlokalizowanymi na terenie gminy Leśnica, są 
nieliczne zakłady produkcyjne, lokalne kotłownie oraz sieć komunikacyjna, w tym 
szczególnie komunikacji drogowej. Największym źródłem emisji zanieczyszczeń 
komunikacyjnych jest autostrada, stanowiąca emitor liniowy. Droga o natężeniu ruchu 
do 15 tys. pojazdów na dobę jest źródłem pyłu, ołowiu, SO2, Co i PM10, przy czym 
stężenia nie przekraczają wartości dopuszczalnych. Wyjątek stanowi emisja tlenków 
azotu, które mogą powodować przekroczenia stężeń dopuszczalnych w pasie o szerokości 
ok. 50m. 
 
3.3. ZAGROŻENIA POWIERZCHNI ZIEMI 

3.3.1. Obszary naturalnych zagrożeń geologicznych 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. 
Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) obszary naturalnych zagrożeń geologicznych to obszary, na 
których występują masowe ruchy ziemi powstające naturalnie lub na skutek działalności 
człowieka takie jak osuwanie, spełzywanie lub obrywanie powierzchniowych warstw skał, 
zwietrzeliny i gleby. Zgodnie z ww. ustawą do obserwacji terenów zagrożonych ruchami 
masowymi ziemi oraz terenów, na których te ruchy występują, a także prowadzenia rejestru 
zawierającego informacje o tych terenach (w tym szczególnie dot. lokalizacji, warunków 
geologicznych i glebowych tych terenów, a także opis zagrożeń ruchami masowymi ziemi) 
zobowiązany jest starosta. Tereny te wyznacza się w celu ograniczenia występowania szkód 
powodowanych przez ruchy masowe ziemi. 
Dla terenu gminy Leśnica starosta Strzelecki nie wskazał lokalizacji obszarów 
naturalnych zagrożeń geologicznych, ani też nie prowadzi rejestru zawierającego 
informacje o tych terenach mimo, że takie tereny występują. 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 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. 

Ze względu na znaczne zróżnicowanie hipsometryczne obszaru gminy zagrożenie 
erozją w części północnej i centralnej jest bardzo duże. Nachylenie stoków oraz 
zalegające pokrywy lessowe powodują dużą podatność terenu na występowanie zjawisk 
spływów powierzchniowych. Z tego względu w procesach zagospodarowania 
przestrzennego powinno się maksymalnie unikać działań wzmagających erozję, 
w szczególności prowadzących do zniszczenia pasów i obszarów zadrzewień, zakrzewień 
i zadarnień. Pod względem erozji wodnej najbardziej zagrożone są obszary skrzydeł obniżeń 
dolinnych. Z kolei erozja wietrzna ma największe znaczenie na obszarach gruntów 
ornych w północnej części gminy oraz w części południowej, gdzie uprawy rolne mają 
charakter wielkoprzestrzenny, a w powierzchniowej części profilu glebowego występują 
pokrywy lessów i glin zwietrzelinowych.  

Inne czynne obecnie procesy geomorfologiczne, które mają znaczenie to procesy krasowe 
oraz fluwialne. 
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3.3.2. Zanieczyszczenie gleb 

Głównym zagrożeniem dla gleb są metale ciężkie. W latach 1992-2002 SCHR przebadała 
z terenu gminy Leśnica 19 prób glebowych. Procentowy udział prób o wartości metali 
ciężkich wyższej niż naturalna przedstawia się następująco: dla kadmu – 26,3%, dla miedzi – 
10,5%, dla niklu – 5,3%, dla ołowiu – 5,3% i dla cynku –21,0%. Ogólnie w porównaniu do 
innych gmin województwa gmina Leśnica charakteryzuje się większym zagrożeniem 
zanieczyszczeniem gleb przez metale ciężkie (średnie stężenia ww. pierwiastków 
śladowych w glebach gminy są wyższe niż średnie uzyskane dla województwa 
opolskiego, ale też niższe od wartości dopuszczalnych stężeń metali ciężkich w glebach). W 
dużym stopniu są one wynikiem zanieczyszczeń atmosfery przez sąsiednie zakłady 
przemysłowe Zdzieszowic i Kędzierzyna – Koźla. 
 
3.4. ODPADY 

Gospodarka odpadami na terenie gminy sprowadza się do zorganizowanego systemu ich 
odbioru oraz składowania na urządzonym składowisku przy granicy z terenem 
przemysłowym ArcelorMittal Poland S.A. w Zdzieszowicach. Lokalnie na terenie wszystkich 
wsi zinwentaryzowano nielegalne, dzikie składowiska odpadów, które należy zrekultywować.  
W przyszłości gospodarką odpadami na terenie gminy zajmować się ma Związek 
Międzygminny „Czysty Region”, do którego gmina Leśnica zadeklarowała przynależność. 
Związek wykonywać będzie publiczne zadania z zakresu gospodarowania odpadami 
komunalnymi, m.in. w zakresie budowy i eksploatacji Regionalnego Centrum 
Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów (na terenie Miejskiego Składowiska 
Odpadów w Kędzierzynie-Koźlu). 
 
3.5. KLIMAT AKUSTYCZNY 

Dopuszczalne poziomy hałasu określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 
czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, 
poz. 826).  

Klimat akustyczny na terenie miasta i gminy Leśnica kształtuje w znacznej mierze ruch 
komunikacyjny. 
Źródłami tego hałasu są: 
 autostrada A4, 
 węzeł drogowy „Olszowa” (położony niedaleko granicy gminy na terenie gminy Ujazd),   
 droga wojewódzka nr 426 relacji Strzelce Opolskie - Kędzierzyn-Koźle, 
 drogi powiatowe, 
 linia kolejowa znaczenia krajowego nr 136 relacji Kędzierzyn-Koźle – Opole, 
 linia kolejowa znaczenia regionalnego nr 175 relacji Kłodnica – Strzelce Op. 
Na klimat akustyczny gminy ma również wpływ Koksowania Zdzieszowice. 

Najbardziej zagrożonymi są tereny przyległe do autostrady A-4 biegnącej wzdłuż osi Góra 
Św. Anny – Wysoka – Kadłubiec – Dolna – Czarnocin. Na terenie wsi Wysoka przy 
autostradzie wystąpiło zagrożenie dla budynków spowodowane drganiami 
i wibracjami. 
Rejon autostrady objęty jest „Programem ochrony środowiska przed hałasem dla terenów 
poza aglomeracjami wzdłuż dróg krajowych z terenu województwa opolskiego na lata 2008 – 
2013”  
Z programu wynika, że na obszarze gminy uciążliwy hałas komunikacyjny spowodowany 
ruchem samochodowym na autostradzie występuje po wschodniej stronie terenów zabudowy 
wsi Góra Św. Anny, Wysoka i Kadłubiec.  
W Programie dla tych terenów ustalono dział ania naprawcze do wykonania w celu poprawy 
klimatu akustycznego obejmujące pomiary skuteczności istniejących ekranów akustycznych, 
rozbudowa istniejących urządzeń przeciwdźwiękowych (jeżeli na podstawie analizy wyników 
pomiarów zostanie stwierdzona taka potrzeba). 

Ocenia się, że przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu komunikacyjnego występują 
także na terenach zabudowanych wsi i miasta położonych wzdłuż dróg ponadlokalnych, w 
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tym szczególnie wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 426 relacji Strzelce Opolskie – Kędzierzyn-
Koźle oraz drogi powiatowej relacji Zdzieszowice – Ujazd.  

Istotnym źródłem hałasu jest także przebiegająca tranzytowo przez teren gminy (grunty wsi 
Raszowa) linia kolejowa znaczenia krajowego nr 136 relacji Kędzierzyn-Koźle – Opole, 
stanowiąca odcinek szlaku komunikacyjnego Szczecin – Wrocław - Kraków. Brak pomiarów 
hałasu komunikacyjnego nie pozwala na jednoznaczne określenie wielkości i zasięgu 
przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu. (Na terenie gminy nie prowadzi się badań 
klimatu akustycznego w ramach PMŚ).  

Istniejąca lokalna linia kolejowa nr 175 jest obecnie nieczynna, nie stanowi więc źródła 
hałasu. Jednak do czasu przesądzenia o jej przyszłym wykorzystaniu linia powinna być 
traktowana jako potencjalne źródło hałasu.  

W sporządzonej przez gminę aktualizacji programu ochrony środowiska wskazano szereg 
działań mających na celu poprawę klimatu akustycznego oraz ograniczających uciążliwości 
związane z emisją hałasu, w tym następujące działania bezpośrednio związane z 
planowaniem przestrzennym: 

- przestrzeganie zasad strefowania w planowaniu przestrzennym m.in. lokalizowania w 
sąsiedztwie przedsięwzięć o zbliżonej uciążliwości hałasu (jednostka odpowiedzialna  - 
Gmina Leśnica); 

- tworzenie obszarów ograniczonego użytkowania zgodnie z wymogami obowiązujących 
przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska (jednostka odpowiedzialna – 
Powiat). 

Do czasu utworzenia tych obszarów, proponuje się, w celu ochrony mieszkańców gminy 
przed uciążliwym hałasem, nie wyznaczanie nowych terenów zabudowy, dla których ustalone 
są dopuszczalne poziomy hałasu, w zasięgu potencjalnego ponadnormatywnego 
oddziaływania tras komunikacyjnych, tj. w odległości mniejszej niż:  
 200m od autostrady, 
 150m od linii kolejowej nr 136, 
 50m od drogi wojewódzkiej nr 426 i linii kolejowej nr 175. 
 
3.6. PROMIENIOWANIE NIEJONIZUJĄCE 

Zagrożenia promieniowaniem niejonizującym na terenie gminy Leśnica powodują głównie 
napowietrzne linie elektroenergetyczne wysokich napięć 110 i 220 KV oraz nieliczne stacje 
nadawcze telefonii komórkowej, usytuowane na gruntach wsiach: Góra Św. Anny,  Dolna, 
Wysoka i w mieście Leśnica. Dopuszczalne poziomy promieniowania elektromagnetycznego 
określa rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów pól 
elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych 
poziomów (Dz. U. z 2003r. Nr 192, poz. 1883). 

Na terenie gminy nie prowadzi się badań poziomów pól elektromagnetycznych w ramach 
PMŚ, nie utworzono też dla żadnego z ww. obiektów obszarów ograniczonego użytkowania 
zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska, 
choć dwie linie we wsi Zalesie Śląskie (110 KV I 220 KV) biegną w bezpośrednim 
sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej.  

W sporządzonej przez gminę aktualizacji programu ochrony środowiska wskazano – jako 
jeden z kierunków działań mających na celu ochronę mieszkańców gminy przed szkodliwym 
oddziaływaniem pół elektromagnetycznych - tworzenie obszarów ograniczonego 
użytkowania zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawnych w zakresie ochrony 
środowiska (jednostka odpowiedzialna – Marszałek). 
Do czasu utworzenia tych obszarów, proponuje się,  w celu ochrony mieszkańców gminy 
przed szkodliwym oddziaływaniem pół elektromagnetycznych, wykluczenie lokalizacji 
nowych obiektów przeznaczonych na pobyt ludzi w zasięgu potencjalnego szkodliwego 
oddziaływania linii, tj. w odległości mniejszej niż:  
 30m – mierząc od osi jednotorowej linii 220 kV relacji Groszowice – Kędzierzyn (25m od 

skrajnego przewodu roboczego), 
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 19m – mierząc od osi dwutorowej linii 110kV relacji Blachownia – Strzelce Opolskie – 
Ozimek oraz dwutorowej linii 110kV relacji Blachownia – Zdzieszowice (14,5m od 
skrajnego przewodu roboczego). 

 
3.7. ZAGROŻENIA ZASOBÓW ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO 

W wyniku gospodarczej działalności człowieka na terenie gminy Leśnica znacznej degradacji 
uległy wszystkie typy środowisk przyrodniczych tj. środowisko wodne, łąkowe, leśne 
i murawowe. Największy wpływ na nie miała postępująca urbanizacja terenu, rozwój sieci 
transportowej, a także gospodarka rolna i leśna oraz związane z nimi melioracje 
odwadniające. Zbiorowiska roślinne wykazują ponadto istotne zmiany, spowodowane 
wielkopowierzchniowym oddziaływaniem zanieczyszczeń atmosferycznych, co najwyraźniej 
uwidacznia się w rejonie zakładów koksowniczych w Zdzieszowicach. 

Największe zagrożenia środowiska przyrodniczego na terenie gminy związane są ze 
zjawiskami: 

 intensyfikacji rolnictwa poprzez: 
- stosowanie środków ochrony roślin, 
- stosowanie nawozów sztucznych, 
- zaorywanie miedz i nieużytków, 
- likwidację zadrzewień i zakrzewień śródpolnych, 
- wprowadzanie monokultur rolnych, 
- przenawożenie łąk i pastwisk, 
- melioracje; 

 zanieczyszczenia atmosfery poprzez: 
- emisję zanieczyszczeń przemysłowych z zakładów położonych poza 

rozpatrywanym obszarem tj. Zakłady Koksownicze w Zdzieszowicach, 
Zakłady Chemiczne Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu, Zakłady Azotowe w 
Kędzierzynie- Koźlu4, 

- tzw. niską emisję zanieczyszczeń powietrza z terenów zurbanizowanych 
miasta - brak zcentralizowanego systemu grzewczego; 

 zanieczyszczania wody wskutek: 
- odprowadzania części ścieków bytowych i bytowo-gospodarczych do wód 

powierzchniowych i do ziemi, 
- braku odbioru ścieków ze zbiorników wybieralnych i właściwa ich depozycja, 
- niewłaściwe zabezpieczenie gnojowników, pryzm kompostowych i 

kiszonkowych, 
- odprowadzania ścieków do kanalizacji burzowej, 
- intensywnej gospodarki rolnej – spływ do wód powierzchniowych środków 

ochrony roślin i nawozów, 
- nielegalnego składowania odpadów; 

 gospodarki leśnej poprzez: 
- wprowadzanie gatunków drzew niezgodnych z siedliskiem (degeneracja 

lasu), 
- wprowadzanie monokultur leśnych, wskutek czego następuje między innymi 

wyjałowienie gleby, ograniczenie procesów regeneracyjnych lasu i drastyczne 
ograniczenie nisz ekologicznych, 

- odmładzanie drzewostanów, wskutek czego zmniejsza się ilość potencjalnych 
nisz ekologicznych i pozbawia się ekosystem leśny gatunków zwierząt 
właściwych dla drzewostanów wyższych klas wieku (dziuplaki, sowy, 
nietoperze, tysiące gatunków bezkręgowców), 

- zubażanie fitocenoz leśnych o materię organiczną wskutek wywożenia i 
spalania materiału z cięć pielęgnacyjnych, 

- likwidację zadrzewień, 

                                                 
4
 Niekorzystny dominujący kierunek wiatrów na Opolszczyźnie (z południa i południowego zachodu) 

powoduje, że teren ten znajduje się pod niekorzystnym wpływem emitorów tych zakładów. Skala tego 
zagrożenia jest bardzo duża, chociaż w wyniku prowadzenia procesów udoskonalających „czyste” 
technologie produkcji sukcesywnie zmniejsza się. 
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- usuwania z lasów starych, martwych i dziuplastych drzew będących 
środowiskiem życia dla tysięcy gatunków roślin i zwierząt. 

Część z tych zagrożeń można ograniczyć poprzez racjonalną politykę przestrzenną, w 
szczególności poprzez właściwe ustalenie i przestrzeganIe zasad zagospodarowania 
obszarów rolnych i zasad gospodarki wodno-ściekowej.  
 
3.8. OBSZARY OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA 

Na terenie gminy Leśnica nie ma obszarów ograniczonego użytkowania, które -  zgodnie 
z art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska – tworzy się dla 
zakładu lub innego obiektu w przypadku, gdy z postępowania w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko, z analizy porealizacyjnej lub przeglądu ekologicznego wynika, 
że mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i 
organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska, wymagane 
obowiązującymi przepisami.  
W świetle obowiązujących przepisów obszary takie mogą być utworzone dla następujących 
obiektów znajdujących się na terenie gminy: 
 składowisko odpadów komunalnych na gruntach wsi Krasowa, 
 autostrada A-4, 
 wojewódzka droga publiczne nr 426,  
 linia kolejowa nr 136, 
 napowietrzne linie elektroenergetyczne 110 i 220kV. 

Poza składowiskiem odpadów żaden z ww. obiektów nie dotrzymuje wymaganych 
standardów jakości środowiska.  

 
3.9. ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDZI I MIENIA 

3.9.1. Zagrożenie powodziowe 

Uboga sieć rzeczna, jej rozmieszczenie i charakter, ma zasadniczy wpływ na bardzo 
niskie prawdopodobieństwo występowania powodzi na terenie gminy Leśnica. 
W trakcie katastrofalnej powodzi w 1997 roku przepływ wezbrania powodziowego mieścił się 
istniejących korytach rzek, a zostały podtopione tylko nieliczne tereny rolne sołectwa 
Raszowa, Krasowa i Łąki Kozielskie, co dowodzi, że na terenie gminy zagrożenie 
powodziowe jest niewielkie.  
Obszary okresowo zalewane i podtapiane ograniczone są do den dolin rzecznych Potoku 
Cedruń i Łąckiej Wody. W celu ochrony przed skutkami tych zjawisk tereny zalewane i 
podtapiane (pokazane w opracowaniu ekofizjograficznycznym) powinny być 
wyłączone z zabudowy. 

Dla poprawy bezpieczeństwa powodziowego na terenie gminy planowany jest zbiornik małej 
retencji. Zbiornik ma powstać na cieku ŁĄCKA  WODA, stanowiącego lewostronny dopływ 
Potoku Padół, na gruntach wsi ŁĄKI KOZIELSKIE. Przewiduje się budowę zbiornika w 
dwóch wariantach: 

- wariant 1 obejmuje budowę suchego zbiornika redukującego jedynie falę powodziową 
o rzędnej max PP 199,75m n.p.m. i powierzchni 20,4ha oraz objętości V + 232 tys. 
m3, 

- wariant 2 obejmuje budowę zbiornika użytkowego o rzędnej NPP 198,00m n.p.m. 
i powierzchni 22,8ha oraz objętości V = 256 tys. m3. 

Rezerwa powodziowa wynosi ok. 225 tys. m3, a wysokość piętrzenia (zbliżona dla obydwu 
wariantów) wynosi H=4,4m. Potrzeba budowy zbiornika wynika głównie z ochrony 
przeciwpowodziowej terenów zabudowanych wsi Łąki Kozielskie, w rejonie częstego 
występowania wylewów wód z koryta rzeki. Zlewnia, którą zamyka zbiornik, w przeważającej 
części ma charakter górski. Spadki średnie wahają się w granicach 10o/oo. 

Poniżej tej części zlewni usytuowany jest zakład IZOBUD zajmujący się produkcją papy. 
Lokalizacja zbiornika znajduje się poza otuliną Parku Krajobrazowego GÓRA ŚW. ANNY. 
Budowa zbiornika jest uzasadniona nie tylko potrzebą ochrony przeciwpowodziowej 
zabudowy usługowo-mieszkaniowej i produkcyjnej wsi, ale także potrzebą poprawy 
funkcjonowania środowiska, w tym szczególnie podniesienia wartości przyrodniczej terenów 
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narażonych na różnorodne zagrożenia ze strony przemysłu Kędzierzyna-Koźla 
i Zdzieszowic. Zbiornik nie został ujęty w obowiązującym miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego wsi ŁĄKI KOZIELSKIE pomimo tego, że w 2000r. 
opracowano „Koncepcję techniczną” (PPUH EKOMEL w Opolu ). 

3.9.2. Zagrożenie osuwania się mas ziemnych. 

Ze względu na warunki gruntowo-geomorfologiczne w gminie Leśnica występują 
obszary zagrożone osuwaniem się mas ziemnych. Najbardziej groźne zjawiska natury 
katastrof mogą wystąpić w północnej części terenu gminy (wieś Góra Św. Anny, Poręba, 
Czarnocin i północne obszary miasta oraz wsi Zalesie Śląskie i Lichynia, na 
nieustabilizowanych stokach dolin, gdzie zachodzić mogą samoczynnie.  
Ze względu na to, że Starosta Strzelecki nie wskazał tych obszarów ani też nie prowadzi 
rejestru zawierającego informacje o tych obszarach nie jest możliwe jednoznaczne 
wskazanie ich granic.  

Obszary te zajmują duże powierzchnie i są w znacznej części zainwestowane (obejmują całe 
wsie, np. Poręba i Czarnocin), stąd nie w pełni uzasadniony wydaje się całkowity zakaz 
lokalizacji tam nowej zabudowy. Ze względu jednak na potencjalne zagrożenie osuwania się 
mas ziemnych obszary te powinny być traktowane jako obszary ograniczonego rozwoju 
zabudowy a możliwość realizacji nowej zabudowy powinna być uwarunkowana 
sporządzeniem każdorazowo badań inżynieryjno-geologicznych i ewentualnym 
zastosowaniem środków technicznych zwiększających odporność budynków na te 
zagrożenia.  

3.9.3. Zagrożenie wystąpienia poważnych awarii 

Na terenie gminy Leśnica nie ma zakładów zaliczonych do zakładów o dużym ryzyku 
wystąpienia poważnych awarii (ZDR) ani zaliczonych do zakładów o zwiększonym ryzyku 
wystąpienia poważnej awarii (ZZR). 
Poza ww. zakładami, źródłem zagrożeń środowiskowych jest transport materiałów 
niebezpiecznych po drogach publicznych. Przez teren gminy przebiega jedna drogowa trasa 
transportu materiałów niebezpiecznych – autostrada A4. Należy przyjąć, że występuje 
statystyczne prawdopodobieństwo potencjalnego wystąpienia awarii komunikacyjnych, 
mogących zagrozić środowisku. Obszarami szczególnego zagrożenia są tereny 
zlokalizowane w pobliżu autostrady. 
Zadania koordynacji (m. in.) prac związanych z poważnymi awariami i ewentualnie 
powstałymi zagrożeniami regulują stosowne procedury na szczeblu powiatowym, w 
powiązaniu z działaniem służb ratowniczych. Powinny być one zawarte w Powiatowym 
Planie Reagowania Kryzysowego.  

 
3.10. WNIOSKI DO KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

1. Uwzględnić występowanie w Raszowej dwóch udokumentowanych złoża kruszywa 
naturalnego. 

2. Ukształtować Przyrodniczy Systemu Obszaru (PSO) poprzez wydzielenie w strukturze 
przestrzennej gminy obszarów cennych przyrodniczo, a także predysponowanych do 
pełnienia funkcji przyrodniczych ze względu na swoje położenie, z uwzględnieniem 
wszystkich istniejących i projektowanych form ochrony przyrody. 

3. Chronić na terenach rolnych pasy i obszary zadrzewień, zakrzewień i zadarnień oraz 
zwrócić uwagę na potrzebę tworzenia nowych zadrzewień śródpolnych, szczególnie 
w południowej części terenu gminy  

4. Uwzględnić ochronę wód powierzchniowych i podziemnych przy ustalaniu: 
- zasad zagospodarowania terenów przyległych do wód powierzchniowych (potoków i 

zbiorników w Raszowej), 
- zasad ochrony zasobów środowiska, 
- kierunków rozwoju infrastruktury wodościekowej. 

5. Uwzględnić  działania zmierzające do obniżenia poziomu stężeń pyłu (PM10) określone 
w „Programie ochrony powietrza dla strefy krapkowicko-strzeleckiej”.  
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6. Nie wyznaczać nowych terenów zabudowy, dla których ustalone są dopuszczalne 
poziomy hałasu, w zasięgu potencjalnego ponadnormatywnego hałasu komunikacyjnego 
oraz uwzględnić  działania zmierzające do poprawy klimatu akustycznego oraz ochrony 
przed hałasem określone w aktualizacji programu ochrony środowiska. 

7. Wykluczyć lokalizację nowych obiektów z pomieszczeniami na pobyt ludzi w zasięgu 
potencjalnego szkodliwego oddziaływania pół elektromagnetycznych linii 
elektroenergetycznych wysokich napięć.  

8. Wykluczyć z zabudowy obszary występowania okresowych zalewów i podtopień. 

9. Uwzględnić lokalizację planowanego zbiornika małej retencji na cieku Łącka Woda.  

10. Wskazać granice stref zagrożonych osuwaniem mas ziemnych oraz ograniczyć na tych 
obszarach rozwój zabudowy a realizację nowej zabudowy uwarunkować sporządzeniem 
każdorazowo badań inżynieryjno-geologicznych i ewentualnym zastosowaniem środków 
technicznych zwiększających odporność budynków na te zagrożenia.  
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ROZDZIAŁ III 

UWARUNKOWANIA HISTORYCZNO – KULTUROWE I KRAJOBRAZOWE  

 

1. PRAWNE FORMY OCHRONY WARTOŚCI KULTUROWYCH 
 
Art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 
z 2003r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) wprowadza następujące formy ochrony zabytków: 

- wpis do rejestru zabytków, 
- uznanie za pomnik historii, 
- utworzenie parku kulturowego, 
- ustalenie ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 

Jednocześnie ww. ustawa stanowi, że ochronie i opiece podlegają, bez względu na stan 
zachowania: 

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. 

 [Drukiem wytłuszczonym wyróżniono formy ochrony oraz rodzaje zabytków występujące na 
terenie gminy Leśnica.] 
 

2. ZASOBY KULTUROWE GMINY LEŚNICA – TOŻSAMOŚĆ MIEJSCA 
 
2.1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ZASOBÓW KULTUROWYCH GMINY  
 
Gminę Leśnica należy zaliczyć do terenów o bogatych zasobach 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 ponad 470 zabytków, z czego ok. 65% stanowią 
zabytkowe obiekty budowlane, a ok. 35% zabytki archeologiczne. 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 
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. 
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Liczniej na terenie gminy Leśnica udokumentowano zabytki nieruchome. Obiekty zabytkowe 
występują w mieście oraz we wszystkich wsiach gminy. Dominująca ich ilość znajduje się na 
terenie miasta Leśnica oraz na Górze Św. Anny. Większa liczba zabytków znajduje się 
ponadto we wsi Zalesie Śl., Dolna, Raszowa, oraz Wysoka. 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.  

Jednak 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 ok. 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 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, rzadko występują 
założenia folwarczne (dworskie), które znajdują się we wsi Zalesie Śl., Lichynia i Czarnocin. 
Do dziś przetrwały one w znacznym stopniu przekształcone. 
 

Poza zabytkami nieruchomymi w gminie Leśnica znajduje się teren obejmujący Górę 
Św. Anny i jej otoczenie, który, jako miejsce upamiętniające wydarzenia historyczne z 
dużą ilością cennych obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków oraz 
unikalną przestrzenią przyrodniczą,  uznano za POMNIK HISTORII, co stanowi jedną z 
ustawowych (unikalnych) form ochrony zabytków. Trwają przygotowania jego wpisu 
na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. 

Oceniając wartość kulturową terenów poszczególnych miejscowości gminy należy stwierdzić, 
że ilość jak i ustanowione formy ochrony obiektów zabytkowych świadczą o dużej 
wartości kulturowej miasta LEŚNICA, GÓRY ŚW. ANNY oraz wsi WYSOKA. Wśród 
pozostałych wsi wyróżnia się jeszcze wieś ZALESIE ŚL i DOLNA. Ilość i jakość 
zabytków nieruchomych powinna decydować o potrzebie ochrony zabytkowych 
układów przestrzennych oraz o zakresie tej ochrony. 
 
2.2.  ZABYTKI ARCHEOLOGICZNE 

Zabytkami archeologicznymi na terenie gminy Leśnica są następujące zewidencjonowane 
stanowiska archeologiczne:  

TABELA 5 
MIASTO I GMINA LEŚNICA - wykaz stanowisk archeologicznych 

Lp Miejscowość 
Nr stano-

wiska 
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   
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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 
punkt osadniczy 

epoka kamienia 
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  



 59 

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  

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  
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89 Wysoka  37 punkt osadniczy  prehist  

90 Wysoka 38 punkt osadniczy  wczesne średniowiecze  

91 Wysoka  39 punkt osadniczy  prehist  

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  

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 
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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  

158 Miasto Leśnica  28 osada Średniowiecze XIII – XV w  

159 Miasto Leśnica 29 osada  Średniowiecze XIV – XV w  

Źródło: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu 

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. Stanowiska 
archeologiczne, zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568) podlegają ochronie prawnej. Wszelkie roboty 
ziemne lub zmiany charakteru dotychczasowej działalności w miejscach, gdzie 
znajdują się zabytki archeologiczne powinny być wyprzedzająco zgłaszane i 
uzgadniane z wojewódzkim konserwatorem zabytków oraz wykonywane zgodnie z 
zasadami ochrony zabytków określonymi w ww. ustawie.  

 



 62 

2.3.  POZOSTAŁE ZABYTKI NIERUCHOME 
 
2.3.1. Zabytki wpisane do rejestru zabytków województwa opolskiego 

Poza wyżej wykazanymi zabytkami archeologicznymi do rejestru zabytków województwa 
opolskiego wpisane są następujące zabytki nieruchome zlokalizowane na terenie gminy 
Leśnica:  
 
TABELA 6 
MIASTO I GMINA LEŚNICA - wykaz zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru 
zabytków województwa opolskiego (bez zabytków archeologicznych) 
 

 
Lp. 

