
UCHWAŁA NR L/307/2018
RADY GMINY BIERAWA

z dnia 29 października 2018 r.

w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Bierawa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) oraz art. 10 ust. 1 i ust. 2, art. 12 ust. 1 w związku 
z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2018 r., poz. 1945), Rada Gminy Bierawa uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Bierawa, przyjętego uchwałą Nr XXI/155/2016 Rady Gminy Bierawa 
z dnia 26 września 2016 r. 

§ 2. Załącznikami do niniejszej uchwały są:

1) Tekst Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Bierawa - tekst ujednolicony - załącznik Nr 1;

2) Rysunek Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Bierawa w skali 1:20 000 - załącznik Nr 2;

3) Potrzeby i możliwości rozwoju gminy uwzględniające bilans terenów przeznaczonych pod 
zabudowę oraz możliwości finansowania przez gminę realizacji sieci komunikacyjnej 
i infrastruktury technicznej a także infrastruktury społecznej, służących realizacji zadań 
własnych gminy - Prognoza demograficzna  do roku 2045- tekst ujednolicony - załącznik 
Nr 3;

4) Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa - załącznik Nr 4.

§ 3. W obszarze objętym niniejszą zmianą Studium traci moc uchwała Nr XXI/155/2016 Rady 
Gminy Bierawa z dnia 26 września 2016 r. w sprawie uchwalenia nowej edycji studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bierawa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

 

Przewodniczący Rady

Joachim Morcinek
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Poniższy tekst wprowadzono do dokumentu studium na podstawie uchwały Nr L/307/2018 

Rady Gminy Bierawa z dnia 29 października 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa. 

Nowa edycja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Bierawa przyjęta została uchwałą Nr XXI/155/2016 z dnia 26 września 2016 r. Ten dokument 

zastąpił studium, które przyjęte zostało uchwałą Nr XVIII/165/2000 Rady Gminy Bierawa 

z dnia 20 października 2000 r. z późniejszymi zmianami. 

W dniu 12 lutego 2018 roku Rada Gminy Bierawa podjęła uchwałę dotyczącą przystąpienia 

do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (zwanego 

dalej studium) w jednym obszarze pokazanym graficznie na załączniku w skali 1:5000. 

Jak wynika z uzasadnienia do tej uchwały potrzeba jednostkowej zmiany studium wynika 

z uwzględnienia wniosku przedsiębiorstwa dotyczącego rozbudowy istniejącego zakładu 

produkcyjnego. 

Powierzchnia obszaru objętego zmianą studium obejmująca część obszaru gminy wynosi 

13,3 ha na której istniejący zakład zgodnie z obowiązującym studium zajmuje powierzchnię 

5,9 ha. 

Procedura zmiany studium przeprowadzona jest zgodnie z § 8 ust. 2 Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium. 

Zgodnie z art. 9 ust. 3 lit. a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (zwana dalej u.p.z.p.), zmiana studium dla części 

obszaru gminy wymaga dokonania, zarówno w części tekstowej jak i graficznej studium 

zmian w odniesieniu do wszystkich treści, które w wyniku wprowadzonej zmiany przestają 

być aktualne, w szczególności zmian w zakresie określonym w art. 10 ust. 1 u.p.z.p. 

W związku z tym przeprowadzono analizę zapisów art. 10 ust. 1 ustawy pod kątem 

konieczności przeprowadzenia zmian studium w wyniku wprowadzonej zmiany terenów 

o powierzchni 7,4 ha z kierunku zagospodarowania leśnego na kierunek produkcyjno-

usługowy. 

W wyniku tej analizy stwierdzono, że wprowadzona zmiana studium wpłynie następująco na 

uwarunkowania rozwoju gminy: 

- nieznacznie zwiększy się (o około 7,4 ha) dotychczasowe przeznaczenie terenów gminy 

dla zabudowy produkcyjno-usługowej, 

- istnieje możliwość zachowania ładu przestrzennego w obszarze objętym zmianą studium, 

- zmieni się nieznacznie (o około 7,4 ha) w skali gminy powierzchnia leśnej przestrzeni 

produkcyjnej, przy czym istnieje możliwość zachowania wymogów ochrony środowiska, 

przyrody i krajobrazu, 

ROZDZIAŁ I 

WPROWADZENIE 
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- zmiana nie będzie miała wpływu na stan dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 

kultury współczesnej, 

- zmiana będzie miała wpływ na warunki i jakość życia mieszkańców poprzez możliwość 

zwiększenia ilości miejsc pracy w ramach większej powierzchni terenów produkcyjnych, 

- zmiana nie wpłynie na zagrożenie bezpieczeństwa ludności i jej mienia, 

- zmiana nie będzie miała wpływu na zmianę prognoz demograficznych (które uaktualniono 

na stan 7448 mieszkańców w lutym 2018 roku), gdyż w dokumencie obowiązującym 

zawarte są aktualne prognozy (studium uchwalone w 2016 r.), 

-  zmiana nie będzie związana z finansowaniem przez Gminę Bierawa sieci komunikacyjnej 

i infrastruktury technicznej oraz infrastruktury społecznej, 

- zmieniony zostanie nieznacznie bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę, 

- zmieni się nieznacznie stan prawny gruntów poprzez zmianę przeznaczenia państwowych 

gruntów leśnych dla działalności produkcyjno-usługowej, 

- w obszarze dotyczącym zmianą nie występują obiekty i tereny chronione na podstawie 

przepisów odrębnych, 

- w obszarze objętym zmianą nie występują obszary naturalnych zagrożeń geologicznych 

i obszary szczególnych zagrożeń powodziowych, 

- obszar objęty zmianą znajduje się w granicach obszaru  na którym występują 

udokumentowane złoża kopalin (złoże piasków i żwirów "Kotlarnia pole północne" - ID 

Midas 576 i złoże piasków podsadzkowych "Kotlarnia - Solarnia" - ID Midas 574) oraz 

zasoby wód podziemnych (Główny Zbiornik Wód Podziemnych Nr 332 "Subniecka 

Kędzierzyńsko-Głubczycka"), 

- obszar objęty zmianą znajduje się poza granicami terenów górniczych, 

- tereny objęte zmianą dostępne są komunikacyjnie i pod względem infrastruktury 

technicznej z istniejącego układu lokalnego, 

- w obszarze objętym zmianą nie występują zadania służące realizacji ponadlokalnych 

celów publicznych. 

W związku z powyższą oceną wpływu zmiany studium na uwarunkowania i kierunki 

zagospodarowania przestrzennego gminy w obowiązującym dokumencie studium 

wprowadza się następujące zmiany: 

1. W części graficznej na rysunku studium w skali 1:20000 obszar zmiany studium w całości 

przeznacza się do zagospodarowania w kierunku kształtowania terenów przemysłowo-

usługowych oznaczonych symbolem "PU" oraz kolorem fioletowym. Na rysunku studium 

w legendzie w oznaczeniu terenu o symbolu "PU" koryguje się zapis przeznaczenia tych 

terenów zgodnie z zapisem w części tekstowej obowiązującego studium. Oznaczenie 

granic obszaru objętego zmianą studium wprowadzono do legendy rysunku. 

2. W części tekstowej obowiązującego tekstu "Nowa edycja studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa" wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w rozdziale I w pkt 3 "Podstawy prawne opracowania studium" wprowadzono zapis: 

- w związku z potrzebą rozbudowy istniejącego zakładu produkcyjnego w sołectwie 

Kotlarnia, Rada Gminy podjęła w dniu 12 lutego 2018 r. uchwałę Nr XL/254/2018 
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o przystąpieniu do zmiany studium w granicach obejmujących obszar 

o powierzchni 13,3 ha stanowiący częściowo tereny produkcyjne (powierzchnia 

5,9 ha) i częściowo grunty leśne (powierzchnia 7,4 ha), 

2) w rozdziale I pkt 9 "Zawartość studium" wprowadzono zapis informujący o integralnej 

części dokumentu studium o nazwie "Potrzeby i możliwości rozwoju gminy 

uwzględniające bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę oraz możliwości 

finansowania przez gminę realizacji sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej, 

a także infrastruktury społecznej, służących realizacji zadań własnych gminy. 

Prognoza demograficzna do roku 2045", 

3) w rozdziale I w pkt 12 "Materiały wyjściowe" wprowadzono ppkt 25 o treści "Uchwała 

Nr XXIX/202/2017 Rady Gminy Bierawa z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wschodniego obszaru gminy Bierawa obejmującego sołectwa 

Grabówka, Korzonek, Ortowice, Stara Kuźnia, Kotlarnia i Goszyce" oraz ppkt 26 

o treści "Koncepcja rozbudowy zakładu produkcyjnego w Kotlarni w obszarze objętym 

zmianą studium", 

4) w rozdziale II w pkt 6.1 zmieniono tabelę nr 4 "Zasoby geologiczne i przemysłowe 

złóż na terenie gminy Bierawa" na "Udokumentowane złoża kopalni gminy Bierawa" 

dostosowując ją do sytuacji w roku 2018, 

5) w rozdziale V zmieniono tabelę nr 16 "Struktura demograficzna gminy Bierawa 2005 - 

2013" i nr 17 "Zestawienie liczby mieszkańców na terenie poszczególnych sołectw 

gminy Bierawa" dostosowując je do aktualnych danych demograficznych. W rozdziale 

tym wprowadzono również korekty liczby ludności dla poszczególnych sołectw wg 

danych Urzędu Gminy Bierawa, 

6) w rozdziale VII w pkt 7 "Kierunki rozwoju - strefa produkcyjno-usługowa" 

wprowadzono zapis na końcu obowiązującego tekstu: "W przypadkach konieczności 

rozbudowy istniejących zakładów produkcyjnych zlokalizowanych na obrzeżach 

kompleksów leśnych należy ograniczać ingerencję urbanizacji do wnętrza tych 

kompleksów, oraz uzupełniać zabudowę produkcyjną na terenach położonych 

pomiędzy już istniejącymi terenami o tej funkcji", 

7) w rozdziale VIII w pkt 3 "Kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy 

w przeznaczeniu terenów" zapis w pkt 5 uzupełniono o następującą treść: "w tym 

poprzez wskazanie nowych terenów pomiędzy już istniejącymi zakładami 

produkcyjnymi, w celu wykorzystania istniejących układów komunikacyjnych 

i wyposażenia w infrastrukturę techniczną", 

8) w rozdziale VIII w pkt 5.7 wprowadza się ppkt 5 do "Wytycznych dla planów 

miejscowych zagospodarowania przestrzennego" o treści: "w przypadkach 

rozbudowy zakładów produkcyjnych na terenach leśnych i zadrzewionych - 

zachowanie drzew w jak największym stopniu w ramach powierzchni biologicznie 

czynnej w zagospodarowaniu terenów"., 

9) w rozdziale VIII w pkt 6 "Program sporządzania zmiany miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego dla gminy Bierawa w latach 2016 - 2018" zmienia 

się tabelę nr 32 dostosowując ją do aktualnej sytuacji planistycznej gminy, 

10) w rozdziale IX w pkt 4.1 "Wprowadzenie" wprowadza się zapisy wynikające z procesu 

sporządzania studium dla gminy Bierawa o następującej treści: "Studium to w latach 
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2006 - 2014 było sześciokrotnie zmieniane, dlatego w roku 2015 Rada Gminy 

Bierawa podjęła uchwałę Nr IV/21/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

nowej edycji studium. Studium to zostało uchwalone w dniu 26 września 2016 r. 

uchwałą Nr XXI/155/2016 Rady Gminy Bierawa. W związku z potrzebą rozbudowy 

ważnego dla gminy zakładu produkcyjnego - co nie było uwzględnione 

w obowiązującym studium - Rada Gminy Bierawa w dniu 12 lutego 2018 r. podjęła 

uchwałę Nr XL/254/2018 o zmianie studium w celu umożliwienia planowanego 

przedsięwzięcia produkcyjnego". 

3. W części tekstowej obowiązującego tekstu "Potrzeby i możliwości rozwoju gminy 

uwzględniające bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę oraz możliwości 

finansowania przez gminę realizacji sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej, 

a także infrastruktury społecznej, służących realizacji zadań własnych gminy " wprowadza 

się następujące zmiany: 

1) w pkt 1.1 uaktualniono dane demograficzne wg stanu na rok 2016 w zestawieniach 

tabelarycznych i w tekście, 

2) w pkt 5.2 zmienia się tabelę nr 25 w pozycji "obszary przemysłowo-usługowe (P)" 

w związku z przeprowadzoną zmianą studium dotyczącą powierzchni obszarów "P", 

3) w pkt 5.2 zmienia się tabelę nr 26 w pozycji "obszary przemysłowo-usługowe (P)" 

w związku z przeprowadzona zmianą studium dotyczącą zmiany powierzchni 

użytkowej obszarów "P", 

4) w pkt 5.3 zmienia się tabelę nr 27 w pozycji "obszary przemysłowo-usługowe (P)" 

w związku z przeprowadzoną zmianą studium dotycząca zmiany powierzchni 

użytkowej obszarów "P", 

5) w pkt 5.3 na końcu tekstu "Podsumowanie" wprowadza się następujący zapis: 

-  "W wyniku jednostkowej zmiany studium przeprowadzonej na podstawie uchwały 

Nr XL/254/2018 z dnia 12 lutego 2018 r. maksymalna powierzchnia 

nowoprojektowanych terenów z możliwością zabudowy produkcyjnej zwiększyła 

się o 7,5 ha. 

 Biorąc pod uwagę występujące w rejonie zmiany studium uwarunkowania 

środowiskowe oraz możliwości etapowania przeznaczenia w planie miejscowym 

terenów do zabudowy produkcyjnej i usługowej - szacuje się na przedmiotowym 

obszarze zmiany studium do 2025 roku zrealizowane mogą być obiekty 

o powierzchni użytkowej około 24.000 m2, co stanowi około 22 % całości terenów 

nowoprojektowanych w studium dla zabudowy przemysłowo-usługowej i około 

18 % po przeprowadzeniu zmiany studium. W ocenie przeprowadzonej zmiany 

w układzie jednostki osadniczej istotny jest fakt, że zmiana studium nie będzie 

powiększała obszaru urbanizacji gminy na zewnątrz, lecz będzie kontynuacją 

urbanizacji pomiędzy terenami już zabudowanymi o przesądzonej urbanizacji". 

Powyższe zmiany tekstowe wprowadzone do projektu zmiany studium zostaną wyłożone do 

publicznego wglądu z wyróżnieniem innym kolorem tekstu. 
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Uwaga: 

Nie zmienia się zapisów w pkt 6 "Możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci 

komunikacyjnych, infrastruktury sieciowej i społecznej" oraz zapisów prognozy 

demograficznej do roku 2045 z następujących względów: 

- przeprowadzona zmiana studium nie rodzi pod stronie Gminy Bierawa konieczności 

finansowania sieci komunikacyjnej oraz infrastruktury sieciowej i społecznej, 

- nieznaczne zwiększenie powierzchni terenów produkcyjnych (o 7,4 ha) związane 

z rozbudową (poprawą standardów i jakości produkcji) nie będzie miało wpływu na lokalny 

rynek pracy oraz zmianę zjawisk demograficznych gminy. 

W związku z tym zapisy dotyczące potrzeb i możliwości gminy oraz prognozę demograficzną 

do roku 2045 określona w obowiązującym studium uchwalonym we wrześniu 2016 roku 

uznaje się za aktualne. 

 

 

Granice obszaru zmiany studium zgodnie z uchwałą Nr XL/254/2018 Rady Gminy Bierawa 

z dnia 12 lutego 2018 r. 
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1. Wprowadzenie  

1.1. Studium – jako podstawa określenia polityki przestrzennej gminy 

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest obok strategii 

rozwoju jednym z dwu podstawowych dokumentów planowania strategicznego, służącym 

określeniu polityki przestrzennej gminy. Stosownie do wymagań określonych 

w obowiązującej ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, studium stanowi 

wykładnię tej polityki w odniesieniu do całego obszaru gminy, wypracowaną na podstawie 

zidentyfikowanych uwarunkowań, celów oraz kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy, określonych na tle jej powiązań z otoczeniem. 

Studium nie jest przepisem gminnym lecz stanowi akt dla kierownictwa wewnętrznego 

władz samorządowych gminy. Oznacza to, że uchwalenie studium, a także jego zmiany 

zobowiązują władze gminy do działania w sposób określony w odpowiednich uchwałach. 

Nie stwarza to bezpośrednich skutków prawnych dla mieszkańców, właścicieli 

nieruchomości, czy też inwestorów, wywiera jednak istotne skutki pośrednie przede 

wszystkim w sferze zagospodarowania przestrzennego i wydawania decyzji o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenów. 

 Studium wiąże władze gminy przy: 

- sporządzaniu planów miejscowych, 

- wydawaniu decyzji administracyjnych, 

- prowadzeniu analiz zgodności planów miejscowych ze Studium, 

- wykorzystanie ustaleń studium do opracowania programów branżowych 

i koncepcji rozwojowych oraz działań promocyjnych. 

Obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Bierawa zostało przyjęte przez Radę Gminy Bierawa uchwałą nr XVIII/165/2000 z dnia 

20 października 2000 r. W latach 2006 – 2015 było ono sześciokrotnie zmienione poprzez 

wprowadzenie do jednolitego tekstu i rysunku dokumentu pojedynczych ustaleń. 

 Przystąpienie do opracowania nowej edycji wynikało z potrzeb dostosowania do obecnie 

obowiązujących przepisów dotyczących gospodarki przestrzennej i związanymi z tym 

nowymi wymogami dotyczącymi zapisów studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego oraz innych przepisów prawnych. 

 

Poprzez fakt, że obowiązujące studium było sporządzone pod rządami poprzedniej 

ustawy z 1994 roku, która w odmienny sposób regulowała zakres zagadnień wymagających 

przeanalizowania i uwzględnienia w zakresie następujących uwarunkowań: 

1) stanu ładu przestrzennego i wymagań jego ochrony; 

2) stanu leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkości zasobów wodnych; wymagań 

ochrony przyrody i krajobrazu kulturowego; 

3) warunków życia mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia; 

Id: 9065739E-8024-42D4-8271-19C81A2BA928. Podpisany



str. 15 

 

4) zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia; 

5) 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; 

6) występowania obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych; 

7) występowania udokumentowanych złóż kopalin, zasobów wód podziemnych; 

8) występowania terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów 

odrębnych; 

9) obiekty lub obszary, dla których wyznacza się złoża kopaliny; 

10) obszary wymagające rekultywacji; 

11) stanu systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym stopnia 

uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej; 

12) wymagań dotyczących ochrony przeciwpowodziowej; 

13) granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych. 

 

Studium stanowi podstawę dla: 

1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 

2) formułowania gminnych programów rozwojowych w różnych dziedzinach; 

3) określenia budżetowych zadań inwestycyjnych gminy; 

4) promocji rozwoju obszaru. 

Zawarta w ustaleniach Studium polityka przestrzenna wskazuje kierunki działań 

skutkujących w przestrzeni gminy określonych decyzjami Rady Gminy, zgodnie  

z zasadami: 

1) zrównoważonego rozwoju gminy; 

2) efektywności realizacji zadań publicznych; 

3) kształtowania harmonijnego krajobrazu. 

  

1.2. Zakres zmiany Studium 

Zakres studium obejmuje zagadnienia społeczne, gospodarcze, przestrzenne, 

środowiskowe, kulturowe, infrastrukturalne ujęte w ramy przepisami, dotyczącymi gospodarki 

przestrzennej w tym: 

1)  uwarunkowania wynikające z dotychczasowego przeznaczenia stanu 

zagospodarowania, wymogów środowiskowych, sfery społecznej i gospodarczej 

gminy oraz stanu komunikacji i infrastruktury technicznej; 

2) kierunki struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy wraz ze wskaźnikami  

i standardami jej kształtowania i zagospodarowania; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i środowiska kulturowego i zabytków; 

4) kierunki rozwoju infrastruktury technicznej i komunikacji. 
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2. Ogólna charakterystyka gminy 

2.1. Położenie i podział administracyjny gminy 

 

Gmina Bierawa to gmina wiejska położona we wschodniej części powiatu kędzierzyńsko-

kozielskiego, w południowo-wschodniej części województwa opolskiego. Siedzibą gminy jest 

wieś Bierawa, stanowiąca lokalny ośrodek rozwoju. 

Najbliższe otoczenie gminy Bierawa to: 

1) od północy miasto Kędzierzyn-Koźle; 

2) od południowego-zachodu gmina Cisek; 

3) od strony wschodniej i południowej jednostki województwa śląskiego miasto  

i gmina Sośnicowice,  miasto i gmina Kuźnia Raciborska i gmina Rudziniec. 