 
Miejscowość  

 
Obiekt i adres  

 
Data 

powstania  

Nr decyzji o wpisie 
do rejestru / data 

wpisania  

1.  Dolna kościół parafialny p.w. św. Piotra 
i Pawła 

XV 1131/66 z 09.02.1966 

2.  Dolna mogiła zbiorowa powstańców 
śląskich 

1921 203/89 z 07.02.1989 

3.  Góra św. Anny obszar na Górze św. Anny  185/49 z 18.07.1949 

4.  Góra św. Anny klasztor  1/50 z 21.11.1950 

5.  Góra św. Anny kościół  1/50 z 21.11.1950 

6.  Góra św. Anny dziedziniec krużgankowy  1/50 z 21.11.1950 

7.  Góra św. Anny zespół kaplic: kaplica p.w. św. 
Józefa 

I poł. XVIII 2010/74 z 29.04.1974 

8.  Góra św. Anny zespół kaplic: 26 kaplic Drogi 
Męki Pańskiej i Dróżek Matki 
Boskiej 

1700-1709, 
1760-1764 

2010/74 z 29.04.1974 

9.  Góra św. Anny zespół kaplic: 6 kaplic Maryjnych XVIII 2010/74 z 29.04.1974 

10.  Góra św. Anny dwie mogiły żołnierskie  233/89 z 30.12.1989 

11.  Góra św. Anny mogiła powstańców śląskich na 
cmentarzu przykościelnym 

 232/89 z 30.12.1989 

12.  Góra św. Anny Muzeum Czynu Powstańczego, 
ul. Leśnicka 28 

 2276/91 z 08.07.1991 

13.  Góra św. Anny dom mieszkalny, ul. Leśnicka 22 XVIII/XIX 1776/66 z7.10.1966 

14.  Góra św. Anny dom ul. Powstańców Śląskich 2 1797 1779/66 z7.10.1966 

15.  Góra św. Anny dom Rynek 11 1810 1777/66 z7.10.1966 

16.  Góra św. Anny piec wapienniczy szybowy 
wolnostojący 

 2226/90 z 10.07.1990 

17.  Góra św. Anny dom wypoczynkowo – 
rekolekcyjny Dom Pielgrzyma, 
ul. Jana Pawła II 

1929-1938 26/2004 z 27.01.2004 

18.  Leśnica osiedle zabytkowe  155/57 z 12.09.1957 

19.  Leśnica kościół parafialny p.w. św. 
Trójcy 

1717, 1843 1135/66 z 10.02.1966 

20.  Leśnica kościół cmentarny p.w. NMP XVI/XVII, XIX 1136/66 z 10.02.1966 

21.  Leśnica mogiła zbiorowa powstańców 
śląskich na cmentarzu 
parafialnym 

 204/89 z 14.02.1989 

22.  Leśnica dworzec kolejowy 1933 - 1936 81/2009 z  
11.02.2009 

23.  Leśnica dom, ul. Bolesława Chrobrego 
11 

I poł. XIX 1889/67 z 12.10.1967 

24.  Leśnica dom, ul. Bolesława Chrobrego 
15 

I poł. XIX 1891/67 z 12.10.1967 

25.  Leśnica dom, ul. Ligonia 2 pocz. XIX 1892/67 z 12.10.1967 

26.  Leśnica dom, ul. Ludowa 2 I poł. XIX 1893/67 z 12.10.1967 

27.  Leśnica dom, ul. Ludowa 3 I poł. XIX 1894/67 z 12.10.1967 

28.  Leśnica dom, ul. Ludowa 5 poł. XIX 1895/67 z 12.10.1967 

29.  Leśnica dom, ul. Ludowa 7 poł. XIX 1896/67 z 12.10.1967 

30.  Leśnica dom, ul. Ludowa 9 poł. XIX 1897/67 z 12.10.1967 
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31.  Leśnica dom, ul. Młyńska 2 I poł. XIX 1898/67 z 12.10.1967 

32.  Leśnica dom, Rynek 4 XIX 1880/67 z 01.06.1967 

33.  Leśnica dom, Rynek 7  1881/67 z 01.06.1967 

34.  Leśnica dom, Rynek 8 XIX 1882/67 z 02.06.1967 

35.  Leśnica dom, Rynek 12  1883/67 z 02.06.1967 

36.  Leśnica dom, Rynek 22 poł. XIX 1884/67 z 02.06.1967 

37.  Leśnica dom, Rynek 23 poł. XIX 1885/67 z 02.06.1967 

38.  Leśnica dom, Rynek 24 poł. XIX 1887/67 z 11.10.1967 

39.  Leśnica dom, Rynek 25 poł. XIX 1888/67 z 11.10.1967 

40.  Leśnica dom, ul. Strzelecka 3 pocz. XIX 1899/67 z 12.10.1967 

41.  Leśnica młyn wodny, ul. Porębska 6 XIX 972/65 z 28.01.1965 

42.  Raszowa kościół parafialny p.w. 
Wszystkich Świętych 

XV/XVI 142/54 z 27.12.1954 

43.  Raszowa dawny Spichlerz, obecnie 
restauracja  ul. Kościelna 4 

1802, 1956 2072/82 z 18.02.1982 
 

44.  Wysoka kościół parafialny p.w. św. 
Floriana wraz z wnętrzem 

Pocz. XVII 141/54 z 27.12.1954 

45.  Wysoka dom nr 20 XVIII/XIX 1916/67 z 21.10.1967 

46.  Wysoka dom nr 46 1733 1918/67 z 21.10.1967 

47.  Zalesie Śląskie kościół parafialny p.w. św. 
Jadwigi 

II poł. XIV, 
1812-15 

885/64 z 15.05.1964 

Źródło: Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2013-2016 

 
Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami prowadzenie prac 
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do 
rejestru a także wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku wymaga 
pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków. 

W przypadku kaplic w zespole klasztorno - kalwaryjnym na Górze Św. Anny stan 
prawnej ochrony jest jednak niejasny; zgodnie z decyzją w sprawie wpisania dobra kultury do 
rejestru zabytków z dnia 29 kwietnia 1974r. do rejestru zabytków wpisane są 33 kaplice (26 
kaplic Drogi Męki Pańskiej i Dróżek Matki Boskiej, 6 kaplic maryjnych oraz kaplica p.w. Św.  
Józefa), tymczasem kaplic jest więcej i nie wiadomo, których decyzja dotyczy  (dla 39 kaplic 
sporządzone są „karty białe”, jednak na żadnej nie ma numeru wpisu do rejestru zabytków). 

Niejasny też jest zakres ochrony obszaru na Górze Św. Anny uznanego za zabytek  
decyzją Wojewody Śląsko-Dąbrowskiego z dnia 18 lipca 1949 roku; w dostępnym odpisie 
decyzji nie ma określonych granic obszaru, którego decyzja dotyczy (określono jedynie, że 
jest to obszar o pow. 24,4057  ha w obrębach Góra Św. Anny (11,7834 ha) i Poręba (12,6223 
ha), a w opisie obszaru jest tylko mowa o drzewach i rzeźbie terenu, nie wymienia się 
żadnych obiektów budowlanych, stąd jego identyfikacja w dokumentach planistycznych jest 
niemożliwa.   
 
2.3.2. Zabytki ujęte w gminnej ewidencji zabytków 

W gminnej ewidencji zabytków ujęte są następujące zabytki nieruchome: 

TABELA 7 
MIASTO I GMINA LEŚNICA - wykaz zabytków nieruchomych ujętych w gminnej 
ewidencji zabytków 

Lp. Miejscowość Obiekt 
Adres /ew. cecha 

charakteru/ 
Rok / 
wiek 

Nr 
rejestru 
WUOZ 

Nr 
karty 

w 
GEZ 

1.  Leśnica kościół  pw. Trójcy 
Świętej  

ul. Kościelna  1717 , 
XIX w. 

1135/66 53 

2.  
 

Leśnica kościół cmentarny cmentarz parafialny w 
Leśnicy  

XVI – 
XVII w.  

1136/66 54 

3.  Leśnica kapliczka ul. Księżowiejska XVIII – 
XIX w. 

 160 

4.  Leśnica kapliczka ul. Zdzieszowicka nr 4  XIX w.  161 

5.  Leśnica kapliczka  ul. Żyrowska    162 
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6.  Leśnica dworzec kolejowy ul. Dworcowa  81/2009  
11.02. 
2009 

163 

7.  Leśnica dom  ul. Strażacka 9   202 

8.  Leśnica dom ul. Góry Św. Anny nr 2   167 

9.  Leśnica dom ul. Góry Św. Anny nr 6   168 
10.  Leśnica dom ul. Kościelna nr 1   164 

11.  Leśnica dom ul. Kościelna nr 3   165 

12.  Leśnica dom ul. Zdzieszowicka  nr 14   166 

13.  Leśnica dom ul. Brzegowa nr 11   170 

14.  Leśnica dom ul. Chrobrego nr 9   171 

15.  Leśnica dom ul. Chrobrego nr 11   1889/67 56 

16.  Leśnica dom ul. Chrobrego nr 15   1891/67 57 

17.  Leśnica dom ul. Chrobrego nr 17   58 

18.  Leśnica dom ul. Góry Św. Anny nr 12   169 

19.  Leśnica dom (stacja Caritas) ul. Kościuszki nr 3   172 

20.  Leśnica om (ZGK) ul. Kościuszki nr 5   173 

21.  Leśnica dom – internat SOSW ul. Kozielska  nr 20   174 
22.  Leśnica dom ul. Kozielska nr 20   175 

23.  Leśnica dom- internat SOSW ul. Kozielska nr 20   176 

24.  Leśnica bud. gosp. SOSW ul. Kozielska   177 

25.  Leśnica magazyn SOSW ul. Kozielska   178 

26.  Leśnica pawilon ogrodowy 
(kapliczka przy PG) 

ul. Kozielska   179 

27.  Leśnica budynek mieszkalny  ul. Kozielska 27   180 

28.  Leśnica dom ul. Księżowiejska nr 19   181 

29.  Leśnica Dom  ul. Ligonia 2  1892/67 182 

30.  Leśnica dom ul. Ligonia nr 4   72 
31.  Leśnica dom ul. Ludowa nr 1  1893/67 59 

32.  Leśnica dom ul. Ludowa nr 3  1894/67 60 

33.  Leśnica dom ul. Ludowa nr 5  1895/67 61 

34.  Leśnica dom ul. Ludowa nr 7  1896/67 62 

35.  Leśnica dom ul. Ludowa nr 9  1897/67 63 

36.  Leśnica dom ul. 1-go Maja nr 3  1899/67 183 

37.  Leśnica dom ul. 1-go Maja nr 7   73 

38.  Leśnica dom ul. Pl. Marka nr 1   184 

39.  Leśnica dom ul. Pl. Marka nr 3   185 

40.  Leśnica dom ul. Młyńska nr 1   186 

41.  Leśnica dom ul. Młyńska nr 17   188 
42.  Leśnica dom ul. Młyńska nr 27   189 

43.  Leśnica dom Pl. Narutowicza 1    190 

44.  Leśnica dom Pl. Narutowicza 2   191 

45.  Leśnica dom Pl. Narutowicza 3   192 

46.  Leśnica dom Pl. Narutowicza 4  1880/67 64 

47.  Leśnica dom Pl. Narutowicza 5   193 

48.  Leśnica dom Pl. Narutowicza 6   194 

49.  Leśnica dom Pl. Narutowicza 7  1881/67 65 

50.  Leśnica dom Pl. Narutowicza 8  1882/67 66 

51.  Leśnica dom Pl. Narutowicza 10   195 

52.  Leśnica dom Pl. Narutowicza 11   196 
53.  Leśnica dom Pl. Narutowicza 12  1883/67 67 

54.  Leśnica dom Pl. Narutowicza 22  1884/67 68 

55.  Leśnica dom Pl. Narutowicza 23  1885/67 69 

56.  Leśnica dom Pl. Narutowicza 24  1887/67 70 

57.  Leśnica dom Pl. Narutowicza 25  1888/67 71 

58.  Leśnica dom Pl. Narutowicza 26   197 

59.  Leśnica dom Pl. Narutowicza 27   198 

60.  Leśnica dom Pl. Narutowicza 28   199 

61.  Leśnica dom Pl. Narutowicza 29   200 

62.  Leśnica dom ul. Poprzeczna nr 2   201 

63.  Leśnica dom  ul. Porębska nr 6   205 

64.  Leśnica dom ul. Szpitalna 2    203 
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65.  Leśnica szpital ul. Szpitalna nr 20   204 

66.  Leśnica Galeria Sztuki (dawny 
magazyn) 

Pl. Targowy nr 2   206 

67.  Leśnica dom ul. Zdzieszowicka nr 11   207 

68.  Leśnica dom ul. Zdzieszowicka nr 24   208 

69.  Leśnica osiedla zabytkowe   155/57 52 

70.  Leśnica mogiła zbiorowa 
powstańców śląskich 

cmentarz parafialny  1135/66 55 

71.  Czarnocin kapliczka    81 

72.  Czarnocin dom ul. Wiejska nr 16   76 

73.  Czarnocin dom ul. Wiejska nr 34   79 

74.  Czarnocin dom ul. Wiejska nr 41   80 

75.  Czarnocin szopka ul. Wiejska nr 16   78 

76.  Czarnocin budynek gospodarczy  ul. Wiejska nr 16   77 

77.  Dolna kościół ul. Wiejska    1131/66 1 

78.  Dolna mogiła zbiorowa 
powstańców śląskich 

cmentarz parafialny   203/89 2 

79.  Dolna plebania ul. Wiejska    83 

80.  Dolna dom przedpogrzebowy    87 

81.  Dolna stajnia podworska    89 

82.  Dolna dom ul. Wiejska nr 7   82 

83.  Dolna dom ul. Wiejska nr 51   85 

84.  Dolna dom ul. Wiejska nr 62   86 

85.  Dolna budynek gospodarczy  ul. Wiejska nr 24   84 

86.  Dolna  kapliczka  ul. Wiejska    88 

87.  Góra Świętej 
Anny  

obszar Góry Św. Anny 
– pomnik historii 

  185 z 
dnia 
18.07.19
49 

3 

88.  Góra Świętej 
Anny  

bazylika świętej Anny  ul. Klasztorna 6 1480 r. 
1665 r., 
1781 r. 
1888 r. 
1868 r.  

1/50 5 

89.  Góra Świętej 
Anny  

klasztor franciszkanów ul. Klasztorna 6 1730 – 
49 r.  
1905 r. 

1/50 6 

90.  Góra Świętej 
Anny  

budynek noclegowy i 
gastr. 

Aleja Jana Pawła II 7 1939r. 26/2004 4 

91.  Góra Świętej 
Anny  

kaplica klasztorna 
p. w.  św. Józefa 

Ogród klasztorny   2010/74 40 

92.  Góra Świętej 
Anny  

kaplica Matki Boskiej 
Fatimskiej 

tzw. Rajski Plac    91 

93.  Góra Świętej 
Anny  

dziedziniec 
krużgankowy  

tzw. Rajski Plac  1/50 z 7 

94.  Góra Świętej 
Anny  

brama wejściowa na 
Rajski Plac 

   90 

95.  Góra Świętej 
Anny  

kaplica – brama 
wschodnia / V – stacja 
pogrzebowa/  

„Droga Męki Pańskiej” 1700 – 
09 r. 
1760 – 
64 r. 
XIX w.  

2010/74 8 

96.  Góra Świętej 
Anny  

kaplica – dom Annasza   „Droga Męki Pańskiej”  2010/74 9 

97.  Góra Świętej 
Anny  

kaplica II  stacja 
pogrzebowa 

   92 

98.  Góra Świętej 
Anny  

kaplica III stacja 
pogrzebowa 

   93 

99.  Góra Świętej 
Anny  

kaplica IV stacja 
pogrzebowa 

   94 

100.  Góra Świętej 
Anny  

kaplica VI stacja 
pogrzebowa 
 

  2010/74 32 
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101.  Góra Świętej 
Anny  

kaplica III Upadek    2010/74 10 

102.  Góra Świętej 
Anny  

kaplica II  Upadek    2010/74 11 

103.  Góra Świętej 
Anny  

kaplica Cedron   2010/74 12 

104.  Góra Świętej 
Anny  

kaplica Wieczernik   2010/74 13 

105.  Góra Świętej 
Anny  

kaplica  Święta 
Weronika  

  2010/74 14 

106.  Góra Świętej 
Anny  

kaplica Włożenie 
Krzyża 

  2010/74 15 

107.  Góra Świętej 
Anny  

kaplica Św. Rafała 
Archanioła 

  2010/74 16 

108.  Góra Świętej 
Anny  

kaplica Święte Schody” 
Gradusy 

  2010/74 17 

109.  Góra Świętej 
Anny  

kościół pw. św. Krzyża   2010/74 18 

110.  Góra Świętej 
Anny  

kaplica Serce Maryi   2010/74 30 

111.  Góra Świętej 
Anny  

kaplica Ratusz Piłata   2010/74 19 

112.  Góra Świętej 
Anny  

kaplica Zdrada Judasza   2010/74 20 

113.  Góra Świętej 
Anny  

kaplica Płaczące 
Niewiasty 

  2010/74 21 

114.  Góra Świętej 
Anny  

Kaplica I Upadek   2010/74 22 

115.  Góra Świętej 
Anny  

Kaplica Pałac Heroda   2010/74 23 

116.  Góra Świętej 
Anny  

kaplica Ogrójec   2010/74 24 

117.  Góra Świętej 
Anny  

kaplica Obnażenie   2010/74 25 

118.  Góra Świętej 
Anny  

kaplica Namaszczenie   2010/74 26 

119.  Góra Świętej 
Anny  

kaplica Pałac Kajfasza   2010/74 27 

120.  Góra Świętej 
Anny  

kaplica Grób Chrystusa   2010/74 28 

121.  Góra Świętej 
Anny  

kaplica Domek  NMP   2010/74 31 

122.  Góra Świętej 
Anny  

kaplica Cyrenejczyk   2010/74 29 

123.  Góra Świętej 
Anny  

kaplica Pożegnanie z 
Matką  

  2010/74 33 

124.  Góra Świętej 
Anny  

kaplica Przyjęcie w 
niebie NMP 

  2010/74 34 

125.  Góra Świętej 
Anny  

kaplica Koronacja NMP   2010/74 35 

126.  Góra Świętej 
Anny  

kaplica Królowa 
Patriarchów 

  2010/74 36 

127.  Góra Świętej 
Anny  

kaplica Św. Maria 
Magdalena 

  2010/74 37 

128.  Góra Świętej 
Anny  

kaplica Św. Helena   2010/74 38 

129.  Góra Świętej 
Anny  

kaplica Dom Pustelnika   2010/74 39 

130.  Góra Świętej 
Anny  

kaplica Królowa 
Aniołów 

   95 

131.  Góra Świętej 
Anny  

kaplica Matki 
Miłosierdzia 
 

   96 
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132.  Góra Świętej 
Anny  

kapliczka św. Jana przy 
kościele Matki Boskiej 
Wniebowziętej 

   97 

133.  Góra Świętej 
Anny  

Grota Lurdzka Matki 
Boskiej 

   98 

134.  Góra Świętej 
Anny  

gurtka w Grocie 
Lurdzkiej  

   99 

135.  Góra Świętej 
Anny  

kaplica stacji I przy 
Grocie Lurdzkiej  

   100 

136.  Góra Świętej 
Anny  

kaplica stacji II przy 
Grocie Lurdzkiej 

   101 

137.  Góra Świętej 
Anny  

kaplica stacji III przy 
Grocie Lurdzkiej 

   102 

138.  Góra Świętej 
Anny  

kaplica stacji IV przy 
Grocie Lurdzkiej 

   103 

139.  Góra Świętej 
Anny  

kaplica stacji V przy 
Grocie Lurdzkiej 

   104 

140.  Góra Świętej 
Anny  

kaplica stacji VI przy 
Grocie Lurdzkiej 

   105 

141.  Góra Świętej 
Anny  

kaplica stacji VII przy 
Grocie Lurdzkiej 

   106 

142.  Góra Świętej 
Anny  

kaplica stacji VIII przy 
Grocie Lurdzkiej 

   107 

143.  Góra Świętej 
Anny  

kaplica stacji IX przy 
Grocie Lurdzkiej 

   108 

144.  Góra Świętej 
Anny  

kaplica stacji X przy 
Grocie Lurdzkiej 

   109 

145.  Góra Świętej 
Anny  

kaplica stacji XI przy 
Grocie Matki Boskiej 

   110 

146.  Góra Świętej 
Anny  

kaplica stacji XII przy  
Grocie Lurdzkiej  

   111 

147.  Góra Świętej 
Anny  

kaplica stacji XIII przy 
Grocie Lurdzkiej 

   112 

148.  Góra Świętej 
Anny  

kaplica stacji XIV przy 
Grocie Lurdzkiej 

   11 

149.  Góra Świętej 
Anny  

mogiła Powstańców 
Śląskich  

Cmentarz parafialny  232/89 41 

150.  Góra Świętej 
Anny  

zbiorowe mogiły 
żołnierskie  

Cmentarz parafialny   233/89 42 

151.  Góra Świętej 
Anny  

Muzeum Czynu 
Powstańczego (były 
dom Związku Polaków 
w Niemczech) 

ul. Leśnicka 28  2276/91 44 

152.  Góra Świętej 
Anny  

dawna karczma   ul. Leśnicka   1776/66 43 

153.  Góra Świętej 
Anny  

dom ul. Rynek 11  1777/66 46 

154.  Góra Świętej 
Anny  

dom ul. Leśnicka nr 6   114 

155.  Góra Świętej 
Anny  

dom – restauracja Anna ul. Rynek nr 2   115 

156.  Góra Świętej 
Anny  

dom – restauracja Alba ul. Rynek nr 4   116 

157.  Góra Świętej 
Anny  

dom ul. Rynek nr 7   117 

158.  Góra Świętej 
Anny  

dom ul. Rynek nr 12   118 

159.  Góra Świętej 
Anny  

dom ul. Rynek nr 13   119 

160.  Góra Świętej 
Anny  

dom ul. Wolności nr 2   120 

161.  Góra Świętej 
Anny  

dom ul. Strzelecka nr 9    121 
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162.  Góra Świętej 
Anny  

piec wapienniczy na terenie amfiteatru  2226/90 47 

163.  Kadłubiec kapliczka – dzwonnica 
św. Floriana 

   122 

164.  Kadłubiec kapliczka    123 

165.  Kadłubiec wiatrak    124 
166.  Kadłubiec Budynek mieszkalny  

/była szkoła/ 
ul. Wiejska nr 50   125 

167.  Krasowa kapliczka ul. Wiejska nr 9   126 

168.  Krasowa dom ul. Wiejska nr 14   127 

169.  Krasowa dom ul. Wiejska nr 19   128 

170.  Lichynia kapliczka – dzwonnica Ul. Daszyńskiego   129 

171.  Lichynia dom ul. Daszyńskiego nr 38   130 

172.  Lichynia dom ul. Daszyńskiego nr 44   132 

173.  Lichynia dom ul. Daszyńskiego nr 40   131 

174.  Lichynia dom ul. Daszyńskiego nr 51   133 
175.  Łąki Kozielskie kaplica    134 

176.  Łąki Kozielskie dom ul. Wolności nr 1   135 

177.  Poręba kościół  p.w. 
wniebowzięcia NMP 

ul. Wiejska  2010/74 75 

178.  Poręba dawny klasztor obecnie 
dom mieszkalny .  

ul. Wiejska nr 28   136 

179.  Poręba dom Nr 39   137 

180.  Raszowa kościół parafialny p.w. 
Wszystkich Świętych  

 XVI w., 
XVII w. 
1882 r.  

142/54 48 

181.  Raszowa kapliczka ul. Góry Świętej  Anny nr 
109 

  138 

182.  Raszowa kapliczka ul. Góry Świętej  Anny 81   139 

183.  Raszowa kapliczka ul. Góry Świętej  Anny 48   140 

184.  Raszowa dom ul. Góry Świętej  Anny nr 
71 

  141 

185.  Raszowa dom ul. Góry Świętej  Anny nr 
56 

  142 

186.  Raszowa dom ul. Słowackiego nr 20   143 

187.  Raszowa dawny spichlerz  ul. Kościelna nr 4  2072/82 49 

188.  Raszowa budynek gospodarczy   ul. Słowackiego nr 20   144 

189.  Wysoka kościół parafialny p.w. 
świętego  Floriana 

ul. Strzelecka  XIV w., 
XVIII w. 
, 1934 
r. 

141/54 50 

190.  Wysoka dom  ul. Strzelecka nr 62   145 

191.  Wysoka dom  Ul. Strzelecka nr 66   146 

192.  Wysoka wiatrak     147 

193.  Zalesie Śląskie  kościół parafialny p.w. 
Św. Jadwigi 

ul. Świętej Jadwigi XIV w. 885/64 51 

194.  Zalesie Śląskie kaplica cmentarna plac kościelny  XIX/XX 
w. 

 148 

195.  Zalesie Śląskie kapliczka    149 

196.  Zalesie Śląskie spichlerz dworski    150 
197.  Zalesie Śląskie dom ul. Strażacka nr 2   152 

198.  Zalesie Śląskie dom ul. Kościuszki nr 4   153 

199.  Zalesie Śląskie dom ul. Kościuszki nr 22   154 

200.  Zalesie Śląskie dom ul. Kościuszki nr 22a   155 

201.  Zalesie Śląskie dom ul. Kościuszki nr 35   157 

202.  Zalesie Śląskie brama drewniana    156 

203.  Zalesie Śląskie dom ul. Kościuszki nr 46   158 

204.  Zalesie Śląskie dom ul. Kościuszki nr 82   159 

205.  Zalesie Śląskie  dworzec kolejowy  ul. Dworcowa 10 1936 r.  151 

206.  Dolna cmentarz rzymsko-
katolicki 
 

   209 
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207.  Góra Św. Anny  cmentarz rzymsko-
katolicki 

   210 

208.  Raszowa cmentarz rzymsko-
katolicki 

   211 

209.  Wysoka cmentarz rzymsko-
katolicki 

   212 

210.  Leśnica cmentarz rzymsko-
katolicki   

   213 

211.  Leśnica cmentarz żydowski     215 
Źródło: Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2013-2016 

 

Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami prawnej ochronie 
podlegają tylko te zabytki ujęte w gminnej ewidencji zabytków, które zostały objęte 
ochroną ustaleniami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w 
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii 
kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku 
publicznego. 
Na terenie gminy Leśnica ochroną prawną objęte są wszystkie zabytki ujęte w gminnej 
ewidencji zabytków, znajdujące się na terenie miasta Leśnica oraz wsi Lichynia, Zalesie Śl. 
I Czarnocin, Dolna, Góra Św. Anny, Kadłubiec, Poręba i Wysoka, Łąki Kozielskie, Krasowa, 
Raszowa w granicach obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. 
 
2.3.3. Zabytkowe parki i cmentarze 

Jak wynika z materiałów znajdujących się w archiwum Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu 
na obszarze gminy znajdują się cmentarze i parki o cechach zabytkowych, które jednak nie 
zostały ujęte w gminnej ewidencji zabytków. Ich wykaz przedstawia poniższa tabela. 

TABELA 8 
MIASTO I GMINA LEŚNICA – zabytkowe cmentarze i parki 

L
p 

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  ele- 
menty to zabytki 
wpisane do reje-
stru zabytków   

2 Raszowa  cmentarz rzymsko-
katolicki – 2 połowa 
XIX w 

- starodrzew 
- 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. 

 

5 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. 

 

W Zalesiu Śląskim znajdują się pozostałości parku przy zabudowie folwarcznej. Teren ten 
jest jednak znacznie przekształcony i stracił cechy zabytkowe. Wskazane jest jednak objęcie 
ochroną w m.p.z.p. zachowanego starodrzewia. 
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2.4.  ZABYTKOWE UKŁADY PRZESTRZENNE ORAZ KRAJOBRAZ KULTUROWY 
 
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). 
Celem ochrony jest „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.” 

W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (czyli przepisami prawa 
miejscowego) wprowadzone zostały następujące formy ochrony układów przestrzennych 
oraz krajobrazu kulturowego: 

 strefy ochrony konserwatorskiej typu „A” obejmujące: 
- obszar centrum miasta LEŚNICY w granicach układu lokacyjnego, ujętego w 

wojewódzkim rejestrze zabytków, 
- założenie klasztorne i część założenia kalwaryjskiego wraz z Muzeum Czynu 

Powstańczego na terenie wsi GÓRA ŚW. ANNY i PORĘBA; 
 
 strefy ochrony konserwatorskiej typu „B” obejmujące: 

- układy ruralistyczne w LEŚNICY i wsi KRASOWA,  
- prawie cały obszar zabudowany wsi RASZOWA, 
- obszar wydzielonej w planie jednostki architektoniczno-krajobrazowej we wsi ŁĄKI 

KOZIELSKIE, 
- teren przykościelny w DOLNEJ (wpisany do rejestru zabytków jako otoczenie 

kościoła), 
- centrum wsi GÓRA ŚW. ANNY wraz z obszarem przylegającym do sanktuarium, 
- teren przykościelny we wsi WYSOKA, 
- teren w otoczeniu kościoła w ZALESIU ŚLĄSKIM; 
 

 strefy ochrony krajobrazu kulturowego typu „K” obejmujące: 
- teren cmentarza żydowskiego, zlokalizowanego przy Drodze Starostrzeleckiej w 

LEŚNICY, 
- obszar kościoła p.w. Najświętszej Panny Marii wraz z cmentarzem w LEŚNICY, 
- obszar fragmentu zabudowy w pobliżu lasu we wsi KRASOWA, 
- trzy obszary we wsi RASZOWA, 
- pięć obszarów we wsi ŁĄKI KOZIELSKIE, 
- teren cmentarza w DOLNEJ, 
- park przykościelny w WYSOKIEJ, 
- teren parku podworskiego w LICHYNI; 

 
 strefy obserwacji archeologicznej „OW” obejmujące w całości lub części obszary 

zabudowane wsi: ŁĄKI KOZIELSKIE, DOLNA, GÓRA ŚW. ANNY, PORĘBA, WYSOKA; 
 
 strefę ochrony ekspozycji typu „E” na obszarze pomiędzy CZARNOCINEM, 

a przysiółkiem GRANICA. 
 