Zachodnia granica gminy przebiega wzdłuż rzeki Odry. Przez teren gminy przebiegają 

dwie drogi wojewódzkie: nr 408  Kędzierzyn-Koźle – Gliwice i nr 425 relacji Bierawa – 

Rybnik. Dobrze rozwinięta jest również sieć dróg gminnych i powiatowych, która stanowi 

dogodne połączenia we wszystkich kierunkach. Odległość do trasy A-4 wynosi 24 km. Przez 

gminę Bierawa przebiega również linia kolejowa relacji Kędzierzyn - Koźle - Racibórz - 

Rybnik. 

Gmina Bierawa znajduje się  w strefie oddziaływania i powiązań ekonomicznych, 

społecznych i kulturowych aglomeracji opolskiej oraz jej zespołów miejsko-przemysłowych, 

ukształtowanych na osi Odry, tj. Kędzierzyn - Koźle - Blachownia - Zdzieszowice 

i Krapkowice. 

Administracyjnie gmina składa się z 12 sołectw: Bierawa, Brzeźce, Dziergowice, 

Goszyce, Grabówka, Korzonek, Kotlarnia, Lubieszów, Ortowice, Stara Kuźnia, Stare Koźle 

i Solarnia. 

Obszar gminy Bierawa wynosi ok. 120 km2  z czego 60    stanowią lasy i obszary 

zalesione stanowiące fragment leśnego pasa ochronnego Górnośląskiego Okręgu 

Przemysłowego. Ponad 25  stanowią użytki rolne, a ponad 16   zajmują pozostałe grunty 

i nieużytki. 

 

Tabela nr 1  Struktura zagospodarowania gruntów gminy Bierawa 

Rodzaje gruntów Powierzchnia [ ha ] Struktura  

Użytki rolne: 2 555 21,43 

w tym 

       - Grunty orne 2 135 83,56 

       - Sady 10 0,39 

      - Łąki trwałe 300 11,74 

      - Pastwiska 110 4,31 

Lasy i grunty leśne 7 416 62,19 

Pozostałe grunty i nieużytki 1 953 16,38 

Razem 11 924 100 

         Źródło GUS 
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Rolnictwo jest jedną z podstawowych działalności gospodarczych gminy Bierawa. Wśród 

gruntów rolnych zdecydowanie przeważają gleby o najniższej jakości (klasy IV-VII), które 

łącznie zajmują aż 77,3  ogólnej powierzchni gruntów ornych. Gleby najwyższej jakości 

klasy I-III zajmują 22,7   powierzchni gruntów ornych. 

 

2.2. Ogólna charakterystyka środowiska geograficznego gminy Bierawa 

 

Bierawa 

Wieś Bierawa położona jest w regionie Niziny Śląskiej w podrejonie Niecki Kozielskiej. 

Zachodnią granicę Bierawy stanowi rzeka Odra, do której wpada przepływający przez wieś 

prawobrzeżny jej dopływ – rzeka Bierawka. Obecny obszar  

Bierawy to 1 286 ha, w tym obszar leśny stanowi 38,4 . Wieś jest siedzibą gminy, posiada 

dobre połączenia drogowe i kolejowe. Zamieszkuje ją 1 456 mieszkańców. 

 

Brzeźce 

Położone są w regionie Niziny Śląskiej, w centrum podregionu Niecki Kozielskiej. 

Zasadniczy wpływ na całokształt warunków geograficznych i rolniczych wywiera bliskość 

Odry. Obszar wsi znajduje się na płaskim terenie prawobrzeżnym rzeki Odry. Jedynie na 

południowy - wschód od zabudowań teren lekko wznosi się osiągając wysokość 180 m 

n.p.m. Brzeźce położone są w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Kędzierzyn - Koźle 

i zajmują obszar 374 ha, w tym 56 ha stanowią tereny leśne. W sołectwie mieszka 665 

mieszkańców. Jest to wieś o charakterze przemysłowo – rolniczym. 

 

Stare Koźle 

Wieś położona jest w regionie Niziny Śląskiej w centrum podregionu Niecki Kozielskiej. 

Zasadniczy wpływ na całokształt warunków geograficznych i rolniczych wywiera bliskość 

Odry. Północno-zachodnią część Starego Koźla przecina szosa relacji Gliwice - Kędzierzyn-

Koźle. Wieś położona jest na płaskim terenie prawobrzeżnym rzeki Odry. Na południowy-

wschód od zabudowań teren lekko wznosi się osiągając wysokość 190 m n.p.m. Natomiast 

północny wąski pas obszaru położony jest na starym piaszczystym terenie odrzańskim. 

Zabudowa wsi jest zwarta Obecny obszar wsi wynosi 501 ha, a zamieszkują ją 823 

osoby. 

 

Stara Kuźnia 

Znajduje się w regionie Niziny Śląskiej w podregionie Niecki Kozielskiej. Położona jest 

w szerokim dnie Odry i charakteryzuje się rzeźbą płaską. Wieś jest mała,  

o zwartej zabudowie, położona w środku pól, ze wszystkich stron otoczona lasami. 

Przez środek wsi oraz w części północno-zachodniej płynie ciek III rzędu –Przykopa  

(Łącza). Na terenie sołectwa Stara Kuźnia ciek Przykopa przyjmuje dopływ lewobrzeżny 

i płynie w kierunku południowo-zachodnim ku dolinie rzeki Bierawka. W/w ciek wodny łączy 

się z Bierawką na zachód od wsi Ortowice.  

Wieś zajmuje obszar 3 865 ha, a liczba mieszkańców wynosi 653 osoby. 
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Grabówka 

Położona jest w podregionie Niecki Kozielskiej na Nizinie Śląskiej. Teren lekko obniża się 

w kierunku rzeki Bierawki. W północnej części Grabówki przepływa ciek Bierawka, dopływ 

Odry. 

Wieś zajmuje obszar 123 ha, z czego 37 ha stanowią lasy. Sołectwo zamieszkałe jest przez 

204 osoby. 

 

Ortowice 

Położone są w podregionie Niecki Kozielskiej na Nizinie Śląskiej. Wioska jest mała 

o zabudowie luźnej, częściowo zwartej. Położona jest wzdłuż rzeki Bierawki  

i szosy Kędzierzyn-Koźle – Gliwice. Ortowice ze wszystkich stron otoczone są kompleksami 

leśnymi. Przez środkową część wsi przepływa rzeka Bierawka, dopływ Odry. Ortowice 

zajmują powierzchnię 772 ha, w tym 90 ha stanowią użytki rolne. Ludność wsi liczy 304 

osoby. 

 

Kotlarnia 

Kotlarnia położona jest we wschodniej części podregionu Niecki Kozielskiej,  

w regionie Niziny Śląskiej. Teren posiada rzeźbę płaską, bardzo słabo urozmaiconą, 

łagodnie opadającą na wschód. 

Wieś Kotlarnia zajmuje obszar 1 060 ha, a zamieszkuje ją 780 osób. 

 

Goszyce 

Położone są na Nizinie Śląskiej, w podregionie Niecki Kozielskiej. Wieś mała  

o zabudowie zwartej, otoczona ze wszystkich stron lasami. W części północnej przebiega 

szosa z Kędzierzyna-Koźla do Gliwic. 

Jest to najmniejsza wieś w gminie Bierawa. Leży na granicy województwa śląskiego przy 

trasie sudeckiej. Obszar wsi wynosi 1 084 ha, z czego obszar leśny stanowi  

800 ha. Liczba mieszkańców wynosi 148 osób. 

 

Lubieszów 

Położony jest w regionie Niziny Śląskiej i podregionie Niecki Kozielskiej.  

Na wschodniej stronie ciągną się duże obszary leśne. W całości terenu przeważa rzeźba 

nisko-falista. Teren o wysokości 180 m obniża się ku Odrze prawie o 20 m, przy czym 

zaznaczają się dwa poziomy: 

- niższy pas około 500 m szerokości, ciągnący się wzdłuż Odry, zajęty przez mady 

oraz wzniesienie, na którym położone są zabudowania wsi biegnące równolegle do 

Odry, 

- w stronie zachodniej natomiast przeważają skłony słabe. 

Powierzchnia wsi wynosi 903 ha, w tym 224 ha stanowią użytki rolne. Liczba mieszkańców 

wynosi 537. 
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Dziergowice 

Położone są w regionie Niziny Śląskiej i podregionie Niecki Kozielskiej. Dziergowice 

znajdują się na terenie płaskim, lekko wznoszącym się w kierunku północno-wschodnim. 

Obejmują część terenu współczesnego i starszego prawego brzegu Odry. W północno-

wschodniej części terenu występują skłony o minimalnym nachyleniu w kierunku Odry. 

Dziergowice leżą nad Odrą wśród lasów sosnowo-świerkowych, rozległych łąk i piaszczysto-

gliniastych pól. Sołectwo zajmuje 1 622 ha, w tym 780 ha stanowią lasy. Liczba 

mieszkańców wynosi 1 844 osoby. Jest to największa wieś gminy Bierawa. Sołectwo to 

o charakterze przemysłowo-rolniczym graniczy od wschodu z Solarnią. 

 

Solarnia 

Położona jest na Nizinie Śląskiej w podregionie Niecki Kozielskiej w jej wschodniej 

części. Cały teren o płaskiej rzeźbie jest lekko nachylony w kierunku zachodnim ku dolinie 

Odry. Przez obszar Solarni przepływają kanałów i rowów odprowadzających wodę 

w kierunku rzeki Odry. Sołectwo zajmuje obszar 176 ha, a liczba mieszkańców wynosi 586 

osób. Użytki rolne stanowią 70 % powierzchni. 

 

 

3. Podstawy prawne opracowania Studium  

 

Obowiązek sporządzenia i uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego wynika z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Niniejsze opracowanie stanowi realizację uchwały nr IV/21/2015 Rady Gminy Bierawa 

z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie przystąpienia  do sporządzenia Nowej edycji Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa. Zgodnie 

z powyższą uchwałą nowa edycja Studium ma obejmować obszar zawarty w granicach 

administracyjnych gminy Bierawa. Nowa edycja polega na zmianie Studium przyjętego 

uchwałą nr XVIII/165/2000 z dnia 20 października 2000r. z późn. zmianami. 

W związku z potrzebą rozbudowy istniejącego zakładu produkcyjnego w sołectwie 

Kotlarnia, Rada Gminy podjęła w dniu 12 lutego 2018 r. uchwałę Nr XL/254/2018 

o przystąpieniu do zmiany studium w granicach obejmujących obszar o powierzchni 13,3 ha 

stanowiący częściowo tereny produkcyjne (powierzchnia 5,9 ha) i częściowo grunty leśne 

(powierzchnia 7,4 ha). 

 

Studium sporządzono w oparciu o: 

1) Ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 r. określającą 

szczegółowe wymagania dotyczące zarówno problematyki studium jak 

i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; 

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r.  

w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy (Dz. U. z 2004 r., Nr 118, poz. 1233); 
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3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie 

wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1587); 

4) Ocenę aktualności Studium uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania 

przestrzennego gminy Bierawa. Rada Gminy Bierawa w dniu 27 października 2014 r. 

podjęła uchwałę nr XLIX/334/2014 w sprawie analizy i oceny aktualności Studium 

stwierdzając potrzebę sporządzenia nowej edycji (Studium) w celu umożliwienia 

prowadzenia dalszej polityki przestrzennej gminy. 

Ustawa z 2003 roku wprowadza obowiązek dokonywania oceny aktualności 

Studium. Wyniki analizy winne być przekazane Radzie Gminy, po uzyskaniu opinii, 

właściwej Gminnej Komisji urbanistyczno-architektonicznej.  

Jest to nowy wymóg proceduralny wprowadzony ustawą z 2003 r. Następnie 

Rada Gminy zgodnie z art. 32 ust. 2 w/w ustawy podejmuje uchwałę w sprawie 

aktualności Studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy. 

Ustawa z 2003 roku wraz z późniejszymi zmianami podtrzymuje zasadę, że 

Studium nie jest aktem prawa miejscowego, natomiast takim aktem prawa jest 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 

Przepisy zawarte w obu ustawach (1994 i 2003 r.) podnoszą konieczność 

uwzględnienia w Studium polityki przestrzennej o ponad lokalnym charakterze, 

w tym: koncepcję przestrzenną zagospodarowania kraju, strategię rozwoju i plan 

zagospodarowania przestrzennego województwa oraz ze strategią rozwoju gminy. 

Wyżej wymieniona ustawa reguluje tryb i zakres opiniowania rozwiązań 

przyjętych w projekcie Studium, wprowadzając wymóg uzyskania opinii  

o projekcie Studium od Gminnej Komisji urbanistyczno-architektonicznej; 

5) Ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 

z późn. zmianami). 

6) Ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania 

na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353). 

7) Ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 ze 

zm.); 

8) Ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo-Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.); 

9) Ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo Geologiczne i Górnicze (Dz. U. z 2015 r., 

poz. 196 ze zm.); 

10)  Ustawę z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 

z 2015 r., poz. 909 ze zm.); 

11) Ustawę z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze 

zm.); 

12)  Ustawę z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2100 ze zm.); 

13)  Ustawę z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 

z 2014 r., poz. 1446 ze zm.); 
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14)  Ustawę z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 

(Dz. U. z 2015 r., poz. 880 ze zm.). 

 

4. Rola i zadania Studium w procesie planistycznym  

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi 

instrument sterowania procesami zagospodarowania przestrzeni dla całego obszaru gminy. 

Uchwalenie przez Radę Gminy uzyskuje rangę prawa lokalnego, jego ustalenia obowiązują 

władze gminy. Przyjęte i zatwierdzone w Studium kierunki zagospodarowania 

przestrzennego Rada Gminy realizuje poprzez działania administracji samorządowej, przy 

zastosowaniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Podstawowym zadaniem 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania jest: 

- rozpoznanie aktualnych istniejących uwarunkowań w gminie oraz problemów 

związanych z ich rozwojem, 

- sformułowanie kierunków zagospodarowania przestrzennego i zasad polityki 

przestrzennej, 

- stworzenie podstawy do koordynacji planów miejscowych, 

- promocja rozwoju obszaru górniczego 

 

W związku z wejściem w życie ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zmianami)  

i konieczności uwzględnienia nowych potrzeb rozwojowych gminy, a także wypracowaniem 

zaktualizowanych podstaw do opracowania nowych zmian miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego niezbędne jest opracowanie nowej edycji Studium. 

W związku z powyższym Rada Gminy podjęła uchwałę Nr IV/21/2015 z dnia 16 lutego 

2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia nowej edycji Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa, zgodnie z regulacjami w/w 

ustawy. Zmiana ta opracowana została przez Pracownię Projektów Urbanistyczno – 

Architektonicznych RAF – PROJEKT w Gliwicach w formie całkowicie nowej redakcji części 

tekstowej i graficznej dla uzyskania jednorodności i spójności całego dokumentu oraz 

wyeliminowania nieaktualnych danych z uwzględnieniem wymogów prawnych. 

 

5. Polityka przestrzenna na obszarze zurbanizowanym 

Na obszarze gminy Bierawa polityka przestrzenna będzie się koncentrowała na: 

- rozwoju wysokiej jakości przestrzeni urbanistycznej w Studium, 

- funkcji mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej, realizowanej w zwartych 

obszarach, wokół terenów już zainwestowanych, 

- funkcji usługowej, wytwórczej i produkcyjnej, 

- specjalistycznych usługach związanych z przetwórstwem i produkcją rolno-

hodowlaną, 

- funkcjach turystycznych, w tym usług sportu i rekreacji, lokalizowanych na 

obszarach atrakcyjnych krajobrazowo, 
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- kształtowaniu i ochronie zasobów środowiska kulturowego, 

- zapewnieniu warunków dla rozwoju i realizacji infrastruktury technicznej  

i komunikacyjnej dla obsługi projektowanego zainwestowania. 

 

W polityce przestrzennej gminy uwzględnia się działania dotyczące realizacji celów 

związanych z ochroną zasobów środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych 

gminy. 

 

Studium określa:  

1) prowadzenie wszelkiej działalności z uwzględnieniem ochrony obszarów 

i obiektów objętych formami ochrony przyrody; 

2) objęcie ochroną obszarów o najwyższych wartościach przyrodniczych  

i krajobrazowych poprzez  wyznaczenie w Studium granic tych obszarów, 

a następnie wprowadzenie do ustaleń miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego skutecznych regulacji dotyczących ich 

ochrony. 

 

6. Struktura zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa 

Podstawowe funkcje gminy ukształtowały się w wyniku jej położenia w strefie 

uprzemysłowienia i urbanizacji. Gmina znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie dużego 

ośrodka przemysłowego jakim jest miasto Kędzierzyn-Koźle oraz w sąsiedztwie GOP-u 

(Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego). 

 

W gminie występują następujące funkcje: 

3) mieszkalnictwo, 

4) rolnictwo, 

5) przemysł wydobywczy, 

Strukturę przestrzenną gminy Bierawa charakteryzują: 

6) zabudowa wiejska, 

7) wysoki stopień zalesienia, 

8) obecność dużego kompleksu wydobywczego, 

9) przebieg szlaków kolejowych i drogowych o znaczeniu regionalnym  

i ponadregionalnym. 

Powiązanie struktury przestrzennej gminy stanowi: 

10) układ komunikacyjny (drogi wojewódzkie, powiatowe, gminne), 

11) linie kolejowe, 

12) rzeka Odra. 

Teren gminy zajmuje obszar o powierzchni 11 924 ha, z czego około 60 % zajmują lasy. 

Stanowią one fragment leśnego pasa ochronnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. 
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7. Struktura użytkowania na terenie gminy Bierawa 

W ogólnym areale gminy Bierawa użytki rolne stanowią około 22,4 % ogólnej powierzchni 

gminy. 

Wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej jest niski i wynosi 64 punkty (woj. 

opolskie 89). Wg stanu ewidencji gruntów ogólna powierzchnia gminy wynosi 11 924 ha 

(1,4 % woj. opolskiego), na którą składa się 2 673 ha użytków rolnych, w tym: 

[pow.ha] rodzaj użytków 

1 988 grunty rolne 

21 sady 

450 łąki 

214 pastwiska 

Lasy i grunty leśne zajmują 7 306 ha (około 60%), natomiast pozostałe tereny zajmują 

powierzchnię 1 835 ha. 

 

8. Zakres problemowy Studium  

W Studium uwzględnia się uwarunkowania wynikające w szczególności z: 

- dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu, 

- stanu ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony, 

- stanu funkcjonowania środowiska, w tym 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, 

- występowania obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów 

szczególnych, 

- występowania udokumentowanych surowców naturalnych, 

- występowania udokumentowanych zasobów wód podziemnych, 

- stanu systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym stopnia 

uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej, energetycznej oraz gospodarki 

odpadami, 

W Studium wskazuje się: 

- kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz przeznaczeniu terenów, 

- kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym 

tereny wyłączone z 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, 
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- kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, 

- obszary, na których umieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu 

lokalnym, 

- obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, w tym 

obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości oraz obszary 

przestrzeni publicznej, 

- kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, 

- obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi i osuwania mas ziemnych, 

- obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji. 

 

9. Zawartość studium 

Studium zawiera: 

- część określającą uwarunkowania, o których mowa w art. 10 ust. 1 Ustawy  

o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym przedstawioną w formie tekstowej 

i graficznej, 

- część tekstową zawierającą ustalenia określające kierunki zagospodarowania 

przestrzennego gminy, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy j.w., 

- uzasadnienia i objaśnienia przyjętych rozwiązań oraz syntezę ustaleń projektu 

Studium, 

- rysunek Studium w skali 1 : 20 000 przedstawiający ustalenia w formie graficznej 

określające kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy, a także granice 

obszarów o których mowa w art. 10 ust.2 przywołanej wyżej ustawy, 

- potrzeby i możliwości rozwoju gminy uwzględniające bilans terenów przeznaczonych 

pod zabudowę oraz możliwości finansowania przez gminę realizacji sieci 

komunikacyjnej i infrastruktury technicznej, a także infrastruktury społecznej, 

służących realizacji zadań własnych gminy. Prognoza demograficzna do roku 2045. 

 

10.  Wpływ uwarunkowań na ustalenie kierunków i zasad zagospodarowania 

przestrzennego 

 

Uwarunkowania rozwoju przestrzennego określone w rozdziale I niniejszego studium mają 

swoje oddziaływanie we wszystkich sferach funkcjonowania gminy, zarówno gospodarczej, 

społecznej, ekonomicznej, co się przekłada bezpośrednio na gospodarkę przestrzenną 

gminy. 