2.5.  DOBRA KULTURY WSPÓŁCZESNEJ 

Na terenie gminy Leśnica nie ma dóbr kultury współczesnej objętej ochroną ustaleniami 
planów miejscowych.  
Wizja lokalna w terenie nie wykazała też jakiegokolwiek współczesnego obiektu, 
cechującego się formą architektoniczną, zasługującą na ochronę prawną ani żadnego 
współczesnego układu przestrzennego cechującego się walorami przestrzennymi, 
zasługującymi na objęcie ochroną prawną. 
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3.  PROCESY KSZTAŁTOWANIA SIĘ STRUKTUR PRZESTRZENNYCH 
JEDNOSTEK OSADNICZYCH 

 
3.1. ROZWÓJ OSADNICTWA NA TERENIE 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: 

 grupa wsi pochodzenia wczesnośredniowiecznego : 
1. Leśnica    1217r. 
2. Zalesie Śląskie   1223r. 
3. Lichynia    1223r. 
4. Wysoka    1234r. 

 
 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. 

 
 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. 
 
3.2. MORFOGENETYCZNE UKŁADY PRZESTRZENNE OBSZARU I EWOLUCJA ICH 

STRUKTUR 
 
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. 

3.2.1. 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: 
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miasto lokacyjne - osada targowa skupiona wokół rynku, z licznymi obiektami zabytkowymi, 
oraz wieś o układzie przestrzennym ulicówki placowej, usytuowana wzdłuż cieku wodnego 
(doliny Potoku 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 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. 

3.2.2. Typ morfogenetyczny – ULICÓWKA (ULICÓWKA Z FOLWARKIEM) 

Cztery wsie gminy zachowały do czasów obecnych genetyczny układ wsi ulicówki. Jest to 
wieś Zalesie Śl. , Lichynia, Łąki Kozielskie i Raszowa. 

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 
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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. 

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. 
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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 
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 (Kuszówka) 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 
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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.  

3.2.3. 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 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 77 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 
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(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 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.  

3.2.4. 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 
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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. 
 
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 
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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.  
 
4. UKŁADY I ELEMENTY HISTORYCZNEJ STRUKTURY PRZESTRZENNEJ 

WYMAGAJĄCE OCHRONY 
 
W świetle powyższych analiz wartości kulturowej terenów wyrażonej ilością i jakością 
zachowanych obiektów zabytkowych, zabytkowych zespołów zabudowy oraz zabytkowych 
układów przestrzennych, a także wcześniejszych analiz krajobrazu przyrodniczego, należy 
stwierdzić, że obowiązujące plany miejscowe zapewniają ochronę wartości kulturowych wielu 
obszarom, jednak w niektórych przypadkach są one niewystarczające, a niektórych 
nieuzasadnione. Ponadto sposób ochrony przyjęty w planach nie uwzględnia w pełni 
aktualnych prawnych i merytorycznych zasad ochrony walorów zabytkowych, kulturowych i 
krajobrazowych  obszarów.  
Zgodnie z art. 18 i art. 19 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami przy 
sporządzaniu studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin 
uwzględnia się ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami m. in. poprzez ustalanie - w 
zależności od potrzeb - stref ochrony konserwatorskiej obejmujących obszary, na których 
obowiązują określone ustaleniami planu ograniczenia, zakazy i nakazy, mające na celu 
ochronę znajdujących się na tym obszarze zabytków. 
W zalecanych wytycznych5 proponuje się odstąpienie od zasady określania stref ochrony 
układów zabytkowych symbolami literowymi (A, B, E, K, W), ponieważ nie definiują one 
jednoznacznie przedmiotu ochrony, i zastąpienie symboli nazwami opisowymi (np.: strefa 
ochrony konserwatorskiej historycznego układu urbanistycznego, strefa ochrony 
konserwatorskiej układu ruralistycznego). 
Uwzględniając powyższe proponuje się następujące zmiany w ustaleniach planów: 
 
 STREFY OCHRONY KONSERWATORSKIEJ typu A: 
 MIASTO LEŚNICA – w obecnym planie miasta strefa obejmuje układ zabytkowego, 

średniowiecznego miasta lokacyjnego wpisany do rejestru zabytków województwa 
opolskiego – proponuje się zastąpienie symbolu literowego strefy nazwą opisową zgodną 
opisem w księdze Rejestru Zabytków: „strefa ochrony konserwatorskiej układu 
urbanistycznego osiedla zabytkowego w ramach założeń średniowiecznych”. 

 GÓRA ŚW. ANNY i PORĘBA – w obecnych planach wsi strefa obejmuje obszar zespołu 
klasztornego wraz z jedną (południową) drogą pielgrzymkową - proponuje się 
powiększenie strefy i objęcie nią całego zespołu klasztorno-kalwaryjnego6,  oraz 
zastąpienie symbolu literowego strefy nazwą opisową: „strefa ochrony konserwatorskiej 
zabytkowego założenia zespołu klasztorno-kalwaryjnego Góra Św. Anny”. 

 
 STREFY OCHRONY KONSERWATORSKIEJ typu „B”: 
 MIASTO LESNICA – w obecnym planie miasta strefa obejmuje zabytkowy układ 

ruralistyczny ulicówki placowej wsi Leśnica – proponuje się zastąpienie symbolu 
literowego strefy nazwą opisową: „strefa ochrony konserwatorskiej układu 
ruralistycznego”. 

 GÓRA ŚW. ANNY – w obecnym planie wsi strefa obejmuje genetyczny układ osadniczy 
owalnicy rozwiniętej w ulicówkę wraz terenem amfiteatru – proponuje się skorygowanie 

                                                 
5
 „Problematyka ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków w studiach uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gmin oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, 
Poradnik dla planistów i samorządów lokalnych”, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa 2011 
6
 Proponuje się przyjęcie granic strefy wg opracowania znajdującego się w archiwum Urzędu Ochrony Zabytków 

w Opolu „Zespół klasztorno - kalwaryjny. Opracowanie ewidencyjne.” wyk. Sztuka Ogrodów L
,
Arts Des Jordins, 

2000 r. 
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przebiegu granic strefy w nawiązaniu do istniejącego układu zabudowy i parcelacji terenu 
oraz zastąpienie symbolu literowego strefy nazwą opisową: „strefa ochrony 
konserwatorskiej układu ruralistycznego”. 

 ZALESIE ŚL. – w obecnym planie strefa obejmuje teren przykościelny – proponuje się 
rozszerzenie jej granic na obszar genetycznego układu zabudowy wsi owalnicy 
rozwiniętego w układ ulicówki wraz z układem zabudowy folwarcznej oraz zastąpienie 
symbolu literowego strefy nazwą opisową: „strefa ochrony konserwatorskiej układu 
ruralistycznego”. 

 DOLNA – w obecnym planie strefa obejmuje teren przykościelny – proponuje się: 
- likwidację wyznaczonej w planie strefy – teren ten powinien być objęty ochroną 

jako otoczenie zabytku, 
- utworzenie „strefy ochrony konserwatorskiej układu ruralistycznego” obejmującej 

obszar genetycznego układu zabudowy wsi owalnicy rozwiniętej w układ ulicowy. 
 WYSOKA – w obecnym planie strefa obejmuje teren przykościelny – proponuje się: 

- likwidację wyznaczonej w planie strefy - teren ten powinien być objęty ochroną 
jako otoczenie zabytku, 

- utworzenie „strefy ochrony konserwatorskiej układu ruralistycznego” obejmującej 
obszar genetycznej osady rolniczej wraz z parkiem. 

 RASZOWA – w obecnym planie strefa obejmuje teren zabudowy wsi -  proponuje się 
likwidację strefy ze względu na niską wartość kulturową i krajobrazową zachowanego 
układu przestrzennego osady. 

 ŁĄKI KOZIELSKIE - w obecnym planie strefa obejmuje teren zabudowy wsi -  
proponuje się likwidację strefy ze względu na niską wartość kulturową i krajobrazową 
zachowanego układu przestrzennego osady. 

 KRASOWA – w obecnym planie strefa obejmuje teren zabudowy wsi -  proponuje się 
likwidację strefy ze względu na niską wartość kulturową i krajobrazową zachowanego 
układu przestrzennego osady. 

 
 UKŁADY PRZESTRZENNE O JEDNOLITYCH CECHACH ZABUDOWY:  
 KADŁUBIEC (układ przestrzenny wsi owalnicy) i CZARNOCIN (układ przestrzenny wsi 

ulicówki) – w obecnych planach układy nie są objęte żadną ochroną – proponuje się 
ochronę zachowanych elementów historycznego układu ruralistycznego oraz jednolitych 
cech zabudowy poprzez odpowiednie ustalenia zasad zagospodarowania terenów i 
kształtowania zabudowy. 

W zależności od planowanych przeobrażeń funkcjonalnych w obrębie zabudowy tworzącej 
chroniony układ ruralistyczny poszczególnych osad wiejskich, należy dążyć do: 

 ochrony podstawowych zasad kompozycji układu (linie zabudowy, sieć uliczna z zielenią, 
kształt dachów i wysokość budynków oraz zasady ich usytuowania w stosunku do drogi 
wiejskiej, dominanty przestrzenne). 

 ścisłego stosowania metod i technik przekształceń, modernizacji, adaptacji, rewaloryzacji 
i konserwacji obiektów kubaturowych o niskim standardzie technicznym i użytkowym, 
zmierzających do utrzymania istniejącego stanu zagospodarowania przestrzennego 
i cech zabudowy w granicach układu chronionego. 

 
 STREFY OCHRONY KRAJOBRAZU KULTUROWEGO TYPU „K” 
Ze względu na istniejące wartości kulturowe i krajobrazowe proponuje się utrzymanie strefy 
ochrony krajobrazu kulturowego dla terenu cmentarza katolickiego wraz z 
otaczającym zadrzewieniem w Leśnicy (w granicach określonych w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego miasta LEŚNICA) oraz zastąpienie symbolu literowego 
strefy nazwą opisową: „strefa ochrony konserwatorskiej krajobrazu kulturowego cmentarza 
katolickiego wraz z otoczeniem”. 
Proponuje się rezygnację z pozostałych stref ustanowionych w obowiązujących miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego. (Zabytkowe parki i cmentarze powinny być 
chronione jako zabytki nieruchome). 
Za konieczne uznaje się natomiast wprowadzenie nie uwzględnionej do tej pory ochrony 
krajobrazu kulturowego parku pielgrzymkowego oraz terenu amfiteatru i Pomnika Czynu 
Powstańczego na Górze Św. Anny. Wyżej wymienione tereny położone są w granicach 
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obszaru uznanego za pomnik historii "Góra Świętej Anny - komponowany krajobraz 
kulturowo-przyrodniczy", jednak zasady ochrony tego obszaru określone w rozporządzeniu 
są mało precyzyjne i nie zapewniają im pełnej ochrony, dlatego proponuje się ustanowienie:  
- „strefy ochrony konserwatorskiej krajobrazu kulturowego parku pielgrzymkowego Góra 

Św. Anny - Poręba„ 
- „strefy ochrony konserwatorskiej krajobrazu kulturowego amfiteatru i Pomnika Czynu 

Powstańczego na Górze Św. Anny”. 
Granice ww. stref proponuje się przyjąć w  oparciu o opracowania znajdujące się w archiwum 
Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu. 
W granicach ww. strefy ochroną powinny być objęte indywidualne cechy krajobrazu 
przyrodniczego i kulturowego, dla zachowania wartości estetycznych, a także obowiązek 
kontynuacji tradycji miejsca zarówno w zakresie układu przestrzennego, obiektów 
architektonicznych i zieleni.  
 
Proponuje się rezygnację z ustalonych w planach stref ochrony ekspozycji „E”, ze względu 
na ich niejednoznaczny przedmiot i zasady ochrony. 
Strefy te powinny być zastąpione następującymi formami ochrony dalekiego widoku: 

- CIĄGÓW WIDOKOWYCH umożliwiających obserwację dalekiego widoku na Górę Św. 
Anny z: 
 autostrady, 
 dróg powiatowych, 

- PUNKTU WIDOKOWEGO umożliwiającego obserwację dalekiego widoku na Górę Św. 
Anny z drogi powiatowej we wsi Poręba.  

 
5. WNIOSKI DO KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

1. Uwzględnić ochronę stanowisk archeologicznych zgodnie z przepisami ustawy  o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

2. Uwzględnić ochronę zabytków architektury i budownictwa objętych ochroną prawną (tj. 
wpisanych do rejestru zabytków województwa opolskiego oraz objętych ochroną 
ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego). 

3. Ustalić obowiązek ochrony zabytków architektury i budownictwa ujętych w gminnej 
ewidencji zabytków a nie objętych ochroną prawną. 

4. Uwzględnić ochronę pomnika historii "Góra Świętej Anny - komponowany krajobraz 
kulturowo-przyrodniczy" oraz osiedla zabytkowego w Leśnicy wpisanego do rejestru 
zabytków województwa opolskiego. 

5. Ustalić obowiązek ochrony: 
- zabytkowych cmentarzy i parków, 
- historycznych układów ruralistycznych poprzez utrzymanie lub ustanowienie strefy 

konserwatorskiej w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,  
- układów przestrzennych o jednolitych cechach zabudowy poprzez ustalenia zasad 

kształtowania zabudowy w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, 
- stref ochrony konserwatorskiej krajobrazu kulturowego oraz ochronę ciągów 

widokowych i punktu widokowego, 
 zgodnie z wyżej przedstawionymi propozycjami. 
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ROZDZIAŁ IV 

UWARUNKOWANIA DEMOGRAFICZNE I SPOŁECZNE  

 
1.  SYTUACJA DEMOGRAFICZNA 
 
Studium demograficzne rozwoju miasta i gminy Leśnica stanowi ważną podstawę budowy 
koncepcji zagospodarowania przestrzennego. Procesy demograficzne niewątpliwie wiążą się 
ściśle z wieloma dziedzinami życia gminy. Wpływają na sytuację w zakresie szkolnictwa, 
rynku pracy, warunków mieszkaniowych, a także warunkują rozmiary i kierunki rozwoju 
inwestycji demograficznych (żłobki, przedszkola, szkoły, opieka społeczna itp.).  
 
1.1. CHARAKTERYSTYKA ZMIAN LUDNOŚCIOWYCH 
 
Gmina Leśnica należy do grupy jednostek administracyjnych województwa opolskiego, 
w których rozwój ludnościowy po początkowym wzroście zaludnienia w latach 
pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, stagnacji w następnych dwóch dziesięcioleciach, 
charakteryzuje się stałą tendencją do spadku liczby mieszkańców, przy czym w mieście 
tendencje spadkowe miały początek dopiero w 2000 roku. 
 

Analiza rozwoju demograficznego gminy Leśnica w latach 1975 - 2012 wskazuje na 
następujące etapy zmian ludnościowych: 

- w latach 1970-75 notuje się niewielki wzrost zaludnienia gminy, 
- w latach 1975-1990 notuje się spadek zaludnienia gminy o 81 mieszkańców, przy 

czym na terenach wiejskich gminy odnotowano dynamiczny spadek tj. około 77 osób 
średniorocznie, a w tym samym czasie liczba mieszkańców miasta wzrosła o około 
351 mieszkańców tj. około 24 średniorocznie, 

- w okresie 1990-95 liczba ludności gminy zmniejszyła się o następne 169 osób (32 
osoby średniorocznie), przy czym liczba ludności miasta wykazywała tendencje do 
stabilności (wzrosła tylko o 7 osób). Tak duże spadki zaludnienia w tym okresie 
związane były głównie z masowymi wyjazdami całych rodzin, z terenów wiejskich 
gminy, do RFN na pobyt stały, 

- w latach 1995 – 2000 odnotowano dalszy spadek liczby mieszkańców o 455 osób, 
(91 osób średniorocznie), przy czy liczba ludności miasta od 2000 roku po raz 
pierwszy zaczęła także wykazywać tendencje do spadku (spadek o 189 osób), 

- w okresie 2000 – 2004 tendencja spadkowa utrzymuje się, ale jego dynamika na 
terenach wiejskich (gdzie ubyło 186 osób tj. 3,1% ludności) jest mniejsza, niż w 
mieście (gdzie ubyło 114 mieszkańców tj. 3,8% mieszkańców), 

- w okresie 2004 – 2012 liczba mieszkańców gminy dalej maleje, przy czym 
struktura spadków jest odwrotna  - znacznie większy spadek notuje się na 
terenach wiejskich (gdzie ubyło 465 osób) niż w mieście (gdzie ubyło 205 osób). 

 
TABELA 9 
GMINA LEŚNICA - zmiany liczby ludności w latach 1975 – 2012 – przyrosty i spadki 
liczby ludności (wg stanu na 31 grudnia) 

Rok Liczba 
ludności w 

gminie 
ogółem 

Liczba 
ludności w 

mieście 

Wzrost/ 
spadek 

ogółem w 
gminie 

Wzrost/ 
spadek w 
mieście 

1975 9587 2801   

1980 9305 2930 (-)282 (+)129 

1985 9379 3000 (+)74 (+)70 

1990 9506 3152 (+)127 (+)152 

1991 9512 3131 (+)6 (-)21 

1992 9298 3046 (-)214 (-)85 

1993 9317 3109 (+)19 (+)63 
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1994 9283 3078 (-)34 (-)31 

1995 9346 3159 (+)63 (+)81 

1996 9324 3130 (-)22 (-)29 

1997 9401 - (+)80 - 

1998 9381 - (-)20 - 

1999 9397 3170 (+)16 (+)16 

2000 8891 2970 (-)506 (-)200 

2001 8849 2952 (-)42 (-)18 

2002 8775 2914 (-)74 (-)38 

2003 8708 2914 (-)67 0 

2004 8591 2856 (-)117 (-)58 

2010 8042 2710 (-)549 (-)146 

2012 7921 2651 (-)121 (-)59 

                      Źródło: roczniki statystyczne WUS i dane UMiG w Leśnicy  

 

Rozmieszczenie ludności w gminie jest nierównomierne. Dwie wsie mają poniżej 200 
mieszkańców, dwie powyżej 1000 mieszkańców. Wsie w przedziale: 

- do 200 mieszkańców to Czarnocin i Krasowa, 
- do 300 mieszkańców to Poręba, 
- od 301 do 400 mieszkańców liczą Dolna, Kadłubiec i Wysoka, 
- od 401 do 600 mieszkańców posiadają Góra Św. Anny, Lichynia i Łąki Kozielskie, 
- od 1001 do 2000 mieszkańców mają Raszowa i Zalesie Śl., 
- powyżej 2000 mieszkańców posiada miasto Leśnica. 

 
Zmiany liczby ludności miasta i poszczególnych wsi gminy w latach 1970-2012 przedstawiają 
się następująco : 
 
TABELA 10 
GMINA LEŚNICA – zmiany liczby ludności latach 1970 – 2012  wg  miejscowości 

Lp. Miejscowość 1970 1978 1988 2000 2004 2010 2012 

1 Miasto Leśnica 1970 - - 2970 2856 2710 2651 

2 Czarnocin 237 235 186 166 170 163 160 

3 Dolna  459 406 405 366 355 330 329 

4 Góra Św. Anny 604 620 633 554 532 462 439 

5 Kadłubiec  535 518 470 440 411 403 395 

6 Krasowa  248 249 221 213 213 202 198 

7 Lichynia  632 546 482 500 478 439 435 

8 Łąki Kozielskie  637 550 513 474 453 413 415 

9 Poręba  407 397 337 267 259 257 253 

10 Raszowa  1280 1241 1101 1125 1091 1038 1051 

11 Wysoka  480 427 419 396 381 360 362 

12 Zalesie  1557 1328 1642 1420 1392 1265 1233 

OGÓŁEM 9046 - - 8891 8591 8042 7921 

             Źródło: UMiG w Leśnicy  

 
W ostatnim 30-leciu liczba mieszkańców miasta wzrosła do 135% stanu wyjściowego, jednak 
od kilku lat wykazuje stałą tendencję spadkową. Z kolei zmiany ludnościowe na wsiach  
przebiegały w sposób zróżnicowany i zależały od dwóch najważniejszych czynników: 

- wielkości wsi (generalnie im mniejsza wieś, tym stosunkowo większy spadek liczby 
ludności), 

- pochodzenia etnicznego mieszkańców (wzorce migracyjne). 
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Od roku 1988 wszystkie miejscowości w gminie wykazują stałe tendencje 
depopulacyjne (z wyjątkiem trzech wsi: Raszowa, Wysoka, Łąki Kozielskie, w których w 
ostatnim dwuleciu nastąpił nieznaczny wzrost liczby mieszkańców).  

Głównymi przyczynami spadku ludności w gminie są utrzymujące się od wielu lat: 

 ujemny bilans migracji, tj. przewaga odpływu ludności (za granicę kraju i do pobliskich 
miast - Kędzierzyn-Koźle, Strzelce Op., Opole) nad napływem; 

 ujemny bilans przyrostu naturalnego, tj. przewaga liczby zgonów nad liczbą urodzeń. 

 
TABELA 11 
GMINA LEŚNICA - ruch naturalny i wędrówkowy ludności w latach 1994-2010 

Lata 
Przyrost 

rzeczywisty 
Przyrost 
naturalny 

W tym Migracje ludności 

urodzenia zgony napływ odpływ saldo 

1994 32 20 106 86 100 88 12 

1995 69 9 92 83 210 150 60 

1996 1 - 2 92 90 109 106 3 

1997 37 - 22 71 93 177 118 59  

1999 -39 - 8 78 86 134 165 -31 

2002 -46 - 19 75 94 165 192 -27 

2009 -56 -31 51 82 99 124 -25 

Źródło: Roczniki statystyczne US w Opolu  

 
1.2. STRUKTURA WIEKU LUDNOŚCI 
 
Struktura wieku ludności w gminie jest bardzo zbliżona do struktury wieku w 
województwie opolskim. Odsetek ludności w wieku 19-59 lat kształtuje się na poziomie 
61,7% (w województwie 61,8%) a odsetek ludności w wieku powyżej 59 lat na poziomie 
20,4% (w województwie 20,1%). Struktura  ta jest niekorzystna i świadczy o tzw. starzeniu 
się społeczeństwa.   
 
TABELA 12 
GMINA LEŚNICA - struktura wieku ludności (stan 31. 12. 2010 r.) 

Ogółem 
ludność 

Grupa 
wieku 0-2 

Grupa 
wieku 3-6 

Grupa 
wieku 7-12 

Grupa 
wieku 13-15 

Grupa 
wieku 16-18 

Grupa 
wieku      
19-59 

Grupa 
wieku 60> 

8436 193 253 450 1054 369 5205 1724 

100% 2,3 % 3,0 % 5,3 % 12,5 % 4,4 % 61,7 % 20,4 % 

Źródło: US w Opolu 

 
1.3. PROGNOZA DEMOGRAFICZNA 

Prognoza demograficzna dla gminy Leśnica przedstawia obraz przyszłego kształtowania się 
liczby i struktury ludności według podstawowych grup. Na tej podstawie można określić 
wielkość przyszłych potrzeb społeczno-gospodarczych, wynikających ze zmienności struktur 
demograficznych. Utrzymywanie się dotychczasowych trendów rozwoju 
demograficznego gminy a także prognoza demograficzna dla województwa opolskiego 
i powiatu strzeleckiego wskazują, w najbliższych latach będzie utrzymywał się spadek 
ludności. Jednak brak perspektywy czasowej studium oraz planowany rozwój 
społeczno-gospodarczy, który powinien poprawić bilans migracji, dają podstawę do 
prognozowania na potrzeby kierunków rozwoju przestrzennego gminy nieznacznego 
wzrostu liczby ludności w perspektywie do 2030 roku. 
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TABELA 13 
                   GMINA LEŚNICA - prognoza liczby ludności na rok 2030 

 rok 2030 

Miasto  2840  

Wsie  5595 

OGÓŁEM  8435 

 
Uwzględniając  prognozę demograficzną a także warunki lokalizacyjne (przede wszystkim 
powiązania komunikacyjne, dostęp do usług i sąsiedztwo ośrodków przemysłowych 
Zdzieszowic i Kędzierzyna-Koźla) oraz ograniczenia rozwoju zabudowy wynikające z 
warunków geomorfologicznych, prognozuje się następujące zmiany ludnościowe w 
poszczególnych jednostkach osadniczych gminy: 
 
    TABELA 14 
    GMINA LEŚNICA – prognoza liczby ludności w miejscowościach gminy na 2030 rok 

 
Miejscowość  

Prognozowana 
liczba ludności 

w 2030 roku 

 
Kierunek rozwoju 

 Miasto Leśnica 2840 Progresywny (miasto rozwojowe) 

Czarnocin  170 Stagnujący 

Dolna 340  Stagnujący  

Góra Św. Anny  470  Stagnujący 

Kadłubiec  415 Stagnujący 

Krasowa  205 Stagnujący  

Lichynia  455 Stagnujący  

Łąki Kozielskie  480 Progresywny (rozwojowy) 

Poręba 275 Stagnujący 

Raszowa  1105 Progresywny (rozwojowy) 

Wysoka  375 Stagnujący 

Zalesie  1305 Progresywny (rozwojowy) 

OGÓŁEM 8435 Stagnujący z tendencją do wzrostu 

 
 

2. RYNEK PRACY I BEZROBOCIE 
 
Potencjalne zasoby pracy na terenie gminy stanowi ludność w wieku produkcyjnym 
(18-60/65 lat). Liczebność tej grupy w 2010 roku wynosiła ogółem 5497 osób, co 
stanowi ok. 65% ogółu ludności gminy.  
Wskaźnik  ludności w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym wynosi w 
gminie 53,5 i jest nieznacznie wyższy niż średni wskaźnik w  województwie opolskim (52,1). 
  
Ogólnie dostępne dane statystyczne nie podają pełnej liczby pracujących na terenie gminy 
(podają liczbę pracujących bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób i 
bez pracujących w indywidualnych gospodarstwach rolnych). 
 
Uwzględniając podane w danych statystycznych7: 

- liczbę pracujących na terenie gminy (615), 
- ilość podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób (443) 

i przyjmując: 
- średnio 3 pracujących na 1 podmiot o liczbie pracujących do 9 osób, 
- wskaźnik pracujących w rolnictwie 15 osób/100 ha (wskaźnik samowystarczalności 

ekonomicznej gospodarstw rolnych),  

                                                 
7
 Dane z rocznika statystycznego województwa opolskiego na dzień 31 grudnia 2009r.  
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szacuje się, że liczba miejsc pracy na terenie gminy (podaż pracy) wynosi ok. 3000. Liczba 
ta stanowi ok. 55% liczby osób w wieku produkcyjnym, wskaźnik podaży pracy jest więc na 
terenie gminy niski. (Jest to jedna z podstawowych przyczyn ujemnego salda migracji). 
 
TABELA 15 
GMINA LEŚNICA - liczba bezrobotnych w latach 1997-2010  

Rok Liczba bezrobotnych 
zarejestrowanych 

Stopa bezrobocia w %-x 

1994 263 4,8 

2004 285 5,0 

2011 185 3,5 

x - stosunek liczby bezrobotnych do liczby ludności w wieku produkcyjnym. 
Źródło: Roczniki statystyczne województwa opolskiego. 
 

Rzeczywisty poziom bezrobocia, szczególnie na terenach wiejskich gminy, jest znacznie 
wyższy, bowiem pewna liczba potencjalnie bezrobotnych pracuje za granicą kraju. 
 
3. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 
 
3.1. WARUNKI MIESZKANIOWE 
 
3.1.1. Zasoby mieszkaniowe 
 
Wg danych statystycznych wielkość zasobów mieszkaniowych gminy Leśnica na koniec 
2009r. wynosiła: 
 
TABELA 16 
GMINA LEŚNICA – Zasoby mieszkaniowe - stan na 31 grudni 2009r. 

 
MIASTO WSIE OGÓŁEM 

Liczba mieszkań (szt.) 735 1425 2160 

Liczba izb (szt.) 3 361 7 638 10 999 

Powierzchnia użytkowa (m2)  66 300 151 000 217 300 

Źródło – dane US w Opolu 
 

Zmiany wielkości zasobów mieszkaniowych na analizowanym obszarze na przestrzeni 
ostatnich 40 lat przedstawiają się następująco: 

 
 TABELA 17 
 GMINA LEŚNICA - Zmiany w zasobach mieszkaniowych w latach 1970-2009 

 
1970 1978 1988 1995 1997 1999 2002 2009 

Liczba 
mieszkań (szt.) 

G 2405 2375 2314 2388 2392 2403 2160 2364 

M - - 743 801 800 807 735 801 

Liczba izb (szt.) G 10596 10381 10843 11 153 11193 11256 10999 11869 

M - - 3167 3430 3424 3460 3 361 3641 

Pow. użytkowa 
mieszkań (m2) 

G 171931 185 185 210 670 216 600 217 500 218 900 217300 237595 

M - - 61620 65 300 65 200 65 800 66 300 73507 

 Źródło: roczniki statystyczne woj. opolskiego  
 G - gmina ogółem  
 M – miasto 

Wg danych statystycznych w okresie lat 1970 - 1988 liczba mieszkań na terenie gminy 
zmniejszyła się, po czym wykazywała tendencje wzrostowe. Miarodajne dane ze Spisu 
Powszechnego z roku 2002 wykazują, że był to tylko wzrost pozorny, bowiem rzeczywista 
liczba mieszkań spadła w tym czasie o około 245 (w tym na terenie miasta o 72). Zmiany te 
są wyrazem przewagi ubytków, spowodowanych złym stanem technicznym wiekowych 
budynków, nad realizacją nowych obiektów. 
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W okresie od 2002r. do 2009r. ilość mieszkań wzrosła o 204, a więc znacząco (pomimo 
spadku liczby ludności). Ilość ta daje średni wskaźnik wzrostu 29 mieszkań/rok. Nie można 
go jednak przyjmować za podstawę planowania powierzchni nowych terenów 
mieszkaniowych; z liczby mieszkań oddawanych do użytku w ostatnich latach wynika dużo 
niższa dynamika wzrostu zasobów mieszkaniowych, np. w 2006r. oddano do użytku 4 
mieszkania – wszystkie w Leśnicy, w 2009r. - 3 mieszkania, w tym dwa w Leśnice. 
(Wszystkie mieszkania zrealizowano w zabudowie jednorodzinnej). 
 

Poziom warunków mieszkaniowych ocenia się na podstawie tzw. wskaźników zagęszczenia 
mieszkań.  
 
TABELA 18 
GMINA LEŚNICA – warunki mieszkaniowe na tle powiatu i województwa  
WSKAŹNIK MIASTO I GMINA 

LEŚNICA 
2002r./2009r. 

POWIAT 
STRZELECKI 
2002r./2009r. 

WOJEWÓDZTWO 
OPOLSKIE 

2002r./2009r. 

Liczba osób/mieszkanie 4,06/3,58 3,7/3,32 3,4/3,03 

Liczba izb/mieszkanie 5,10/5,02 4,4/4,43 4,10/4/07 

Liczba osób/izbę 0,8/0,71 0,8/0,75 0,80/0,57 

m2 pow. użytkowej/osobę  24,76/28/1 22,4/25/2 22,7/25/6 

Średnia pow. użytkowa mieszkania  100,60/100,5 83,3/83,9 76,8/77/5 

Ilość mieszkań/1000 mieszkańców  246/ 311/ 342/ 

Źródło : roczniki statystyczne  
 

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).  
 
3.1.2. 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. 
 
TABELA 19 
GMINA LEŚNICA – struktura wieku zasobów mieszkaniowych (stan 2002r.) 

Okres budowy 
mieszkań 

przed 
1918 

1918 – 
1944 

1945 – 
1970 

1971-
1978 

1979-
1988 

1989-
2002 

udział mieszkań (%)  25,9 22,3 19,4 13,7 11,5 4,8 

Źródło – roczniki statystyczne – opracowanie własne M.O. 
 

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. 
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TABELA 20 
GMINA LEŚNICA – wyposażenie mieszkań – stan 2002r. 

Wskaźnik Mieszkania w % ogółu mieszkań 
wyposażone w 

Wodociąg Ustęp Łazienkę Centralne 
ogrzewanie 

Gmina 
Leśnica 

Mieszkania 98,0 89,4 89,2 76,8 

Ludność w 
mieszkaniach  

98,9 93,4 94,0 83,2 

Powiat 
strzelecki 

Mieszkania 98,8 91,5 92,3 79,9 

Ludność w 
mieszkaniach 

99,3 93,9 95,0 83,3 

Województwo 
opolskie 

Mieszkania 98,3 91,4 91,6 80,1 

Ludność w 
mieszkaniach  

98,9 93,2 93,9 82,7 

Źródło: rocznik statystyczny – opracowanie własne M.O. 

 
3.1.3. Prognoza potrzeb mieszkaniowych 
 
Potrzeby mieszkaniowe uzależnione są przede wszystkim od trzech czynników: 

 wzrostu liczby ludności, 

 stopnia zagęszczenia mieszkań, 

 stanu technicznego zasobów mieszkaniowych (potrzeby restytucyjne). 
 
Dla potrzeb określenia kierunków rozwoju przestrzennego gminy niezbędne jest 
wyszacowanie tych potrzeb mieszkaniowych, których zaspokojenie wiąże się z 
koniecznością wyznaczenia nowych terenów budowlanych. 
W warunkach gminy Leśnica będą to przede wszystkim potrzeby związane z poprawą 
wskaźnika zagęszczenia mieszkań oraz, w mniejszym stopniu, z planowanego wzrostu 
liczby ludności.   
Potrzeby restytucyjne nie generują potrzeb w zakresie nowych terenów budowlanych, 
ponieważ zaspokajane są poprzez wymianę zasobów substandardowych. 

 
Przy założeniu wyżej proponowanych wskaźników zagęszczenia mieszkań, tj. 3,3 
osoby/mieszkanie średnio w gminie (średni wskaźnik dla powiatu strzeleckiego), w tym: 3,5 
na terenach wiejskich i 3,0 na terenie miasta, potrzeby mieszkaniowe szacuje się 
następująco: 
 
TABELA 21 
GMINA LEŚNICA – prognoza potrzeb mieszkaniowych do 2030 roku 

 Potrzeby mieszkaniowe 
[w ilości mieszkań] 

wynikające z 
poprawy wskaźników 

zagęszczenia 
mieszkań 

wynikające z 
prognozowanego 

wzrostu liczby 
mieszkańców 

 
Łącznie 

Ogółem w gminie 
w tym: 

230 156 386 

w Leśnicy 149 63 212 

na wsiach 81 93 174 

 
W gminie Leśnica zabudowa mieszkaniowa realizowana jest przede wszystkim w formie 
indywidualnej zabudowy jednorodzinnej, a więc wyszacowane ilości mieszkań odpowiadają 
generalnie zapotrzebowaniu na nowe działki budowlane. 
 
Nowe tereny budowlane na terenach wsi powinny być planowane odpowiednio do 
prognozowanych zmian ludnościowych, i tak: 
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 we wsiach o stagnującym kierunku rozwoju nowa zabudowa powinna być realizowana na 
zasadzie uzupełnień i kontynuacji zabudowy istniejącej, przede wszystkim w ciągach 
istniejących dróg, z uwzględnieniem warunków geologiczno-gruntowych; 

 we wsiach o progresywnym kierunku rozwoju nowa zabudowa powinna być realizowana 
na zasadzie uzupełnień i kontynuacji zabudowy istniejącej z uwzględnieniem warunków 
geologiczno-gruntowych, oraz w nowych zespołach mieszkaniowych. 

 

W obowiązujących planach zagospodarowania przestrzennego wyznaczono nowe tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej pozwalające na wydzielenie około 835 działek 
budowlanych, w tym w Leśnicy 150. Wynika z tego, że w Leśnicy terenów budowlanych jest 
za mało a na terenach wsi występuje znaczna ich nadwyżka.  

Uwzględniając stan istniejącego układu przestrzennego Leśnicy oraz wymagania ładu 
przestrzennego uznaje się, że najkorzystniejszym miejscem dla rozwoju zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej w mieście jest teren przyległy do realizowanego aktualnie 
osiedla jednorodzinnego.     

Nadwyżka terenów budowlanych w planach wsi jest zjawiskiem niepokojącym ze względu na 
skutki z tym związane, przede wszystkim rozpraszaniem zabudowy i wynikającymi z tego 
kosztami ekonomicznymi i społecznymi, dlatego - w miarę możliwości – wielkość tych 
terenów powinna być weryfikowana przy aktualizacji planów. 
 
3.2. PROBLEMY ROZWOJU USŁUG 
 
Gmina jest dobrze wyposażona w usługi. Ośrodkiem administracyjno - usługowym jest 
miasto Leśnica, która posiada szeroki wachlarz usług publicznych i komercyjnych. 
Ośrodkami usługowymi pomocniczymi są wsie Zalesie Śl., Góra Św. Anny i Raszowa, 
wyposażone w rozszerzony zakres usług o charakterze podstawowym. 
 
3.2.1. Usługi publiczne 
 
A. PRZEDSZKOLA 
Przedszkola należą do podstawowych usług publicznych i powinny towarzyszyć zabudowie 
mieszkaniowej. Na terenie gminy Leśnica funkcjonują 3 przedszkola publiczne oraz pięć 
oddziałów przedszkolnych, finansowanych z budżetu gminy. W roku szkolnym 2009/2010, 
dysponowały one łącznie dwunastoma oddziałami, 289 miejscami, a uczęszczało do nich 
172 dzieci. 

1. Publiczne Przedszkole w Leśnicy 
Typ: Przedszkole publiczne  
Leśnica ul. 1 Maja 34  

2. Publiczne Przedszkole w Raszowej 
Typ: Przedszkole publiczne  
47-150 Raszowa ul. Kościelna 7  

3. Publiczne Przedszkole w Zalesiu Śląskim 
Typ: Przedszkole publiczne  
Zalesie Śląskie ul. Dworcowa 4  

Oddziały przedszkolne znajdują się we wsiach: Dolnej, Górze Św. Anny, Kadłubcu Lichymi.    
Obecnie w gminie realizowany jest projekt „Gmina Leśnica Przyjazna Przedszkolakom”, 
współfinansowany z środków UE, w ramach którego uruchomiony ma być nowy oddział 
przedszkolny na 15 miejsc. Program obejmuje 190 dzieci. 

Istniejące placówki przedszkolne zapewniają obsługę mieszkańcom wsi: 
- Leśnica z rejonem obsługi miasta Leśnica i Poręba, 
- odział przedszkolny Dolna z rejonem obsługi wsi Dolna, 
- (odział przedszkolny) Kadłubiec z rejonem obsługi wsi Kadłubiec, 
- (odział przedszkolny) Góra Św. Anny z rejonem obsługi wsi Góra Św. Anny i Wysoka 
- Raszowa z rejonem obsługi wsi Raszowa i Krasowa, 
- Zalesie Śl. z rejonem obsługi wsi Zalesie Śl. i Czarnocin, 
- (odział przedszkolny) Lichynia z rejonem obsługi wsi Lichynia. 

http://przedszkola.info.pl/woj.opolskie/Powiat_strzelecki/Le%C5%9Bnica/Le%C5%9Bnica/Publiczne_Przedszkole_w_Le%C5%9Bnicy-id4029.html
http://przedszkola.info.pl/woj.opolskie/Powiat_strzelecki/Le%C5%9Bnica/Raszowa/Publiczne_Przedszkole_w_Raszowej-id4030.html
http://przedszkola.info.pl/woj.opolskie/Powiat_strzelecki/Le%C5%9Bnica/Zalesie_%C5%9Al%C4%85skie/Publiczne_Przedszkole_w_Zalesiu_%C5%9Al%C4%85skim-id4031.html
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Standardy obsługi mieszkańców gminy w zakresie usług przedszkolnych są wysokie i obecna 
baza tych usług jest wystarczająca na okres pespektywy. 
 
B. SZKOŁY PODSTAWOWE I GIMNAZJALNE 
 
Na terenie gminy Leśnica funkcjonowały 3 szkoły podstawowe, prowadzące nauczanie w 
zakresie klas I-VI, jedno gimnazjum, prowadzące nauczanie w zakresie klas VII-IX, 
finansowane z budżetu gminy, oraz Publiczna Szkoła Muzyczna I Stopnia.  
W Leśnicy działa także, należący do Starostwa w Strzelcach Opolskich, Specjalny Ośrodek 
Szkolno – Wychowawczy, zajmujący się nauczaniem i opieką nad dziećmi specjalnej troski. 
Szkoła specjalna naucza w zakresie podstawowym, gimnazjalnym oraz zawodowym i  
wyposażona jest w internat oraz warsztaty szkoleniowo-produkcyjne. 
Szkoły podstawowe dysponują łącznie 35 pomieszczeniami do nauki i 25 oddziałami. W roku 
szkolnym 2009/2010 uczęszczało do nich 420 dzieci, w tym 246 w Leśnicy. 
Gimnazja (publiczne i specjalne) dysponują łącznie 21 pomieszczeniami do nauki i 15 
oddziałami. W roku szkolnym 2009/2010 uczęszczało do nich 276 dzieci. 
 
Publiczne Szkoły Podstawowe obejmują swoim rejonem obsługi następujące wsie: 

 Leśnica – miasto Leśnica, Góra Św. Anny, Dolna, Wysoka i Poręba, 
 Raszowa – Raszowa, Łąki Kozielskie i Krasowa, 
 Zalesie Śl. – Zalesie Śl., Lichynia i Czarnocin. 

Rozkład przestrzenny placówek szkół podstawowych oraz zasięg ich obsługi jest prawidłowy.  
 
Obecna baza placówek szkolnych nauczania obowiązkowego jest wystarczająca na okres 
pespektywy. 
 
C. OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA 
 
W zakresie podstawowym ochrony zdrowia mieszkańcy miasta i gminy Leśnica obsługiwani 
są przez: 

 MEDICA – Praktyka Lekarzy Rodzinnych S.C. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
(podlegający Narodowemu Funduszowi Zdrowia) znajdujący się w Leśnicy (Pl. 
Narutowicza), 

 Gabinet Stomatologiczny Rodak A.R. w Leśnicy (ul. Kościuszki 2), 
 Gabinet Stomatologiczny Adamik Mirosława w Zalesiu Śl. ul. 15-lecia 1, 
 szpitale w mieście Opole, Strzelce Opolskie i Zdzieszowice. 

 
TABELA 22 
GMINA LEŚNICA – wyposażenie w podstawowe usługi zdrowia - stan 2005r. 

lp  Lokalizacja ośrodka Liczba 
gabinetów 

Liczba etatów 
lekarskich 

Liczba 
pielęgniarek 

Liczba 
mieszkańców 

1  Leśnica 6 5 5 8591 

2  OGÓŁEM 6 5 5 8591 

Źródło : Urząd Miasta i Gminy w Leśnicy – opracowanie własne M.O. 
 

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. 
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Na terenie miasta i gminy Leśnica nie ma i nigdy nie było żłobka, zapewniającego opiekę nad 
dziećmi w wieku 0-2 lata. W całej gminie liczba dzieci w tej grupie wiekowej w 2002r. 
wynosiła 202 osoby, w tym na terenie miasta 72 osoby. 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. 
 
W zakresie opieki społecznej mieszkańców gminy obsługuje należący do Starostwa 
Powiatowego Dom Opieki Społecznej w Leśnicy oraz należący do Zgromadzenia Sióstr 
Służebniczek NPNMP, Dom Opieki Społecznej w Porębie. Obie jednostki świadczą usługi 
ponadlokalne. Liczba ludności w grupie wiekowej 60/65 i więcej w ostatnim piętnastoleciu 
znacząco wzrosła do poziomu 16,7% ogólnej liczby mieszkańców gminy (1493 osoby 
w 2002r.). 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 pełnym zakresie. 
 
D. KULTURA 
 
Gmina Leśnica posiada dobrze rozwiniętą sieć placówek świadczących usługi w zakresie 
kultury. Samorządowi lokalnemu podlega Miejski 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 
terenach wiejskich gminy funkcjonuje 6 świetlic wiejskich i domów spotkań DSK, która 
usytuowane są we wsi Dolna, Kadłubiec, Góra Św. Anny, Raszowa, Łąki Kozielskie i Zalesie 
Śl. 
 
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.  
 
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. 
 
E. SPORT I REKREACJA 
 
Na terenie gminy Leśnica działalność rekreacyjno-sportową skupia Miejski Ośrodek Kultury 
i Rekreacji. Jego głównym obiektem jest zespół boisk sportowych oraz kąpielisko, 
usytuowane na terenie miasta. Te ostatnie składa się z dwóch niecek basenowych otwartych, 
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 
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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. 
 
F. BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW 
 
Na terenie miasta Leśnica, w budynku Urzędu Miasta i Gminy, znajduje się Dzielnicowy 
Posterunek Policji. Ponadto ochronę bezpieczeństwa ludzi i mienia zapewniają oddziały 
Ochotniczej Straży Pożarnej z obiektami we wsi Czarnocin, Lichynia, Łąki Kozielskie, 
Raszowa, Wysoka, Zalesie Śl. oraz w Leśnicy. Wyposażenie terenu gminy w usługi tego typu 
jak i ich rozkład przestrzenny zapewniają jej mieszkańcom pełne bezpieczeństwo, a dojazd z 
najbliższej jednostki do najdalej położonego miejsca położonego w zasięgu ich obsługi nie 
przekracza 8 min. 
 
G. CMENTARZE 
 
W gminie znajduje się 6 czynnych cmentarzy parafialnych, które usytuowane są w mieście 
Leśnica oraz we wsi Góra Św. Anny, Wysoka, Dolna, Zalesie Śl., i Raszowa. Cmentarze w 
Zalesiu Śląskim i Raszowej wymagają powiększenia, planowany jest nowy cmentarz w 
Łąkach Kozielskich. 
 
3.2.2. USŁUGI KOMERCYJNE (NIEPUBLICZNE) 
 
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. 
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 
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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. Ponadto w trakcie realizacji są MOP-y (miejsca obsługi 
podróżnych) zlokalizowane na gruntach wsi Wysoka i Góra Św. Anny, obsługujące 
autostradę A4. 
 
TABELA 23 
GMINA LEŚNICA – standardy obsługi mieszkańców przez placówki handlu 
detalicznego – stan 2002r. 

Lp Wskaźnik gmina Leśnica powiat strzelecki 
województwo 

opolskie 

1 Liczba ludności na sklep 190 128 97 

2 
Średnia powierzchnia 
sprzedażowa sklepu (m2) 

74,0 82,7 87,2 

  2,3 2,3 2,4 

Źródło: roczniki statystyczne – opracowanie własne M.O. 

 
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. 
Do chwili obecnej nie rozwinęły się na terenie gminy usługi agroturystyczne mimo, że 
miejsca pod tego typu działalność wyznaczone zostały w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego na terenie wsi Lichynia i Zalesie Śl. 
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ROZDZIAŁ V 

KOMUNIKACJA I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

 
 

1. SYSTEM KOMUNIKACYJNY 
 
Potrzeby komunikacyjne mieszkańców gminy Leśnica zaspokajane są przez dwa systemy 
komunikacyjne: kolejowy i drogowy. Podstawową 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. 
 
1.1. KOMUNIKACJA KOLEJOWA 
 
Transport kolejowy realizowany jest na terenie gminy dwoma liniami. Pierwsza nr 136, relacji 
Kędzierzyn Koźle – Opole – Groszowice, stanowiąca odcinek powiązania relacji Szczecin – 
Wrocław – Kraków, jest znaczenia krajowego i przebiega tranzytowo przez południową część 
obszaru gminy. Linia ta przewidziana jest do modernizacji 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 
 ajbliższa usytuowana jest na terenie miasta Zdzieszowice. 
Planowana modernizacja ww. linii kolejowej do nowych parametrów spowoduje, na 
terenie sołectwa Raszowa, znaczny wzrost uciążliwości jej funkcjonowania, a 
 zczególnie 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). Prawdopodobnie wystąpi więc potrzeba ustanowienia 
OBSZARU OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA w tym pasie terenu, a w konsekwencji 
ochrony lub dostosowania (przekształcenia) istniejącego zagospodarowania o funkcjach 
chronionych do nowych uwarunkowań (wynikających z modernizacji linii i wymogów 
obowiązujących przepisów odrębnych). Obowiązujący plan zagospodarowania 
przestrzennego wsi Raszowa sytuuje w tej strefie nową zabudowę o funkcjach 
chronionych (zabudowę mieszkaniową), co należy uznać za błąd planistyczny. 
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. 
 
Linia kolejowa nr 175 relacji Kłodnica – Strzelce Opolskie ma znaczenie regionalne. Linia ta 
jest jednotorowa, niezelektryfikowana, znaczenia drugorzędnego dla obsługi ruchu 
pasażerskiego i towarowego. Na terenie gminy Leśnica stacja kolejowa usytuowana jest w 
mieście Leśnica, a przystanki kolejowe w Łąkach Kozielskich (na gruntach Raszowej) oraz 
Zalesiu Śląskim. Wszystkie skrzyżowania tej linii kolejowej z drogami publicznymi są 
dwupoziomowe, z wyjątkiem skrzyżowania z drogą powiatową nr 1434 O relacji Raszowa – 
Łąki Kozielskie, które – w razie uruchomienia linii - wymaga modernizacji.  
Obecnie linia ta nie funkcjonuje i jej przyszłość nie jest przesądzona.  
W przypadku likwidacji linii jej trasę warto wykorzystać na potrzeby komunikacji lokalnej, np. 
na turystyczną ścieżkę rowerową.  
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1.2. SYSTEM DROGOWY 
 
System drogowy odgrywa obecnie podstawową i najistotniejszą rolę w obsłudze 
komunikacyjnej mieszkańców miasta i gminy Leśnica. Podstawową sieć dróg 
publicznych gminy tworzą drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne. Przez teren gminy 
Leśnica przebiega także droga krajowa – autostrada A4. Sieć drogowa gminy jest dobrze 
rozwinięta i zapewnia powiązania wszystkich wsi z gminnym ośrodkiem administracyjno – 
usługowym oraz z terenami sąsiednimi, w tym szczególnie z miastem powiatowym. 
 
1.2.1. Drogi krajowe 
 
Przez gminę Leśnica przebiega autostrada A4, jednak na jej terenie nie ma węzła 
autostradowego, zapewniającego bezpośrednie powiązanie z siecią dróg gminy. Brak węzła 
autostradowego na jej terenie utrudnia dostęp ruchu turystycznego do wsi Góra Św. Anny. Ze 
względu na ochronę walorów przyrodniczo-krajobrazowych obszaru gminy brak jest 
możliwości racjonalnego powiązania tej wsi z regionalnym układem komunikacyjnym. W tej 
sytuacji pożądana jest lokalizacja węzła autostradowego w rejonie wsi Dolna. 
 
Na gruntach wsi Wysoka oraz Góra Św. Anny w trakcie realizacji są dwa MOP-y (miejsca 
obsługi podróżnych), zapewniające obsługę użytkownikom autostrady. Odcinek autostrady 
przebiegający przez Górę Św. Anny – Wysoką należy do jednych z bardziej kolizyjnych 
odcinków tej drogi. Uwzględniając bezpieczeństwo użytkowników autostrady zalecane jest jej 
powiązanie zjazdem (awaryjnym) na drogą powiatową, na gruntach wsi Góra Św. Anny- 
Wysoka (z terenu MOP-ów) . Tranzytowo przebiegająca przez teren gminy autostrada jest 
źródłem uciążliwości, głównie w zakresie ponadnormatywnych poziomów hałasu oraz 
zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego. 
 
1.2.2. Drogi wojewódzkie 
 
Obecnie 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 OLSZOWA – 
Strzelce Op. - Zawadzkie. Węzeł autostradowy OLSZOWA łączy opolski odcinek autostrady 
z miastem Strzelce Op. i Kędzierzyn – Koźle. Droga ta pełni najważniejszą rolę 
w powiązaniach obszaru gminy z autostradą A-4 (z którą wiąże się w węźle OLSZOWA), 
a także z miastem powiatowym Strzelce Op. (i drogą krajową nr 94) oraz miastem 
Kędzierzyn- Koźle (i drogą krajową nr 40), a także wojewódzkim ośrodkiem usługowym 
(Opolem). W związku ze zwiększeniem natężenia ruchu droga jest w trakcie modernizacji 
polegającej głównie na zmianie szerokości jezdni oraz dostosowaniu jej nośności do 
zwiększonego ruchu i prowadzenia ruchu pojazdów ciężkich.  
Docelowo przewiduje się: 

 podniesienie jej parametrów do klasy drogi głównej ruchu przyśpieszonego 
(GP), 

 przekwalifikowanie na drogę krajową. 
 
1.2.3. 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 (miastem Leśnica). Jej słabą stroną są przede wszystkim 
parametry techniczne i geometryczne dróg. Wszystkie drogi powiatowe, a jest ich 13 
odcinków, zaliczane są do klasy technicznej G, Z lub L. 
Pięć dróg powiatowych przebiega przez miasto Leśnica w ciągu istniejących, 
miejscami bardzo wąskich ulic.   
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TABELA 24 
GMINA Leśnica - wykaz dróg powiatowych – stan 2010r. 

Lp. Nr drogi Nazwa ciągu drogowego Istn. szer. 
jezdni 

Dł. drogi 
km 

Klasa drogi 

1  1401 O  Zdzieszowice - Leśnica – Zalesie 
Śląskie  

5,5 - 6,0 9,256 Z-G 

2  1412 O Dolna – Olszowa 4,5 2,160 L 

3  1434 O  Kędzierzyn-Koźle – Januszkowie 5,0 - 5,5 7,090 L 

4  1435 O  Zalesie Śląskie - Kędzierzyn Koźle 5,0 2,645 G 

5 1438 O  Góra Św. Anny – Leśnica  5,5 2,736 Z 

6  1439 O Zalesie Śląskie – Olszowa  4,5 – 5,0 7,350 L 

7  1468 O  Leśnica – Poręba  5,0 - 5,5 4,409 L 

8  1471 O Leśnica –Żyrowa  5,0 1,967 L 

9 1472 O Leśnica – Krasowa 5,0 2,901 L 

10 1805 O Strzelce Opolskie – Leśnica - 
Kędzierzyn-Koźle  

6,0 18,411 Z 

11  1808 O  DW 409 " Zdzieszowice  5,5 – 7,0 8,745 Z 

12  1818 O Rożniątów –Dolna  5,0 4,455 L 

13  1827 O Ligota Dolna – DP 1805 0 5,0 - 5,5 7,285 Z 

Ulice w ciągu dróg przelotowych - na terenie miasta LEŚNICA 

14  1401 O  Zdzieszowicka - Pl. Narutowicza - 
ul. 1- Maja 

  Z-G 

15  1468 O ul. Strzelecka   L 

16  1471 O ul. Żyrowska    L 

17  1472 O  ul. Krasowska   L 

18  1805 O ul. Porębska – ul. Góra Św. Anny – 
Pl. Narutowicza – ul. Kościelna – 
Pl. Marka – ul. Kozielska 

  Z 

Źródło: Zarząd Dróg Powiatowych – wykaz dróg powiatowych – opracowanie własne 

 

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 OLSZOWA, 
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 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 OLSZOWA.  

 
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. 
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Pozostałe drogi pełnią funkcje uzupełniające w systemie komunikacyjnym gminy, 
zapewniając powiązania z terenami sąsiednimi oraz wewnętrzne powiązania z wsiami 
pełniącymi funkcję podstawowych ośrodków usługowych. 
 
Wyżej wymienione drogi prowadzą kilka relacji linii autobusowych, które zaspokajają około 
80% potrzeb mieszkańców miasta i gminy w zakresie zbiorowych przewozów osobowych. 
Większość dróg powiatowych gminy nie spełnia wymogów technicznych stawianych 
przypisanej im klasie. Głównym mankamentem jest zawężony pas drogowy i nienormatywne 
łuki poziome, a czasami także ich przekrój geometryczny (w tym szczególnie wąska jezdnia, 
brak ścieżek rowerowych oraz chodników na terenach zabudowanych). 
 
Generalny pomiar ruchu, wykonany w 1995 roku na drodze nr 1805 O relacji Strzelce Op. – 
Leśnica – Kędzierzyn-Koźle (wówczas drodze wojewódzkiej), wykazał na odcinku Strzelce 
Op. - Leśnica ruch 1009 pojazdów rzeczywistych na dobę (SDR – przy 5% udziale ruchu 
rowerowego), a na odcinku Leśnica - K-Koźle 1526 pojazdów rzeczywistych na dobę. (przy 
25% udziale ruchu rowerowego). Ruch na tej drodze jest nierównomierny i zwiększa się 
okresowo w czasie wakacji i w czasie weekendów. Współczynnik nierównomierności ruchu 
wakacyjnego wynosił 1,26 na odcinku Strzelce Op. – Leśnica i 1,40 na odcinku Leśnica – 
KKoźle, a niedzielnego wynosi 1,02 na odcinku Leśnica - K-Koźle, a zmniejsza się do 0,57 
na odcinku Strzelce - Op. Leśnica. Wg. prognozy ruchu na zamiejskiej sieci dróg do roku 
2015 średni ruchu dobowy na odcinkach tej drogo będzie kształtował się następująco: 

 Strzelce Op. – Leśnica - 2301 SDR, 
 Leśnica – K-Koźle - 3568 SDR. 

Istniejący i prognozowany ruch pojazdów, pomimo zmiany układu dróg powiatowych 
i wojewódzkich na terenie gminy Leśnica (wywołanego zmianą lokalizacji węzła 
autostradowego z planowanego węzła DOLNA na zrealizowany węzeł OLSZOWA) świadczy 
o pilnej potrzebie modernizacji tej drogi. 
 
Uwzględniając fakt dostatecznej gęstości dróg powiatowych na terenie gminy Leśnica oraz 
zmianę zewnętrznego układu dróg wyższego rzędu, a także konieczność zapewnienia 
sprawnych powiązań zewnętrznych, niezbędnych gminie dla prawidłowego rozwoju 
gospodarczego i zaspokojenia potrzeb mieszkańców, planuje się: 

 modernizacji drogi nr 1435 O do parametrów drogi klasy głównej (G) oraz 
docelowo przekwalifikowanie jej na drogę wojewódzką, a także budowę 
obejścia drogowego terenów zabudowanych wsi Zalesie Śl. , 

 modernizację dróg powiatowych o pierwszorzędnym znaczeniu 
komunikacyjnym dla terenu gminy: nr 1401 O relacji Zdzieszowice – Leśnica – 
Zalesie Śl. – droga wojewódzka nr 426, ciągu dróg nr 1471 O i 1808 O relacji 
miasto Leśnica – Góra Św. Anny – Wysoka oraz drogi nr 1805 O relacji Strzelce 
Op. – miasto Leśnica – Raszowa – K-Koźle, do klasy technicznej określonej ww. 
tabeli, wraz z budową obejść drogowych miasta Leśnica, 

 modernizację drogi nr 1438 O relacji Góra Św. Anny – Leśnica, nr 1472 O relacji 
Leśnica - Krasowa, nr 1434 O relacji K-Koźle – Januszkowie oraz nr 1827 
O relacji Ligota Dolna – DP 1805 O, do parametrów klasy technicznej określonej 
w tabeli, 

 budowę nowej drogi powiatowej relacji Czarnocin – Poręba – Góra Św. Anny 
(od drogi powiatowej nr 1808 O do drogi 1805 O i drogi 1439 O), zapewniającej 
wsi Góra Św. Anny powiązania z węzłem autostradowym OLSZOWA, 

 modernizację pozostałych dróg powiatowych do parametrów określonych 
w tabeli powyżej wraz z budowa odcinak drogi nr 1468 O zapewniającego 
powiązania z drogą nr 18054 O. 

 
1.2.4. Drogi gminne 
 
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 
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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. Do gminnych dróg publicznych zalicza się: 
 
TABELA 25 
GMINA Leśnica - wykaz gminnych dróg publicznych – stan 2010r. 

L
p 

Nr drogi Nazwa ciągu drogowego Klasa drogi 

1 105836 O Leśnica – Wargały D 

2 105837 O Leśnica – Pokój  D 

3 105877 O Dolna – Czarnocin L 

4 105893 O Lichynia – Czarnocin D 

5 105925 O Raszowa –Kuszówka D 

6 105927 O Dojazd do Kuszówki  D 

7 105941 O Krasowa – Wysypisko D 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Leśnicy – opracowanie własne M.O. 