Główna problematyka uwarunkowań decydująca o przyszłym kształcie kierunków 

rozwoju przestrzennego gminy oraz zasadach jego zagospodarowania jest następująca: 

1) Uwarunkowania zewnętrzne – w tym korzystne powiązania z bezpośrednim 

sąsiedztwem dużych ośrodków przemysłowych: miastem Kędzierzyn- Koźle oraz 

Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym Województwa Śląskiego (GOP). Dobra 
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komunikacja z w/w aglomeracjami ościennymi pozwala na rozwój usług o znaczeniu 

lokalnym i ponadlokalnym jak również rozwój zaplecza mieszkaniowego; 

2) Uwarunkowania spowodowane istniejącym zagospodarowaniem i opracowanymi 

planami – w tym: 

a) potrzebą zachowania terenów o ugruntowanym sposobie zagospodarowania 

(głównie istniejące tereny zabudowy mieszkaniowej), 

b) zachowanie terenów o przeznaczeniu zgodnym z ustaleniami planów 

obowiązujących przy uwzględnieniu wniosków w zakresie zmiany 

przeznaczenia dotychczasowego niektórych terenów, 

c) określenie terenów wyposażonych w niezbędne media infrastruktury 

technicznej, szczególnie terenów stanowiących oferty inwestycyjne; 

3) Uwarunkowania wynikające ze stanu infrastruktury technicznej i komunikacji, w tym 

zachowanie istniejącej sieci infrastruktury technicznej i układu komunikacyjnego oraz 

potrzeba realizacji nowych; 

4) Uwarunkowania wynikające ze stanu środowiska – w tym  

a) potrzeba wyeliminowania uciążliwości komunikacyjnych dla zabudowy 

mieszkaniowej, 

b) potrzeba określenia terenów dla których unormowany jest hałas 

dopuszczalny; 

5) Uwarunkowania kulturowe – w tym: zachowanie i ochrona obiektów zabytkowych 

i wpisanych do rejestru zabytków będących w gminnej ewidencji zabytków; 

6) Uwarunkowania społeczno-gospodarcze – w tym zapewnienie: 

a) terenów pod usługi ogólno-gminne (z zakresu użyteczności publicznej), 

b) rozwoju sfery rekreacyjno – wypoczynkowej dla mieszkańców, 

c) zapewnienie standardowych warunków zamieszkania, 

d) stworzenie ofert terenowych dla rozwoju sfery produkcyjnej zapewniającej 

miejsca pracy. 

 

11. Kierunek zmian w strukturze przestrzennej gminy  

Kierunek zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz przeznaczeniu terenów,  

w tym:  

1. Korekta kierunków zagospodarowania przestrzennego i przeznaczenia terenów 

wynikająca z polityki przestrzennej Samorządu i wniosków zainteresowanych 

instytucji i obywateli oraz nowych tendencji dotyczących wyboru terenów aktywności 

gospodarczej i zabudowy mieszkaniowej. 

2. Zaistniałe zmiany uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych dotyczące 

poszczególnych sfer funkcjonowania gminy, jakie zaistniały na przestrzeni okresu od 

momentu obowiązywania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Bierawa, czyli od 2000 r. 

3. Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym 

tereny wyłączone spod zabudowy. 
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4. Obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, 

krajobrazu kulturowego. 

5. Obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej. 

6. Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 

7. Obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu 

lokalnym. 

8. Obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu 

ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego 

województwa. 

9. Obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego, w tym obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych 

i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne 

 

12. Materiały wyjściowe 

1. Dokumenty z zakresu prawa miejscowego, w oparciu o które realizowane było 

zagospodarowanie przestrzenne Gminy Bierawa 

1) Uchwała nr XLIV/324/2006 Rady Gminy Bierawa z dnia 26 czerwca  

2006 r. – zmiana studium w sprawie budowy zbiornika przeciwpowodziowego 

w sołectwach Lubieszów, Ortowice, Grabówka, Dziergowice i Kotlarnia na 

terenach eksploatacji piasku prowadzonej przez kopalnię piasku „Kotlarnia”; 

2) Uchwała nr XXI/123/2008 Rady Gminy Bierawa z dnia 11 marca 2008 r.  

– zmiana studium w sprawie wskazania założonych maksymalnych rzędnych 

piętrzenia wody; 

3) Uchwała nr XLII/319/2010 Rady Gminy Bierawa z dnia 5 marca 2010 r.  

– zmiana studium w sprawie zmian studium obejmujących szereg obszarów, na 

których założono przekształcenia istniejącej struktury przestrzennej w kierunku 

funkcji mieszkaniowej, usługowej oraz produkcyjnej; 

4) Uchwała nr XLVIII/37/2010 Rady Gminy Bierawa z dnia 31 sierpnia 2010 r. – 

zmiana studium w sprawie zmiany studium obejmującej rozmieszczenie obiektów 

handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 ; 

5) Uchwała nr XL/265/2013 Rady Gminy Bierawa z dnia 20 grudnia 2013 r.  

– zmiana studium w sprawie zmiany studium dotyczącej zaopatrzenia  

w gaz sołectwa Kotlarnia oraz umożliwienie realizacji sieci gazowniczej,  

w tym budowę gazociągu średniego ciśnienia; 

6) Uchwała nr XLIII/297/2014 Rady Gminy Bierawa z dnia 13.05.2014 r.  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 

sołectwie Kotlarnia; 

7) Uchwała nr IV/20/2015  Rady Gminy Bierawa z dnia 16.02.2015r. – zmiana 

studium; 
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8) Uchwała nr X/59/2003 Rady Gminy Bierawa z dnia 8 sierpnia 2003 r.  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa 

dla sołectwa Stara Kuźnia; 

9) Uchwała nr X/60/2003 Rady Gminy Bierawa z dnia 8 sierpnia 2003 r.  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa 

dla sołectwa Ortowice; 

10) Uchwała nr X/61/2003 Rady Gminy Bierawa z dnia 8 sierpnia 2003 r.  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa 

dla sołectwa Korzonek; 

11) Uchwała nr X/62/2003 Rady Gminy Bierawa z dnia 8 sierpnia 2003 r.  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa 

dla sołectwa Brzeźce; 

12) Uchwała nr X/63/2003 Rady Gminy Bierawa z dnia 8 sierpnia 2003 r.  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa 

dla sołectwa Solarnia; 

13) Uchwała nr XX/145/2004 Rady Gminy Bierawa z dnia 26 kwietnia 2004 r.  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa 

dla sołectwa Goszyce; 

14) Uchwała nr XX/146/2004 Rady Gminy Bierawa z dnia 26 kwietnia 2004 r.  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa 

dla sołectwa Stare Koźle; 

15) Uchwała nr XXVII/183/2004 Rady Gminy Bierawa z dnia 10 grudnia  

2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Bierawa dla sołectwa Grabówka; 

16) Uchwała nr XXXIV/246/2005 Rady Gminy Bierawa z dnia 22 sierpnia  

2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Bierawa dla sołectwa Bierawa; 

17) Uchwała nr XXXIV/247/2005 Rady Gminy Bierawa z dnia 22 sierpnia  

2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Bierawa dla sołectwa Kotlarnia; 

18) Uchwała nr XXV/260/2005 Rady Gminy Bierawa z dnia 16 września  

2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Bierawa dla sołectwa Lubieszów, 

19) Uchwała nr XV/98/2007 Rady Gminy Bierawa z dnia 26 listopada 2007 r.  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa 

dla sołectwa Dziergowice; 

20) Uchwała nr XXVI/178/2008 Rady Gminy Bierawa z dnia 24 września  

2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

terenów pod budowę zbiornika przeciwpowodziowego gminy Bierawa dla 

poszczególnych sołectw; 

21) Uchwała nr XLIX/385/2010 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 września  

2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Bierawa dla sołectw Dziergowice i Brzeźce; 
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22) Uchwała nr LI/396/2010 Rady Gminy Bierawa z dnia 10 listopada 2010 r.  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 

kopalnictwa odkrywkowego w sołectwach Bierawa i Lubieszów; 

23) Uchwała nr XI/76/2011 Rady Gminy Bierawa z dnia 12 września 2011 r.  

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Bierawa dla poszczególnych sołectw; 

24) Uchwała nr XXII/149/2012 Rady Gminy Bierawa z dnia 18 czerwca 2012 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 

Brzeźce; 

25) Uchwała Nr XXIX/202/2017 Rady Gminy Bierawa z dnia 25 kwietnia 2017 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wschodniego obszaru gminy Bierawa obejmującego sołectwa 

Grabówka, Korzonek, Ortowice, Stara Kuźnia, Kotlarnia i Goszyce; 

26) "Koncepcja rozbudowy zakładu produkcyjnego w Kotlarni w obszarze objętym 

zmianą studium". 

 

2. Dokumenty związane z programami rozwoju stanowiące podstawę merytoryczną 

opracowania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Bierawa. Materiały literaturowe (publikacje, wytyczne itp.) 

w tym wymienione poniżej: 

1) Strategia rozwoju województwa opolskiego, Opole 2012 r.; 

2) Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego, Urząd 

Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole 2012 r.; 

3) Aktualizacja programu ochrony środowiska powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 

na lata 2007 – 2014; 

4) Strategia rozwoju gminy Bierawa; 

5) Plan rozwoju lokalnego gminy Bierawa; 

6) Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 

dla gminy Bierawa na lata 2013 – 2028 – Bierawa 2013 r.; 

7) Aktualizacja programu ochrony środowiska dla gminy Bierawa na lata 2013 – 

2016 z perspektywą na lata 2017 – 2020 – Bierawa 2013 r.; 

8) Gminny program opieki nad zabytkami na lata 2013 – 2016 – Bierawa 2012 r. 
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ROZDZIAŁ II 

WARUNKI PRZYRODNICZE 
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1. Warunki przyrodnicze 

1.1. Charakterystyka geomorfologiczna (wg Klimaszewskiego) 

Regiony geomorfologiczne charakteryzują się wyodrębnionymi formami powierzchni 

ziemi, które zostały ukształtowane w procesach geologicznych. Gmina Bierawa należy do 

następujących jednostek geomorfologicznych: 

- makroregion – Kotlina  Raciborsko – Oświęcimska 

- mezoregion – Kotlina Raciborska 

Rejon 1 – Wysoczyzna Przywyżynna – obejmuje część północno-wschodnią gminy, 

Rejon 2. – Niecka Kozielska - obejmuje część północno-zachodnią gminy. 

Znaczna część obszaru gminy jest położona na Wysoczyźnie Przywyżynnej. Dzieli się 

ona na Wysoczyznę Rachowicką leżącą pomiędzy rzeką Kłodnicą i Bierawką oraz 

Wysoczyzną Wilczy leżącą pomiędzy doliną Bierawki i Rudy. Wierzchowiny wysoczyzn 

osiągają wysokość 240 – 270 m n.p.m. 

Niecka Kozielska obejmuje północno-zachodnią część gminy Bierawa. Jest to lekko 

pofałdowana równina o wysokości 220 – 240 m n.p.m. Rzeźba terenu została ukształtowana 

w formie wyżyny polodowcowej poprzecinanej płytkimi dolinami rzecznymi. Na obszarze 

Niecki Kozielskiej występują szerokie doliny rzeczne o deniwelacjach dochodzących do 

30 m. Powierzchnia terenu opada lekko w kierunku zachodnim ku dolinie Odry. Doliny rzek 

i cieków wodnych są martwe, bez naturalnego przepływu wód. Wzdłuż cieków wodnych 

zlokalizowanych na południe od rzeki Bierawki występują rzeczne tamy zalewowe. 

 

1.2. Charakterystyka fizycznogeograficzna 

Fizjograficznie gmina Bierawa przynależy do Kotliny Raciborskiej wchodzącej  

w skład Niziny Śląskiej. Kotlina Raciborska stanowi najdalej na wschód wysuniętą część 

Niziny Śląskiej. Jej wysokość nad poziomem morza w obrębie gminy Bierawa wynosi 190 – 

220 m. 

Gmina Bierawa położona jest nad ujściem rzeki Bierawki do Odry. Odra stanowi 

naturalną zachodnią granicę gminy. Gmina Bierawa z racji swojego położenia (przy  

południowo-wschodniej granicy województwa opolskiego) znajduje się pod wpływem 

oddziaływania jednostek terytorialnych Województwa Opolskiego i Śląskiego. 

 

2. Uwarunkowania geologiczne 

2.1. Budowa geologiczna 

Obszar gminy Bierawa położony jest w Kotlinie Raciborskiej, jednostce geologicznej 

stanowiącej najdalej wysuniętą część Niziny Śląskiej wzdłuż brzegów Odry, u podnóża 

Wyżyny Śląskiej. Tereny gminy pokrywają następujące utwory: 

- czwartorzędowe holoceńskie muły, iły i piaski oraz torfy występujące w dolinie Odry, 

- plejstoceńskie piaski oraz żwir rzeczny występujący we wschodniej części doliny 

Odry, 
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- trzeciorzędowe mioceńskie (Sarmat) wapienie, iły i mułowce występujące  

w okolicy wsi Korzonek. 

Pod względem geologicznym obszar gminy Bierawa położony jest  

w centralnej części basenu sarmackiego zaliczanego do trzeciorzędu. Centralna część 

basenu sarmackiego obejmuje obszar pomiędzy Zdzieszowicami, Sierakowicami I Kuźnią 

Raciborską. 

 

2.2. Warunki hydrogeologiczne 

Pod względem hydrogeologicznym obszar gminy Bierawa położony jest  

w rejonie przedsudeckim – podregionie Kędzierzyńskim oraz regionie Raciborskim. 

Podregion Kędzierzyński obejmuje w północnej części gminy wieś Brzeźce, Stare Koźle, 

Grabówkę oraz obszar leśny położony na północny-zachód  od Starej Kuźni. 

Gmina Bierawa leży na terenach zasobnych w wody podziemne, położona jest niemal 

w całości na obszarze zbiornika wód podziemnych GZWP nr 332 – Subniecki 

Kędzierzyńsko-Głubczyckiej tzw. Basenu Sarmackiego. Jest to zbiornik wód podziemnych 

obejmujący swym zasięgiem połączenie hydrauliczne struktur wodonośnych 

trzeciorzędowych sarmatu tzw. głębokiego czwartorzędu o szacunkowych zasobach 

dyspozycyjnych 130 000 m3/24h i średniej głębokości ujęć 80 – 120 m. Zbiornik ten rozciąga 

się na rozległym obszarze od Białej na zachodzie, przez Kędzierzyn-Koźle do terenów 

leżących przed Gliwicami na wschodzie. Stanowi podstawowe źródło zasilania w wodę 

terenów nad nim położonych. 

Zbiornik GZWP nr 332 to rozległa niecka, której dno stanowią łupki i szarogłazy karbonu 

zalegające na głębokości 550 m p.p.m. warstwą wapieni i dolomitu triasu (zalegające na 

głębokościach 508 – 550 m p.p.t). 

Wody podziemne zbiornika GZWP nr 332 są intensywnie eksploatowane przez istniejące 

na tym terenie zakłady przemysłowe oraz liczne ujęcia komunalne. Nadmierna eksploatacja 

zbiornika doprowadziła do powstania rozległego regionalnego leja depresji w jego centralnej 

części tj. na obszarze miast Kędzierzyn-Koźle i Zdzieszowice. Dodatkowym 

perspektywicznym źródłem wód podziemnych mogą być również wody podziemne związane 

z doliną Odry oraz wody z bezpośredniej infiltracji wzdłuż Odry. 

 

3. Zasoby wodne 

3.1. Wody powierzchniowe 

Gmina Bierawa położona jest nad rzeką Bierawką, przy jej ujściu do rzeki Odry. Odra 

stanowi naturalną zachodnią granicę gminy. Sąsiedztwo od północy Zakładów Chemicznych 

w Kędzierzynie oraz eksploatacja złóż piasku w Kotlarni decydują o warunkach 

hydrologicznych obszaru gminy. 

Zakłady w Kędzierzynie poprzez eksploatację ujęcia wód gruntowych powodują 

odczuwalne obniżenie poziomu wód powierzchniowych. Piaskownia w Kotlarni działa 

odwadniająco, a zasięg oddziaływania określa wytworzona depresja zwierciadła wody. Jego 
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zasięg obejmuje wsie: Kotlarnia, Ortowice, Grabówka. Natomiast na obszarze całej gminy 

Bierawa widoczne jest oddziaływanie ujęcia wody Zakładów w Kędzierzynie. 

Cały teren gminy Bierawa położony jest na obszarze prawostronnego dorzecza rzeki 

Odry, która stanowi ciek 1-go rzędu i zachodnią granicę gminy. 

Jej podstawowymi bezpośrednimi dopływami na terenie gminy jest rzeka Bierawka 

i potok od strony wsi Dziergowice. Poza Bierawką na obszarze gminy wody powierzchniowe 

stanowi rzeka Łącza – od strony wsi Stara Kuźnia, która wpada do Bierawki w miejscowości 

Korzonek. 

Bierawka jest prawobrzeżnym dopływem Odry. Całkowita długość cieku wynosi 55,5 km, 

a powierzchnia  dorzecza 394 km2, uchodzi do Odry w jej 82,3 km w pobliżu wsi Bierawa. 

Rzeka bierze swój początek w Bujakowie na wysokości 310 m n.p.m., płynie w kierunku 

północnego--zachodu między innymi przez Orzesze i Czerwionkę-Leszczyny. W dalszym 

biegu przepływa przez duże obszary leśne pomiędzy Koźlem, Gliwicami, Rybnikiem 

i Raciborzem. 

Ocenę jakości wód powierzchniowych na terenie gminy Bierawa przeprowadza WOŚ 

w Opolu. W 2011 roku przeprowadzone zostały badania jakości w jednym punkcie 

pomiarowo-kontrolnym: 

 

Tabela nr 2 Punkty pomiarowo-kontrolne i rodzaje monitoringu jakości wód 

powierzchniowych na terenie gminy Bierawa w 2011 r. 

Lp Nazwa JCWP Nazwa rzeki Nazwa Punktów pomiarowo-kontrolnych 

1 Bi  Bierawka od Knurówki do ujścia Bierawa Bierawka- ujście do Odry 

Źródło: Jakość wód powierzchniowych powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w 2011r., WIOŚ Opole 

 

Analiza parametrów fizykochemicznych wspierających ocenę biologiczną wód wykazała, 

że nie osiągają one dobrego stanu. W punkcie kontrolnym Bierawka – ujście Odry zostały 

przekroczone substancje biogenne w zakresie jednego składnika, wystąpiło także 

przekroczenie w zakresie wskaźników reprezentujących zasolenie wód. 

W punkcie pomiarowo-kontrolnym, w którym zrealizowany został monitoring 

diagnostyczny (Bierawka) oznaczono także niektóre wskaźniki jakości wód z grupy 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. 

 

Tabela nr 3 Wyniki oceny wykonanej w punkcie pomiarowo-kontrolnym  

w roku 2011, zlokalizowanym na terenie gminy Bierawa  

Nazwa PPK 

Stan 

Potencjał 

ekologiczny 

Klasa 

elementów 

biologicznych 

Klasa 

elementów 

biologicznych 

fitobentos 

Klasa 

elementów 

fizyko-

chemicznych 

Ocena stanu 

chemicznego 

Bierawka – ujście 

Odry 

Umiarkowany III 

klasa 
Brak makrofitów Umiarkowany 

Poniżej stanu 

dobrego 
zły 

Źródło: Jakość wód powierzchniowych powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w 2011r., WIOŚ Opole 
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Ocena przydatności wód do bytowania ryb w warunkach naturalnych 

 

W 2011 roku WIOŚ w Opolu przeprowadziło badania wód pod kątem ich przydatności do 

bytowania ryb w warunkach naturalnych w dwóch punktach pomiarowo-kontrolnych na 

terenie powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. Przeprowadzona ocena wykazała 

przekroczenie warunków normatywnych. 

 

3.2. Wody podziemne  

Gmina Bierawa leży na terenach zasobnych w wody podziemne, położona jest na 

obszarze zbiornika wód podziemnych GZWP nr 332 – Subniecki Kędzierzyńsko – 

Głubczyckiej tzw. Basenu Sarmackiego.  

 

Pod względem hydrogeologicznych obszar gminy Bierawa położony jest w rejonie 

przedsudeckim – podregionie Kędzierzyńskim, oraz regionie Raciborskim. 

Podregion Kędzierzyński obejmuje w północnej części gminy wsie: Brzeźce, Stare Koźle, 

Grabówkę oraz obszar leśny położony na północny-zachód od Starej Kuźni. Na w/w 

obszarze występuje główny poziom wodonośny. W lądowych osadach miocenu wydajność 

tego poziomu sięga 10 – 120 m3/h, a miejscami powyżej 130 m3/h. 

Rejon Raciborski obejmuje w południowej części gminy wsie: Bierawa, Lubieszów, 

Dziergowice, Solarnia, Korzonek, Ortowice, Kotlarnia, Goszyce i Stara Kuźnia. 

W/w rejon charakteryzuje się występowaniem głównego poziomu użytkowego na 

utworach czwartorzędowych. Wydajność tego poziomu sięga od 10 – 30 m3/h. 