 

Układ gminnych dróg publicznych uległ nieznacznej zmianie po realizacji autostrady A4. 
Drogi gminne mają różne rodzaje nawierzchni (gruntową, tłuczniowo-gruntową, 
rzadziej bitumiczną) i szerokości pasów drogowych nie spełniających wymogów 
obowiązujących przepisów. Szerokość jezdni zmienia się od 3,5 do 5,5m, przy czym nie 
jest to uzależnione od klasy drogi. Parametry geometryczne dróg gminnych są bardzo 
zróżnicowane i z reguły nie spełniają wymogów stawianych dla dróg L (lokalnych) lub 
D (dojazdowych). Gęstość sieci dróg gminnych można uznać za wystarczającą dla obsługi 
rolnictwa, leśnictwa i rozproszonych terenów zabudowanych gminy. W tabeli ujęto zalecaną, 
najniższą klasę drogi (projektowaną)  
Ponadto do kategorii gminnych dróg publicznych zaliczono 137 ulic na terenach 
zabudowanych wsi gminy. 
 
TABELA 26 
GMINA LEŚNICA - wykaz ulic zaliczonych do gminnych dróg publicznych - stan 2010r. 

Lp. Wieś Nr drogi Nazwa ulicy (drogi) Klasa drogi 

1 Leśnica  105801 O Ul. Kościuszki L 

105802 O Ul. Ludowa D 

105803 O Ul. Poprzeczna  D 

105804 O Ul. Eichendorffa D 

105805 O Ul. Dworcowa  D 

105806 O Ul. Dworcowa I  D 

105807 O Ul. Osiedle  D 

105808 O Ul. Kościelna I D 

105809 O Plac Marka D 

105810 O Ul. Nad Wodą  D 

105811 O Ul. Stawowa  D 

105812 O Ul. Młyńska  D 

105813 O Ul. Brzegowa  D 

105814 O Ul. Żeromskiego  D 

105815 O Ul. Goreckiego  D 

105816 O Ul. Szkolna  D 

105817 O Ul. Zielona  D 

105818 O Ul. Klasztorna  D 

105819 O Ul. Boczna  D 

105820 O Ul. Sarnesa  D 
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105821 O Ul. Trzech Braci  D 

105822 O Ul. Mickiewicza D 

105823 O Ul. Słowackiego  D 

105824 O Ul. Powstańców Śląskich  D 

105825 O Ul. Strażacka  D 

105826 O Ul. Szpitalna  D 

105827 O Ul. Niwy  D 

105828 O Ul. Bolesława Chrobrego D 

105829 O Plac Narutowicza  D 

105830 O Ul. Ligonia  D 

105831 O Plac Targowy  D 

105833 O Ul. Księżowiejska D 

105833 O Ul. Górna  D 

105834 O Ul. Nad Potokiem  D 

105835 O Ul. Polna  L 

105942 O Ul. Krótka D 

105943 O Ul. Osiedlowa D 

105944 O Ul. Żyrowska II  D 

2 Góra Św. Anny 105838 O Aleja Jana Pawła II  D 

105839 O Ul. Kalwaryjska  D 

105840 O Ul. Kalwaryjska I  D 

105841 O Ul. Szkolna  D 

105842 O Ul. Klasztorna  D 

105843 O Ul. Wolności  D 

105844 O Ul. Prof.  Reinholda 
Olecha  

D 

105845 O Ul. Leśna  D 

105846 O Ul. Boczna  D 

105847 O Ul. Dunikowskiego  D 

105848 O Ul. Krótka D 

105849 O Ul. Planetorza  D 

105850 O Ul. Powstańców Śląskich D 

105851 O Ul. Strzelecka I  D 

105852 O Ul. Strzelecka II  D 

3 Wysoka 105853 O Ul. Strzelecka I  D 

105854 O Ul. Strzelecka II  D 

105855 O Ul. Strzelecka III  D 

105856 O Ul. Strzelecka IV  D 

105857 O Ul. Strzelecka V  D 

105858 O Ul. Strzelecka VI  D 

105859 O Ul. Leśna  D 

105860 O Ul. Leśna I  D 

105861 O Ul. Leśna II  D 

105862 O Ul. Leśna III  D 

105864 O Ul. Leśna IV  D 

4 Kadłubiec 105864 O Ul. Wiejska I  D 

105865 O Ul. Wiejska II  D 

105866 O Ul. Wiejska III  D 

105867 O Ul. Wiejska IV  D 

105868 O Ul. Wiejska V  D 
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105869 O Ul. Wiejska VI  D 

105870 O Ul. Wiejska VII  D 

105871 O Ul. Polna  D 

105872 O Ul. Polna I  D 

5 Dolna 105873 O Ul. Wiejska I  D 

105874 O Ul. Wiejska II  D 

105875 O Ul. Wiejska III  D 

105876 O Ul. Wiejska IV  D 

105878 O Ul. Wiejska V  D 

105879 O Ul. Wiejska VI  D 

105880 O Ul. Wiejska VII  D 

105881 O Ul. Krótka  D 

105882 O Ul. Krótka I  D 

6 Poręba 105883 O Ul. Wiejska I  L 

105884 O Ul. Wiejska II  D 

105885 O Ul. Wiejska III  D 

105886 O Ul. Wiejska IV  D 

105887 O Ul. Wiejska V  D 

105888 O Ul. Wiejska VI  D 

105889 O Ul. Wiejska VII D 

105890 O Ul. Wiejska VIII  D 

7 Czarnocin 105891 O Ul. Wiejska I  D 

105892 O Ul. Wiejska II  D 

8 Lichynia 105894 O Ul. Wolności  D 

105895 O Ul. Lompy  D 

105896 O Ul. Ogrodowa  D 

105897 O Ul. Daszyńskiego I  D 

105898 O Ul. Daszyńskiego II  D 

105899 O Ul. Daszyńskiego III D 

9 Zalesie Śląskie 105900 O Ul. Dworcowa  D 

105901 O Ul. Świętej Jadwigi  D 

105902 O Ul. Kościelna L 

105903 O Ul. Padoły  D 

105904 O Ul. Wiejska  D 

105905 O Ul. XV–lecia  D 

105906 O Ul. Ujazdowska  D 

105907 O Ul. Powstańców Śląskich  D 

105908 O Ul. Kościuszki I  D 

10 Łąki Kozielskie 105909 O Ul. 1 Maja I  D 

105910 O Ul. 1 Maja II  D 

105911 O Ul. Leśna  D 

105912 O Ul. Kościelna  D 

105913 O Ul. Kościelna I  D 

105914 O Ul. 1 Maja III  D 

105915 O Ul. 1 Maja IV  D 

105916 O Ul. Wolności  D 

105917 O Ul. Dworska  D 

105918 O Ul. 1 Maja V  D 

105919 O Ul. 1 Maja VI  
 

D 
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11 Raszowa 105920 O Ul. Kolejowa  D 

105921 O Ul. Góry Św. Anny I  D 

105922 O Ul. Góry Św. Anny II  D 

105923 O Ul. Góry Św. Anny III  D 

105924 O Ul. Szkolna D 

105926 O Ul. Kuszówka  D 

105928 O Ul. Góry Św. Anny IV  D 

105929 O Ul. Góry Św. Anny V  D 

105930 O Ul. Kościelna  D 

105931 O Ul. Dworcowa  D 

105932 O Ul. Słowackiego  L 

105933 O Ul. Słowackiego I  D 

105934 O Ul. Słowackiego II  D 

105935 O Ul. Słowackiego III  D 

105936 O Ul. Młyńska  D 

12  Krasowa  105937 O Ul. Wiejska I  D 

105938 O Ul. Wiejska II  D 

105939 O Ul. Wiejska III D 

105940 O Ul. Wiejska IV  D 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Leśnicy- opracowanie własne 

 

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. 

 
1.2.5. 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. 
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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 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. 
 
1.3. ZAPLECZE MOTORYZACJI. 
 
W roku 2000 na terenie miasta i gminy Leśnica było zarejestrowanych ogółem 3747 
pojazdów, w tym 2265 samochody osobowe oraz 177 ciężarowych. Na 1000 mieszkańców 
miasta i gminy Leśnica przypadało 260 samochodów (w tym 241 samochodów 
osobowych) i była to średnia wyższa od średniej dla powiatu 
strzeleckiego (222 samochody, w tym 203 samochodów osobowych) oraz niższa od 
średniej wojewódzkiej, wynoszącej 270 samochodów/1000M (w tym 238 samochodów 
osobowych). 
Na terenie gminy znajduje się jedna stacja paliw w Leśnicy (stacja PKN ORLEN) . Nie ma 
w gminie Leśnica wielofunkcyjnej stacji obsługi samochodów. Działają tu natomiast liczne 
zakłady rzemieślnicze, które łącznie obejmują pełny zakres obsługi pojazdów 
mechanicznych. 
 
2. SYSTEMY INŻYNIERYJNE. 
 
2.1. SYSTEM ZAOPATRZENIA 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, a na odprowadzanie popłuczyn do dnia 31.12.2020 r.), 
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 1368m3/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. 
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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 2012 roku kształtował się następująco: 

 produkcja    371 034 m3 - 100% 
 sprzedaż     290 110 m3 - 75% 
 potrzeby technologiczne     37 100 m3

 - 10% 
 straty       43 824 m3

 - 15% 
 
Ogółem w mieście i gminie podłączonych jest 8042 odbiorców indywidualnych, a długość 
sieci wodociągowej wynosi 83,6 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 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.  
 
2.2. SYSTEM ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. 
 
Na terenie gminy Leśnica kanalizacji sanitarnej nie mają wsie: Zalesie, Lichynia, Czarnocin, 
Dolna, Poręba, Kadłubiec oraz Wysoka. 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. 
Prawdopodobnie większa część tj. około 370 - 480m3/dobę ścieków trafia bezpośrednio do 
gruntu i wód: 

QN = 844,3x– 362,8y= 481,5m3/dobę 
gdzie: 
x - ilość ścieków powstających na terenie gminy Leśnica, 
y – ilość ścieków oczyszczonych w oczyszczalni ścieków z terenu gminy Leśnica. 
 
Uwzględniając potrzebę ochrony środowiska, w tym szczególnie potrzebę ochrony 
Parku Krajobrazowego GÓRA ŚW. ANNY oraz Obszarów Najwyższej Ochrony GZWP nr 
333 i 335, a także ochroną Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny i projektowanego 
obszaru NATURA 2000, zaleca się skanalizować północną część terenu gminy tj. wieś 
Dolną, Kadłubiec, Wysoką i Lichynię. 
 
 
2.3. ZAOPATRZENIE W CIEPŁO 
 
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 0,820MW t.  
 
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.  
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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 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. 
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2.4. 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 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. 
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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). 
 
2.5. ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ 
 
2.5.1. Sieci 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). 

 
2.5.2. Sieci średniego napięcia 
 
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 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 
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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. 
 
Do roku 2006 przewiduje się budowę stacji transformatorowej w przysiółku Zalesia Śl. - 
Popice, a w późniejszym czasie, w celu dalszej poprawy warunków napięciowych dla 
istniejących odbiorców, budowę 10 stacji w miejscowościach: Dolna (1St), Góra Św. Anny 
(1St), Kadłubiec (1St), Krasowa (1St), Raszowa (1St), Wysoka (2St) i Zalesie Śl. (3St). 
 
Istniejący system zasilania w energię elektryczną terenu miasta i gminy Leśnica 
zapewnia zaspokojenie obecnych potrzeb mieszkańców i gospodarki na 
zadawalającym poziomie. Stan sieci niskich i średnich napięć jest generalnie dobry, 
a awaryjność niewielka. 
 
Zapotrzebowanie mocy szczytowej istniejących odbiorców z terenu gminy szacuje się na ok. 
2,9 MW. Na znaczący wzrost poziomu zapotrzebowania na energię elektryczną docelowo 
wpływ może mieć zakładany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego : 

- dalszy rozwój funkcji mieszkaniowych, usługowych i gospodarczych 
- rozwój funkcji rekreacyjno – wypoczynkowej 

 
Na terenie gminy Leśnica przewiduje się niewielki wzrost zapotrzebowania na energię 
elektryczną z tego względu, że jej rozwój gospodarczy będzie ograniczony, a liczba 
mieszkańców będzie wykazywała tendencje do spadku. Istniejąca sieć elektroenergetyczna 
pozwala na wykorzystanie energii elektrycznej do celów grzewczych.  
 
2.6. WYKORZYSTANIE ENERGII ODNAWIALNEJ 

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 
100 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. 



 107 

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 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. 
 
2.7. TELEKOMUNIKACJA 
 
W roku 2002 było w gminie 1758 abonentów telefonii przewodowej, w tym na terenie miasta 
922, a na terenach wiejskich gminy 836 abonentów. Średnio na 1000 mieszkańców gminy 
przypadało 187,1 stacjonarnego aparatu telefonicznego, przy czym wskaźnik ten na terenach 
wiejskich gminy wynosił zaledwie 145,8ap./1000 mieszkańców, a na terenie miasta Leśnica 
był dwukrotnie większy i wynosił 290,9 ap./1000M. Wskaźnik ten stawiał gminę Leśnica na 
dobrej pozycji wśród gmin wiejskich powiatu strzeleckiego, gdzie przypada średnio 189,3ap. 
/1000M), ale poniżej średniej wojewódzkiej, kształtującej się na poziomie 226,1ap./1000M 
(przy czym na terenach wiejskich województwa wynosi on 176,9 ap./1000, a na terenach 
miejskich 315,4 ap. /1000 mieszańców miast). 
 
Zakłada się kontynuację rozwoju telefonii przewodowej i dalszy wzrost liczby abonentów na 
terenie gminy do roku 2015 w celu otrzymania wskaźnika gęstości około 250 telefonów na 
1000 jej mieszkańców (standard ok. 1 aparat stacjonarny /1 gospodarstwo domowe). 
 
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). 
 
2.8. GOSPODARKA ODPADAMI STAŁYMI 
 
Podstawowym sposobem unieszkodliwiania odpadów komunalnych w gminie jest ich 
składowanie na składowisku odpadów komunalnych, zlokalizowane jest na terenie wsi 
Krasowa. Przyjmowane są tam odpady z terenu gmin: Leśnica, Zdzieszowice i Ujazd. 
Posiada ono system zabezpieczeń technicznych, chroniących środowisko przed 
zagrożeniami. Powierzchnia całkowita zajmowanego przez składowisko terenu w granicach 
ogrodzenia obiektu wynosi 4,2 ha, przy czym powierzchnia pierwszej niecki, zamkniętej w 

                                                 
8
 Plan uchwalony uchwałą Nr XXIII/114/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 18 sierpnia 2004r. w 

sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leśnica w części 
dotyczącej sołectw Dolna, Góra Św. Anny, Kadłubiec, Poręba, Wysoka. 
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2006 r. wynosi 2,35 ha, a drugiej obecnie eksploatowanej 1,62 ha. Użytkowanie składowiska 
rozpoczęto w 1992 roku.  
 
Na terenie gminy brak jest składowisk odpadów przemysłowych. 
 
W zakresie odbioru odpadów komunalnych (wraz z zawartym w nich strumieniem odpadów 
niebezpiecznych) pochodzących z gospodarstw domowych, i obiektów użyteczności 
publicznej obsługę gminy zapewnia firma REMONDIS z Opola (1416 umów), Zakład 
Gospodarki Komunalnej ze Zdzieszowic oraz dwie niewielkie firmy prywatne. Na terenie 
gminy Leśnica źródłami wytwarzania odpadów komunalnych są głównie gospodarstwa 
domowe w zabudowie mieszkaniowej, obiekty infrastruktury społecznej (usługi i rzemiosło), 
obiekty działalności gospodarczej i wytwórczej oraz odpady z terenów otwartych (zieleni i ulic 
publicznych, cmentarzy). W gminie zlokalizowana jest także jedna firma, która uzyskała 
zezwolenie na prowadzenie transportu odpadów (złom metali nieżelaznych i żelaznych) 
usytuowana we wsi Zalesie śl. (KRIS-ROL) 
 
Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie gminy Leśnica jest w dużym stopniu 
uregulowana. Prawie wszyscy mieszkańcy gminy objęci są umowami o zapewnieniu 
odbioru odpadów. Systemem nie jest objęta gospodarka odpadami niebezpiecznymi, 
wytwarzanymi przez służbę zdrowia oraz jednostki działalności gospodarczej. Odpady te są 
przekazywane w oparciu o stosowne umowy i zgodnie z odpowiednimi decyzjami, 
bezpośrednio specjalistycznym firmom zajmującym się ich unieszkodliwianiem. Funkcjonuje 
w gminie system selektywnej zbiórki odpadów, mieszkańcy otrzymują worki na papier, 
plastiki oraz szkło. Na terenie gminy Leśnica nie ma pojemników ogólnodostępnych 
do segregacji odpadów.  
 
Główne problemy gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Leśnica sprowadzają 
się do: 

- braku spełnia wymogów polityki ekologicznej państwa tj. gospodarka odpadami na 
terenie gminy nie prowadzi do zapobiegania i minimalizacji wytwarzanych odpadów, 
recyklingu oraz odzysku, 

- dominacji unieszkodliwiania odpadów komunalnych poprzez ich składowanie. 
 
Podstawowymi działaniami zmierzającymi do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki 
odpadami komunalnymi na terenie gminy są: 

- minimalizacja powstawania odpadów, 
- zapewnienie odzysku i recyklingu odpadów, 
- działania wspomagające prawidłowe postępowanie w zakresie zbiórki, transportu 

oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 
- działania zmierzające do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji, 
- bezpieczne składowanie odpadów, których nie można w danych warunkach 

techniczno-ekonomicznych poddać procesom odzysku i unieszkodliwiania. 

Polityka gminy w zakresie gospodarki odpadami określona jest w dokumencie Aktualizacja 
planu gospodarki odpadami dla gminy Leśnica na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 
2013-2016.  

Docelowo przewiduje się, że gospodarką odpadami na terenie gminy zajmować się będzie 
Związek Międzygminny „Czysty Region”, do którego gmina Leśnica zadeklarowała 
przynależność. Związek wykonywać będzie publiczne zadania z zakresu gospodarowania 
odpadami komunalnymi z uwzględnieniem takich zadań jak budowa i eksploatacja 
Regionalnego Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów w Kędzierzynie – 
Koźlu. 

Gospodarka odpadami innymi niż komunalne prowadzona będzie zgodnie z przepisami 
ustawy o gospodarcze odpadami.     
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ROZDZIAŁ VI 

WARUNKI GOSPODARCZE 

1. ROLNICTWO 

1.1. PRZYRODNICZE WARUNKI PRODUKCJI ROLNEJ 
 
1.1.1. Rzeźba terenu 
 
Na terenie gminy Leśnica dominuje rzeźba płaskorówninna (o przeważających spadkach 0- 
1o), która występuje na 47% (3442ha) powierzchni użytków rolnych, oraz rzeźba niskofalista 
i niskopagórkowata (o spadkach 1-3o) występująca na 27% powierzchni UR gminy (2020ha). 
Na 12% powierzchni użytków rolnych gminy występuje rzeźba falista i pagórkowata 
(o spadkach 3-5o), na 10% rzeźba wysokofalista i wysokopagórkowata (o spadkach 5-8o) , 
a na 4% powierzchni użytków rolnych spotykamy rzeźbę wzgórzową ( o spadkach 8-15o) 
(276ha). Na gruntach o spadkach powyżej 5o prowadzenie gospodarki rolnej jest utrudnione. 
 
Średni wskaźnik rzeźby terenu dla gminy Leśnica wynosi tylko 6,6 punktów w skali 10-cio 
punktowej, przy średnim wskaźniku dla województwa opolskiego wynoszącym 8,4 punktów. 
Dominują więc w gminie tereny bardzo korzystne (10 - 8,1 punktów) oraz korzystne 
(8,1pkt.) do uprawy pod względem rzeźby terenu, stanowiące łącznie 74% użytków 
rolnych gminy. 
 
1.1.2. Stosunki wodno – powietrzne gleb 
 
Stosunki wodno - powietrzne gleb są jednym z ważniejszych czynników decydujących o ich 
jakości i przydatności rolniczej gruntów. Zależą one od wielu czynników jak np. od rzeźby 
terenu, klimatu, właściwości fizycznych gleb, głębokości występowania wód gruntowych itp. 
 
W gminie Leśnica dominują gleby o właściwych stosunkach wodno – powietrznych 
(optymalnie uwilgotnione), które stanowią około 55,8% gleb (4119ha). Na dużym areale 
gruntów rolnych występują gleby okresowym niedoborze wody, stanowiące 21,9% 
powierzchni użytków rolnych (ok. 1620ha), oraz gleby okresowo podmokłe, które zajmują 
19,8 % (1460ha) użytków rolnych gminy. Te ostatnie najczęściej stanowią użytki zielone, 
okresowo podmokłe, pełniące bardziej funkcję ekologiczną niż gospodarczą. Tereny te 
powinny zostać wyłączone z wykonywania melioracji odwadniających oraz zabudowy. Z kolei 
gleby o stałym nadmiarze wody stanowią w gminie zaledwie 0,1% jej użytków rolnych (ok. 
9ha), a gleby stale za suche około 181ha (tj. 2,4% powierzchni użytków rolnych). 
 
Ogólny wskaźnik oceniający warunki wodne gleb dla gminy Leśnica wynosi 7,3 punktów 
w skali 10-cio punktowej, co wskazuje na korzystne warunki dla rozwoju rolnictwa. 
 
1.1.3. Warunki agroklimatyczne 
 
Warunki pluwiotermiczne dla terenu całej gminy Leśnica, wg. Instytutu Uprawy 
Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, określane są jako dobre dla produkcji 
rolniczej. Wskaźnik agroklimatu, oceniający warunki klimatyczne i ich wpływ na wegetację 
roślin, wynosi dla całego terenu gminy 10,8 punktów i kształtuje się poniżej średniego 
wskaźnika dla województwa opolskiego (13,8 pkt.). 
 
1.1.4. Bonitacja i przydatność rolnicza gleb 
 
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 
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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. 
 
TABELA 27 
GMINA LEŚNICA - klasy bonitacyjne gruntów ornych (stan 2001r.). 

Klasy I II IIIa IIIb IVa IVb V VI 

% - 4,5 18,8 26,2 17,9 13,4 14,5 4,7+ 

Źródło: Rolnicza przestrzeń produkcyjna woj. opolskiego - opracowanie własne M.O. 

 
TABELA 28 
GMINA LEŚNICA - klasy bonitacyjne użytków zielonych (stan 2001r.). 

Klasy I II III IV V VI 

% - 4,0 31,2 49,6 13,6 1,6 

Źródło: Rolnicza przestrzeń produkcyjna woj. opolskiego w liczbach - opracowanie własne M.O. 

 
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. 
 
1.1.5. Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej 
 
Ogólny wskaźnik waloryzacji (jakości) rolniczej przestrzeni produkcyjnej, oceniający 
jednocześnie warunki agroklimatyczne, warunki wodne oraz warunki glebowe, 
wynoszący dla gminy Leśnica 80,5 punktów, daje jej dobre - 26 miejsce w skali 
województwa (na 63 gminy), kwalifikując ją do obszarów dobrych dla produkcji 
rolniczej. Jest on niewiele niższy od średniego wskaźnika dla całego województwa,  
wynoszącego 87,2 pkt.. 
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TABELA 29 
GMINA LEŚNICA- waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej (w liczbach) 

gmina/sołectw
o 
 

ocena gleb w punktach wskaźnik bonitacji  
Wskaźnik 

ogólny 
  bonitacja przydatność 

rolnicza 
jakości i 

przydatności 
rol. gleb 

agro-
klimatu 

rzeźby 
terenu 

warunków 
wodnych 

ogółem 
województwo  

56,2 75,3 65,7 13,8 3,9 3,8 87,2 

ogółem 
gmina 
Leśnica 

57,9 67,8 62,8 10,8 3,3 3,6 80,5 

Czarnocin 
68,7 75,8 72,3 10,8 2,4 4,3 89,8 

Dolna 
39,7 69,6 54,6 10,8 3,2 3,3 71,9 

Góra Św. Anny 
63,4 72,4 67,9 10,8 1,1 4,0 83,8 

Kadłubiec  
56,2 74,3 65,2 10,8 3,6 3,9 83,5 

Krasowa 
45,4 49,9 47,6 10,8 4,5 2,4 65,3 

Lichynia  
64,5 75,3 69,9 10,8 3,6 4,5 88,8 

Łąki Kozielskie  
36,2 45,8 41,0 10,8 4,7 2,5 59,0 

Poręba 
60,9 71,7 66,3 10,8 1,8 4,1 83,0 

Raszowa 
42,0 38,2 40,1 10,8 4,2 3,1 58,2 

Wysoka  
61,1 75,4 68,2 10,8 2,4 4,1 85,5 

Zalesie Śl. 
68,5 74,0 71,2 10,8 3,3 4,3 89,6 

miasto Leśnica 
64,7 70,1 67,4 10,8 3,3 3,5 85,0 

Źródło – Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach – opracowanie własne M.O. 

 
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. 
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1.2. UŻYTKOWANIE I STRUKTURA WŁADANIA GRUNTAMI 
 
Ogólna powierzchnia gminy Leśnica wynosi 9463 ha. Wg. stanu 20.05.2002 roku użytki rolne 
stanowiły 6983 ha (tj. 73,8% powierzchni gminy), lasy zajmowały 1483 ha (15,7% pow. 
terenu), a pozostałe grunty (w tym zainwestowane) stanowiły 997 ha (10,5%). Wśród 
użytków rolnych dominują grunty orne, zajmujące ogółem aż 88,1% ich powierzchni (6155 
ha). Łąki i pastwiska zajmują 5,4% powierzchni użytków rolnych (774 ha). 
 
TABELA 30 
GMINA LEŚNICA – użytkowanie gruntów rolnych - stan 2005 rok. 

 

lp. 

 

UŻYTKOWANIE GRUNTÓW 

MIASTO GMINA OGÓŁEM 

Ha % ha % ha % 

1 użytki rolne – razem 1155 12,2 5905 62,4 7060 74,6 

A grunty orne 972 10,3 4832 51,1 5804 61,3 

B sady 72 0,7 152 1,6 224 2,4 

C łąki trwałe 73 0,8 574 6,1 647 6,8 

D pastwiska 38 0,4 347 3,6 385 4,1 

2 lasy 120 1,3 1376 14,5 1496 15,8 

3 grunty pozostałe 
(zabudowane, drogi, wody 
i inne grunty użytkowane 
oraz nieużytki) 

170 1,8 737 7,8 907 9,6 

4 OGÓŁEM 1445 15,3 8018 84,7 9463 100 

Źródło- dane Urzędu Miejskiego w Leśnicy – opracowanie własne J.O. 

 
Głównym użytkownikiem użytków rolnych gminy są rolnicy indywidualni, w których władaniu 
pozostawało 5596 ha (61 %). 
 
TABELA 31 
GMINA LEŚNICA- struktura władania terenem (stan 2004r.) 

Własność gruntów 
Powierzchni a 
ogółem w ha 

Użytki rolne Lasy Grunty 
pozostałe 

Grunty osób fizycznych 6002 5596 139 267 

Grunty pozostałych władających 3461 1464 1357 640 

OGÓŁEM 9463 7060 1496 907 

Źródło – Urząd Miejski w Leśnicy – opracowanie własne M.O. 

 
1.3. STRUKTURA WIELKOŚCI GOSPODARSTW INDYWIDUALNYCH. 
 
Wg danych Spisu Powszechnego z 2002 r., gospodarstwa rolne z miasta i gminy Leśnica 
wykorzystywały 7728,0 ha użytków rolnych (7283,0 ha powierzchni ogólnej). W ostatnich 
latach daje się zauważyć niewielką tendencję do zwiększania powierzchni gospodarstw 
rolnych, co niewątpliwie jest korzystnym zjawiskiem w racjonalizacji gospodarowania 
gruntami rolnymi. Struktura według grup obszarowych gospodarstw rolnych przedstawia się 
następująco: 
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TABELA 32 
GMINA LEŚNICA - gospodarstwa rolne według grup obszarowych powierzchni 
użytków rolnych (stan 2002r.) 

- ogółe 
m 

do 1ha razem 1-2,0  2,0-
3,0  

3,0-
5,0  

5,0-
7,0  

7,0-
10,0  

10ha i 
więcej 

Liczba 
gospodarst
w gminy 
Leśnica 

762 315  447  118 47 48 24 41  169 

100%  41,3% 58,7 15,5  6,2 6,3  3,1  5,4 22,2 

Liczba 
gospodarst
w powiat 
Strzelecki 

6407 3064  3343  1222  540  490  238 240  713 

100%  47% 53% 19,0 8,3  7,5  3,6 3,6  11,0 

Źródło: Dane WUS - Opracowanie własne J.O. 
 

Na terenie gminy działalność prowadzi Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna, która użytkuje ok. 
500ha gruntów rolnych, oraz Gospodarstwo Spółdzielcze w Zalesiu Śl, które użytkuje około 
2000ha. 
 
W gminie Leśnica dominują gospodarstwa rolne o powierzchni powyżej 5 hektarów (234 szt), 
a gospodarstwa o powierzchni powyżej 10ha stanowią aż 22,2% gospodarstw rolnych gminy. 
W stosunku do struktury gospodarstw rolnych powiatu strzeleckiego sytuacja w gminie jest 
pod tym względem bardzo korzystna. Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego 
w gminie wynosi około 10,2ha. 
 
2. GOSPODARKA LEŚNA 
 
Na terenie gminy Leśnica znajduje się 1483 ha lasów i gruntów leśnych, pozostających 
generalnie (1180,4 ha) w administracji Lasów Państwowych – Nadleśnictwo Strzelce 
Opolskie. Ogółem stanowią one 15,67 % 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. 
 
3. TURYSTYKA I WYPOCZYNEK 
 
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 - Czarnocin oraz miasto  Leśnica.  
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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, obszary chronionego krajobrazu, 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, 

 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. Rzeźba terenu gminy, 
mimo znacznego zróżnicowania, nie posiada cech umożliwiających rozwój kwalifikowanych 
form sportów zimowych, ale sprzyja rozwojowi specjalistycznych form wypoczynku (turystyki 
rowerowej i konnej oraz agroturystyki) . 
 
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 (projektowany obszar 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, 
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 ścieżka z Żyrowej do Góry Św. Anny, przez projektowany 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 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. 
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 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 projektowanego 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, 

 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). 
 
4. PRZEMYSŁ 
 
Przemysł nie jest dominującą gałęzią gospodarki gminy Leśnica, która obecnie nie należy do 
terenów uprzemysłowionych. Najistotniejszymi, działającymi na terenie gminy, są 
następujące zakłady przemysłowe: 

- ROLDAM Sp. z o.o. w Zalesiu Śl. (suszarnia zboża), 
- IZOBUD Sp. z o.o. w Łąkach Kozielskich (zakład produkcji pap i materiałów 

izolacyjnych), 
- PHUP RED Sp. z o.o. w Leśnicy. 

Ponadto na terenie gminy działalność gospodarczą prowadzą liczne zakłady rzemieślnicze 
i transportowe. Większe z nich to: 

- TRANSANNABERG , Wiesiollek Joachim, transport międzynarodowy - Góra Św. 
Anny, 

- Czarnopolski Edward – blacharstwo samochodowe w Leśnicy, 
- Zgodzaj Jerzy - stolarstwo w Raszowej, 
- Kampa Hubert – mechanika pojazdowa i transport w Raszowej, 
- Harnos Paweł – usługi budowlane w Leśnicy, 
- TERAZZO , Filusch Janusz – zakład kamieniarski w Raszowej, 
- RAJ BUD Jegiołka Rajmund – usługi budowlane w Leśnicy, 
- I inne usytuowane we wsiach Zalesie Śl., Łąki Kozielskie, Góra Św. Anny, Poręba, 

Dolna, Raszowa, Kadłubiec oraz w mieście Leśnica. 
 
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 
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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. 
 
Głównymi barierami rozwoju pozarolniczych funkcji gospodarczych gminy jest potrzeba 
ochrony: 

 wód podziemnych GZWP nr 333 (obszar ONO), GZWP nr 335 (obszar ONO) oraz 
GZWP nr 332 (obszar OWO i ONO), 

 obszaru Parku Krajobrazowego Góry Św. ANNY oraz projektowanego obszaru 
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 (projektowany 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). 

Wadą tego terenu jest położenie w granicach Obszaru Najwyższej Ochrony GZWP nr 333. 
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ROZDZIAŁ VII 

PODSUMOWANIE 

1. SYNTEZA UWARUNKOWAŃ  
 
1.1. MOCNE I SŁABE STRONY OBSZARU GMINY LESNICA – UWARUNKOWANIA 

SPRZYJAJĄCE I OGRANICZAJĄCE ROZWÓJ 
 
Analiza uwarunkowań rozwoju gminy wykazała następujące mocne i słabe strony obszaru 
gminy Leśnica: 

ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 
 Duże i bardzo dobrej jakości zasoby 
wód podziemnych (GZWP nr 333, 335 i 332), 
znacznie przekraczające potrzeby gminy. 
 Dobre warunki dla produkcji rolnej oraz 
korzystne warunki agroklimatyczne 
centralnej i północnej części gminy. 
 Występowanie generalnie korzystnych 
i średnio korzystnych warunków inżyniersko 
– geologicznych posadowienia zabudowy , 
szczególnie w sąsiedztwie terenów 
zurbanizowanych północnej i południowej 
części gminy, położonych poza dolinami 
cieków wodnych. 
 Nikłe zagrożenie powodziowe 
sprzyjające lokalizacji zabudowy oraz 
gospodarczemu użytkowaniu terenów. 
 Bardzo duże walory przyrodnicze 
północnej i środkowej części gminy, 
potwierdzone ustanowieniem Parku 
Krajobrazowego Góra Św. Anny oraz 
projektowanym obszarem NATURA 2000. 

 
 Niska odporność naturalna GZWP 
333, GZWP 335 i GZWP 332 – budowa 
geologiczna nie zapewniająca ochrony 
przed przenikaniem zanieczyszczeń 
z powierzchni ziemi (występowanie 
warstw przepuszczalnych i kontaktów 
hydraulicznych z wodami płytkimi), 
skutkująca ustanowieniem Obszarów 
Najwyższej Ochrony (ONO) GZWP 
w środkowej i północnej części gminy. 
 Duże zróżnicowanie rzeźby terenu 
sprzyjające dynamice przepływu wód 
i rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń 
w wodach podziemnych. 
 Brak udokumentowanych zasobów 
surowców naturalnych. 
 Uboga sieć cieków wodnych, 
najmniejsza na Opolszczyźnie, oraz mała 
ilość zbiorników wodnych. 
 Znaczne zróżnicowanie rzeźby terenu, 
sprzyjające zjawiskom spływów i osuwisk 
oraz silna erozja powietrzno-wodna, 
utrudniająca prowadzenie gospodarki rolnej 
oraz lokalizację zabudowy. 
 Stosunkowo niska lesistość terenu, 
lasy o dużym rozdrobnieniu 
przestrzennym, w tym duży udział lasów 
o funkcjach ochronnych 
(glebochronnych i wodochronnych, a 
także lasów uszkodzonych przez 
przemysł) utrudniających rozwój 
turystyki i  wypoczynku. 
 Brak ciągłości strukturalnej i 
przestrzennej lokalnych korytarzy 
ekologicznych. 
 Znaczne zagrożenia liniowe ze strony 
autostrady A4, zagrożenia zewnętrzne dla 
wysokich walorów środowiska 
przyrodniczego oraz zagrożenia dla wód 
podziemnych spowodowanych brakiem 
centralnego systemu odprowadzania 
ścieków. 
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GOSPODARKA I RYNEK PRACY 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 
 Korzystne warunki dla rozwoju 
intensywne produkcji rolnej (wysoka 
bonitacja i przydatność rolniczej 
przestrzeni produkcyjnej północnej i 
centralnej części gminy) 
 Korzystna struktura obszarowa 
indywidualnych gospodarstw rolnych – 
duża średnia wielkość gospodarstwa 
indywidualnego (efektywne gospodarstwa 
rolne) 
 Gmina – strefą żywicielską dla 
sąsiednich ośrodków miejskich 
(Kędzierzyna-Koźla, Strzelec) – 
preferowana dla rozwoju specjalistycznych 
form produkcji rolnej.  
 Bliskość miast Kędzierzyn-Koźle, 
Strzelce  
 Op., Katowice-Gliwice stanowiących 
potencjalny rynek zbytu dla produkcji 
wyspecjalizowanych gospodarstw rolnych 
gminy. 
 Nikły rozwój przemysłu, zagrażającego 
rozwojowi wiodącej funkcji gminy – 
rolnictwu , mieszkalnictwu oraz rekreacji 
i wypoczynku. 
 Duże możliwości rozwoju wypoczynku 
weekendowego oraz kwalifikowanych form 
rekreacji na bazie walorów przyrodniczo – 
kulturowych oraz unikalnych w skali kraju 
walorów historyczno- kulturowo –
krajobrazowych gminy. 
 Stosunkowo dobre wyposażenie gminy 
w urządzenia i obiekty rekreacji 
i wypoczynku. 
 Położenie gminy w granicach obszaru 
aktywizacji gospodarczej paneuropejskiego 
korytarza transportowego (autostrady A4). 
 Dobre powiązania komunikacyjne 
(komunikacją drogową i kolejową) 
z wojewódzkim ośrodkami miejskimi. 
 Silne powiązania lokalnego rynku pracy 
gminy z rynkiem pracy miasta Kędzierzyn- 
Koźle , Zdzieszowice i Strzelce Op. . 
 

 
 Rzeźba terenu, ONO GZWP oraz 
wysokie walory przyrodnicze terenów 
przydatnych dla rolnictwa ograniczające 
prowadzenie gospodarki rolnej. 
 Brak przemysłu rolno – 
spożywczego, wykorzystującego 
istniejącą bazę surowcową oraz 
specjalistycznej produkcji rolnej. 
 Małe możliwości rozwoju gospodarki 
leśnej - duży udział lasów chronionych. 
 Niska przydatność lasów dla rozwoju 
masowego wypoczynku. 
 Ograniczenia w swobodzie 
inwestowania wynikające z konieczności 
ochrony GZWP nr 333, 335 i 332 oraz 
Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny 
(i NATURA 2000). 
 Stosunkowo wysokie koszty 
przeznaczania gruntów rolnych na cele 
budowlane. 
 Niezadowalający stan i parametry 
podstawowego układu dróg powiatowych 
i gminnych obszaru. 
 Niezadowalający poziom uzbrojenia 
technicznego terenu gminy – brak 
systemów kanalizacji sanitarnej i gazu 
przewodowego . 
 Siła robocza o niskim wykształceniu 
– niższym niż średnia w województwie. 
 Ubogi rynek pracy, wyróżniający się 
niewielką ilością i różnorodnością 
miejsc pracy, szczególnie niedobór 
miejsc pracy dla ludzi z niskim 
wykształceniem. 
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POTENCJAŁ SPOŁECZNY 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 
 Poziom migracji , w tym migracji 
czasowych (zawieszonych) – czynnikiem 
wpływającym pozytywnie na ograniczenie 
bezrobocia na lokalnym rynku pracy, ale 
mający negatywny wpływ na zachodzące 
procesy demograficzne. 
 Utrzymywanie się liczebności grupy 
produkcyjnej oraz wzrost aktywności 
zawodowej mieszkańców w latach 1999 -
2004. 
 Niska stopa bezrobocia, niższa niż 
średnia dla gmin województwa opolskiego. 
 

 
 Utrzymujący się ujemny przyrost 
naturalny oraz wysoki poziom emigracji 
zewnętrznych, mające wpływ na 
niekorzystne zmiany liczby ludności. 
 Niekorzystne zmiany w strukturze 
wieku ludności – zmniejszający się 
udział ludności w grupie 
przedprodukcyjnej oraz zwiększający się 
udział grupy poprodukcyjnej – 
postępujący proces starzenia się 
ludności. 
 Znaczne deformacje w strukturze płci – 
zakłócające proces reprodukcji ludności 
i racjonalizację pracy w rolnictwie. 
 Niski poziom wykształcenia 
mieszkańców gminy – około 84% 
z wykształceniem podstawowym oraz 
zawodowym i niższym. 

 

 
 

OSADNICTWO I INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 
 Wysoka jakość i sprawność 
funkcjonalna struktur osadniczych (zwarte 
układy zabudowy z systemem 
komunikacyjnym o dobrych parametrach), 
małokosztownych przy wyposażeniu w 
infrastrukturę techniczną. 
 Wysoka wartość kulturowa 
genetycznych układów przestrzennych 
urbanistycznych i ruralistycznych oraz 
wysoka wartość krajobrazu kulturowego 
centralnej i północnej części gminy, ofertą 
przy rozwoju rekreacji i wypoczynku. 
 Położenie gminy w strefie zewnętrznej 
aglomeracji Kędzierzyńsko-Kozielskiej 
i Zdzieszowic – dające szansę na rozwój 
mieszkalnictwa i przemysłu. 
 Ruch budowlany w zakresie 
budownictwa mieszkaniowego skupiający 
się w mieście oraz we wsiach pełniących 
funkcje lokalnych lub ponadlokalnych 
ośrodków usługowych. 
 Racjonalna struktura przestrzenna 
placówek szkolnych i generalnie dobre 
standardy obsługi. 
 Dobre wyposażenie terenu w obiekty 
przedszkolne – ilość miejsc 
przekraczająca istniejące potrzeby. 
 Dobra dostępność mieszkańców gminy 
do szerokiej oferty oświatowej szkolnictwa 
ponad podstawowego w sąsiednich 
miastach powiatowych. 

 
 Niski wskaźnik ilości mieszkań 
przypadających na 1000 mieszkańców 
gminy (246 M) – stawiający ją na jednej 
z gorszych pozycji wśród gmin 
województwa. 
 Średnie standardy zamieszkiwania 
gminy oraz duży deficyt mieszkań. 
 Niski udział zabudowy mieszkaniowej 
nowej , zrealizowanej po 1945 roku – 
dominacja zabudowy starej , w tym 
szczególnie zrealizowanej przed 1945 r . 
 Niski poziom ruchu budowlanego 
w budownictwie mieszkaniowym, w tym 
niski udział modernizacji. 
 Struktura przestrzenna podstawowych 
usług w zakresie ochrony zdrowia nie 
zapewniająca łatwego dostępu do nich 
mieszkańcom terenów wiejskich gminy .  
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 Dobre wyposażenie terenu 
w ponadlokalne usługi opieki nad ludźmi 
starymi i upośledzonymi, a także w usługi 
kultury o znaczeniu lokalnym. 
 Wysoki stopień wyposażenia gminy 
w tereny zieleni ogólnodostępnej. 
 Zadowalające standardy wyposażenia 
terenu w usługi handlu i gastronomii. 

 
 

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 Dobrze rozwinięta sieć dróg 
wojewódzkich i powiatowych – 
zapewniających sprawne powiązania terenu 
gminy z sąsiednimi ośrodkami miejskimi 
oraz z układem dróg wyższego rzędu (w tym 
szczególnie autostrady). 
 Dobrze rozwinięta sieć dróg gminnych. 
 Istniejący system zaopatrzenia w 
energię elektryczną zapewniający 
zaspokojenia jej przyszłych potrzeb 
gospodarczych. 
 Uregulowana gospodarka odpadami 
komunalnymi. 

 

 Słabe powiązania pasażerskie 
istniejącymi liniami komunikacji kolejowej. 
 Brak bezpośrednich powiązań terenu 
gminy z tranzytowo przebiegającą 
autostradą A4. 
 Niezadowalające parametry i stan 
techniczny dróg powiatowych i gminnych. 
 Generalny brak wyposażenia 
terenów wiejskich gminy w centralne 
systemy odbioru i oczyszczania ścieków 
(wynikające z tego zagrożenia dla wód 
podziemnych) oraz ograniczone 
możliwości rozwoju pozarolniczych 
funkcji gospodarczych. 
 Sieć wodociągowa wymaga częściowej 
wymiany, zwłaszcza sieci azbesto-
cementowych wraz z dostosowaniem do 
wymogów zabezpieczenia ppoż. 
 Brak wyposażenia terenu w sieć 
gazu przewodowego. 

 

Opracowanie własne M.O/E.O. 
 
1.2. IDENTYFIKACJA KONFLIKTÓW ROZWOJU – PROBLEMY WYMAGAJĄCE 

ROZWIĄZANIA. 
 
Ustala się hierarchię problemów (konfliktów) rozwoju gminy LEŚNICA wymagających 
rozwiązania: 
 
 

 WYKORZYSTANIE SZANS ROZWOJU GOSPODARCZEGO GMINY 
WYNIKAJĄCYCH Z POŁOŻENIA W REGIONIE ORAZ Z ISTNIEJĄCYCH 
UWARUNKOWAŃ PRZYRODNICZYCH: 

- brak możliwości zbytu produktów rolnych oraz przetwórstwa rolno-spożywczego na 
terenie gminy, 

- niewykorzystane szanse rozwoju ekoturystyki, agroturystyki, kwalifikowanych form 
rekreacji i specjalistycznych form wypoczynku weekendowego (w tym szczególnie 
ponadlokalnego ruchu pielgrzymkowego, imprez okolicznościowych i rozrywkowych 
oraz turystyki rowerowej i konnej), jakie stwarzają istniejące unikalne warunki 
przyrodnicze oraz walory kulturowo-krajobrazowe, a także położenie gminy, 

- niewykorzystane szanse rozwoju pozarolniczych funkcji gospodarczych na obszarze 
aktywizacji gospodarczej pasma autostrady, III Paneuropejskiego Korytarza 
Transportowego. 
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 UNIKALNA WARTOŚĆ ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO, A ROZWÓJ 
POZAROLNICZYCH FUNKCJI OBSZARU (MIESZKALNICTWA, REKREACJI 
I WYPOCZYNKU ORAZ PRZEMYSŁU). 

- wzrost zagrożeń dla unikalnych walorów środowiska przyrody ożywionej (obszaru 
NATURA 2000 i Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny), a rozwój pozarolniczych 
funkcji gminy , w tym szczególnie mieszkalnictwa i przemysłu, 

- wzrost zagrożeń jakości wód Głównych Zbiorników Wód Podziemnych, stanowiących 
podstawowe źródło zaopatrzenia w wodę mieszkańców i gospodarki gminy, 
wynikających z dalszej urbanizacji i intensywnego użytkowania gospodarczego 
północnej i centralnej części terenu gminy, cechującej się niską odpornością 
naturalną na zanieczyszczenia, 

- niska lesistość terenu oraz niska przydatność lasów do rozwoju rekreacji 
i wypoczynku - nikłe możliwości wykorzystania lasów do masowego wypoczynku 
wynikające z ich rozdrobnienia, funkcji glebochronnej i wodochronnej oraz zagrożeń 
przemysłowych. 

 
 
 NIEZADOWALAJĄCE WYPOSAŻENIE TERENU W SYSTEMY 

INFRASTRUKTURALNE: 
- mała sprawność wewnętrznego układu komunikacyjnego dróg powiatowych 

i gminnych (niewystarczające parametry i stan techniczny dróg), 
- dysharmonia pomiędzy wyposażeniem obszaru gminy w systemy zaopatrzenia 

w wodę, a odbioru i oczyszczania ścieków - brak systemów centralnego odbioru 
i oczyszczania ścieków, a rozwój mieszkalnictwa i pozarolniczych funkcji 
gospodarczych gminy oraz wzrost stopnia zagrożenia środowiska, 

- brak wyposażenia terenu w sieć gazu przewodowego oraz alternatywnych źródeł 
ciepła i energii, 

- brak uzbrojonych terenów pod inwestycje. 
 
 
 ISTNIEJĄCY POZIOM ZASPOKOJENIA POTRZEB MIESZKAŃCÓW, 

A NIEPOŻĄDANE PROCESY DEMOGRAFICZNE: 
- ubogi lokalny rynek pracy - nikła oferta miejsc pracy na obszarze gminy – niewielka 

ilość i różnorodność miejsc pracy, 
- duży odpływ migracyjny ludności, związany przede wszystkim z migracją zarobkową, 

a jego negatywne skutki w zachodzących procesach demograficznych (wieloletni 
ujemny przyrost naturalny, deformacje w strukturze płci, starzenie się społeczeństwa), 

- niski poziom wykształcenia ludności oraz niedobór miejsc pracy na lokalnym rynku 
pracy dla tej grupy mieszkańców gminy. 
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ROZDZIAŁ I 

PODSTAWY ROZWOJU PRZESTRZENNEGO GMINY 

 

1.  CELE I KIERUNKI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO ROZWOJU GMINY 
 
Podstawowym dokumentem określającym społeczno-gospodarczy rozwój gminy jest 
„Strategia zrównoważonego rozwoju gminy Leśnica” opracowana w 2001r. 
W dokumencie tym wizję rozwoju miasta i gminy Leśnica sformułowano następująco: 
 

 
MIASTO I GMINA LESNICA Z PERŁĄ ŚLĄSKA OPOLSKIEGO GÓRĄ ŚW. ANNY JEST: 

- atrakcyjna dla mieszkańców i gości, 
- miejscem, w którym żyją ludzie zintegrowani, gospodarni, otwarci i gościnni, 
- miejscem, do którego chętnie się wraca, 
- gminą, w której mieszkańcy dbają o środowisko i dziedzictwo kulturowe, czują się 

bezpiecznie, 
- gospodarka w gminie umożliwia wysoki poziom życia. 

 

 
Dla realizacji tej wizji wyznaczono następujący cel nadrzędny: 
 

 
WYSOKI POZIOM ŻYCIA MIESZKAŃCÓW (NA POZIOMIE ŚREDNIEJ ŻYCIA UNII 
EUROPEJSKIEJ) UBOGACONY TRADYCJĄ PRZODKÓW. 
 

 
Ma on być realizowany poprzez osiągnięcie wyznaczonych celów głównych, określonych w 
następujący sposób: 

I. gospodarka w gminie jest efektywna, konkurencyjna, przyjazna środowisku, 
racjonalnie wykorzystująca lokalne zasoby, 

II. zdrowi, mądrzy, zintegrowani i zasobni mieszkańcy, pielęgnujący swoje tradycje, 
III. świadomie chronione środowisko przyrodnicze i kulturowe. 

 
Jako cele szczegółowe przyjęto w strategii m. in.: 

 wyznaczenie w planach zagospodarowania przestrzennego terenów pod inwestycję 
oraz pozyskiwanie środków na uzbrojenie terenów inwestycyjnych, 

 rozbudowę i modernizację układu komunikacyjnego oraz rozbudowę i budowę 
infrastruktury technicznej, w tym szczególnie: 
- osiągnięcie wysokiego standardu infrastruktury komunikacyjnej w drodze 

modernizacji istniejącej infrastruktury drogowej, 
- zapewnienie pełnej dostępności do mediów technicznych, w tym wodociągów, 

kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej, gazowej, 
 wielofunkcyjny rozwój obszarów miejskich i wiejskich gminy (rewitalizacja obszarów), 

w tym szczególnie: 
- poprawę standardów infrastrukturalnych na terenach wiejskich jako podstawę 

podnoszenia jakości życia, rozwoju osadnictwa i gospodarki, 
- kształtowanie mechanizmów generujących efektywny rozwój społeczno – 

gospodarczy, tworzących warunki wzrostu efektywności gospodarowania, 
- poprawę standardu cywilizacyjnego życia społeczeństwa, stwarzających równe 

szanse rozwojowe, 
- ochronę i racjonalne kształtowanie środowiska przyrodniczego i kulturowego, 

umożliwiających aktywną ochronę jego wartości i prowadzącą do 
zrównoważonego rozwoju, 

- harmonizowanie rozwoju gospodarczego i społecznego z ochroną środowiska 
przyrodniczego i kulturowego oraz krajobrazu. 
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2.  ZAŁOŻENIA DO KIERUNKÓW ROZWOJU PRZESTRZENNEGO GMINY 
 
2.1.STRATEGIA ROZWOJU PRZESTRZENNEGO GMINY 
 
Strategia rozwoju przestrzennego jest częścią rozwoju społeczno-gospodarczego gminy, 
obejmującą sferę gospodarki przestrzennej. Uwzględniając ww. strategię rozwoju gminy oraz 
przedstawione w pierwszej części studium uwarunkowania ustala się następujące 
strategiczne i główne cele rozwoju przestrzennego gminy w kolejności hierarchicznej: 
 
TABELA 45 
GMINA LEŚNICA - strategiczne i główne cele rozwoju przestrzennego  

 
□ KREOWANIE WIELOFUNKCYJNEGO I BEZPIECZNEGO ROZWOJU 

GOSPODARCZEGO, W SPOSÓB PRZYJAZNY ŚRODOWISKU I RACJONALNIE 
WYKORZYSTUJĄCY JEGO ZASOBY: 

- ochrona rolniczej przestrzeni produkcyjnej w północnej i środkowej części 
gminy, 
- rozwój specjalistycznej produkcji rolnej w południowej części gminy, 
nastawionej na rynek miasta K-Koźla, 
- rozwój funkcji związanych z otoczeniem rolnictwa we wschodniej i centralnej 
części obszaru gminy, w tym szczególnie przetwórstwa rolno-spożywczego, 
ekoturystyki i agroturystyki,  
- rozwój kwalifikowanych form rekreacji i specjalistycznych form wypoczynku 
weekendowego w centralnej i północnej części obszaru gminy,  
- poprawa standardów wyposażenia terenu gminy w systemy infrastruktury 
technicznej, umożliwiającej rozwój pozarolniczych form gospodarki (w tym 
przemysłu) w południowej części obszaru gminy, 
- rozwój pozarolniczych funkcji gospodarczych w obszarze oddziaływania 
Paneuropejskiego Korytarza Transportowego (pasma autostrady), w tym 
szczególnie w pasie oddziaływania jej głównego powiązania drogowego 
z miastem K-Koźle, 
- dostosowanie stopnia rozwoju gospodarczego i przestrzennego do 
predyspozycji i odporności środowiska przyrodniczego oraz korzystanie z niego 
w sposób zapewniający równowagę ekologiczną, w tym szczególnie 
zapewnienie zrównoważonego rozwoju gospodarki, mieszkalnictwa oraz 
wypoczynku i rekreacji, podporządkowanego ponadlokalnej funkcji ekologicznej 
obszaru gminy. 

 
□ ROZWÓJ OSADNICZY ZRÓWNOWAŻONY, ZAPEWNIAJĄCY OCHRONĘ 

I WYKORZYSTANIE WYSOKICH WALORÓW ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO 
ORAZ KULTUROWEGO: 

- rozwój terenów osadniczych uwzględniający ochronę ładu funkcjonalno-
przestrzennego, sprawność użytkową przestrzeni (w tym łatwy dostęp do 
infrastruktury społecznej i technicznej), zachowanie unikalnych walorów 
kulturowo krajobrazowych oraz ochronę i odnowę środowiska przyrodniczego – 
jako niezbędny warunek harmonijnego rozwoju terenów osadniczych, 
- ochrona i rewaloryzacja historycznej struktury przestrzennej i obiektów kultury 
materialnej ( w tym szczególnie pomnika historii) w centralnej części obszaru 
gminy – jako niezbędny warunek rozwoju ponadlokalnych funkcji turystyczno-
rekreacyjnych oraz jej obsługi, 
- objęcie terenów osadniczych zorganizowanym systemem odbioru i 
oczyszczania ścieków. 

 
□ KSZTAŁTOWANIE POŻĄDANYCH WARUNKÓW I JAKOŚCI ŻYCIA 

MIESZKAŃCÓW: 
- zwiększenie podaży i różnorodności miejsc pracy poprzez tworzenie 
pożądanych warunków infrastrukturalnych i planistycznych dla rozwoju 
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mieszkalnictwa i pozarolniczych funkcji gospodarczych terenu, 
- poprawa sprawności funkcjonowania wewnętrznego układu komunikacyjnego 
oraz powiązań komunikacyjnych z sąsiednimi ośrodkami miejskimi - jako 
warunek poprawy cywilizacyjnych standardów życia i edukacji mieszkańców 
gminy, 
- zapewnienie współczesnego standardu wyposażenia terenów osadniczych 
w systemy infrastruktury technicznej, 
- poprawa stanu środowiska. 

 

 

2.2. ZAKRES CZASOWY STUDIUM 

Przepisy nie określają zakresu czasowego studium ani obowiązku określania tego zakresu, 
dlatego w studium planuje się docelową wizję rozwoju przestrzennego miasta i gminy z 
uwzględnieniem  szacunkowych zmian ludnościowych oraz szacunkowych potrzeb 
mieszkaniowych na okres perspektywy, tj. do 2030r. 
Planowana w studium docelowa wizja rozwoju przestrzennego powinna być okresowo 
weryfikowana pod kątem zmieniających się uwarunkowań, w ramach obowiązkowej (raz w 
kadencji rady) oceny aktualności studium, i korygowana zgodnie z wynikami tej oceny.   

2.3. PROGNOZOWANE ZMIANY LUDNOŚCIOWE  

Zgodnie z uwarunkowaniami rozwoju przestrzennego gminy zakłada się na okres 
perspektywy, tj. do 2030 roku, nieznaczny wzrost liczby ludności w gminie do poziomów: 

- ogółem  – 8435 mieszkańców, 
w tym: 
- miasto – 2840 mieszkańców, 
- wsie – 5595 mieszkańców. 

 

ROZDZIAŁ II 

KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  GMINY 

 

1. USTALNIA OGÓLNE 

 1.1. FUNKCJE GMINY 

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. 

1.2. PLANOWANY ROZWÓJ SIECI OSADNCZCZEJ  

Uwzględniając uwarunkowania rozwoju przestrzennego oraz wyżej przyjęte ogólne założenia 
rozwoju przestrzennego miasta i gminy, ustala się następujące kierunki rozwoju 
ludnościowego i funkcjonalnego jednostek osadniczych: 
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TABELA 46 
GMINA LEŚNICA – planowane kierunki rozwoju  jednostek osadniczych 
L
p 

Miejscowość Kierunek rozwoju 
demograficznego 

Funkcja w 
hierarchii usług 

publicznych 

Kierunki rozwoju 
funkcjonalnego (wg 
hierarchii ważności) 

1 miasto LESNICA  Progresywny  
 

Gminny ośrodek 
obsługi 

mieszkańców 

Usługowa  
Mieszkaniowa 
Produkcyjna 

2 GÓRA ŚW. ANNY Stagnujący  
 

 Turystyczna o znaczeniu 
ponadlokalnym 
Mieszkaniowa  
Usługowa 

3  RASZOWA  Progresywny  
 

Ośrodek obsługi 
podstawowej 

Mieszkaniowa 
Usługowa 
Produkcyjna 
Rolnicza 
Rekreacyjna 

4 ZALESIE  Progresywny  
 

Ośrodek obsługi 
podstawowej 

Rolnicza  
Mieszkaniowa 
Usługowa 

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 

1
0  

ŁĄKI KOZIELSKIE Progresywny  
 

 Rolnicza 
Mieszkaniowa 
Produkcyjna  

11 KADŁUBIEC  Stagnujący   Rolnicza 
Mieszkaniowa 

1
2  

PORĘBA Stagnujący   Rolnicza  
Turystyczno-rekreacyjna 

 

1.3. ZMIANY W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ GMINY  
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 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.  
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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. 

1.3.2. 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. 

 
Do obiektów infrastruktury społecznej zaliczają się również cmentarze. Planuje się 
utrzymanie wszystkich istniejących cmentarzy oraz rozbudowę cmentarzy w Raszowej i 
Zalesiu Śl. 

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). 

1.3.3. 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, 
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- 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). 

1.3.4. 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)9.  