Kolejny poziom wodonośny znajduje się w utworach trzeciorzędowych miocenu 

lądowego w postaci piasków, rzadziej żwirów położonych na głębokości  

30 – 80 m. Wydajność tego poziomu sięga 20 – 40 m3/h. 

Na terenie gminy Bierawa bardzo istotną rolę z punktu widzenia wód podziemnych 

stanowi czwartorzędowa rynna erozyjna. Rynna ta przebiega z południowego-zachodu na 

północny-zachód,. zgodnie z biegiem Odry. Na terenie gminy rynna obejmuje Grabówkę, 

Korzonek, Ortowice oraz część zachodnią wyrobiska piaskowego „Kotlarnia”. 

Na w/w obszarze występuje główny poziom użytkowo – wodonośny.  

W lądowych osadach miocenu wydajność tego poziomu sięga 10 – 120 m3/h, a miejscami 

powyżej 130 m3/h. W utworach czwartorzędowych występuje poziom wodonośny 

o wydajności 10 – 30 m3/h. 

Kolejny poziom wodonośny znajduje się w utworach trzeciorzędowych miocenu 

lądowego w postaci piasków, rzadziej żwirów położonych na głębokości  

30 – 80 m. Wydajność tego poziomu sięga 20 – 40 m3/h. 
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3.3. Ochrona ujęć wody  

Celem ochrony ujęć wód tworzone są strefy ochronne, czyli obszary w granicach których 

obowiązują ograniczenia w zakresie korzystania z nieruchomości gruntowych oraz wód, 

niezbędny dla zapewnienia należytej jakości ujęcia. Strefy ochronne dzieli się na tereny 

ochrony bezpośredniej i pośredniej. Na terenie ochrony bezpośredniej zabronione jest 

korzystanie z nieruchomości w celach nie związanych z eksploatacją ujęcia. Zasięg terenu 

ochrony pośredniej obejmuje obszar zasilania ujęcia. Na terenach tych mogą być 

wprowadzone następujące zakazy w zakresie wykonywania robót, powodujących 

zmniejszenie podatności pobieranej wody, tj. wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi, 

rolnicze wykorzystanie ścieków, stosowanie środków ochrony roślin, budowanie dróg oraz 

torów kolejowych, wykonywanie robót melioracyjnych oraz wykopów ziemnych, mycie 

pojazdów mechanicznych, urządzanie parkingów, obozowisk lub kąpielisk, lokalizowanie 

zakładów przemysłowych oraz ferm chowu lub hodowli zwierząt, magazynów produktów 

ropopochodnych, składowisk odpadów. 

 

4. Gleby 

Na obszarze gminy Bierawa zostały wytworzone następujące gleby: 

1) ze skał osadowych (glin lekkich, piasków gliniastych i piasków). 

- brunatne – powstałe w środowisku obojętnym, w podłożu lasów liściastych, 

mają odczyn obojętny lub alkalicznym  

o charakterystycznym zabarwieniu powstałym w wyniku uwolnienie się 

związków żelaza, 

- brunatne wyrugowane, pseudobielice – powstałe w warunkach dużej 

wilgotności, przy udziale roślinności łąkowej, w wyniku procesu darniowego, 

- mady rzeczne – gleby napływowe charakteryzujące się ułożeniem warstwowym 

odpowiadającym poszczególnym wylewom rzeki; 

2) gleby wytworzone w procesach organicznych: 

- torfowe (torfowiska niskie) – powstałe w warunkach silnego uwilgocenia 

posiadające w swoim składzie częściowo rozłożone rośliny hydrofilne, tworzące 

gąbczastą warstwę torfową osiągającą niekiedy kilka metrów miąższości. 

Użytki rolne stanowią około 22,9% ogólnej powierzchni gminy. 

 

5. Warunki klimatyczno – meteorologiczne  

Zgodnie z podziałem Polski na dzielnice rolniczo klimatyczne (R. Gumińskiego) 

analizowany obszar leży w dzielnicy podsudeckiej, w której liczba dni  

z przymrozkami w ciągu roku waha się od 100 do 110, a czas zalegania pokrywy śnieżnej 

wynosi 70 – 80 dni. Średnio roczna suma opadów w 1961 –1990 w Starej Kuźni wynosiła 
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722 mm. Najwyższe sumy miesięczne opadów notuje się w lipcu (92 mm), natomiast 

najniższe przypadają na luty i marzec (41 mm). 

Gmina Bierawa położona jest w obrębie Niecki Kozielskiej, charakteryzuje się klimatem 

korzystnym z punktu widzenia potrzeb rolnictwa. Jest to jeden z regionów  

o najlepszych warunkach agroklimatycznych, o czym świadczy długość okresu 

wegetacyjnego, korzystne sumy opadów atmosferycznych i ich nadwyżka nad parowaniem. 

Klimat gminy charakteryzuje się następującymi parametrami: 

- średnia temperatura roczna 7,5 – 8,0 oC, 

- roczna suma opadów 650 mm, 

- czas trwania okresu wegetacyjnego powyżej 220 dni, 

- czas zalegania pokrywy śniegowej 70 – 80 dni. 

Na terenie gminy przeważają wiatry z kierunku południowego, południowo-zachodniego 

i północno-zachodniego. Średnie prędkości wiatrów w południowej części gminy są niższe 

(nie przekraczają 2,5 m/s) w porównaniu z pozostałym terenem. 

Opisane wyżej cechy klimatu gminy są modyfikowane przez lokalny układ terenu  

i formy jego pokrycia. W jej obszarze obserwuje się pewne różnice klimatyczne pomiędzy 

użytkowanymi rolniczo obszarami wysoczyzny morenowej, wilgotnymi terenami zajętymi 

przez użytki zielone oraz wodne. 

Specyficzne warunki klimatu lokalnego panują także na rozległych terenach leśnych, 

które charakteryzują się na ogół dobrymi warunkami termiczno-wilgotnościowymi 

o zmniejszonych wahaniach dobowych i gorszymi warunkami solarnymi. 

 

5.1. Kierunek wiatru 

Na terenie gminy Bierawa przeważają wiatry z kierunku południowego, południowo-

zachodniego i północno-zachodniego. Przeważającym kierunkiem wiatru w chłodnej porze 

roku jest kierunek południowy i południowo-zachodni. Kierunki te stanowią średnio w roku 

łącznie 35 % wiatrów (w półroczu zimowym nawet 43 %). Średnie prędkości wiatrów 

w południowej części gminy są niższe (nie przekraczają 2,5 m/s) w porównaniu z pozostałym 

terenem. Wartość energetyczna wiatru jest niska ze względu na niewielkie jego prędkości 

i częste cisze. 

 

6. Tereny i obszary górnicze  

6.1. Udokumentowane złoża kopalin 

Województwo opolskie dysponuje bogatą bazą zasobową surowców skalnych – wapieni 

i margli przydatnych dla przemysłu cementowego i wapienniczego, kruszyw naturalnych dla 

budownictwa, surowców ilastych stosowanych w przemyśle ceramiki budowlanej 

i cementowej oraz piasków kwarcowych. 

Na terenie gminy Bierawa występują złoża piasków podsadzkowych oraz kruszyw 

naturalnych. Eksploatowane są piaski podsadzkowe oraz kruszywa naturalne. Złoża piasków 

podsadzkowych „Kotlarnia” zajmują drugie miejsce pod względem wielkości na terenie 
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Polski. Na zachodnim obszarze Polski obejmują pradolinę Odry w części Kotliny 

Raciborskiej. 

 

Na terenie gminy Bierawa występują złoża: piasków podsadzkowych oraz kruszyw 

naturalnych obejmujących:  

a) obszar i teren górniczy „Kotlarnia 4” ustanowione dla eksploatacji złoża piasku 

podsadzkowego oraz pospółki piaskowo – żwirowej „Kotlarnia – pole Północne. 

Eksploatacja jest prowadzona przez Kopalnię Piasku „Kotlarnia” S.A. w Kotlarni na 

podstawie licencji nr 152/94 udzielonej przez Ministerstwo Ochrony Środowiska, 

Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w dniu 29 sierpnia 1994 r. z późniejszymi 

zmianami. Ważność koncesji ustalono do dnia 31 grudnia 2050 r. 

b) obszar i teren górniczy „Dziergowice” ustanowione dla eksploatacji złoża kruszywa 

naturalnego „Dziergowice”. Eksploatacja jest prowadzona przez „Górażdże 

Kruszywa” Sp. z o.o. w Choruli na podstawie koncesji nr 83/94 udzielonej przez 

Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w dniu 27 maja 

1994r. z późniejszymi zmianami. Ważność koncesji ustalono do dnia 31 grudnia 

2020 r. 

c) obszar i teren górniczy „Dziergowice 2” ustanowione dla eksploatacji złoża piasku 

„Dziergowice 2”. Eksploatacja jest prowadzona przez „Górażdże Kruszywa” Sp. z o.o. 

w Choruli na podstawie koncesji nr 104/2013 udzielonej przez Marszałka 

Województwa Opolskiego w dniu 20 listopada 2013r. Ważność koncesji ustalono do 

dnia 31 grudnia 2023 r. 

d) obszar i teren górniczy „Bierawa IV” ustanowione dla eksploatacji złoża kruszywa 

naturalnego „Bierawa IV”. Eksploatacja jest prowadzona przez Cemex Polska                

Sp. z o.o. na podstawie koncesji nr DOŚ II.7422.2.2.2011.KD udzielonej przez 

Marszałka Województwa Opolskiego w dniu 04 kwietnia 2011r. Ważność koncesji 

ustalono do dnia 31 grudnia 2029 r. 

 

Eksploatowane jest jedynie złoże „Kotlarnia pole północne”, którego użytkownikiem jest 

Kopalnia Piasku Kotlarnia S.A. Przewiduje się, że w końcowej fazie eksploatacji w 2050 r. 

robotami górniczymi przekształconych  będzie  962 ha gruntów. 

Złoże Dziergowice eksploatowane jest przez Górażdże Kruszywa Sp. z o.o. „Kopalnia 

Dziergowice”. Planowane zakończenie eksploatacji w roku 2020. W skład obszaru 

górniczego wchodzi 41 ha powierzchni zrekultywowanej w kierunku wodnym (obecne 

kąpielisko). 

Złoże w Bierawie eksploatowane przez firmę Cemex Polska Sp. z o.o. zajmuje obszar ok. 

100 ha. 

 

Na terenie gminy Bierawa udokumentowano 6 złóż, tj. złoża kruszywa naturalnego 

„Bierawa”, „Dziergowice”, „Dziergowice 2”, „Lubieszów”, złoża piasków podsadzkowych 

i kruszywa naturalnego „Kotlarnia – pole północne” i „Kotlarnia – Solarnia”. 
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Tabela nr 4 Udokumentowane złoża kopalin gminy Bierawa 

ID 

Midas 
Złoże 

Obszar górniczy/ 
Teren górniczy 

Kopalina Zasoby geologiczne 
bilansowe [tys. t]1 

Stan zagospodarowania 

574 
Kotlarnia 

Solarnia 
Brak 

Piaski 

podsadzkowe 
381474 R - Złoże rozpoznane szczegółowo 

576 
Kotlarnia p. 

północne 

Kotlarnia 4/Kotlarnia 

4 

Piaski 

podsadzkowe 

25661 – w woj. 
śląskim 

80398 – w woj. 

opolskim 

E - Złoże zagospodarowane, użytkownik 

Kopalnia Piasku Kotlarnia S.A., data 

wygaśnięcia koncesji 2050-12-31 r. 

1491 Dziergowice 
Dziergowice/ 

Dziergowice 

Kruszywa 

naturalne 
1732 

E - Złoże zagospodarowane, użytkownik 

Górażdże sp. z o.o, data wygaśnięcia koncesji 

2027-12-31 

1524 Bierawa Bierawa VII 
Kruszywa 

naturalne 
6155 

E - Złoże zagospodarowane, użytkownik Cemex 

Polska sp. z o.o., data wygaśnięcia koncesji 

2029-12-31 

16441 Dziergowice 2 
Dziergowice 2/ 

Dziergowice 2 

Kruszywa 

naturalne 
805 

E - Złoże zagospodarowane, użytkownik 

Górażdże sp. z o.o., data wygaśnięcia koncesji 

2020-12-31 

18758 Dziergowice 3 Brak/Brak 
Kruszywa 

naturalne 
 

R - Złoże rozpoznane szczegółowo 
 

 

E - złoże eksploatowane 

R - złoże o zasobach rozpoznanych szczegółowo (w kat. A+B+C) 

 

Na terenie gminy uwidacznia się niekorzystny wpływ działalności górniczej. Eksploatacja 

złoża piasku podsadzkowego „Kotlarnia pole północne” powoduje zmianę warunków 

hydrologicznych objawiającą się obniżeniem poziomu wód gruntowych. Nastąpiło 

odwodnienie terenów rolniczych, gdzie pierwotny poziom wód gruntowych sięgał 2 m ppt., 

oraz terenów leśnych, co przejawia się zwiększonym okresem posuszy i zmniejszeniem 

przyrostu drzew leśnych. 

 

7. Zagrożenia dla środowiska naturalnego  

7.1. Zagrożenia dla powietrza atmosferycznego 

Na terenie gminy Bierawa nie ma rozwiniętego przemysłu powodującego emisję 

zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Tło zanieczyszczeń tworzy oddziaływanie 

przemysłu rejonu Kędzierzyn – Koźle: zakład przemysłu chemicznego – Grupa Azoty ZAK 

SA, Zakłady Koksownicze Zdzieszowice. Natomiast tło lokalne tworzą miejscowe kotłownie 

w tym fermy hodowlane i kotłownie przydomowe. 

Na terenie gminy Bierawa generalnie brak jest obiektów stanowiących zagrożenie dla 

stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Stan sanitarny powietrza 

atmosferycznego zależny jest od polityki władz państwowych i wojewódzkich. Poprawa stanu 

                                                 
1
 Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2016 r., Warszawa, 2017 r.  
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sanitarnego powietrza nastąpi po przekształceniach strukturalnych i technologicznych 

przemysłu na terenie sąsiedniego miasta Kędzierzyn – Koźle. 

Badania stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego wskazują na stosunkowo 

wysokie poziomy zanieczyszczeń pochodzących głównie z procesów energetycznego 

spalania paliw, a w szczególności opadów pyłu i dwutlenku siarki. 

W ostatnich latach wg otrzymanego raportu z Wydziału Ochrony Środowiska Zakładów 

Azotowych w Kędzierzynie –Koźlu emisje zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego 

z zakładów przemysłowych na terenie Kędzierzyna mają charakter spadkowy. 

Pomimo wyraźnego spadku emisji z zakładów przemysłowych nadal niepokojący 

pozostaje wysoki poziom emisji pochodzącej z sektora bytowo – komunalnego, tzw. emisji 

„niskiej”. Niska emisja zanieczyszczeń powietrza jest emisją pochodzącą  

z lokalnych kotłowni węglowych i indywidualnych palenisk domowych opalanych najczęściej 

tanim węglem.  

Znacznym problemem jest również emisja ze środków transportu, gdzie 

zanieczyszczenia gazowe powstają w trakcie spalania paliw przez pojazdy mechaniczne. 

Drugą grupę emisji komunikacyjnych stanowią pyły powstające w wyniku tarcia i zużywania 

się elementów pojazdów. 

Głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Bierawa są: 

- źródła komunalno - bytowe: kotłownie lokalne, indywidualne paleniska domowe, 

emisja pochodząca z zakładów użyteczności publicznej emitujące najczęściej 

zanieczyszczenia pyłowe i gazowe, 

- zanieczyszczenia napływające spoza terenu gminy (głównie z terenu Kędzierzyna-

Koźla oraz aglomeracji śląskiej), 

- źródła przemysłowe pochodzące z procesów produkcyjnych oraz kotłowni 

przemysłowych. 

W granicy administracyjnej gminy Bierawa Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

w Opolu w latach 2008 –2011 nie przeprowadził monitoringu jakości powietrza, najbliższe 

stacje pomiarowe znajdowały się na terenie sąsiedniego Kędzierzyna-Koźla. 

 

Tabela nr 5  Lokalizacja stacji pomiarowych i wyniki badań 2011 r. 

Lokalizacja stacji Typ pomiaru 

Wartość średnich rocznych stężeń 

SO2 NO2 C6H6 PM   10 PM 2,5 

K.Koźle ul.B. Śmiały automatyczny 9,3 15,6 12,4 39,9 28,7 

K.Koźle ul.Kościuszki pasywny 6,4 22,5 4,6 - - 

K.Koźle ul.Składowa pasywny 5,6 19,0 1,8 - - 

K.Koźle ul.KS Opolskich pasywny 6,7 15,4 2,1 - - 

K.Koźle ul.Szkolna pasywny 6,2 20,4 10,6 - - 

Źródło: wyniki pomiarów uzyskanych w 2011 r. – monitoring jakości powietrza w Województwie Opolskim WIOS Opole 
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7.2. Zagrożenia powodziowe  

Charakterystyka obszarów zagrożonych powodzią i istniejące systemy zabezpieczeń. 

Przemiany stosunków wodnych na terenie gminy Bierawa spowodowane były zmianami 

w użytkowaniu terenów związanych z rozwojem gminy. Wzrost powierzchni zabudowanych 

spowodował przeobrażenie powierzchni odpływu wód opadowych, co zmieniło 

charakterystykę przepływu w rzekach przy stanach niskich i wysokich. 

Tereny nad Odrą i Bierawką stanowią naturalny obszar zalewowy w okresach stanów 

powodziowych. Sytuacje te jako losowe mają ogromny wpływ na sytuację ekonomiczną 

gminy. Wzdłuż rzeki Bierawki na bezpośrednie ryzyko powodzi jest narażony pas terenu 

o szerokości do 600 m. Ryzyko powodzi wywołują wody zalewowe o prawdopodobieństwie 

p = 1%. 

Podstawą stworzenia skutecznego technicznego systemu ochrony przed powodzią 

terenów środkowej i górnej Odry, przewidzianego do realizacji w ramach zadań rządowych 

i wojewódzkich jest: 

- budowa nowych zbiorników retencyjnych, wielofunkcyjnych na Odrze oraz jej 

dopływach, w tym szczególnie budowa zbiornika „Racibórz” o pojemności 

193,2 mln m3 zredukuje kulminację powodziową, 

- zwiększenie ilości polderów zalewowych w dolinie rzeki Odry, 

- zwiększenie rozstawu wałów w celu obniżenia fali kulminacyjnej, 

- udrożnienie międzywala i koryta Odry, 

- budowa nowych obwałowań, 

- modernizacja wałów istniejących 

 

Zadania związane z przebudową systemu ochrony przed powodzią mają charakter 

ponadlokalny i należą do władz centralnych i samorządowych szczebla wojewódzkiego. 

Zadania te wymagają wprowadzenia do miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 

Realizacja nowoczesnego systemu przeciwpowodziowego przez władze wojewódzkie 

i krajowe niewątpliwie ograniczy stopień zagrożenia powodziowego. 

 

Na terenach tych obowiązują następujące zakazy: 

- wykonywania urządzeń wodnych oraz wznoszenia innych obiektów budowlanych, 

- sadzenia drzew lub krzewów, z wyjątkiem plantacji wiklinowych na potrzeby regulacji 

wód oraz roślinności stanowiącej element zabudowy biologicznej doliny rzeki, 

- zmiany ukształtowania terenu, składowania materiałów oraz wykonywania innych 

robót z wyjątkiem robót związanych z regulacją lub utrzymywaniem wód. 

 

Realizacja planowanego zbiornika przeciwpowodziowego w wyrobisku Kotlarnia dla rzeki 

Bierawka wpłynie na zmniejszenie bezpośredniego ryzyka powodzi w gminie. 

Teren gminy najbardziej zagrożony jest trzema rodzajami powodzi: 
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- powodzie opadowe, 

- powodzie roztopowe – mogą objąć swym zasięgiem obszary największe ze 

wszystkich rodzajów powodzi, natomiast nagłe wezbrania roztopowe mogą mieć 

zasięg lokalny. Duży wpływ na ograniczenie zasięgu powodzi roztopowych ma 

odpowiednia drożność rowów melioracyjnych, 

- powodzie zimowe – zagrożenie powodzią wywołaną powstaniem zatoru lodowego 

jest znikome, można się liczyć z wystąpieniem zatorów lodowych na rzekach 

w rejonie mostów oraz obiektów hydrotechnicznych – jazów. 

Ochronie przed powodzią służy wskazanie w planach zagospodarowania przestrzennego 

miast i gmin terenów zagrożonych występowaniem powodzi, na których winna być 

ograniczona możliwość budowy nowych i rozbudowy istniejących obiektów. 