1.3.5. Zmiany   w   strukturze   przestrzennej   obszarów   rolno-leśnych   oraz   rolnicza    
          przestrzeń produkcyjna i tereny wyłączone z zabudowy 

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 projektowanego 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”. 

 

                                                 
9
 Obiekty te wzbogacą funkcję rekreacyjną hotelu, który jest obecnie realizowany na przyległym 

terenie mieszkaniowo - usługowym.    
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1.4. MODEL STRUKTURY PRZESTRZENNEJ OBSZARU GMINY 
 
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.  

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.  

 

Model struktury funkcjonalno-przestrzennej obszaru gminy 

STREFY OTWARTE (ROLNO-LEŚNE) 

STREFY CHRONIONE 

 

ZL – strefy leśne 

R1 – strefy rolne 

RW – strefa rekreacyjna 

Z1 – strefy zieleni 

STREFY PRODUKCYJNE R2 – strefy rolne 

STREFY ZABUDOWY 

STREFY OSADNICZE MC – strefa śródmiejska  

MU – strefy zabudowy mieszkaniowo-usługowej 

MN – strefy zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

MW – strefy zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

MM – strefy zabudowy mieszanej 

ML – strefy zabudowy mieszkaniowo-rekreacyjnej 

U 1 – strefy zabudowy usługowej 

UW – strefa zabudowy rekreacyjnej 

UZ – strefa zieleni z zabudową usługową 

Z 2 – strefy zieleni 

P1 – strefy zabudowy techniczno-produkcyjnej 

RM – strefy zabudowy zagrodowej 

R3 – strefy rolne z dopuszczeniem zabudowy  
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STREFY AKTYWNOŚCI 
GOSPODARCZEJ 

P2 – strefy zabudowy techniczno - produkcyjno – 

         Usługowej 

P3 – strefy zabudowy techniczno - produkcyjno – 

         usługowej z dopuszczeniem przemysłu 

P4 – strefy zabudowy techniczno - produkcyjnej 

        z dopuszczeniem produkcji zwierzęcej 

U 2 – strefy zabudowy usługowej 

UKS – strefy obsługi transportu samochodowego i   

           podróżnych 

Na rysunku Studium strefy wydzielone są kolorem i oznaczone symbolem literowym lub 
cyfrowym i literowym. 

W poszczególnych strefach wyróżnia się: 
- tereny istniejącego zainwestowania lub użytkowania,  
- tereny rozwoju zabudowy lub planowanych zmian sposobu użytkowania. 

 

2. KIERUNKI ZMIAN W PRZEZNACZANIU TERENÓW ORAZ KIERUNKI I 
WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW 

2.1.   PRZEZNACZENIE ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW 

Dla wydzielonych stref funkcjonalno – przestrzennych ustala się następujące kierunki zmian 
w przeznaczaniu i zagospodarowaniu terenów: 

 

STREFY OTWARTE (ROLNO-LEŚNE) 

STREFY CHRONIONE 

STREFY LEŚNE – ZL 

Kierunki zmian w 
przeznaczaniu 
terenów 

         Użytkowanie dominujące: 
- lasy  i zadrzewienia 

          Użytkowanie uzupełniające 
- łąki śródleśne,  
- 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. 

Użytkowania niedozwolone: 

 naruszające walory przyrodniczo-krajobrazowe obszaru, w tym 
zabudowa, 

 zmieniające przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele 
nierolnicze i nieleśne. 
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Kierunki dotyczące 
zagospodarowania 
terenów   

- Zmiany w zagospodarowaniu terenów muszą być zgodne z 
wymogami prawnej ochrony obowiązującej: 
 dla ustanowionych form ochrony przyrody i krajobrazu 

kulturowego, 
 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 z warunkami siedliskowymi oraz 
roślinnością potencjalną.   

STREFY ROLNE – R1 

Kierunki zmian w 
przeznaczaniu 
terenów 

          Użytkowanie dominujące: 
- grunty orne i użytki zielone,  
- zadrzewienia leśne i nieleśne, zieleń nieurządzona, sady, 

ogrody, 
- drogi transportu rolnego, 
- cieki wodne.    

          Użytkowanie uzupełniające: 
- 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 
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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.    

STREFA REKREACYJNA – RW 

Kierunki zmian w 
przeznaczaniu 
terenów 

          Użytkowanie dominujące: 
- zbiorniki wodne, zieleń nieurządzona. 
- urządzenia rekreacyjne takie jak ścieżki spacerowe, pomosty, 

miejsca biwakowe, itp.  
- Użytkowanie uzupełniające: 
- 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. 

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 ZIELENI – Z1 

Kierunki zmian w 
przeznaczaniu 
terenów 

          Użytkowanie dominujące: 
- drogi kalwaryjne, 
- zieleń urządzona i nieurządzona, w tym leśna. 
Użytkowanie uzupełniające: 
- 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. 

STREFY PRODUKCYJNE 

STREFY ROLNE – R2 

Kierunki zmian w 
przeznaczaniu 
terenów 

          Użytkowanie dominujące: 
- grunty orne,  
- zadrzewienia leśne i nieleśne, zieleń nieurządzona, sady, 

ogrody, 
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- drogi transportu rolnego, 
- cieki wodne.    

          Użytkowanie uzupełniające: 
- 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, 

- farma wiatrowa oraz elektrownie fotowoltaniczne o mocy 
przekraczającej 100 kV na terenach wskazanych na rysunku 
studium.  

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.   

- Wymagane warunki lokalizacji farmy wiatrowej10: 
 wysokość elektrowni wiatrowych do 30m; 
 wykazanie - na podstawie szczegółowych analiz wpływu 

inwestycji na środowisko przyrodnicze ze szczególnym 
uwzględnieniem krajobrazu i awifauny - że inwestycja nie 
wpłynie znacząco negatywnie na walory krajobrazowe i 
przyrodnicze obszaru.  

STREFY ZABUDOWY 

STREFY OSADNICZE 

STREFA ZABUDOWY ŚRÓDMIEJSKIEJ  - MC  

Kierunki zmian w 
przeznaczaniu 
terenów 

          Użytkowanie 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. 

          Użytkowanie uzupełniające: 
- 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.   

                                                 
10

 Warunki określone w obowiązującym planie miejscowym.   
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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. 

STREFY ZABUDOWY MIESZKANIOWO-USŁUGOWEJ – MU 

Kierunki zmian w 
przeznaczaniu 
terenów 

          Użytkowanie dominujące: 
- mieszkalnictwo jednorodzinne i wielorodzinne ekstensywne, 
- obiekty użyteczności publicznej, w tym zwłaszcza podstawowej 

obsługi mieszkańców oraz obiekty obsługi turystów. 
          Użytkowanie uzupełniające: 

- 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. 

STREFY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ – MW 

Kierunki zmian w 
przeznaczaniu 
terenów 

           Użytkowanie dominujące: 
- mieszkalnictwo wielorodzinne, tereny rekreacji przydomowej.  

          Użytkowanie uzupełniające: 
- niewielkie 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. 
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STREFY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ – MN 

Kierunki zmian w 
przeznaczaniu 
terenów 

          Użytkowanie dominujące: 
- mieszkalnictwo jednorodzinne z towarzyszącymi ogrodami,  

          Użytkowanie uzupełniające: 
- 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. 

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.  

STREFY ZABUDOWY MIESZANEJ – MM 

Kierunki zmian w 
przeznaczaniu 
terenów 

          Użytkowanie dominujące: 
- mieszkalnictwo jednorodzinne z towarzyszącymi ogrodami,  
- zabudowa zagrodowa z towarzyszącymi ogrodami i sadami, 
- obiekty użyteczności publicznej, w tym zwłaszcza  

podstawowej obsługi mieszkańców, 
- nieuciążliwe obiekty produkcyjne, składowe, obsługi rolnictwa, 

gospodarstwa ogrodnicze. 
Użytkowanie uzupełniające: 
- ekstensywna zabudowa wielorodzinna, 
- parki, ogrody, oraz mniejsze tereny rekreacyjne (skwery itp.),  
- niewielkie tereny i obiekty kameralnego sportu, 
- 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. 
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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 MIESZKANIOWO-REKREACYJNEJ – ML 

Kierunki zmian w 
przeznaczaniu 
terenów 

          Użytkowanie dominujące: 
- domy jednorodzinne z towarzyszącymi ogrodami, domy 

rekreacji indywidualnej, pensjonaty. 
Użytkowanie uzupełniające: 
- 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. 

STREFY ZABUDOWY USŁUGOWEJ – U1 

Kierunki zmian w 
przeznaczaniu 
terenów 

          Użytkowanie dominujące: 
- obiekty użyteczności publicznej, w tym zwłaszcza 

ponadpodstawowych usług nauki i oświaty, kultury, ochrony 
zdrowia oraz handlu i gastronomii, 

- obiekty i tereny sportu i rekreacji. 
Użytkowanie uzupełniające: 
- obiekty zamieszkania zbiorowego, 
- parki, ogrody, oraz mniejsze tereny rekreacyjne (skwery itp.),  
- mieszkania dla nadzoru, 
- parkingi i zbiorowe garaże.  

          Użytkowania niedozwolone: 
- kolidujące z użytkowaniem dominującym bądź uzupełniającym, 

w tym zwłaszcza przemysł, duże składy i bazy transportowe,  
- zabudowa mieszkaniowa. 

Kierunki dotyczące 
zagospodarowania 
terenów   

- Nowa z budowa powinna harmonizować z zabudową istniejącą 
w strefie.   

- Obiekty sportu i rekreacji należy izolować pasami zieleni od 
terenów zabudowy mieszkaniowej. 

STREFY ZABUDOWY REKREACYJNEJ – UW 

Kierunki zmian w 
przeznaczaniu 
terenów 

          Użytkowanie dominujące: 
- obiekty usług rekreacji i wypoczynku, w tym usług 

noclegowych. 
Użytkowanie uzupełniające: 
- obiekty sportowe, 
- mieszkania dla nadzoru, 
- zieleń nieurządzona,  

          Użytkowania niedozwolone: 
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- 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. 

STREFY ZIELENI Z ZABUDOWĄ USŁUGOWĄ – UZ 

Kierunki zmian w 
przeznaczaniu 
terenów 

          Użytkowanie dominujące: 
- obiekty usług kultury o znaczeniu ponadlokalym, 
- zieleń urządzona.  
Użytkowanie uzupełniające: 
- 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.  

STREFY ZIELENI – Z2 

Kierunki zmian w 
przeznaczaniu 
terenów 

          Użytkowanie dominujące: 
- zieleń urządzona i nieurządzona, 
- cmentarze (zgodnie z rysunkiem studium). 
Użytkowanie uzupełniające: 
- 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.  

STREFY ZABUDOWY TECHNICZNO - PRODUKCYJNEJ – P1 

Kierunki zmian w 
przeznaczaniu 
terenów 

          Użytkowanie dominujące: 
- nieuciążliwe obiekty produkcyjne, składy, magazyny, bazy 

budowlane, sprzętowe, transportowe, itp., handel hurtowy, 
stacje obsługi pojazdów, stacje paliw.  

Użytkowanie uzupełniające: 
- 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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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 ZABUDOWY ZAGRODOWEJ – RM 

Kierunki zmian w 
przeznaczaniu 
terenów 

          Użytkowanie dominujące: 
- zabudowa zagrodowa, ogrody i sady.   

          Użytkowanie uzupełniające: 
- uprawy polowe, użytki zielone, zieleń nieurządzona. 
Użytkowania niedozwolone: 
- użytkowanie nierolnicze.  

Kierunki dotyczące 
zagospodarowania 
terenów   

Chronić i kształtować regionalne cechy układu i charakteru 
zabudowy.   

STREFY GRUNTÓW ROLNYCH Z DOPUSZCZONĄ ZABUDOWĄ – R3 

Kierunki zmian w 
przeznaczaniu 
terenów 

          Użytkowanie dominujące: 
- ogrody, sady, uprawy polowe.   

          Użytkowanie uzupełniające: 
- 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.  

STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ 

STREFY TECHNICZNO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE – P2, P3 

Kierunki zmian w 
przeznaczaniu 
terenów 

         Użytkowanie 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 100 kV. 

         Użytkowanie uzupełniające: 
- 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  
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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)11. 

STREFY TECHNICZNO-PRODUKCYJNE – P4, P5 

Kierunki zmian w 
przeznaczaniu 
terenów 

         Użytkowanie dominujące: 
- obiekty produkcji rolniczej (roślinnej i zwierzęcej) oraz obsługi 

rolnictwa,  
- w strefach P4 również inne obiekty produkcyjne, w tym 

biogazownie o mocy powyżej 100 kV, oraz składy, bazy 
budowlane, sprzętowe i transportowe itp.  

Użytkowanie uzupełniające: 
- mieszkania dla nadzoru i budynki mieszkalne właścicieli. . 

          Użytkowania niedozwolone: 
- wydzielone tereny zabudowy mieszkaniowej. 
- w strefach P4 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”.  

- Wysokość budynków do dwóch kondygnacji i nie więcej niż 
12m. 

STREFY USŁUGOWE – U2 

Kierunki zmian w 
przeznaczaniu 
terenów 

         Użytkowanie dominujące: 
Obiekty usługowe handlu, gastronomii, rozrywki, obsługi 
podróżnych, w tym: motele, parkingi, stacje obsługi samochodów, 
stacje paliw. 

         Użytkowanie uzupełniające: 
- 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. 

                                                 
11

 Ustalenie wynikające z „Programu ochrony powietrza dla strefy krapkowicko-strzeleckiej”. 
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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 kształto-
wać w formie uporządkowanych przestrzennie zespołów. 

STREFY OBSŁUGI KOMUNIKACJI – UKS 

Kierunki zmian w 
przeznaczaniu 
terenów 

         Użytkowanie 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. 

         Użytkowanie uzupełniające: 
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 

2.2.   WYTYCZNE STOSOWANIA USTALEŃ OKREŚLAJĄCYCH KIERUNKI ZMIAN W 
PRZEZNACZANIU  ORAZ ZAGOSPODAROWANIU TERENÓW W MIEJSCOWYCH 
PLANACH ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

1. Ustalenia dotyczące użytkowania oraz zagospodarowania terenów stosuje do 
planowanych zmian istniejącego użytkowania oraz zagospodarowania i zabudowy 
terenów. Istniejącą zabudowę o funkcji niezgodnej z planowanymi kierunkami zmian 
można w planach miejscowych zachować zgodnie ze stanem faktycznym, a także 
dopuścić jej rozwój w granicach tej samej nieruchomości, jeśli nie koliduje to z 
planowanym użytkowaniem dominującym i zasadami ochrony środowiska. Istniejącą 
zabudowę kolidującą z planowanym użytkowaniem można w planach miejscowych 
zachować zgodnie ze stanem faktycznym, z zakazem jej rozwoju oraz ustaleniami 
ograniczającymi konflikty przestrzenne. 

2. Ustalenia dotyczące użytkowania są obowiązujące ogólnie dla stref, w granicach których 
należy w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wyznaczać tereny o 
różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania w sposób kompatybilny z  
istniejącym użytkowaniem i sposobem zabudowy oraz zgodnie z następującymi 
zasadami: 
- ustalenia dotyczące użytkowania dominującego i niedozwolonego są wiążące, 
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- ustalenia dotyczące użytkowania uzupełniającego stanowią katalog otwarty, który 
można uzupełniać w wykluczeniem użytkowania i zabudowy kolidującej z 
użytkowaniem dominującym. 

3. We wszystkich strefach możliwa jest lokalizacja infrastruktury technicznej nie kolidującej 
z istniejącym i planowanym użytkowaniem, a także lokalizacja infrastruktury drogowej 
służącej obsłudze planowanej zabudowy, w tym dróg i ulic dojazdowych, placów, ścieżek 
rowerowych i pieszych, którą należy projektować w planach miejscowych. 

2.3.   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 0,9 40 40 

Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

0,1 0,6 35 50 

Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z obiektami usługowymi 

lub produkcyjnymi  

0,3 0,8 45 40 

Tereny obiektów produkcyjnych, składów 
i magazynów; obiektów obsługi rolnictwa 

i produkcji rolnej, dużych obiektów 
handlowych 

- 2,0 80 10 

Tereny zabudowy zagrodowej2  0,1 0,8 40 40 

Tereny zabudowy wypoczynkowo - 
rekreacyjnej 

- 0,2 15 75 

1)
 Nie dotyczy budynków opieki zdrowotnej (z wyjątkiem przychodni) oraz oświaty i wychowania, dla 

których minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynnego określają przepisy odrębne. 

2)
 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.  
 

3. OBSZARY SZCZEGÓLNEJ OCHRONY ŚRODOWISKA 
 

Na obszarze gminy wyznacza się obszary szczególnej ochrony środowiska, które, ze 
względu na walory lub zagrożenie dla środowiska i ludzi, objęte są ochroną prawną lub 
ograniczeniami w zagospodarowaniu, bądź też wymagają ochrony lub ograniczenia w 
zagospodarowaniu.  
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W uzupełnieniu tych obszarów wskazuje się obiekty środowiska przyrodniczego i 
kulturowego objęte ochroną oraz wymagające ochrony.  

3.1.   OBSZARY ORAZ ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I JEGO ZASOBÓW ORAZ 
OCHRONY PRZYRODY 

3.1.1.   Ochrona przyrody 

A. OBSZARY I OBIEKTY OBJĘTE OCHRONĄ I WYMAGAJĄCE OCHRONY 

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 (Cedron), 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). 

B. 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.  

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;0 

                                                 
12

 Zacytowano pierwszy z siedmiu szczególnych celów ochrony określonych w rozporządzeniu w 
sprawie Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny” . 
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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. 

Wymagane respektowanie ustaleń planu zadań ochronnych ustanowionego dla tego 
obszaru. Poza tym ochrona Obszaru powinna polegać na eliminowaniu zagrożeń13, w tym 

                                                 
13

 Wg Standardowego Formularza danych dla obszarów specjalnej ochrony (OSO), dla obszarów 
spełniających kryteria obszarów o znaczeniu wspólnotowym (OZW) i dla specjalnych obszarów 
ochrony (SOO). 
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przeciwdziałaniu intensywnej penetracja ludzkiej, szczególnie w granicach Parku 
krajobrazowego "Góra Św. Anny" i rezerwatów przyrody. 

KOMPLEKSY ŁĄKOWE I LEŚNE W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI GMINY - strefy leśne i 
strefy rolne chronione 

- 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 Cedru, 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 
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 
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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: 
- 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) 
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- 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: 

- 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), 
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we wsi  LICHYNIA na terenie parku wiejskiego oraz we wsi GÓRA ŚW. ANNY na terenie 
sanktuarium; 

- wywierzysko Potoku 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. 

 

3.1.2.  Ochrona zasobów naturalnych 

UDOKUMENTOWANE ZŁOŻA KOPALIN „RASZOWA” 

– udokumentowane dwa złoża kruszywa naturalnego (bez ustanowionego terenu i obszaru 
górniczego), tworzące jeden obszar wydobywczy (obecnie eksploatowane na potrzeby 
lokalne) 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; 
- 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. 
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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 komunalne znajdujące się we wsiach: PORĘBA, ZALESIE ŚL. LICHYNIA, 
CZARNOCIN, RASZOWA chronione 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. 

 (Ujęcia nie mają ustanowionych terenów ochrony pośredniej.)  

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. 
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3.1.3.  Ochrona przed zagrożeniami i uciążliwościami w środowisku 

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. 

OBSZARY POTENCJANEGO ZAGROŻENIA OSUWANIEM SIĘ MAS ZIEMNYCH15: 
- 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), 

 na działkach, których zabudowa wiązałaby się z koniecznością znaczących 
zmian naturalnego ukształtowania powierzchni ziemi dla umożliwienia 
usytuowania budynków i/lub umożliwienia dojazdu do działki. 

OBSZARY W POTENCJALNYM ZASIĘGU UCIĄŻLIWOŚCI: 
- HAŁASEM KOMUNIKACYJNYM   
- LINII WYSOKICH NAPIĘĆ 

- wymagające wprowadzenia ograniczeń w użytkowaniu i zagospodarowaniu terenów w 
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego - do czasu ustanowienia obszarów 
ograniczonego użytkowania. 
Obszary obejmują pasy terenów wzdłuż dróg, linii kolejowych i linii wysokich napięć 
następującej szerokości: 

- autostrada – 200m  
- droga wojewódzka nr 426 – 50m, 

mierząc od zewnętrznych krawędzi jedni; 
- linia kolejowa nr 136 – 150m, 
- linia kolejowa nr 175 – 50m, 

mierząc od skrajnego toru; 

 linia 220 kV – 25 m, 

 linia 110 kV – 14,5 m, 
mierząc od skrajnego przewodu roboczego. 

Cel ochrony – ochrona przed uciążliwościami zagrażającymi zdrowiu ludzi.  

 

                                                 
14

 Wg opracowania ekofizjograficznego 
15

 Jak w przypisie 9. 
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Zasady ochrony: 
- na terenach niezabudowanych: 

 nie należy wyznaczać nowych terenów mieszkaniowych; w strefach osadniczych 
obszary te powinny być przeznaczane przede wszystkim pod zieleń (zadrzewienia 
leśne lub nieleśne oraz ogrody i sady), 

 wyjątkowo można wyznaczać nowe tereny mieszkaniowe pod warunkiem realizacji 
urządzeń zabezpieczających te tereny przed uciążliwościami; 

- na terenach zabudowanych: 
 nie należy dopuszczać lokalizacji nowych budynków z pomieszczeniami 

przeznaczonymi na pobyt ludzi, 
 wyjątkowo można dopuścić lokalizację budynków z pomieszczeniami 

przeznaczonymi na pobyt ludzi, pod warunkiem zastosowania środków 
technicznych zmniejszających uciążliwości poniżej poziomu ustalonego w 
przepisach odrębnych, zgodnie z przepisami budowlanymi.  

STREFY SANITARNE CMENTARZY 

- wymagane uwzględnianie ograniczeń w użytkowaniu terenów zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej w sprawie określenia, jakie tereny pod 
względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze. 

Cel ochrony - ochrona ludzi przed zagrożeniami sanitarnymi. 

Zasady ochrony: 
Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia nie powinno się lokalizować  w odległości 
mniejszej niż: 
- 50 m od cmentarza - zabudowań mieszkalnych oraz zakładów produkujących artykuły 

żywnościowe, zakładów żywienia zbiorowego, zakładów przechowujących artykuły 
żywności, 

- 150 m od cmentarza - studzien służących do czerpania wody do picia i potrzeb 
gospodarczych. 

TEREN ZDEGRADOWANY WYMAGAJĄCY REKULTYWACJI 

- składowisko odpadów komunalnych w Krasowej; wymóg sukcesywnej rekultywacji należy 
uwzględnić w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.  

Cel ochrony - 
poprawa stanu powierzchni ziemi i przywrócenia jej funkcji użytkowych oraz poprawa 
warunków funkcjonowania systemu przyrodniczego. 

Zasady ochrony 
Wymagana sukcesywna rekultywacja w kierunku leśnym dla zapewnienia ciągłości 
istniejących i planowanych na terenach przyległych struktur leśnych.  

3.2.   ZASADY OCHRONY DÓBR KULTURY, ZABYTKÓW ORAZ KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO 

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.  

3.2.1. 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  
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- 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, 
- 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.  
 
3.2.2. 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;  
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- 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,  
- 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. 

 
3.2.3. 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. 
 
3.2.4. Ochrona krajobrazu kulturowego 

POMNIK HISTORII „GÓRA ŚW. ANNY – KOMPONOWANY KRAJPBRAZ 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 
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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.  

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 
 
4.1. 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);  
 zachowanie pierwszorzędnej linii kolejowej nr 175 relacji Kłodnica – Strzelce Opolskie – 

Kluczbork. 

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. 

W przypadku likwidacji linii wskazane jest wykorzystanie jej trasy na potrzeby komunikacji 
lokalnej, np. ścieżki rowerowej. 
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4.2. SYSTEM DROGOWY 

4.2.1. Komunikacja samochodowa 

A. 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”, 
 modernizację drogi wojewódzkiej nr 426 relacji Zawadzkie – Kędzierzyn-Koźle 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 do następujących klas technicznych: 

Lp. Nr drogi Relacja Klasa drogi 

1 1401 O  Zdzieszowice - Leśnica – Zalesie 
Śląskie  

Z-G 

2 1412 O Dolna – Olszowa L 

3 1434 O  Kędzierzyn-Koźle – Januszkowie L 

4 1435 O  Zalesie Śląskie - Kędzierzyn Koźle G 

5 1438 O  Góra Św. Anny – Leśnica  Z 

6 1439 O Zalesie Śląskie – Olszowa  L 

7 1468 O  Leśnica – Poręba  L 

8 1471 O Leśnica –Żyrowa  L 

9 1472 O Leśnica – Krasowa L 

10 1805 O Strzelce Opolskie – Leśnica - 
Kędzierzyn-Koźle  

Z 

11 1808 O  DW 409 " Zdzieszowice  Z 

12 1818 O Rożniątów –Dolna  L 

13 1827 O Ligota Dolna – DP 1805 0 Z 

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. 
 

                                                 
16

 W związku z czym drogi powiatowe nie są objęte systemem planowania przestrzennego. 
17

 Budowa tej drogi i wcześniej wymienionego końcowego odcinka drogi nr 1468 O bardzo poprawi 
połączenie pomiędzy Górą Św. Anny i węzłem autostradowym „Olszowa”. 
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B. DROGI 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. 

4.2.2. Komunikacja rowerowa i piesza 

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, 
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- 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. 

 

5. KIERUNKI ROZWOJU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 
 
5.1. ZAOPATRZENIE W WODĘ 

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); 

 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. 

 
5.2. SYSTEM ODBIORU I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW 

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. 

                                                 
18

 Zgodnie z ustalonymi kierunkami zmian w użytkowaniu terenów. 
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 SUKCESYWA REALIZACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ w strefach osadniczych, 
obejmująca przede wszystkim ulice oraz tereny zabudowy usł ugowej, produkcyjnej i 
mieszkaniowej wielorodzinnej. 

 
5.3. ZAOPATRZENIE W CIEPŁO,  ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE 

Kierunki rozwoju przesyłowych systemów elektroenergetycznych i gazowych wyznacza 
polityka przestrzenna na szczeblach ponadlokalnych.  

Kierunki rozwoju systemów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na 
potrzeby gminy ustalone są w obligatoryjnym dokumencie Projekt założeń do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Leśnica. 

 

5.3.1. Zaopatrzenie w ciepło 

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 (patrz pkt. 5.4.)    

5.3.2. 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.  

5.3.3. Zaopatrzenie w paliwa gazowe 

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 

W zakresie rozwoju rozdzielczej sieci gazowej w Studium rozwoju systemów energetycznych 
w województwie opolskim do roku 2015 przyjęte są dwa warianty. 
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 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. 
 

5.4. WYKORZYSTANIE ENERGII ODNAWIALNEJ 

W zakresie wykorzystania energii odnawialnej ustala się: 

 możliwość lokalizacji małej farmy wiatrowej o mocy przekraczającej 100 kV 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 100 kV 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 100 kV 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.]; 

 umożliwienie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z energii promieniowania 
słonecznego w instalacjach o mocy do 40 kW bez ograniczeń i do 100 kW na terenach 
predysponowanych do lokalizacji takich instalacji poprzez ich wskazanie w miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego;    

 postulatywnie - podjęcie działań ukierunkowanych na wykorzystanie energii 
geotermalnej.  
 

5.5. TELEKOMUNIKACJA 

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; 

                                                 
19

 Plan uchwalony uchwałą Nr XXIII/114/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 18 sierpnia 2004r. w 
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leśnica w części 
dotyczącej sołectw Dolna, Góra Św. Anny, Kadłubiec, Poręba, Wysoka. 
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- 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. 

 
5.6. GOSPODARKA ODPADAMI 

Polityka gminy w zakresie gospodarki odpadami określona jest w dokumencie Aktualizacja 
planu gospodarki odpadami dla gminy Leśnica na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 
2013-2016.  

Przyjęto tam następujące kierunki rozwoju w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi: 

 jako rozwiązanie czasowe – zorganizowany odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości 
przez firmy mające odpowiednie zezwolenia, działające na podstawie umów zawartych z 
gminą, i składowanie ich na komunalnym składowisku odpadów innych niż niebezpieczne 
i obojętne w Krasowej; 

 docelowo - gospodarką odpadami na terenie gminy zajmować się ma Związek 
Międzygminny „Czysty Region”, do którego gmina Leśnica zadeklarowała przynależność. 
Związek wykonywać będzie publiczne zadania z zakresu gospodarowania odpadami 
komunalnymi z uwzględnieniem takich zadań jak budowa i eksploatacja Regionalnego 
Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów w Kędzierzynie – Koźlu. 

Gospodarka odpadami innymi niż komunalne prowadzona będzie zgodnie z przepisami 
ustawy o gospodarcze odpadami.     

5.7. GOSPODARKA WODNA  

Na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego uwzględnia 
się projektowany zbiornik małej retencji „Łąki Kozielskie” na potoku Łącka Woda 
(prawostronnym dopływie rzeki Padół), którego podstawową funkcją ma być ochrona 
przeciwpowodziowa. 
 

6. OBSZARY LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO 
 
6.1. OBSZARY LOKALIZACJI INWESTYCJI O ZNACZENIU LOKALNYM 
 
W planach inwestycyjnych gminy i innych jednostek organizacyjnych, na obszarze gminy 
przewiduje się realizację następujących inwestycji o znaczeniu lokalnym: 
- budowa urządzeń sportowych z boiskiem „Orlik” przy szkole podstawowej w Leśnicy, 
- zagospodarowanie rekreacyjne terenu w granicach wsi Wysoka (przy granicy z gminą 

Strzelce Opolskie),  
- rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych (wniosek do zmiany studium),  
- rozbudowa cmentarzy w Raszowej i Zalesiu Śląskim, 
- rozbudowa układu dróg gminnych obejmująca:  

 budowę dróg gminnych w Dolnej i Górze Św. Anny (inwestycje uzależnione od    
możliwości finansowych gminy),   

 dalszą sukcesywną modernizację i rozbudowę układu dróg gminnych zgodnie z 
ustalonymi kierunkami rozwoju infrastruktury drogowej, 

- modernizacja i rozbudowa systemów infrastruktury technicznej obejmująca: 
 kontynuację realizacji centralnego systemu kanalizacji sanitarnej, 
 modernizację i rozbudowę sieci wodociągowej, 
zgodnie z ustalonymi kierunkami rozwoju infrastruktury technicznej. 