Konieczny jest dla ochrony przed powodzią udział metod nietechnicznych  

i prewencyjnych w ochronie przeciwpowodziowej i suszy w szczególności przez zatrzymanie 

i spowalnianie odpływu wód poprzez małą i naturalną retencję oraz zwiększanie retencji 

w zlewniach cząstkowych. 

Ochronę przed powodzią prowadzić należy także metodami nietechnicznymi jak: 

- zalesienie wododziałów, odtworzenie naturalnej retencji na terenach dolin rzecznych 

i w lasach, 

- przywracanie retencji glebowo – gruntowej, spowolnianie odpływu wód przez 

renaturyzację cieków, zapobieganie lokalizacji zabudowy na terenach zalewowych 

i sterowaniem systemem melioracji szczegółowej. 

 

7.3. Zagrożenie hałasem 

Hałas określony za pomocą parametrów akustycznych czasu i przestrzeni nazywa się 

umownie klimatem akustycznym środowiska zewnętrznego. Podstawę prawną działań 

w zakresie ochrony środowiska przed hałasem stanowi przede wszystkim ustawa z dnia 

27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.  z 2016 r., poz. 672). 

Artykuł 112 stwierdza: ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego 

stanu akustycznego środowiska w szczególności poprzez: 

- utrzymywanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym 

poziomie, 

- zmniejszenie poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego, a gdy nie jest on 

dotrzymany zapobieganie jego powstawaniu lub przenikaniu do środowiska. 

 

Wartości dopuszczalne poziomów hałasu określają: 

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112). 

Wyróżnia się trzy główne rodzaje hałasu, według źródła powstania: 

- hałas przemysłowy powodowany przez urządzenie i maszyny w obiektach 

przemysłowych i usługowych, 
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- hałas komunikacyjny pochodzący od środków transportu drogowego, kolejowego 

i lotniczego, 

- hałas komunalny występujących w budynkach mieszkalnych, szczególnie 

wielorodzinnych i w obiektach użyteczności publicznej. 

 

Tabela nr 6 Ustalone rozporządzeniem dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, dla 

rodzajów terenów chronionych przed hałasem występujących w gminie 

Bierawa (wyrażone w decybelach) 

Rodzaj terenu Linie energetyczne 
Drogi lub linie 

kolejowe 

Pozostałe obiekty i działalność 

będąca źródłem hałasu 

 LDWN LN LDWN LN LDWN LN 

Tereny zabudowy związanej  ze stałym 

lub czasowym pobytem dzieci i 

młodzieży 
45 40 

55 50 50 40 
Tereny domów opieki społecznej 

Tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i usługowej 

50 50 

Tereny zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej i zamieszkania 

zbiorowego 

60 50 55 45 
Tereny zabudowy zagrodowej 

Tereny rekreacyjno - wypoczynkowej 

Tereny mieszkaniowo - usługowe 

LDWN - długookresowy średni poziom dźwięku wyrażony w decybelach (dB), 

wyznaczony w ciągu wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem pory i dnia (godz. 

6oo – 18oo ), wieczorem (godz. 18oo – 22oo) oraz nocy (godz. 22oo - 6oo ) 

LN -  długookresowy średni poziom dźwięku wyrażony w decybelach (dB), 

wyznaczony w ciągu wszystkich pór nocy w roku  (godz. 22oo - 6oo ) 

 

Hałas przemysłowy w gminie Bierawa stanowi zagrożenie o charakterze lokalnym, 

występuje głównie na terenach przemysłowych i terenach sąsiadujących z zakładami 

przemysłowymi. Na poziom hałasu najbardziej znaczący wpływ mają kopalnie piasku i firmy 

transportowe prowadzące działalność na terenie gminy. 

Klimat akustyczny na terenie gminy Bierawa kształtuje w znacznej mierze ruch 

komunikacyjny. 

Hałas komunikacyjny drogowy. 

Przez teren gminy przebiegają będące źródłami hałasu drogowego drogi krajowe, 

wojewódzkie, powiatowe i gminne, łączące gminę Bierawa z innymi ośrodkami. 

Zarząd Dróg  Wojewódzkich w Opolu przeprowadził na terenie gminy Bierawa pomiary 

natężenia ruchu i hałasu w dniu 20.10.2010 r. w następujących punktach pomiarowych: 

- w ciągu drogi wojewódzkiej nr 408 na terenie miejscowości Kotlarnia 

- w ciągu drogi wojewódzkiej nr 425 na terenie miejscowości Lubieszów 
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Tabela nr 7 Parametry ruchu pojazdów w badanych punktach pomiarowych na terenie 

gminy Bierawa 

Pora doby 

Liczba 

pojazdów 

lekkich 

Liczba 

pojazdów 

ciężkich 

Liczba 

motocykli 

Średnia 

prędkość poj. 

lekkich 

Średnia 

prędkość poj. 

ciężkich 

Średnia 

ważona 

prędkości 

pojazdów 

Droga wojewódzka  408 w m. Kotlarnia 

Pora dnia 

6
oo

 -22
oo

 
9 791 268 3 57,4 54,1 57,3 

Pora nocy 

22
oo

 -6
oo

 
623 40 0 70,0 67,8 69,8 

Droga wojewódzka 425 w m. Lubieszów 

Pora dnia 

6
oo

 -22
oo

 
2 053 265 6 66,2 57,5 65,2 

Pora nocy 

22
oo

 -6
oo

 
72 7 0 68,9 64,8 68,5 

Doba 2 125 272 6 67,1 60,0 66,3 

Źródło: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu 

Hałas komunikacyjny kolejowy. 

Ze względu na reorganizację kolejnictwa liczba pociągów jest ograniczana z roku na rok. 

Z tego powodu oddziaływanie hałasu pochodzącego z transportu kolejowego również ulega 

sukcesywnemu zmniejszeniu. Na terenie gminy Bierawa nie były przeprowadzane pomiary 

hałasu kolejowego. 

 

Hałas osiedlowy i mieszkaniowy. 

Ponad 25% mieszkańców narażonych jest na ponadnormatywny hałas w mieszkaniach, 

występujący w wyniku stosowania „oszczędnych” materiałów i konstrukcji budowlanych.  

Hałas wewnątrzosiedlowy spowodowany jest przez pracę silników samochodowych, 

wywożenia śmieci, dostawy do sklepów, głośną muzykę radiową itp. 

Według polskiej normy, poziom hałasu pochodzącego od instalacji i urządzeń budynku 

może wynosić  w ciągu dnia 30 – 40 dB, nocą 25 – 30 dB. 

 

7.4. Zagrożenia dla wód podziemnych  

Badania jakości wód głębinowych potwierdzają systematyczny i postępujący wzrost 

zanieczyszczenia wód poziomu czwartorzędowego i nie potwierdzają wzrostu 

zanieczyszczenia wód poziomu trzeciorzędowego (basenu sarmackiego). 

Zagrożeniem dla wód podziemnych są drobne zakłady usługowo – wytwórcze 

odprowadzające małe ilości silnie zanieczyszczonych ścieków technologicznych oraz 

opadowych do rowów przydrożnych i bezpośrednio do gruntu. Również brak kanalizacji 

sanitarnej i nieszczelność szamb, szczególnie w dolinach cieków wodnych 

charakteryzujących się wysokim poziomem wód gruntowych, powoduje ich 
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zanieczyszczenie. W większości przypadków  zanieczyszczenia te przenikają do niższych 

warstw gruntu. 

W procesach planistycznych związanych z koniecznością spełnienia wymogów 

dotyczących ochrony środowiska, a w szczególności ochrony zasobów wód podziemnych 

wymagane są działania, które można podzielić na trzy kategorie: 

- działania dotyczące kształtowania warunków inwestycyjnych, zmierzające do 

racjonalizacji i planowej eksploatacji zasobów środowiska naturalnego i jego  

ochrony, w szczególności zasobów wód podziemnych i ujęć wody (ujęcia wody 

w Dziergowicach, Korzonku i Starym Koźlu), 

- działania dotyczące stanu istniejącego zmierzające do redukcji aktualnie prowadzonej 

działalności gospodarczej, 

- działania dotyczące zabezpieczeń przed wprowadzeniem do wód ścieków mogących 

wywołać także zmiany fizyczne, chemiczne i biologiczne wód. 

Na terenie całej gminy (również w granicach opracowania) znajduje się Główny Zbiornik 

Wód Podziemnych Nr 332 „Subniecka - Kędzierzyńsko – Głubczycka” zatwierdzony decyzją 

Ministra Środowiska z dnia 14.02.2014 r. 

Działalność w zakresie eksploatacji złoża powinna być prowadzona w sposób 

zapewniający ochronę zasobów wód podziemnych i powierzchniowych, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami z zakresu Prawa wodnego. 

W ramach monitoringu diagnostycznego jakości wód podziemnych JCWP (Jednolite 

Części Wód Podziemnych),. WIOŚ w Opolu w 2010 r. wyznaczył na terenie gminy Bierawa 

3 punkty pomiarowe określające stan wód podziemnych,  

- Stara Kuźnia  - 2 

- Stara Kuźnia - 3 

- Stara Kuźnia - P 

Zgodnie z obowiązującą klasyfikacją zawartą w Rozporządzeniu Ministra Środowiska 

z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu ochrony stanu wód podziemnych 

(DZ.U. nr 143 poz. 893). Wody pierwszego P.P. (Stara Kuźnia 2) i trzeciego punktu 

pomiarowego (Stara Kuźnia P) w 2010 r. uzyskały wynik III klasy jakości, natomiast wody 

drugiego punktu pomiarowego (Stara Kuźnia 3) uzyskały IV klasę jakości. 

Klasy jakości wód podziemnych I, II, III oznaczają dobry stan chemiczny, a klasy IV i V 

jakości wód podziemnych słaby stan chemiczny. 

 

7.5. Zagrożenia klęskami żywiołowymi   

Tereny nad Odrą i Bierawką stanowią naturalny obszar zalewowy w okresach stanów 

powodziowych. Sytuacje te jako losowe mają ogromny wpływ na sytuację ekonomiczną 

gminy. Nie bez znaczenia jest stan czystości wód Bierawki i Odry.  

Ta ostatnia w czasie wylewów silnie zanieczyszczonych wód powoduje znaczne szkody 

poprzez skażenie terenów zalewowych. Również Bierawka prowadzi ładunek 

zanieczyszczeń, który kwalifikuje ją jako wody poza klasyfikacją. 
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Dla obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi wskazanych w ocenie ryzyka 

powodziowego zostały wykonane w 2013 r. dokładne mapy zagrożenia powodziowego 

i mapy ryzyka powodziowego. 

 

Zgodnie z art. 88d ust. 2 ustawy Prawo wodne granice przedstawione na mapach 

zagrożenia powodziowego będą uwzględniane w koncepcji przestrzennego 

zagospodarowania kraju, planie zagospodarowania przestrzennego województwa, 

miejscowym planie zagospodarowania miasta i gminy oraz w decyzji o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy. 

Ochrona przed powodzią powinna być rozpatrywana i rozważana wyłącznie  

w sposób kompleksowy. Zadania związane z przebudową systemu ochrony przed powodzią 

mają charakter ponadlokalny i należą do władz rządowych i samorządowych szczebla 

wojewódzkiego. Zadania te wymagają wprowadzenia do miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

Podstawą do realizacji skutecznego technicznego systemu ochrony przed powodzią 

terenów środkowej i górnej Odry, w ramach rządowych i wojewódzkich  jest: 

- budowa nowych zbiorników retencyjnych, wielofunkcyjnych na Odrze oraz jej 

dopływach, w tym szczególnie zakończenie budowy zbiornika „Racibórz”  

o pojemności 193,2 mln m3 zapewniającego nowe warunki retencji i redukowania 

kulminacji fali wezbraniowej, 

- zwiększenie ilości polderów zalewowych w dolinie rzeki Odry, 

- zwiększenie rozstawu wałów w celu obniżenia fali kulminacyjnej, 

- udrożnienie międzywału i koryta Odry, 

- budowa nowych obwałowań, 

- modernizacja wałów istniejących. 

Realizacja nowoczesnego systemu przeciwpowodziowego przez władze wojewódzkie 

i krajowe niewątpliwie ograniczy stopień zagrożenia powodziowego. 

 

7.6 Zagrożenie polami elektromagnetycznymi   

Linie elektromagnetyczne 

Krajowy System Elektroenergetyczny (KSE) obejmuje wszystkie źródła mocy  

i energii elektrycznej, które powiązane są ze sobą poprzez: 

- elektryczną sieć przesyłową obejmującą napięcia 220 KV 

- sieć dystrybucyjną (napięcia 110,15 i 6 KV) 

- sieć niskiego napięcia 

Przez teren gminy przebiega jedna napowietrzna linia energetyczna najwyższego 

napięcia 220 KV oraz linia sieci dystrybucyjnych wysokich napięć 110 KV 

 Linie NN 220 KV: 

- dwutorowa 220 KV relacji Wielopole – Kędzierzyn, Wielopole - Blachownia, 

długość na terenie gminy ok. 17 km 
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 Linie WN 110 KV, długość ok. 24 km: 

 dwutorowa 110 KV relacji Kędzierzyn – Sierakowice 

 jednotorowa 110 KV relacji Kędzierzyn – Kuźnia Raciborska 

W odniesieniu do przebiegających na terenie gminy Bierawa linii elektromagnetycznych 

oraz zlokalizowanych stacji transformatorowych przepisy branżowe regulują m.in. strefy 

ochronne: 

- linie elektromagnetyczne 220 KV – strefa ochronna znajduje się w pasie o szerokości 

do 50 m 

- linie elektromagnetyczne 110 KV – strefa ochronna znajduje się w pasie o szerokości 

do 30 m 

- linie 15 KV oraz KV –pozostawienie pasów wolnych od zagospodarowania  

i zadrzewienia o szerokości 16 m i 4 m. 

Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku określone zostały 

w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r.  

w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowiskach oraz 

sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192., poz.1883). 

 

8. Charakterystyka przyrody i warunki biotyczne  

8.1. Środowisko naturalne gminy   

Gmina Bierawa położona jest na pograniczu dwóch jednostek przyrodniczych, 

posiadających kluczowe znaczenie dla systemu przyrodniczego województwa opolskiego. 

Jednostki te zapewniają powiązanie gminy z terenami zewnętrznymi, tworząc warunki dla 

utrzymania ciągłości ekologicznej terenów zbliżonych do naturalnych ekosystemów. 

 

Dolina Odry – tworzy ciąg terenów wodno – błotnych, rozciągających się  

z większymi lub mniejszymi przerwami od północnych Czech do północnej Polski ciągnąc się 

również wschodnią granicą Niemiec. Jest zatem strukturą przyrodniczą o znaczeniu 

międzynarodowym, zwłaszcza w zakresie migracji elementów florystycznych 

i faunistycznych. Dolina Odry uznana jest za korytarz ekologiczny o randze międzynarodowej 

w systemie krajowej sieci ekologicznej ECONET.PL 

 

Park krajobrazowy „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich” stanowi 

obszar węzłowy o znaczeniu krajowym. Jest jednostką ponad ekosystemową, wyróżniającą 

się z otoczenia znaczną różnorodnością gatunkową, krajobrazową i kulturową.  

Obszar ten stanowi element zasilający system przyrodniczy województwa śląskiego, a także 

z uwagi na położenie graniczne odgrywa znaczną rolę w województwie opolskim. 

Pod względem geobotanicznym obszar gminy Bierawa zgodnie z podziałem 

Matuszkiewicza (1994 r.) leży na pograniczu dwóch działów, należących do prowincji 

środkowoeuropejskiej: 

- działu brandenbursko – wielkopolskiego  krainy dolnośląskiej,  okręgu głubczycko – 

ostrawskiego,  
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- działu wyżyn południowo – wielkopolskich krainy górnośląskiej, okręgu rybnicko – 

strzeleckiego. 

Zasoby przyrodniczo – krajobrazowe gminy Bierawa są stosunkowo bogate.  

Dużą powierzchnię gminy stanowią lasy (ok. 63 % powierzchni gminy). 

 

8.2. Wartości środowiska przyrodniczego i krajobrazu  

Obszar gminy Bierawa zgodnie z podziałem geobotanicznym Polski (Szafer 1977r.) leży 

w prowincji Nizinno – Wyżynnej, Środkowoeuropejskiej, po części w podziale pasa wyżyn 

środkowych kotliny śląskiej oraz okręgu nadodrzańskiego 

 

8.3. Obszary cenne florystycznie  

W związku z silnym przekształceniem naturalnej szaty roślinnej, przejawiającej się 

między innymi wyginięciem po ostatniej wojnie licznych gatunków rzadkich  

i chronionych, oraz w związku ze znaczną degradacją ekosystemów gminy, należy dbać 

o zachowanie fragmentów słabo przekształconych biocenoz, to jest zadrzewień i wód 

szczególnie w ciągu doliny Odry – korytarza ekologicznego o randze międzynarodowej 

wyznaczonego przez  „INCN” (Światowa Unia Ochrony Przyrody i jej zasobów). 

Należy dążyć do odtworzenia systemu zadrzewień śródpolnych, pełniących funkcje 

łączników ekosystemów ekologicznych. 

Krajobraz Bierawy jest dość bogaty. Dużą powierzchnię gminy zajmują lasy. Większe 

kompleksy lasów występują na północ od Bierawy, na obszarze chronionego krajobrazu. 

Pomimo, iż w większości przypadków fitocenozy kompleksy leśne na w/w obszarze są silnie 

odkształcone, to jednak zachowało się w nich jeszcze wiele interesujących roślin 

naczyniowych, w tym również prawnie chronionych jak: lilia złotogłów (Lilium martagon), 

Widłak goździsty (Lycopodium), Konwalia majowa (Convallaria majalis). Rosną one na 

rozproszonych stanowiskach między Bierawą, a Kędzierzynem-Koźlem. 

W dolinie Odry na łąkach, miedzach, wzdłuż rowów odwadniających występuje także 

w rozproszeniu, Zimowit jesienny (Colchicum autumnale). Jego udokumentowane 

stanowiska znajdują się w miejscowościach Bierawa Stare Koźle i Brzeźce. 

Na południe od miejscowości Łącza, w sołectwie Stara Kuźnia, w odkształconych lasach 

grądowych niewielki udział runa leśnego stanowią: Kopytnik pospolity (Asarum europaeum), 

Wawrzynek Wilczełyko (Daphne mezereum). W tej okolicy istnieją ponadto fragmenty 

półnaturalnych łąk towarzyszących dolinom rzecznym Odry, Bierawki i Łączy. 

 

Tabela nr 8 Gatunki roślin objęte ochroną na terenie gminy Bierawa 

Ochrona ścisła Ochrona częściowa 

Kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine Bluszcz pospolity Hedera helix 

Naparstnica zwyczajna Digitalis grandiflora Barwinek pospolity Vinca minor 

Storczyk szerokolistny Orchis latifolia Grążel żółty Nuphar lutea 

Zimowit jesienny Colchicum autumnale Grzybień biały Nymphaea alba 

  Kruszyna zwyczajna  (Frangula alnus 
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8.4. Walory faunistyczne gminy Bierawa  

Na terenie gminy Bierawa nie prowadzono dotychczas systematycznych badań 

faunistycznych. Stan wiedzy o faunie tego obszaru jest zatem niewielki. 

Analiza ekologicznych uwarunkowań występowania rzadkich gatunków pozwala jednak 

wnioskować, że gmina pomimo silnego przekształcenia środowiska przyrodniczego, należy 

do obszarów cennych faunistycznie. Terenem o dużym potencjale siedliskowym dla różnych 

gatunków zwierząt są: rzeka Odra i Bierawka, potok Przykopa (Łącza) wraz z pasmem 

nadrzecznych zadrzewień wierzbowo – topolowych. Łąki i wody starorzecza Odry wraz 

z przyległymi zadrzewieniami, zróżnicowane są gatunkowo i bogate w ekosystemy leśne. 

Wskazane powyżej ostoje fauny są terenami rolnymi przylegającymi do Odry.  

Tereny gminy należące do doliny rzeki Odry posiadają większe znaczenie  

w pełnieniu funkcji korytarza ekologicznego, w szczególności dla ptactwa wodno-błotnego 

migrującego Bramą Morawską  wzdłuż doliny Odry. 

Obszar gminy położony jest w korytarzu przelotów ornitofauny o znaczeniu regionalnym. 

Charakterystyczną cechą obszaru gminy jest współwystępowanie trzech grup 

związanych z siedliskami ludzkimi i terenami rolniczymi. Typowym gatunkiem tej grupy jest 

bocian biały. Fauna gminy Bierawa podobnie jak flora jest bogata pod względem 

gatunkowym. Różnorodność gatunkowa występuje przede wszystkim w przypadku ptaków, 

które można wyróżnić następująco: 

Nazwa polska Nazwa łacińska 

Dzięcioł mały Dendrocopos minor  

Jaskółka dymówka Hirundo rustica 

Kukułka Cuculus canorus 

Skowronek polny Alauda arvensis 

Słowik rdzawy Luscinia megarhynchos 

Sroka Pica Pica 

Szpak Sturnus vulgaris 

Wróbel Passer domesticus 

Zięba Fringilla coelebs 

Wrona Corvus corone) 

 

Gmina Bierawa pod względem liczebności zwierzyny łownej należy do jednej  

z zasobniejszych gmin na Opolszczyźnie. 
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Różnorodność gatunkowa zwierzyny łownej na terenie gminy jest następująca: 

Nazwa polska Nazwa łacińska 

Jeleń Cenus elaphus 

Sarna Capreolus capreolus 

Dzik Sus scrofa 

Lis Vulpes 

Kuna leśna Martes martes 

Tchórz Mustela putorius 

Piżmak Ondatra zibethicus 

Zając szarak Lepus europaeus 

Bażant Phasianus colchicus 

Kuropatwa Perdix perdix 

Łyska Fulica atra atra 

Kaczka dzika Anatidae 

Gołąb dziki Columbidae 

 

8.5. Ochrona przyrody i krajobrazu  

Bogactwo roślinności badanego obszaru charakteryzuje się dużą ilością siedlisk, jakie 

wykształciły się tu w wyniku zróżnicowanej rzeźby terenu, różnego typu gleb, warunków 

klimatycznych i wilgotności. 

Teren gminy Bierawa nie cechuje się występowaniem dużej liczby cennych form  

i obiektów przyrodniczych poddanych ochronie prawnej. Spowodowane jest to zapewne 

dużą ingerencją człowieka w naturalne środowiska oraz znaczne przekształcenie pierwotnej 

formy środowiska. Występuje jeden użytek ekologiczny oraz sklasyfikowane pomniki 

przyrody. Wykazano dolinę rzeki Odry jako obszar chronionego krajobrazu pełniącego rolę 

korytarza ekologicznego. 

Dolina Odry stanowi obszar powiązań przyrodniczych w obrębie województwa  

z terenami zewnętrznymi. 

Powierzchnia obszarów chronionych na terenie gminy Bierawa jest niewielka  

i wynosi 14 ha (GUS 2011) co stanowi ok. 0,11 %  powierzchni gminy. 

 

8.6. Użytki ekologiczne  

Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających 

znaczenie dla zachowania różnorodności ekosystemów mających znaczenie dla zachowania 

różnorodności biologicznej - naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, 

kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nie użytkowanej roślinności, 
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starorzecza, skarpy,, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub 

chronionych gatunków roślin, grzybów zwierząt, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub 

miejsca sezonowego przebywania. 

Zgodnie z Rejestrem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na terenie gminy 

Bierawa utworzony został jeden użytek ekologiczny „Gacek”. Stanowi fragment naturalnego 

polderu o powierzchni 14 ha, położonego na terenie zalewowym Odry, poddany ochronie 

z uwagi na miejsce gniazdowania ptactwa wodno – błotnego.  

W/w użytek podlega ochronie na mocy rozporządzenia nr 0151/P/9/2003 r. Wojewody 

Opolskiego z dnia 8 grudnia 2003 r. 

 

8.7. Krajowa sieć ekologiczna ECONET – POLSKA  

Sieć Econet _ Polska obejmuje obszary o zachowanych walorach przyrodniczych 

posiadających zdolność utrzymania równowagi ekologicznej oraz tereny pomocne  

w zachowaniu ich na obszarach sąsiednich. 

Sieć ECONET składa się z trzech podstawowych struktur: obszarów węzłowych, 

korytarzy ekologicznych i obszarów wymagających unaturalnienia. Na terenie gminy Bierawa 

obejmuje swym zasięgiem dolinę Odry oraz w innych gminach powiatu Kędzierzyńsko - 

Kozielskiego tj. gmina Cisek, Kędzierzyn – Koźle i Reńska Wieś. 

 

8.8. Pomniki przyrody  

Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska. 

Zgodnie z rejestrem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na terenie gminy Bierawa 

ochroną pomnikową objęto 34 obiekty. 

 

Tabela nr 9  Wykaz pomników przyrody na terenie gminy Bierawa utworzonych 

rozporządzeniem Wojewody Opolskiego 

Pomniki utworzone Rozporządzeniem Wojewody Opolskiego Dz. Urz. Woj. Opolskiego  

z dnia 7 listopada 2005 r. Nr 72, poz.2231 

Obiekt 

L.p. 
Nr 

rejestru 
Nazwa Nazwa łacińska Ilość sztuk Obręb 

1 110 Grupa drzew z gatunku dąb szypułkowy Quercus robur  4 Stare Koźle 

2 137 Grupa drzew z gatunku dąb szypułkowy Quercus robur 5 Stare Koźle 

3 138 Grupa drzew z gatunku dąb szypułkowy Quercus robur 4 Stare Koźle 

4 144 Pojedyn. okaz z gatunku dąb szypułkowy Quercus robur 1 Ortowice 

5 146 Grupa drzew z gatunku dąb szypułkowy Quercus robur 3 Brzeźce 

6 163 Pojedyn. okaz z gatunku buk pospolity Fagus sylvatica 1 Sławięcice 

7 223 Pojedyn. okaz z gatunku dąb szypułkowy Quercus robur 1 Brzeźce 

8 224 Pojedyn. okaz z gatunku dąb szypułkowy Quercus robur 1 Brzeźce 

9 234 Pojedyn. okaz z gatunku dąb szypułkowy Quercus robur 1 Brzeźce 

10 237 Grupa drzew z gatunku dąb szypułkowy Quercus robur 2 Bierawa 
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11 395 Grupa drzew z gatunku dąb szypułkowy Quercus robur 3 Stare Koźle 

Pomniki utworzone Rozporządzeniem Wojewody Opolskiego DZ. Urz. Woj. Opolskiego  

z dnia 29 listopada 2005 r. Nr 77, poz.2412 

12 823 Pojedyn. okaz z gatunku dąb szypułkowy Quercus robur 1 Stara Kuźnia 

13 824 Pojedyn. okaz z gatunku dąb szypułkowy Quercus robur 1 Stara Kuźnia 

14 825 Pojedyn. okaz z gatunku dąb szypułkowy Quercus robur 1 Stara Kuźnia 

15 826 Pojedyn. okaz z gatunku dąb szypułkowy Quercus robur 1 Stara Kuźnia 

16 827 Pojedyn. okaz z gatunku dąb szypułkowy Quercus robur 1 Stara Kuźnia 

17 828 Pojedyn. okaz z gatunku dąb szypułkowy Quercus robur 1 Stara Kuźnia 

18 829 Pojedyn. okaz z gatunku dąb szypułkowy Quercus robur 1 Stara Kuźnia 

19 830 Pojedyn. okaz z gatunku dąb szypułkowy Quercus robur 1 Stara Kuźnia 

20 845 Pojedyn. okaz z gatunku dąb szypułkowy Quercus robur 1 Kotlarnia 

21 846 Pojedyn. okaz z gatunku dąb szypułkowy Quercus robur 1 Kotlarnia 

22 847 Pojedyn. okaz z gatunku dąb szypułkowy Quercus robur 1 Kotlarnia 

23 848 Pojedyn. okaz z gatunku dąb szypułkowy Quercus robur 1 Kotlarnia 

24 849 Pojedyn. okaz z gatunku czereśnia ptasia Prunus Avium 1 Kotlarnia 

25 850 Pojedyn. okaz z gatunku dąb szypułkowy Quercus robur 1 Goszyce 

26 851 Pojedyn. okaz z gatunku dąb szypułkowy Quercus robur 1 Goszyce 

27 852 Pojedyn. okaz z gatunku wiąz polny Ulmus minor 1 Stara Kuźnia 

28 855 Pojedyn. okaz z gatunku buk pospolity Fagus sylvatica 1 Stara Kuźnia 

29 856 Pojedyn. okaz z gatunku buk pospolity Fagus sylvatica 1 Stara Kuźnia 

30 857 Pojedyn. okaz z gatunku buk pospolity Fagus sylvatica 1 Stara Kuźnia 

31 858 Pojedyn. okaz z gatunku buk pospolity Fagus sylvatica 1 Stara Kuźnia 

32 859 Pojedyn. okaz z gatunku buk pospolity Fagus sylvatica 1 Stara Kuźnia 

33 860 Pojedyn. okaz z gatunku buk pospolity Fagus sylvatica 1 Stara Kuźnia 

34 861 Pojedyn. okaz z gatunku buk pospolity Fagus sylvatica 1 Stara Kuźnia 

Źródło: Rejestr form ochrony przyrody, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Opole 2013 r. 

 

Na terenie gminy Bierawa, w wyniku prowadzonych prac badawczych wykazano obszary, 

obiekty i formy objęcia ochroną prawną w postaci zespołów przyrodniczo – krajobrazowych.  

Są to: 

- Zespół Przyrodniczo Krajobrazowy – dolina potoku Łącza 

- Mozaika ekosystemów  leśnych, łąkowych i wodnych w Starej Kuźni 

- Dolina rzeki Odry i Bierawki (z dopuszczeniem możliwości przekształceń związanych 

z budową zbiornika przeciwpożarowego) i Łączy (obowiązuje zakaz zabudowy) 

 

Obiekty przyrody ożywionej  

- Aleja lipowa wzdłuż ul. Mickiewicza w Bierawie 

- Aleja kasztanowa wzdłuż ul. Kościuszki w Starym Koźlu 

- Aleja Dębów wzdłuż drogi prowadzącej do ogrodów działkowych w Kotlarni 
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9. Ekosystemy leśne  

Lasy spełniają istotną rolę w odniesieniu do hydrosfery i atmosfery. Oprócz tego 

posiadają funkcję produkcyjną i społeczną, przede wszystkim rekreacyjną. 

W gminie Bierawa lasy zajmują powierzchnię 7 306 ha, co stanowi 59,3 % powierzchni 

obszaru gminy (GUS 2012 r.).Wskaźnik lesistości gminy jest dużo większy od wskaźnika 

lesistości powiatu (23,5 %), województwa opolskiego (26,5 %) i kraju (29,2 %). 

Lasy w gminie Bierawa należą do kompleksów lasów rudzkich, które wraz  

z lasami pszczyńskimi tworzą pomost ekologiczny przebiegający między dolinami Wisły 

i Odry wraz ze strefami podgórskimi Karpat i Sudetów. 

Zasadnicza część obszarów leśnych administrowana jest przez Regionalną Dyrekcję 

Lasów  Państwowych w Katowicach i stanowi strefę ochronną dla przemysłu woj. śląskiego. 

Z punktu widzenia formy własności lasy gminy Bierawa możemy podzielić na: 

- lasy państwowe 

- lasy niepaństwowe 

Lasy państwowe obejmują grunty leśne należące częściowo do: 

- Nadleśnictwa Kędzierzyn, obręb Kędzierzyn 

- Nadleśnictwa Rudy Raciborskie, obręb Kuźnia Raciborska 

- Nadleśnictwa Rudziniec 

Najwięcej gruntów w gminie należy do obrębu Kędzierzyn, a mniejszą część gruntów 

stanowią lasy należące do obrębu Rudziniec. Pozostałą powierzchnię zajmują grunty leśne 

obrębu Nadleśnictwo Rudy Raciborskie. 

Tereny pokryte drzewostanem w gminie Bierawa należą w większości do lasów  

o charakterze ochronnym (grupa I). Ich główną funkcją jest spełnienie zadań 

ogólnospołecznych, a zwłaszcza glebochronnych, klimatycznych, wodochronnych, 

rekreacyjno – zdrowotnych oraz estetyczno – krajobrazowych. Natomiast tylko niewielką 

część zaliczyć można do lasów grupy II – o charakterze produkcyjnym, których zadanie 

polega na produkcji surowca drzewnego dla potrzeb gospodarki. 

Powierzchnia lasów państwowych gminy Bierawa wynosi 7 119 ha, co stanowi około 4 % 

lasów w województwie opolskim, 73 % tej wartości przypada na grunty leśne należące do 

obrębu Kędzierzyn. Natomiast najmniejsze obszarowo są lasy należące do obrębu 

Rudziniec, stanowią około 10 % ogólnej powierzchni zalesionej gminy Bierawa. Pozostałe to 

grunty leśne obrębu Nadleśnictwo Rudy Raciborskie. 

Do najważniejszych typów gleb leśnych na obszarze gminy Bierawa należą: gleby 

rdzawe, bielicowe, bielice, brunatne, czarnoziemy, murszowe, mady i torfowe. 

Na obszarze gminy Bierawa występują następujące typy siedliskowe lasów: bór suchy, 

bór świeży, bór mieszany świeży, bór wilgotny, bór wilgotny mieszany, bór mieszany 

bagienny, las świeży, las mieszany świeży, las mieszany wilgotny, las wilgotny olszy. 90 % 

lasów stanowi bór mieszany świeży i bór mieszany wilgotny. Gatunkami dominującymi są: 

sosna, świerk, brzoza i olsza. 
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9.1. Charakterystyka typów siedliskowych lasów 

Zbiorowiska lasów olchowych:  

Występują w postaci stosunkowo rzadkich skrawków lub fragmentów obszaru leśnego, 

na bagnach organicznych, torfowiskach niskich. Poziom wód gruntowych jest tam bardzo 

wysoki. Okresowo występują lokalne zatopienia. Stanowią zbiorowisko leśne wysokopienne 

o dużym zwarciu. Gatunkiem dominującym jest olsza czarna (Alnus glutinosa). Towarzyszą 

jej jesion wyniosły (Fraxunus glutinosa), brzoza omszona oraz świerk pospolity (Picela 

excela). W podszyciu występują różne gatunki wierzb (Salix sp), kruszyna pospolita, jarząb 

pospolity, kalina koralowa. Runo leśne jest bogate, pokrywa 80 – 90 % powierzchni, ma 

charakter mozaikowy. Charakterystyczne dla zespołów lasów suchych i bardziej ubogich jest 

występowanie w nich bylin i paproci. 

Zbiorowiska typu gradowego – las świeży, las mieszany wilgotny, las wilgotny. 

Są zlokalizowane na glebach żyznych (brunatnych) oraz słabo zbielicowanych (obszary 

najuboższe) o podłożu gliniasto – piaszczystym mniej lub bardziej wilgotnym. Poziom wód 

gruntowych jest głęboki, poniżej jednego metra. Drzewostany gradowe są wielogatunkowe. 

Gatunkami dominującymi są: grab pospolity (Carpinus betulus), lipa drobnolistna (Tilia 

cordata), dęby -  szypułkowy i bezszypułkowy (Quercus robor, Quercus sensilis) oraz klony, 

jawor pospolity i polny. 

Warstwa krzewów jest bogata, ale nie osiąga dużego zwarcia. Występują: leszczyna 

pospolita (Corylus avellana), trzmielina brodawkowata i pospolita. 

Zbiorowiska typu boru mieszanego.- bór mieszany świeży, bór mieszany wilgotny.  

Stanowią około 90 % powierzchni lasów gminy Bierawa. Zajmują siedliska  

o charakterze pośrednim pomiędzy zasobami stanowisk lasów mieszanych,  

a panującymi na glebach ubogich borami. Występują na glebach słabo i średnio 

zbielicowanych, o głębokim poziomie wód gruntowych, na podłożu gliniasto-piaszczystym. 

Drzewostany borów mieszanych są dość widne. 

Gatunkiem dominującym jest sosna pospolita (Pinus silvestris), a jej udział procentowy 

jest uzależniony od prowadzonej gospodarki leśnej. Dodatkowo w drzewostanach borów 

mieszanych występują: świerk pospolity (Picea excela), modrzew (Larix sp.), a z gatunków 

drzew liściastych – dąb szypułkowy i bezszypułkowy, brzoza brodawkowata, lipa 

drobnolistna i topola. 

 W warstwie krzewów występują: leszczyna, trzmielina brodawkowata i pospolita, jarząb 

pospolity, kalina koralowa oraz różne gatunki głogów. 

W runie dominują byliny i krzewinki. 

Zbiorowiska borów - bór suchy, bór świeży, bór wilgotny 

Występują na glebach ubogich o podłożu piaszczystym. Przybierają różne formy zależne 

od stopnia wilgotności podłoża. Drzewostan jest stosunkowo rzadki.. Gatunkiem 

dominującym (czasami jedynym) jest sosna pospolita (Pinus silvestris).  

Zwarcie koron drzew osiąga zazwyczaj 60 – 70%. 

Ściółkę borów tworzy przede wszystkim trudno rozkładająca się, zwarta warstwa szpilek 

sosnowych. Utrudnia ona dostęp do gleby tworząc warunki, w których szybko następuje 
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proces zakwaszania i ubożenia. W związku z tym, pomimo że las jest widny i świetlisty 

poszycie i runo są dość ubogie, zarówno pod względem ilościowym jak i jakościowym. 

Na terenach położonych przy wodach otwartych występują rośliny charakterystyczne dla: 

- zbiorowisk wód płynących, 

- zbiorowisk wód stojących, 

- zbiorowisk szuwarowych, 

- zbiorowisk bagiennych. 

 

9.2. Zagrożenia terenów leśnych  

Bezpośrednio z terenami leśnymi w granicach administracyjnych gminy Bierawa graniczą 

duże zakłady chemiczne i przetwórcze aglomeracji kędzierzyńsko - kozielskiej i śląskiej. 

Całość drzewostanu od wielu lat znajduje się w zasięgu szkodliwych emisji pyłów i gazów. 

Osłabienie odporności, w tym szczególnie gatunków iglastych, sprzyja szkodom wtórnym. 

 Na skutek przerzedzenia drzewostanu i nadmiernego oświetlenia dna lasów, inne rośliny 

wyparły normalne runo leśne. W sumie spowodowało to ogromne zagrożenia pożarowe.  

Duży pożar z roku 1992 pochłonął 9 500 ha lasów należących do Nadleśnictwa Rudziniec 

i Rudy Raciborskie, z czego 2 230 ha należące do Nadleśnictwa Kędzierzyn. 

Rozwój osadnictwa i rolnicze wykorzystanie terenu spowodowały szereg zmian  

w środowisku całej gminy, co wyraża się przede wszystkim zajęciem terenu. 

Wraz z rozwojem poszczególnych miejscowości tereny przyrodnicze były sukcesywnie 

ograniczane. Pomimo tych zmian gmina do dziś zachowała swój przyrodniczy charakter. 

Lasy zajmują wciąż większą powierzchnię gminy – prawie 60%. Lasy te są w dość dobrym 

stanie sanitarnym, jednak narażone są na niekorzystne działanie czynników biotycznych 

i antropoginicznych. 

 Wśród czynników biotycznych największy wpływ na stan drzewostanu mają szkodniki: 

korniki, miernikowce, a także zwierzyna płowa, co powoduje spadek przyrostu masy, 

owocowania (szkodniki pierwotne), niszczenie młodników (obgryzanie kory). 

Lasy narażone są przede wszystkim na emisję przemysłową, a w mniejszym stopniu 

również na ekstremalne warunki klimatyczne (wiatry, ulewne deszcze). 

 

9.3. Ochrona terenów leśnych 

Duży pożar lasów z roku 1992 wpłynął na specyfikację działalności nadleśnictw. 

Zagospodarowanie pożarzysk odbywa się według  szczegółowego programu, którego ważną 

częścią jest system zabezpieczeń przeciwpożarowych powstających kompleksów upraw. 

 Elementy techniczne: pasy przeciwpożarowe, drogi, zbiorniki wody i lądowiska są tak 

samo ważne jak uprawa drzewostanów możliwie odpornych pod każdym względem. 

Dąży się do tego, aby układ przestrzenny lasów chronił przed powstaniem rozległych 

pożarów. Realizowany jest program, który ze względu na skalę oraz nowatorskie 

rozwiązania ma szansę stać się programem modelowym przez wiele najbliższych lat. 
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 Pierwszy etap odnowienia całej powierzchni pożarzyska został zakończony wiosną 

1996 r. 

Degradacja środowiska spowodowana działalnością przemysłu sprawiła, że na terenie 

Nadleśnictwa Kędzierzyn, które zagospodarowuje większość lasów gminy Bierawa nie ma 

ani jednego rezerwatu przyrody. Nie umniejsza to jednak faktu, że funkcje przyrodnicze lasu 

znacznie przewyższają tutaj jego znaczenie gospodarcze. Z tych względów całość terenów 

leśnych na podstawie Zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych 

i Leśnictwa została zaliczona do lasów ochronnych.  

W związku z powyżej stwierdzonymi faktami ochrona lasów musi być ukierunkowana na 

minimalizację oddziaływania obecnych i przyszłych zagrożeń. 