 
6.2. OBSZARY LOKALIZACJI INWESTYCJI O ZNACZENIU PONADLOKALNYM 
 

Zgodnie z informacją Zarządu Województwa Opolskiego, elementami struktury przestrzennej 
województwa opolskiego o charakterze ponadlokalnym, wynikającymi z uwarunkowań 
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przestrzennych i kierunków zagospodarowania, ustalonymi w Planie Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa Opolskiego, są: 

1. w zakresie komunikacji: 

1) droga wojewódzka nr 426 relacji Zawadzkie – Kędzierzyn-Koźle, planowana  
do modernizacji do parametrów klasy G; 

2) magistralna linia kolejowa nr 136 relacji Kędzierzyn-Koźle – Opole Groszowice, 
przewidziana do modernizacji; 

3) pierwszorzędna linia kolejowa nr 175 relacji Kłodnica – Strzelce Opolskie – 
Kluczbork; 

2. w zakresie infrastruktury technicznej: 
1) linia energetyczna wysokiego napięcia 220 kV relacji Groszowice-Kędzierzyn, 

planowana do modernizacji; 
2) linia energetyczna wysokiego napięcia 110 kV relacji Blachownia – Strzelce Opolskie 

– Ozimek, planowana do modernizacji; 
3) linia energetyczna wysokiego napięcia 110 kV relacji Zdzieszowice – Górażdże, 

planowana do modernizacji; 
4) linia energetyczna wysokiego napięcia 110 kV relacji Blachownia - Zdzieszowice; 
5) gazociąg wysokiego ciśnienia relacji Zdzieszowice – Wrocław Ołtaszyn, planowany  

do modernizacji na parametry DN 500 PN 8,4 MPa; 
6) gazociąg wysokoprężny gazu koksowniczego o przekroju 500 DN relacji 

Zdzieszowice – Blachownia, planowany do modernizacji wraz z odgałęzieniem do 
SRP Strzelce Opolskie; 

7) gazociąg wysokiego ciśnienia o nominalnym ciśnieniu 4,0 MPa i przekroju 500 DN 
relacji Leśnica – Tworzeń oraz relacji Leśnica – Strzelce; 

3. w zakresie ochrony i wykorzystania zasobów środowiska przyrodniczego: 
1) Park Krajobrazowy „Góra Św. Anny” wraz z otuliną, planowany do powiększenia  

w kierunku wschodnim i północno-zachodnim; 
2) proponowana ostoja SOO Natura 2000 „Góra św. Anny”; 
3) rezerwaty przyrody „Góra św. Anny”,  „Biesiec”, „Grafiki”; 
4) złoża piasków ze żwirem (Raszowa, Raszowa 2); 

4. w zakresie ochrony i wykorzystania dziedzictwa kulturowego: 
1) pomnik historii „Góra św. Anny - komponowany krajobraz kulturowo-przyrodniczy”; 
2) historyczny staromiejski układ urbanistyczny miasta Leśnica; 

5.   w zakresie ochrony przeciwpowodziowej: 
1) projektowany zbiornik małej retencji „Łąki Kozielskie” na rzece Łącka Woda; 

6.   w zakresie gospodarki wodnej: 
1) główny zbiornik wód podziemnych ONO (wymagający najwyższej ochrony zasobów 

wodnych): GZWP 332 (Subniecka Kędzierzyńsko-Głubczycka); 
2) główne zbiorniki wód podziemnych OWO (wymagające wysokiej ochrony zasobów 

wodnych): GZWP 332 (Subniecka Kędzierzyńsko-Głubczycka) i GZWP 335 (Zbiornik 
Krapkowice – Strzelce Opolskie). 

Do zadań wynikających z programów rządowych i samorządowych, ujętych w planie 
zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego zaliczone są następujące 
zadania: 

- modernizacja linii kolejowej nr 136 (E 30 - etap II. Odcinek Opole -Gliwice – Zabrze oraz 
E30/CE30 Zgorzelec – Wrocław – Katowice – Kraków), 

- gazociąg Zdzieszowice – Ołtaszyn (projekt z listy rezerwowej), 

- wykonanie robót budowlanych i prac konserwatorskich w zabytkach, do których 
Województwo Opolskie posiada tytuł prawny: Góra Św. Anny – budynek Muzeum Śląska 
Opolskiego, 

- budowa zbiornika małej retencji Łąki Kozielskie, 

- utworzenie obszarów europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 - Obszar 
ochrony siedlisk "Góra św. Anny", 

- Południowo- wschodni Region Gospodarki Odpadami z Regionalnym Centrum 
Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów oraz regionalnym składowiskiem 
odpadów w Kędzierzynie-Koźlu - (obejmujący gminę Leśnica). 
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Wszystkie wyżej wymienione elementy i zadania są uwzględnione w kierunkach 
zagospodarowania przestrzennego gminy. 

Zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustalenia 
planu zagospodarowania przestrzennego województwa wprowadza się do planu 
miejscowego po uprzednim uzgodnieniu terminu realizacji inwestycji celu publicznego 
o znaczeniu ponadlokalnym i warunków wprowadzenia ich do planu miejscowego. 

* * * 

W zakresie ponadlokalnych zadań o znaczeniu powiatowym na terenie gminy Leśnica – 
wobec braku wniosków w tym zakresie - przyjmuje się modernizację i rozbudowę sieci dróg 
powiatowych, zgodnie z wyżej określonymi kierunkami rozwoju układu komunikacji drogowej. 
 

7. OBOWIĄZKI W ZAKRESIE SPORZĄDZENIA MIEJSCOWYCH PLANÓW 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO. 

 
7.1. OBSZARY DLA KTÓRYCH OBOWIĄZKOWE JEST SPORZĄDZENIE 

MIEJSCOWEGO PLANU 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) Rynku 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.  
 
7.2. OBSZARY DLA KTÓRYCH GMINA ZAMIERZA SPORZĄDZIĆ MIEJSCOWY PLAN 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
 
Obszar gminy w całości pokryty jest miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego. 

Jak wynika z uwarunkowań wszystkie plany wymagają zmiany w całości ze względu na 
niezgodność z aktualnie obowiązującymi przepisami  art. 15 oraz art. 16 ust. 1 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
W pierwszej kolejności powinny być zmienione plany: 
- miasta Leśnica i wsi Zalesie Śl. – ze względu na wyznaczone tam nowe tereny 

inwestycyjne, 
- wsi Góra Św. Anny i Poręba – ze względu na nową formę ochrony środowiska 

kulturowego - Pomnik Historii „Góra Św. Anny” – komponowany krajobraz kulturowo-
przyrodniczy oraz projektowane korekty stref ochrony konserwatorskiej.  
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8. UZASADNIENIE ZAWIERAJĄCE OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ W 
ZMINIE STUDIUM 

 
Niniejsza wersja studium nie zmienia generalnych kierunków rozwoju przestrzennego gminy 
przyjętych w dokumencie przyjętym w 2006r. Najistotniejsze zamiany ustaleń określających 
kierunki rozwoju przestrzennego wynikają z uwzględnienia nowych uwarunkowań oraz 
pozytywnie rozpatrzonych wniosków o zmianę studium. Wykaz tych zmian wraz z 
uzasadnieniem przedstawia poniższe zestawienie.  

Opis zmiany Uzasadnienie 

Wyznaczenie nowego terenu zabudowy 
mieszkaniowej (strefa MN) w Leśnicy jako 
kontynuację realizowanego obecnie osiedla 
mieszkaniowego. 

 

Nowy teren zabudowy mieszkaniowej 
wyznaczony został w związku z uwarun-
kowaniami w zakresie potrzeb mieszka-
niowych. Miejsce lokalizacji nowego  zespołu 
zabudowy jako kontynuacji realizowanego 
obecnie osiedla mieszkaniowego jest 
najkorzystniejsze z punktu widzenia struktury 
przestrzennej miasta. 

Powiększenie istniejącej strefy zabudowy 
techniczno-produkcyjnej P1 w Leśnicy. 

 

Teren przeznaczony na powiększenie strefy 
P1 stanowi lukę pomiędzy istniejącą 
zabudową - przeznaczenie go pod  
zabudowę pozwoli na bardziej ekonomiczne 
wykorzystanie przestrzeni miasta. 

Powiększenie istniejącej i wyznaczenie 
trzech nowych stref aktywności 
gospodarczej P2 oraz wyznaczenie nowej 
strefy P5 w Zalesiu Śl.  

 

Rozwój stref aktywności gospodarczej P2 w 
Zalesiu Śl. planowany jest na gruntach 
wysokiej klasy bonitacyjnej, jednak ich 
przeznaczenie na ten cel jest uzasadnione, 
ponieważ są to jedyne grunty dobrze 
skomunikowane z węzłem autostrady A4 
poza obszarami istniejącej i projektowanej 
prawnej ochrony przyrody, nie rozdrobnione 
własnościowo (a więc dające szansę rozwo-
ju gospodarczego gminy wykorzystującego 
przebieg autostrady przez obszar gminy).  
Nowa strefa P5 wyznaczona została w 
wyniku uwzględnienia uwagi inwestora, w 
części nie kolidującej z przyjętą w studium 
polityką ochrony środowiska.  

Przeznaczenie nowych terenów rolnych pod 
zalesienie (w Raszowej, Zalesiu Śl. oraz 
przy autostradzie na granicy wsi Wysoka i 
Kadłubiec). 

 

Tereny te zostały przeznaczone pod 
zalesienia zgodnie z pozytywnie rozpatrzo-
nymi wnioskami właścicieli gruntów, które 
wpisują się w przyjętą politykę kształtowania 
struktury przestrzennej   obszarów   rolno-
leśnych; w Raszowej i Zalesiu Śl. pod 
zalesienia przeznaczone zostały grunty 
graniczące z lasami o małej przydatności dla 
produkcji rolnej, w Wysokiej i Kadłubcu - 
grunty przy autostradzie narażone na erozję 
ze względu na spadki.  

Wyznaczenie stref umożliwiających 
zabudowę towarzyszącą na zapleczu 
istniejącej zabudowy (strefy R3) w Zalesiu 
Ś., Zalesiu Śl. - Popicach i Lichynii. 

 

Strefy zostały wyznaczone w związku z 
licznymi wnioskami właścicieli gruntów i 
umożliwiają rozwój działalności gospodar-
czej mieszkańcom wsi na zapleczu ich 
zabudowy mieszkaniowej i rolniczej, co 
wpisuje się w przyjęty w strategii rozwoju 
gminy wielofunkcyjny rozwój obszarów 
wiejskich.  
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Dopuszczenie lokalizacji terenowych 
urządzeń rekreacyjnych we wsi Wysoka 
(przy granicy z gminą Strzelce Opolskie)  –
oraz  we wsi Góra Św. Anny.  
 

Dopuszczenie lokalizacji terenowych urzą-
dzeń rekreacyjnych wynika z uwzględnienia 
zamierzeń inwestycyjnych (gminy we wsi 
Wysoka i inwestora prywatnego we wsi Góra 
Św. Anny) realizujących jeden z przyjętych 
celów rozwoju przestrzennego gminy, tj. 
rozwój kwalifikowanych form rekreacji 
i specjalistycznych form wypoczynku 
weekendowego w centralnej i północnej 
części obszaru gminy.  

Powiększenie strefy osadniczej (MM) we wsi 
Zalesie Śl. 

Strefy zostały powiększone w wyniku 
pozytywnie rozpatrzonych wniosków 
właścicieli gruntów, zbieżnych z przyjętą na 
podstawie uwarunkowań polityką rozwoju 
terenów mieszkaniowych w gminie.   

Wyznaczenie terenów rolnych, na których 
możliwa jest lokalizacja elektrowni 
fotowoltanicznych o mocy przekraczającej 
100 kV w obrębach wsi Dolna, Łąki 
Kozielskie, Zalesie Śląskie i miasta Leśnica 

 

Wyznaczenie tych terenów jest odpowiedzią 
na zainteresowanie inwestorów realizacją 
takich przedsięwzięć. Tereny zostały wyzna-
czone na podstawie analizy uwarunkowań i 
obejmują grunty rolne położone poza 
obszarami chronionymi, o niskiej wartości 
produkcyjnej (z przewagą gleb V klasy 
bonitacyjnej) i o korzystnym nachyleniu (po 
jednym w obrębach wsi Dolna, Łąki 
Kozielskie, Zalesie Śląskie i miasta Leśnica). 
Budowa elektrowni fotowaltanicznych 
przyczyni się do rozwoju gospodarczego 
(dodatkowe dochody gminy z tytułu 
podatków od nieruchomości) oraz wpisuje 
się w politykę energetyczną państwa. 

Korekta i uzupełnienie zasad ochrony 
środowiska przyrodniczego i kulturowego w 
tym: korekta przebiegu granicy Obszaru 
Natura 2000 „Góra Św. Anny” i granicy 
otuliny Parku Krajobrazowego „Góra Św. 
Anny”, usunięcie otulin rezerwatów, 
likwidacja planowanego zalesienia w 
Czarnocinie, korekta stref ochrony 
konserwatorskiej.  

Zmiany wynikają głównie ze zmian stanu 
prawnego i zostały wprowadzone zgodnie z 
wnioskami wynikającymi z zaktualizowanych 
uwarunkowań i prognozy oddziaływania na 
środowisko. 
  
 

Korekta zasad rozwoju układu drogowego, w 
tym: usunięcie planowanej obwodnicy wsi 
Zalesie Śl. w ciągu drogi wojewódzkiej, 
usunięcie rezerwy terenu na nowy węzeł 
autostradowy w rejonie Kadłubca, zmiana 
trasy drogi gminnej z Kadłubca do Dolnej. 

Zmiany dotyczące drogi wojewódzkiej oraz 
węzła autostradowego wynikają z uwzglę-
dnienia ustaleń planu zagospodarowania 
przestrzennego województwa opolskiego. 
Zmiana drogi gminnej z Kadłubca do Dolnej 
podyktowana jest względami ekonomicznymi 
– nowa trasa wykorzystuje istniejące drogi 
dojazdowe do gruntów rolnych i jest krótsza.  

Korekty granic stref funkcjonalnych i terenów 
o różnych zasadach zagospodarowania - w 
tym m. in.: poszerzenie stref osadniczych 
(MM) we wsi Wysoka umożliwiające 
zabudowę w drugiej linii, korekty granic stref 
szczegółowych w obrębie strefy osadniczej 
w Leśnicy oraz zmniejszenie terenu możliwej 
lokalizacji elektrowni wiatrowych w Dolnej.  

Zmiany zostały wprowadzone na podstawie 
ustaleń obowiązujących miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, stanu 
faktycznego oraz uwzględnienia wniosko-
wanych zamierzeń inwestycyjnych dot. 
działek położonych w granicach obszarów 
zurbanizowanych lub w ich bezpośrednim 
sąsiedztwie. 
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9. SYNTEZA USTALEŃ STUDIUM 

Generalnie w studium zagospodarowania przestrzennego gminy Leśnica przyjęto zasadę 
utrwalenia istniejącej struktury funkcjonalno-przestrzennej tj.: 

 ochronę funkcji ekologicznej obszarów, które, z uwagi na funkcję środowiskotwórczą i 
wartość biocenotyczną, zaliczone zostały w opracowaniu ekofizjograficznym do 
obszarów o najwyższej i dużej wartości przyrodniczej, tj.: obszarów położonych w 
granicach Parku Krajobrazowego, Obszaru Natura 2000 „Góra Św. Anny” oraz 
kompleksów leśnych i łąkowych w południowej części gminy; 

- koncentrację i rozwój mieszkalnictwa w Leśnicy oraz większych wsiach położonych poza 
Parkiem Krajobrazowym ”Góra Św. Anny”; 

- rozwój funkcji gospodarczych produkcyjnych i usługowych przy istniejących trasach 
komunikacyjnych; 

- rozwój funkcji rekreacyjnej w rejonie wsi Wysoka, Góra Św. Anny oraz Raszowa, w 
oparciu o istniejące walory przyrodniczo-krajobrazowe, przy pełnej ochronie tych 
walorów. 

Kierunki zagospodarowania przestrzennego określone zostały poprzez wyznaczenie celów, 
kierunków działań i zadań polityki przestrzennej oraz wydzielenie na obszarze gminy: 
- obszarów o odmiennym użytkowaniu – tworzące strukturę funkcjonalno – przestrzenną 

gminy, 
- obszarów objętych różnymi formami ochrony i ograniczeń użytkowania oraz 

wymagających ochrony i ograniczeń użytkowania – tworzące system obszarów 
szczególnej ochrony środowiska. 

Na strukturę funkcjonalno-przestrzenną składają się strefy funkcjonalne wydzielone 
z uwzględnieniem podobieństwa w sposobie użytkowania, zabudowy i zagospodarowania 
terenu oraz walorów przyrodniczo-krajobrazowych, które obejmują tereny istniejącego 
zainwestowania/zagospodarowania i rozwoju funkcji zgodnie z przyjętą polityką 
przestrzenną.  
Przyjęty w studium model struktury funkcjonalno-przestrzenną przedstawia się następująco: 
 
 

STREFY OTWARTE (ROLNO-LEŚNE) 

STREFY CHRONIONE 
 

ZL – strefy leśne 

R1 – strefy rolne 

RW – strefa rekreacyjna 

Z1 – strefy zieleni 

STREFY PRODUKCYJNE R2 – strefy rolne 

 
STREFY ZABUDOWY 

STREFY OSADNICZE MC – strefa śródmiejska 

MU – strefy zabudowy mieszkaniowo-
usługowej 
MN – strefy zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
MW – strefy zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej 
MM – strefy zabudowy mieszanej 

ML – strefy zabudowy mieszkaniowo-
rekreacyjnej 
U 1 – strefy zabudowy usługowej 

UW – strefa zabudowy rekreacyjnej 

UZ – strefa zieleni z zabudową usługową 

Z 2 – strefy zieleni 

P1 – strefy zabudowy techniczno-produkcyjnej 

RM – strefy zabudowy zagrodowej 

R3 – strefy rolne z dopuszczeniem zabudowy  
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STREFY AKTYWNOŚCI 
GOSPODARCZEJ 

P2 – strefy zabudowy techniczno-produkcyjno- 
        usługowej 
P3 – strefy zabudowy techniczno-produkcyjno- 
        usługowej z dopuszczeniem przemysłu 
P4 – strefy zabudowy techniczno-produkcyjnej 
        z dopuszczeniem produkcji zwierzęcej  
        bez przedsięwzięć mogących zawsze  
        znacząco oddziaływać na środowisko 
P5 – strefa zabudowy techniczno-produkcyjnej 
        z dopuszczeniem produkcji zwierzęcej, w  
        tym przedsięwzięć mogących zawsze  
        znacząco oddziaływać na środowisko 
U 2 – strefy zabudowy usługowej 

UKS – strefy obsługi   transportu  samochodo- 
            wego i podróżnych 

 
Strefy otwarte (rolno - leśne) podzielone zostały na strefy chronione i produkcyjne, na 
podstawie waloryzacji przyrodniczej obszaru gminy.  
Strefy chronione obejmują tereny o podwyższonym potencjale przyrodniczym lub 
krajobrazowym, tj. tereny w granicach Parku Krajobrazowego oraz Obszaru Natura 2000 
„Góra Św. Anny”, z wyłączeniem zwartej zabudowy położonych tam miejscowości, a także 
kompleksy leśne i kompleksy łąkowe w dolinach cieków wodnych.  Strategicznym kierunkiem 
rozwoju stref chronionych jest ochrona środowiska przyrodniczego poprzez kształtowanie 
równowagi między procesami naturalnymi a działalnością gospodarczą, w konsekwencji 
czego wszystkie dopuszczone działania związane z zagospodarowaniem i zabudową 
terenów w tych strefach zostały podporządkowane wymogom ochrony środowiska 
przyrodniczego i krajobrazu. 
Strefy produkcyjne obejmują tereny rolne, głównie grunty orne. Podstawowe przeznaczenie 
terenów w tych strefach jest produkcja rolnicza. W strefie tej zachowuje się istniejącą zieleń 
śródpolną oraz nakazuje odtwarzać biologiczną obudowę cieków wodnych w celu 
przywrócenia im funkcji przyrodniczej korytarzy ekologicznych.  
Do stref zabudowy zaliczono tereny istniejącej i planowanej zabudowy. Strefy te podzielone 
zostały na strefy osadnicze, w których dominuje zabudowa mieszkaniowa i związane z nią 
usługi, oraz na strefy aktywności gospodarczej produkcyjnej i usługowej.  
Strefy osadnicze obejmują 13 stref szczegółowych o różnych funkcjach podstawowych. W 
strefach mieszkaniowych podstawowym przeznaczeniem terenów jest zabudowa 
mieszkaniowa z usługami podstawowymi a strategiczny kierunek rozwoju to kształtowanie 
atrakcyjnego pod względem użytkowym i estetycznym środowiska mieszkaniowego. Strefy 
zabudowy mieszkaniowo-rekreacyjnej przeznaczone są pod małe budynki mieszkalne i 
rekreacji indywidualnej. W strefach mieszkaniowych mieszanych podstawowym 
przeznaczeniem terenów jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z możliwością 
prowadzenia nieuciążliwej działalności gospodarczej: produkcyjnej, usługowej (warsztaty 
rzemieślnicze, małe zakłady produkcyjne i usługowe), rolniczej (zabudowa zagrodowa). 
Strategiczny kierunek rozwoju tej strefy to rozwijanie funkcji mieszkaniowych, gospodarczych 
i obsługi ludności zgodnie z wymogami ochrony środowiska i wartości kulturowych. W 
strefach śródmiejskiej oraz usługowo-mieszkaniowych podstawowym przeznaczeniem 
terenów jest  zabudowa mieszkaniowa z udziałem usług publicznych o charakterze 
finansowym, administracyjnym, kulturowym, handlowym, gastronomicznym, 
reprezentacyjnym a strategiczny kierunek rozwoju to kształtowanie reprezentacyjnej 
przestrzeni usługowej z przestrzeniami publicznymi o wysokich walorach kulturowych, 
estetycznych i użytkowych. Strefy zabudowy usługowej przeznaczone są pod obiekty usług 
ponadpodstawowych. W strefach rekreacyjnych planowane jest zainwestowanie i 
zagospodarowanie o funkcjach rekreacyjno-wypoczynkowych podporządkowane ochronie 
walorów przyrodniczo-krajobrazowych. Strefy zieleni z zabudową usługową obejmują tereny 
zainwestowane otoczone cenną zielenią, którą należy zachować, Strefy zieleni obejmują 
istniejące oraz planowane tereny zieleni urządzonej a także tereny zieleni nieurządzonej w 
miejscach, które ze względu na rzeźbę terenu nie nadają się pod zabudowę. Strefy 
zabudowy techniczno – produkcyjnej to tereny produkcyjne, składowe i techniczne 
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nieuciążliwe dla terenów sąsiednich. Strefy zabudowy zagrodowej obejmują zabudowę 
związaną z gospodarstwem rolnym natomiast w strefach rolnych z dopuszczeniem  
zabudowy, obejmujących pasy gruntów na zapleczu istniejącej zabudowy mieszanej, 
możliwa jest zabudowa towarzysząca istniejącej zabudowie mieszkaniowej i zagrodowej. 
Strefy aktywności gospodarczej przeznaczone są pod rozwój różnego rodzaju działalności 
produkcyjnej, składowej i usługowej.  

System obszarów szczególnej ochrony środowiska obejmuje obszary i obiekty objęte 
różnymi formami ochrony i ograniczeń w użytkowaniu oraz wymagających ochrony i 
ograniczeń w użytkowaniu, ze względu na wymogi ochrony przyrody, ochrony zasobów 
naturalnych, ochrony przed powodzią,  higienę  środowiska oraz ochronę  dóbr  kultury, tym 
zabytków i krajobrazu kulturowego. 
W zakresie ochrony przyrody system obejmuje: 
 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 Cedru, Potoku Łącka Woda oraz Potoku 
Cisowskiego – lokalne korytarze ekologiczne; 

 pozostałe tereny i obiekty: 
- 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,  
- 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; 

- 9 pomników przyrody, w tym 3 istniejące i 6 projektowanych. 
W zakresie ochrony zasobów  naturalnych  system obejmuje:  

- dwa udokumentowane złoża surowców naturalnych - kruszywa naturalnego 
„Raszowa”, 

- zbiorniki wód podziemnych GZWP 333, GZWP 335 I GZWP 332, 
- ujęcia wód podziemnych we wsiach: PORĘBA, ZALESIE ŚL. LICHYNIA, CZARNOCIN, 

RASZOWA, 
- wody powierzchniowe – cieki i zbiorniki wodne.  

W zakresie ochrony przez zagrożeniami i uciążliwościami w środowisku system 
obejmuje:  

- obszary narażone na występowanie lokalnych zalewów powodziowych i podstopień; 
- obszary potencjalnego zagrożenia osuwaniem się mas ziemnych, w tym: 

 strefy największego narażenia na występowanie osuwisk, 
 tereny o wybitnie niekorzystnych i bardzo niekorzystnych uwarunkowaniach rzeźby 

terenu dla zabudowy; 
- obszary w potencjalnym zasięgu uciążliwości: 

 hałasem komunikacyjnym, 
 linii wysokich napięć; 

- strefy sanitarne cmentarzy, 
- teren zdegradowany wymagający rekultywacji - składowisko odpadów komunalnych w 

Krasowej. 
W zakresie ochrony  dóbr  kultury, w tym zabytków i krajobrazu kulturowego system 

obejmuje:  
- układ urbanistyczny osiedla zabytkowego w ramach założeń średniowiecznych w 

Leśnicy; 
- układy ruralistyczne w Leśnicy, Górze Św. Anny, Zalesiu Śl., Dolnej, Wysokiej; 
- zabytkowe założenie zespołu klasztorno-kalwaryjnego Góra Św. Anny; 
- zabytkowe cmentarze w Leśnicy (2), Górze Św. Anny, Raszowej, Wysokiej, Dolnej; 
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- park podworski w Lichynii; 
- układy przestrzenne o jednolitych cechach zabudowy w Kadłubcu i Czarnocinie;   
- zabytki architektury i budownictwa, w tym  zabytki archeologiczne, 
- Pomnik historii „Góra Św. Anny – komponowany krajobraz kulturowo-przyrodniczy”; 
- zespoły 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, 

- trzy ciągi widokowe i jeden punkt widokowy  na Górę Św. Anny. 

Ustalenia studium określające kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej uwzględniają inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, zgodnie z 
ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa, oraz drogi powiatowe i 
gminną infrastrukturę drogową i techniczną. 
Uwzględniona w studium infrastruktura o znaczeniu ponadlokalnym to: 
- autostrada A4 z MOP’ami „Góra Św. Anny” i „Wysoka”; 
- droga wojewódzka nr 426 klasy G; 
- linie kolejowe nr 136 i 175; 
- linie napowietrzne wysokiego napięcia:  220 kV i 110 kV (3); 
- gazociągi wysokiego ciśnienia DN 500 (3);  
- projektowany zbiornik małej retencji „Łąki Kozielskie” na rzece Łącka Woda. 
W zakresie rozwoju dróg powiatowych planuje się modernizację istniejących dróg do klasy 
głównej, zbiorczej lub lokalnej. Przewiduje się też możliwość budowy dwóch obwodnic 
(południowej i zachodniej) miasta Leśnica, obwodnic wsi Raszowa i Zalesie Śl. oraz nowych 
odcinków dróg poprawiających skomunikowanie wsi Czarnocin, Poręba, Góra Św. Anny, a 
także przebudowę dróg na ulice w granicach stref osadniczych. 
Planowany rozwój dróg gminnych obejmuje modernizację dróg publicznych do klasy lokalnej 
lub dojazdowej (w zależności od zakresu obsługi),  przebudowę dróg na ulice w granicach 
stref osadniczych, budowę nowych odcinków dróg poprawiających obsługę komunikacyjną 
(po trasach istniejących dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych) w Dolnej oraz 
Górze Św. Anny, poprawę dostępności komunikacyjnej do istniejących działek budowlanych 
nie posiadających dojazdów wymaganych przepisami budowlanymi oraz modernizację i 
budowę dróg transportu rolnego - w miarę potrzeb. 
W zakresie gospodarki wodno-ściekowej studium ustala: 

 modernizację systemu wodociągowego i jego rozbudowę na potrzeby planowanych 
nowych terenów budowlanych oraz ochrony przeciwpożarowej, 

 kontynuację budowy systemu kanalizacji sanitarnej; docelowo systemem 
zorganizowanego oczyszczania ścieków planuje się objąć wszystkie jednostki osadnicze 
w granicach planowanych stref zabudowy. 

W zakresie gospodarki odpadami studium ustala wprowadzenie gminnego systemu odbioru 
odpadów komunalnych uwzględniającego segregację i zagospodarowanie odpadów 
wtórnych, wraz z kontrolą rachunków za odbiór i składowanie ich: przejściowo – na 
komunalnym składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Krasowej, 
docelowo – na terenie planowanego Regionalnego Centrum Zagospodarowania i 
Unieszkodliwiania Odpadów w Kędzierzynie – Koźlu. Gospodarka odpadami innymi niż 
komunalne prowadzona będzie zgodnie z przepisami ustawy o gospodarcze odpadami.     
W zakresie energetyki studium ustala modernizację i rozbudowę istniejących sieci  
elektroenergetycznych n/n oraz adaptację istniejących linii w/n. Ponadto planowana jest 
realizacja programu gazyfikacji gminy a także tworzenie warunków dla wytwarzania energii 
ze źródeł odnawialnych, przede wszystkim z biogazu i energii słonecznej.   
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