 Celem doskonalenia podstawowych zasad gospodarki leśnej są: 

- trwałość lasów i ciągłość wykorzystania ich wielostronnych funkcji, 

- powiększenie zasobów leśnych i wzmaganie ich korzystnego wpływu na warunki 

życia człowieka i przyrody, 

- powszechna ochrona lasów. 
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ROZDZIAŁ III 

UWARUNKOWANIA 

HISTORYCZNO-KULTUROWE 
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Uwarunkowania historyczno - kulturowe 

1. Wartości krajobrazu kulturowego gminy  

Gmina Bierawa należy do terenów niezbyt bogatych w zasoby dziedzictwa kulturowego 

w województwie opolskim. 

Obiekty zabytkowe występują we wszystkich wsiach gminy. Dominująca ich część 

znajduje się na terenie: Bierawy, Dziergowic, w Starym Koźlu, w Starej Kuźni  

i Brzeźcach. Dziedzictwo kulturowe gminy posiada jednolity charakter zdeterminowany 

wiejskim typem tworzących ją jednostek administracyjnych, 12 sołectw. W zdecydowanej 

większości to zabudowa mieszkalna małych gospodarstw rolnych, bez zagrodowej 

zabudowy gospodarczej. Pojedynczym budynkom mieszkalnym towarzyszą niewielkie 

budynki gospodarcze, brak dużych stodół, obór, spichlerzy zwykle towarzyszące dużym 

gospodarstwom rolnym. Pomimo wiejskiego charakteru gminy brak architektury 

rezydencjonalnej – wiejskich siedzib ziemiańskich – dworów, pałaców i budownictwa 

towarzyszącego – założeń folwarcznych, a także zespołów zabytkowej zieleni – parków 

podworskich. Jednym zachowanym przykładem dawnego założenia folwarcznego jest zespół 

dworsko –folwarczny w Bierawie (obecnie stracił on swą pierwotną funkcję). 

Na terenie gminy Bierawa zachowały się pozostałości przemysłowe świadczące  

o  XVIII i XIX wiecznej tradycji technicznej tych ziem. W Kotlarni są założenia urbanistyczne 

osady, której rozkwit związany był z osiemnastowiecznym rozwojem przemysłu hutniczego. 

Era XIX – wiecznego postępu technicznego i industrializacji dotarła do Bierawy dając impuls 

do ożywienia gospodarczo – ekonomicznego. Zbudowano w 1846 r. dworzec kolejowy 

obsługujący otwartą linię kolejową Kędzierzyn –Koźle – Racibórz. Pod koniec XIX wieku na 

terenie miasta powstał młyn przy ul. Powstańców Śląskich nr 3. Podobnie rozwijały się 

Dziergowice, również tu powstał dworzec kolejowy, a z początku XX wieku zbudowano 

potężną garbarnię przy ul. Powstańców Śląskich nr 12. W Starej Kuźni znajduje się, unikalny 

w skali województwa, zespół obiektów ochrony pożarowej lasów – dostrzegalnia pożarowa 

zbudowana w 1876 r. z wieżą obserwacyjną o wysokości 85 m. 

Na terenie gminy brak jest zabytków o znaczeniu ponadregionalnym. Najcenniejszymi 

zabytkami gminy są obiekty sakralne i związane z dziedzictwem technicznym:  

 gotycki – renesansowy kościół w Bierawie z unikalną dekoracją wieży  

i wieżyczki schodowej 

 pochodzący z początku XIX wieku kościół w Starym Koźlu, z cennym 

wyposażeniem późnobarokowym i neobarokowym wraz z przyległym 

cmentarzem otoczonym ceglanym murem z neogotyckimi kapliczkami  

i neogotycką kapliczką cmentarną 

 zbudowany w stylu klasycystycznym kościół w Kotlarni, tworzący niegdyś wraz 

z sąsiednimi, klasycystycznymi budynkami (szkoły, plebani i zarządu huty) 

unikalne centrum osiedla przemysłowego, 

 kościół Pw. Św. Anny w Dziergowicach zbudowany w latach 1903  

– 1905 z cennym neostylowym wyposażeniem, 
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 kaplica cmentarna przy kościele Św. Anny w Dziergowicach zbudowana w 

1774 r. o unikalnej, drewnianej konstrukcji szkieletowej, 

 kaplica Św. Marii Magdaleny w Goszycach zbudowana w 1784 r. usytuowana 

w lesie za wsią, pełniąca od przeszło dwóch stuleci ważną rolę w ruchu 

pielgrzymkowym. Nad murowaną z cegły kaplicą odpustową znajduje się 

drewniane zadaszenie nad drewnianymi ławkami, 

 kapliczka drewniana  w Starej Kuźni zbudowana w 1690 r. z barokową rzeźbą 

Św. Jana Nepomucena 

 kapliczki w Solarni z 1741 r 

 zespół obiektów dostrzegalni pożarowej w Starej Kuźni z 1876 r. 

 dworzec kolejowy w Bierawie 

 dworzec kolejowy w Dziergowicach 

 pozostałości osiedla hutniczego w Kotlarni  (układ przestrzenny  

z reliktami zabudowy) 

Wartość rzutującą na specyfikę gminy mają historyczne układy ruralistyczne  

z zabudową mieszkalno – gospodarczą. Część wsi znajdujących się na terenie gminy 

posiada metrykę średniowieczną (na prawie niemieckim), część powstała  

w wyniku rozwoju przemysłu hutniczego i akcji osiedleńczej (kolonizacja fryderycjańska). 

 

2. Zabytki objęte prawnymi formami ochrony 

2.1. Wykaz zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków województwa 

opolskiego 

Lp Miejscowość Obiekt Adres Numer rejestru 

1. Bierawa 
Kościół parafialny p.w. św. 

Trójcy 
ul. Kościelna 4 111/54 z d. 12.07.1954 r. 

2. Bierawa 
Mogiła Powstańców Śl. na 

cmentarzu parafialnym 

ul. Powstańców 

Śląskich 
150/87 z d. 01.06.1987 r 

3. Dziergowice cmentarz parafialny ul. Kościelna 15 251/90z d. 27.06.1974 r 

4. Dziergowice Kaplica cmentarna ul. Kościelna 15 822/64 z d. 18.04.1964 r 

5. Dziergowice Mogiła Powstańców Śl.   277/90 z d. 31.10.1990 r  

6. Goszyce Kaplica św. Magdaleny 

w lesie: dz.  

Nr12/8 

N 50
o
15`34,86`` 

E 18
o
24`57,29`` 

176/2011  

z d. 7.11.2011 r 

7. Kotlarnia 
Kościół poewangelicki ob. p.w. 

św. Maksymiliana Kolbe 
ul. Gliwicka 727/64 z d. 14.03.1964 r 

8. Stara Kuźnia Leśniczówka ul. Brzozowa 24 2115/85 z d. 18.10.1985r 

9. Stare Koźle 
Kościół parafialny p.w. św. 

Jana Nepomucena 
ul. Szkolna 7 1205/66 z d. 14.03.1966r 

10. Stare Koźle cmentarz parafialny ul. Szkolna 7 259/90 z d. 27.06.1990 r 
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2.2. Wykaz zabytków ruchomych wpisanych do rejestru zabytków  

Lp Miejscowość Obiekt Adres Nr  wpisu Data wpisu 

1. Bierawa 

Wyposażenie z kościoła 

parafialnego p.w. św. Trójcy wraz 

z figurą Św. Jana Nepomucena 

przy w/w kościele 

ul. Kościelna 4 

Ks.B.Op. 

t.III 

630/1-

21/75 

13.05.1975 r. 

2. Stare Koźle 

Wyposażenie z kościoła 

parafialnego p.w.  Św. Jana 

Nepomucena  

ul. Szkolna 7 
Ks.B. t.III - 

628/75 
25.01. 1975 r 

3. Stare Koźle 

Rzeźba Matka Boska Bolesna na 

elewacji frontowej z kościoła 

parafialnego p.w.  Św. Jana 

Nepomucena 

ul. Szkolna 7 
Ks.B. t.II - 

160/69 
03.06.2009 r 

 

2.3. Wykaz zabytków archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków  

Lp Miejscowość 

Nr 

stano-

wiska 

Typ 

stanowiska 
Chronologia Lokalizacja 

Numer 

rejestru 

1. Dziergowice 3 

ślad 

osadnictwa 

osada 

neolit 

okres rzymski 

Dz. Nr 506/1 

Dz. Nr 540/1 
A - 922/91 

2. Grabówka 8 obozowisko epoka kamienna 
lokalizacja wg 

mapy archiwalnej 
A – 164/68 

3. Grabówka 9 obozowisko mezolit 
lokalizacja wg 

mapy archiwalnej 
A – 193/68 

4. Grabówka 10 
ślad 

osadnictwa 
średniowiecze 

lokalizacja wg 

mapy archiwalnej 
A – 194/68 

5. Stare Koźle 1 

Punkt 

osadniczy 

grodzisko 

epoka kamienna 

wczesne 

średniowiecze 

średniowiecze 

lokalizacja wg 

mapy archiwalnej 
A – 326/71 

 

Na wszelkie prace prowadzone w obiektach i na obszarach wpisanych do rejestru 

zabytków należy uzyskać pozwolenie konserwatorskie. Zabytki znajdujące się  

w ewidencji zabytków gminy, to obiekty kształtujące wiejski krajobraz kulturowy. Głównie są 

to budynki mieszkalne murowane , zlokalizowane wzdłuż głównych ulic zabudowy wiejskiej. 

W ewidencji znajdują się także obiekty sakralne (kościoły, kaplice, kapliczki) oraz budynki 

użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola). 

Obiekty znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków, a posiadające szczególnie cenne 

wartości historyczne, artystyczne i naukowe mogą zostać objęte ścisłą ochroną 

konserwatorską przez wpis do rejestru zabytków. 

Gmina Bierawa, zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami, zamierza realizować w kolejnych latach następujące priorytety: 
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- Zahamowanie procesu degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich 

zachowania. 

- Promocja zabytków prowadzona na bazie regionalnej turystyki. 

- Utrwalanie zasobów dziedzictwa kulturowego i zasad ochrony w świadomości 

mieszkańców. 

- Zintegrowana ochrona dziedzictwa kulturowego i środowiska przyrodniczego. 

- Rozszerzenie zasobów i ochrona dziedzictwa kulturowego gminy Bierawa. 

- Ochrona układów ruralistycznych na obszarach wiejskich. 

- Ochrona dziedzictwa archeologicznego. 

- Ochrona zabytków ruchomych. 

 

2.4. Wykaz obiektów figurujących w gminnej ewidencji zabytków i rejestrze 

zabytków 

 Miejscowość Obiekt Ulica Nr 

1 Bierawa Układ ruralistyczny wsi wieś  

2 Bierawa Kościół parafialny p.w. św. Trójcy ul. Kościelna  4 

3 Bierawa Kapliczka św. Urbana 
U zbiegu ulic Mickiewicza 

i drogi nr 408 
 

4 Bierawa Kapliczka św. Floriana ul. Juliusza Jacka 8 

5 Bierawa Dom ul. ks. Ottona Steiera 3 

6 Bierawa Dom ul. ks. Ottona Steiera 4 

7 Bierawa Dom ul. ks. Ottona Steiera 9 

8 Bierawa Dom ul. ks. Ottona Steiera 23 

9 Bierawa Dom ul. ks. Ottona Steiera 27 

10 Bierawa Dom ul. ks. Ottona Steiera 29 

11 Bierawa Dom ul. Dworcowa 9 

12 Bierawa Młyn ul. Powstańców Śl. 3 

13 Bierawa 
Dawny Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr 

Franciszkanek 
ul. Powstańców Śl. 7 

14 Bierawa Dworzec ul. Dworcowa  

15 Bierawa Przedszkole ul. Dąbrowy 4 

16 Brzeźce Kapliczka św .Jadwigi 
Przy domu przy ul. 

Gliwickiej 
28 

17 Brzeźce Dom ul. Gliwicka 17 
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18 Brzeźce Dom ul. Gliwicka 21 

19 Brzeźce Dom ul. Gliwicka 22 

28 Brzeźce Dom ul. Gliwicka 28 

21 Brzeźce Dom ul. Gliwicka 33 

22 Brzeźce Dom ul. Gliwicka 41 

23 Brzeźce Dom ul. Gliwicka 46 

24 Brzeźce Szkoła ul. Gliwicka 3 

25 Brzeźce Dom ul. Nowa 17 

26 Brzeźce Dom ul. Nowa 24 

27 Brzeźce Dom ul. Nowa 25 

28 Brzeźce Dom ul. Nowa 28 

29 Brzeźce Dom ul. Nowa 40 

30 Dziergowice Układ ruralistyczny wsi Wieś  

31 Dziergowice Kościół parafialny p.w. św. Anny ul. Kościelna 15 

32 Dziergowice Kaplica cmentarna ul. Kościelna 15 

33 Dziergowice Plebania ul. Kościelna 15 

34 Dziergowice Kapliczka  ul. Kozielska 1 

35 Dziergowice Kapliczka 
obok domu przy ul.. 

Turskiej 
32 

36 Dziergowice Kapliczka 
obok domu przy ul. 

Odrzańskiej 
10 

37 Dziergowice Karczma ul. Dworcowa 11 

38 Dziergowice 

Dom Zakonny Zgromadzenia Służebnic 

Najświętszego Serca Jezusowego (obecnie 

przedszkole) 

ul. Klasztorna 2 

39 Dziergowice Dom ul. Kozielska 5 

40 Dziergowice Dom ul. Kozielska 9 

41 Dziergowice Chałupa ul. Leśna 6 6 

42 Dziergowice Dom ul. Wodna 38 

43 Dziergowice Garbarnia ul. Powstańców Śl. 12 

44 Dziergowice Dworzec ul. Dworcowa 59 
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45 Goszyce Kaplica św .Marii Magdaleny 

W lesie, dz. Nr 12/8 

N 50
o
15`34,86`` 

E 18
o
24`57,29`` 

46 Goszyce 
Kaplica .P.W. Najświętszego Serca Pana 

Jezusa 
ul. Wiejska  

47 Goszyce Dom ul. Wiejska 14 

48 Goszyce Szkoła ul. Wiejska 16 

49 Grabówka Kapliczka - Dzwonnica 
obok domu przy ul. 

Wiejskiej 
32 

50 Korzonek Dom ul. Gliwicka 8 

51 Kotlarnia 
Kościół Ewangelicki ob. Rzymsko-katolicki 

pw św. Maksymiliana Kolbe 
ul. Gliwicka  

52 Kotlarnia Dom ul. Gliwicka 7 

53 Kotlarnia Szkoła  ul. Sławięcicka 4a/4b 

54 Lubieszów Układ ruralistyczny wsi wieś  

55 Lubieszów Kapliczka - Dzwonnic 
przy skrz..ul. Bierawskiej i 

Odrzańskiej 
 

56 Lubieszów Kapliczka 
obok domu przy  

ul. Bierawskiej 52 
 

57 Lubieszów Szkoła ul. Bierawska 37 

58 Lubieszów Dom ul. Bierawska 17 

59 Lubieszów Dom ul. Bierawska 53 

60 Ortowice Kapliczka pw. Matki Boskiej ul. Wiejska 17 

61 Ortowice Dom ul. Górnicza 6 

62 Ortowice Dom Ul. Gliwicka 10 

63 Solarnia Układ ruralistyczny wieś  

64 Solarnia Kapliczka pw. Św. Jana 
u zbiegu ulic Raciborskiej  

i Sienkiewicza 
 

65 Solarnia Szkoła ul. Raciborska 42 

66 Solarnia Dom ul. Raciborska  19 

67 Solarnia Dom ul. Raciborska  26 

68 Solarnia Dom ul. Raciborska  33 

69 Solarnia Dom ul. Raciborska  46 

70 Solarnia Dom ul. Raciborska  49 

71 Solarnia Dom ul. Raciborska  56 
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72 Stara Kuźnia Kapliczka przy domu  ul. Brzozowa 47 

73 Stara Kuźnia Leśniczówka ul. Brzozowa 24 

74 Stara Kuźnia Szkoła ul. Wieczorka 3 

75 Stara Kuźnia Dom ul. Wieczorka 9 

76 Stara Kuźnia Dom ul. Wieczorka 56 

77 Stara Kuźnia 
Dom, tzw. „Dom Łowczego  

w zespole obiektów Dostrzegalni Pożarowej 
ul. Brzozowa 48 

78 Stara Kuźnia 
„Stajnia Łowczego w zespole obiektów 

Dostrzegalni Pożarowej 
ul. Brzozowa 48 

79 Stara Kuźnia 
„Stodoła Łowczego w zespole obiektów 

Dostrzegalni Pożarowej 
ul. Brzozowa 48 

80 Stara Kuźnia Wieża Obserwacyjna - Dostrzegalnia ul. Brzozowa 48 

81 Stare Koźle 
Kościół parafialny p.w. św. Jana 

Nepomucena 
ul. Szkolna 7 

82 Stare Koźle Kaplica cmentarna ul. Szkolna 7 

83 Stare Koźle Kapliczka I (Jezus Chrystus) ul. Szkolna 7 

84 Stare Koźle Kapliczka II (Matka Boska) ul. Szkolna 7 

85 Stare Koźle Kapliczka III (Św. Krzysztof) ul. Szkolna 7 

86 Stare Koźle Szkoła ul. Szkolna 5 

87 Stare Koźle Plebania ul. Szkolna 7 

88 Stare Koźle Dom ul. Wolności 53 

89 Stare Koźle Dawna gospoda ul. Wolności 57 

 

2.5. Wykaz stanowisk archeologicznych w ewidencji i rejestrze zabytków 

L.p. Miejscowość 
Ob.-szar 

AZP 

Nr 

stano- 

wiska 

Funkcja Kultura 
Chrono 

- logia 

Nr 

rejestru 

zabytków 

Lokalizacja 

1 Brzeźce 97-40 1 Ślad osadnictwa Epoka kamienia   
Brak dokładnej 

lokalizacji 

2 Brzeźce 97 2 Ślad osadnictwa Okres rzymski   
Brak dokładnej 

lokalizacji 

3 Brzeźce 97 3 Ślad osadnictwa Okres rzymski   
Brak dokładnej 

lokalizacji 

4 Brzeźce 97 4 osada Okres rzymski IV – V w.  
Brak dokładnej 

lokalizacji 

5 Brzeźce 97 5 Ślad osadnictwa Okres rzymski   
Brak dokładnej 

lokalizacji 
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6 Brzeźce 97 6 Ślad osadnictwa Epoka kamienia   
Brak dokładnej 

lokalizacji 

7 Brzeźce 97-40 7 Ślad osadnictwa Nieokreślone Nowożytn.  
Piaskownia na płd. 

wsi 

8 Brzeźce 97 8 Ślad osadnictwa Epoka kamienia Neolit  
Brak dokładnej 

lokalizacji 

9 Brzeźce 97 9 Ślad osadnictwa Epoka kamienia Neolit  
Brak dokładnej 

lokalizacji 

10 Brzeźce 97 10 Skarb monet Okres rzymski   
Brak dokładnej 

lokalizacji 

11 Bierawa 98-40 1 Ślad osadnictwa ? Paleolit  
Stanowisko 

archiwalne 

12 Bierawa 98-40 2 

Obozowisko  Epoka kamienia Paleolit 

 

Stanowisko 

archiwalne 

Brak dokładnej 

lokalizacji 
Osada Okres rzymski 

Okres 

rzymski 

13 Bierawa 98-40 3 Osada Okres rzymski   

Stanowisko 

archiwalne 

Brak dokładnej 

lokalizacji 

14 Bierawa 98-40 4 

Ślad osadnictwa ? Neolit 

 Dz. Nr 184/1 Punkt osadniczy 
kultura 

przeworska 

Okres 

rzymski 

Ślad osadniczy średniowiecze. XIV-XV w. 

15 Bierawa 98-40 5 Punkt osadniczy    

Stanowisko 

archiwalne 

Brak dokładnej 

lokalizacji 

16 Bierawa 97-40 6 Ślad osadnictwa Nieokreśl.   

Stanowisko 

archiwalne 

Brak dokładnej 

lokalizacji 

17 Bierawa 98-40 7a Ślad osadnictwa ? Neolit  

Stanowisko 

archiwalne 

Brak dokładnej 

lokalizacji 

18 Bierawa 97-40 7b Ślad osadnictwa Nieokreśl.   

Stanowisko 

archiwalne 

Brak dokładnej 

lokalizacji 

19 Bierawa 97-40 8 

Ślad osadnictwa Epoka kamienia 

  

Stanowisko 

archiwalne, 

lokalizacja na 

podstawie mapki 

Inst. Geolog. UW 
Ślad osadnictwa Nieokreślone 

20 Bierawa 97-40 17 

Ślad osadnictwa Epoka kamienia Paleolit 

 

Stanowisko 

archiwalne 

Brak dokładnej 

lokalizacji 

Ślad osadnictwa Epoka kamienia Neolit 

Osada Okres rzymski IV w 

Osada 
Okres wczesno -

,średniowiecz. 
XII w 
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Osada Okres średniow. XIII–XIV w 

21 Bierawa 98-40 18 Ślad osadnictwa Puch.lej Neolit  

Stanowisko 

archiwalne 

Brak lokalizacji 

22 Bierawa 97-40 19 

Ślad osadnictwa Pradzieje 

  

Stanowisko 

archiwalne 

Brak lokalizacji Ślad osadnictwa Okres średniow. 

23 Bierawa 98-40 20 
Grodzisko 

(domniemane) 
? Średniow.  

Stanowisko 

archiwalne ok. 

200m na SE od 

kościoła 

24 Bierawa 97-40 21 Ślad osadnictwa Epoka kamienna ?  

Stanowisko 

archiwalne 

brak lokalizacji 

25 Bierawa 97-40 22 Ślad osadnictwa Epoka kamienna ?  

Stanowisko 

archiwalne 

brak lokalizacji 

26 Bierawa 97-40 23 Ślad osadnictwa Epoka kamienna ?  

Stanowisko 

archiwalne ok. 

200m poniżej 

promu w Bierawie 

27 Bierawa 97-40 24 Ślad osadnictwa Nieokreśl. ?  

Stanowisko 

archiwalne 

brak lokalizacji 

28 Bierawa 97-40 25 

Ślad osadnictwa Okres rzym. 

III – IV w  

Stanowisko 

archiwalne 

brak lokalizacji Ślad osadnictwa Okres średniow. 

29 Bierawa 97-40 26 Ślad osadnictwa Okres lateński   

Stanowisko 

archiwalne 

brak lokalizacji 

30 Bierawa 97-40 27 

Ślad osadnictwa Epoka kamienna 
? 

? 

? 

 

Stanowisko 

archiwalne 

Brak lokalizacji 

Ślad osadnictwa Okres rzym. 

Ślad osadnictwa Okres średniow. 

31 Bierawa 97-40 28 Grodzisko Nieokreśl. ?  

Stanowisko 

archiwalne ok. 200 

m na pd. wsch. od 

kościoła 

32 Bierawa 97-40 29 osada 
Okres rzymski 

kultura przeworska 
  

Stanowisko 

archiwalne 

Dz. Nr 750/7 

33 Bierawa 97-40 30 Osada łużycka ?  

Stanowisko 

archiwalne  

Dz. Nr 698 i 

750/21 

34 Dziergowice 
98-40 

1 Ślad osadnictwa ? Średniow.  
Stanowisko 

archiwalne 

35 Dziergowice 
98 

2 
Ślad osadnictwa Cer. sznurkowa 

Neolit  
Stanowisko 

archiwalne Ślad osadnictwa Średniowiecze 

36 Dziergowice 98 3 Ślad osadnictwa ? Okres A-922/91 Dz. 506/1 
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Osada Kult. przeworska 
rzymski Dz. 540/1 

 

37 Dziergowice 98 5 Ślad osadnictwa ? Neolit  
Stanowisko 

archiwalne 

38 Dziergowice 98 6 

Ślad osadnictwa ? Neolit 

Epoka 

brązu 

 
Stanowisko 

archiwalne 
Ślad osadnictwa Kult. łużycka 

Ślad osadnictwa Średniowiecze 

39 Goszyce 98-42 1 Punkt osadniczy Kult.. łużycka 
Epoka 

brązu 
 Brak lokalizacji 

40 Goszyce 98-42 2 Ślad osadnictwa ? 
Późne 

średniow. 
 Dz. 139 

41 Grabówka 98-40 1 Punkt osadniczy ? ?  

Stanowisko 

archiwalne, brak 

lokalizacji 

42 Grabówka 98-40 2 Punkt osadniczy ? ?  

Stanowisko 

archiwalne, brak 

lokalizacji 

43 Grabówka 98-40 3 Punkt osadniczy ? ?  

Stanowisko 

archiwalne, brak 

lokalizacji 

44 Grabówka 98-40 4 Punkt osadniczy ? ?  

Stanowisko 

archiwalne, brak 

lokalizacji 

45 Grabówka 98-40 5 Punkt osadniczy ? ?  

Stanowisko 

archiwalne, brak 

lokalizacji 

46 Grabówka 98-40 6 Punkt osadniczy    

Stanowisko 

archiwalne, brak 

lokalizacji 

47 Grabówka 97-40 8 obozowisko   A-164/68 

Na terenie rzeki 

Bierawka. Na płn. 

od wsch. krańca 

wsi 

48 Grabówka 97 9 obozowisko    

Na terenie rzeki 

Bierawka, po 

wschodniej stronie 

drogi ze wsi do 

mostu 

49 Grabówka 97 10 Ślad osadnictwa   A-194/68 
Lokalizacja wg 

mapy archiwalnej 

50 Grabówka 97 11 Ślad osadnictwa pradzieje   

Stanowisko 

archiwalne, brak 

lokalizacji 

51 Kotlarnia 98-41 1 Punkt osadniczy  
XVI / XVII-

XVIII 
 

Lokalizacja wg 

mapy w archiwum 

KZA Opole  

52 Lubieszów 98-41 1 

Ślad osadnictwa ? Neolit 

 Dz. 527 Ślad osadnictwa Przeworska 
Okres 

rzymski 

Ślad osadnictwa Późne średn. XIV-XV w 

53 Lubieszów 98-40 2 Osada ? Neolit  Dz. 5524 
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54 Lubieszów 98-40 3 

Ślad osadnictwa ? Pradzieje 

XI-XII w 

XIV-XV w 

A-922/91 Dz. 543/2 Punkt osadniczy Wczesne średn. 

Osada Późne średn. 

55 Ortowice 98-41 1 Osada  Neolit  Brak lokalizacji 

56 Ortowice 98-41 2 
Ślad osadnictwa Epoka kamienna 

  

Lokalizacja wg 

opisu w archiwum 

MŚO Ślad osadnictwa Późne średniow. 

57 Ortowice 98-41 3 
Ślad osadnictwa Pradzieje 

  
Lokalizacja wg 

mapy archiwalnej Ślad osadnictwa Późn. średniow. 

58 Ortowice 98-41 4 Punkt osadniczy Późn. średniow. 
Późne 

średniow. 
 

Lokalizacja wg 

mapy w archiwum 

KZA Opole  

59 Ortowice 98-41 5 

Punkt osadniczy XI-XIII w 

?  

Lokalizacja wg 

mapy archiwalnej 

KZA Opole Punkt osadniczy XIV-XV w 

60 Ortowice 98-41 6 
Ślad osadnictwa 

? 
Pradzieje 

 Dz. Nr 110 
Osada XV w. 

61 Stara Kuźnia 98-41 1 
Cmentarzysko 

kurhanowe 
? ?  

Brak bliższej 

lokalizacji 

62 Stara Kuźnia 98-41 2 Punkt osadniczy ? ?  
Brak bliższej 

lokalizacji 

63 Stara Kuźnia 98-41 3 
Grodzisko lub 

kurhan 
? ?  

Lokalizacja wg 

mapy archiwalnej  

64 Stara Kuźnia 98-41 4 Osada Kult. łużycka   
Brak bliższej 

lokalizacji 

65 Stara Kuźnia 98-41 5 Punkt osadniczy  Neolit A-164/68 
Brak bliższej 

lokalizacji 

66 Stara Kuźnia 98-41 6 Ślad osadnictwa    
Brak bliższej 

lokalizacji 

67 Stare Koźle 98 1 

Punkt osadniczy 

 

Epoka 

kamienna 

A-326/71 
Lokalizacja wg 

mapy archiwalnej Punkt osadniczy 
Wczesne 

średniow. 

Grodzisko Średniow. 

68 Stare Koźle 98 2 Ślad osadnictwa  
Wczesne 

średniow. 
 

Brak bliższej 

lokalizacji 

69 Stare Koźle 98 3 Ślad osadnictwa  
Epoka 

kamienna 
 

Brak bliższej 

lokalizacji 

70 Stare Koźle 98 4 Skarb monet  
Okres 

rzymski 
 

Brak bliższej 

lokalizacji 
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ROZDZIAŁ IV 

WARUNKI GOSPODARCZE 
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Warunki gospodarcze 

1. Rolnictwo 

Rolnictwo jest jedną z podstawowych działalności gospodarczych gminy Bierawa. Wśród 

gruntów rolnych zdecydowanie przeważają gleby o najniższej jakości (klasy IV VI), które 

łącznie zajmują aż 77,3% ogólnej powierzchni gruntów ornych. Gleby najwyższej jakości 

(klasy I – III) zajmują zaledwie 22,7% powierzchni gruntów ornych. 

Skałami macierzystymi dla gminy Bierawa są utwory czwartorzędowe ułożone  

z piasków i glin pochodzenia aluwialnego. W dolinach rzecznych występują ponadto utwory 

organiczne.  

Przybliżona ich inwentaryzacja przedstawia się następująco: 

Rodzaje gleb 
Zajmowana powierzchnia 

ha % 

Gliny (gleby gliniaste) 1 454,0 51,2 

Piaski (gleby piaskowe) 1 168,0 41,1 

organiczne 219 7,7 

 

Z powyższych utworów utworzyło się kilka typów gleb, które różnią się między sobą nie 

tylko morfologią profilu glebowego ale i właściwościami fizycznymi, chemicznymi 

i biologicznymi. 

Typy gleb 
Zajmowana powierzchnia 

ha % 

mady 1 950,0 67,2 

brunatne 529,0 18,6 

organiczne 219,0 7,6 

pseudobielicowe 6,5 6,4 

czarne ziemie 1,0 0,01 

Jak wynika z załączonego zestawienia w gminie dominują mady, zwane często glebami 

aluwialnymi, wypełniającymi doliny rzek. 

 

1.2. Klasy bonitacyjne 

Klasyfikacja gleb w gminie Bierawa wykonana została w latach sześćdziesiątych 

 i jest na bieżąco aktualizowana. 

W ogólnym areale gminy Bierawa użytki rolne stanowią około 22,4 % ogólnej powierzchni 

gminy. Wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej jest niski i wynosi 64 pkt. 

(woj. opolskie 89 %). Wg stanu ewidencji gruntów ogólna powierzchnia gminy wynosi 11 
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924 ha (1,4 % powierzchni województwa opolskiego), na którą składa się 2 673 ha użytków 

rolnych, w tym: 

- 1 988 ha gruntów rolnych 

- 21 ha sadów 

- 450 ha łąk 

- 214 ha pastwisk 

 

Tabela nr 10  Struktura klas bonitacji gruntów w gminie Bierawa 

Klasy bonitacji użytków rolnych w % 

I II III IV V VI 

- 3,2 33,4 25,1 21,8 24,0 

 

Wyrazem przydatności warunków przyrodniczych do produkcji rolniczej jest ocena 

składowych elementów środowiska rolniczego (gleby, agroklimatu, rzeźby terenu i warunków 

wodnych). 

Z  uwagi na występowanie na terenie gminy Bierawa użytków rolnych wysokich klas 

bonitacyjnych, wskazuje się na ich ochronę przed zmianą sposobu użytkowania. 

Obszarami rolnymi wyłączonymi z zabudowy i objętymi szczególną ochroną są: 

kompleksy użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego zaliczonych do 

gleb I-II-III klasy, przede wszystkim występujących w dolinie Odry.  

Na terenie gminy Bierawa funkcjonuje 760  indywidualnych gospodarstw rolnych. 

Przeciętna powierzchnia jednego gospodarstwa wynosi ok.3 ha (w województwie 12,3 ha, 

w kraju 7,9 ha). Pod względem areału najwięcej gospodarstw znajduje się  w grupie do               

1 ha – 600, co stanowi około 79% ogółu gospodarstw. Taka struktura wskazuje na duże 

rozdrobnienie gospodarstw rolnych. 

 

Tabela nr 11  Struktura gospodarstw rolnych na terenie gminy Bierawa 

Lp Gospodarstwa rolne Liczba 

1 Ogółem 760 

2 do 1 ha łącznie 600 

3 powyżej 1 ha do mniej niż 5 ha 104 

4 od 5 ha do mniej niż 10 ha 22 

5 od 10 ha do mniej niż 15 ha 10 

6 15 ha 24 

Źródło: www. stat gov.pl (Powszechny Spis Rolny 2010 r. 
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Struktura zasiewów na terenie gminy Bierawa wg Powszechnego Spisu Rolnego 2010 r. 

przedstawia tabela poniżej: 

 

Tabela nr 12  Struktura głównych zasiewów w gminie  

Lp Rodzaj 
Powierzchnia 

(w ha) 

1 zboża razem  1 288,54 

2 zboża podstawowe z mieszankami zbożowymi  930,63 

3 uprawy przemysłowe 185,47 

4 rzepak i rzepik razem 185,42 

5 ziemniaki  11,92 

6 warzywa gruntowe 1,10 

 

2. Sytuacja gospodarcza 

W gminie Bierawa funkcjonuje 500 zarejestrowanych podmiotów gospodarczych (stan na 

31.12.2013 r.). W przeważającej większości podmioty te reprezentują sektor  

prywatny i należą do właścicieli krajowych. Ok. 77 % podmiotów gospodarczych to zakłady 

osób fizycznych. Pozostałe podmioty gospodarcze to według ilości: spółki prawa 

handlowego, stowarzyszenia i organizacje społeczne oraz spółki z udziałem kapitału 

zagranicznego. W ostatnich latach liczba przedsiębiorstw rośnie, wskaźnik 

przedsiębiorczości wyrażony liczbą podmiotów gospodarczych na 10 000 mieszkańców 

wynosi dla gminy Bierawa  607, jest jednak dużo niższy od wskaźnika dla powiatu 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego (900), a średnia w województwie wynosi 964. 

Obserwuje się stały wzrost ilości podmiotów gospodarczych w sektorze prywatnym, przy 

jednoczesnym utrzymaniu ilości firm państwowych. Czynionych jest wiele starań w celu 

pozyskania kolejnych inwestorów, przygotowywane są tereny pod inwestycje. 

 

Tabela nr 13 Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w gminie Bierawa 

Lp Rok 
Liczba zarejestrowanych podmiotów 

gospodarczych ogółem 
Sektor publiczny Sektor prywatny 

1 2009 431 18 413 

2 2010 477 18 459 

3 2011 472 18 454 

4 2012 488 18 470 

5 2013 500 18 482 

Źródło: www. Stat gov.pl (Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON wg sekcji PKD 

w 2013 r. 
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W sektorze gospodarczym w gminie znacząco przeważają podmioty działające  

w sektorze prywatnym, w ramach którego największą rolę odgrywają osoby fizyczne 

prowadzące działalność gospodarczą. 

Podmioty działające w sektorze publicznym stanowią niewielki odsetek całej liczby 

podmiotów, największe znaczenie odgrywają państwowe i samorządowe jednostki prawa 

budżetowego. Drugą grupą podmiotów działających w ramach tego sektora są spółki 

handlowe, jednak ich znaczenie jest znacznie mniejsze niż pozostałych podmiotów. Bierawa 

to gmina przemysłowo – rolnicza. Na jej terenie funkcjonuje około 70 gospodarstw rolnych, 

15 dużych zakładów przemysłowych i wiele przedsiębiorstw handlowo – usługowych. Gmina 

położona jest 25 km od węzłów „Olszowa” i ‘Kleszczów” autostrady A4. Przez gminę 

przebiegają trasy dróg wojewódzkich, wzdłuż których wydzielono strefy przemysłowo – 

usługowe pod nowe inwestycje. 

 

Tabela nr 14 Podział podmiotów gospodarki narodowej w gminie Bierawa 

W sektorze publicznym 

 podmioty gospodarki narodowej ogółem  18 

 państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego ogółem 12 

 spółki handlowe 1 

W sektorze prywatnym 

 podmioty gospodarki narodowej ogółem 470 

 osoby fizyczne 377 

 spółki prawa handlowego 32 

 spółki z udziałem kapitału zagranicznego 8 

 spółdzielnie 2 

 fundacje 2 

 stowarzyszenia i organizacje społeczne 23 

Źródło: www.stat.gov.pl, 2012 r. 

W gminie znajduje się duża bocznica kolejowa linii Kędzierzyn – Koźle do granicy 

państwa. Ten dogodny układ komunikacyjny sprzyja rozwojowi gospodarczemu.  

Nie bez znaczenia jest także przyjazna polityka władz gminy wobec inwestorów. 

Na terenie gminy działają duże podmioty zagraniczne. Betafence - 100 % kapitał 

holenderski, Rinnen – kapitał niemiecki i PL – Bitunova – kapitał austriacki, Cemex Polska 

Sp. z o.o. – kapitał meksykański, Spotlight, Britop Lighting – kapitał niemiecki. 

Przemysł wydobywczy na terenie gminy Bierawa reprezentowany jest przez Kopalnię 

Kotlarnia S.A., Górażdze Kruszywa Sp. z o.o. oraz Cemex Polska Sp. z o.o. Tereny 

eksploatacyjne Kopalni Piasku Kotlarnia zajmują powierzchnię około 570 ha, Kopalni 

Górażdże Kruszywa około 97 ha, a firmy Cemex Polska Sp. z o.o. ok. 100 ha. 
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Tabela nr 15 Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane na terenie gminy Bierawa 

wg. wybranych sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) w 2013 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: www. Stat gov.pl  Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON 

wg sekcji PKD 2013 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa sekcji wg PKD 
Ilość podmiotów  

w 2013 r. 

A. Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i rybołówstwo 33 

B. Górnictwo i wydobywanie 1 

C. Przetwórstwo przemysłowe 40 

D. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą 

wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 
1 

E. Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami 2 

F. Budownictwo 66 

G. Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych , włączając 

motocykle 
126 

H. Transport, gospodarka magazynowa 41 

I. Działalność związana z zagospodarowaniem i usługami gastronomicznymi 19 

J.  Informacja i komunikacja 3 

K. Działalność finansowa i ubezpieczenia 12 

L. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 6 

M. Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 40 

N. Działalność z zakresu usług administrowania i działalność wspierająca 14 

O. Administracja publiczna i Obrona narodowa , obowiązkowe zabezpieczenia 

społeczne 
11 

P. Edukacja 13 

Q. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 20 

R. Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 15 

S. Pozostała działalność usługowa 37 

Ogółem 500 
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ROZDZIAŁ V 

WARUNKI DEMOGRAFICZNE 
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Warunki demograficzne 

1. Gęstość zaludnienia 

 

Według stanu na dzień 31.12.2013 r. na 1 km2 powierzchni ogólnej w gminie Bierawa 

przypadało 65 mieszkańców. Na przestrzeni lat 1995 – 2013 wskaźnik gęstości zaludnienia 

był zróżnicowany i kształtował się od 85 do 65 osób /1 km2 powierzchni ogólnej gminy. 

Decydujący wpływ na wskaźnik zaludnienia ma powierzchnia lasów. W gminie Bierawa lasy 

zajmują 63 % powierzchni ogólnej.  

Wyłączając powierzchnię lasów, wskaźnik gęstości zaludnienia poza terenami leśnymi 

wynosi 111 osób /1 km2 . 

Ogólna liczba ludności w gminie Bierawa na koniec 2016 r. wynosiła 7 898 mieszkańców, 

w tym 52 % stanowiły kobiety, a 48 % mężczyźni. Zmiany struktury demograficznej w latach 

2005 –2013 prezentuje tabela nr 16. 

 

Tabela nr 16  Struktura demograficzna gminy Bierawa w latach 2005 - 2016 

Wyszczególnienie 2006 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Ogółem 8 060 8 029 7 943 7 943 7 959 7 751 7 770 7 811 7 809 7829 7866 7898 

Mężczyźni 3 883 3 864 3 822 3 824 3 829 3 722 3 735 3 757 3 748 3757 3777 3806 

Kobiety 4 177 4 165 4 121 4 119 4 130 4 029 4 035 4 054 4 061 4072 4089 4092 

Przyrost naturalny 

Ogółem - 17 - 5 - 15 - 1 - 19 - 21 - 10 11 - 31 - 9 - 13 - 89 

Mężczyźni - 13 - 7 - 5 3 - 12 - 11 - 6 4 21    

Kobiety - 4 2 - 10 - 4 - 7 - 10 -- 4 6 10    

Źródło: Opracowano na podstawie danych GUS. 

 

Dane GUS zaprezentowane w tabeli wskazują, że liczba ludności na terenie gminy 

Bierawa w latach 2006 – 2016 spadła o 2 %. Wpływ na taką sytuację miał niekorzystny, 

ujemny przyrost naturalny w każdym roku analizy, który oznacza przewagę zgonów nad 

liczbą urodzin. Powodem spadku liczby mieszkańców może być też coraz powszechniejsze 

emigrowanie ludzi młodych do większych miast lub za granicę w celu dalszego kształcenia 

się lub w poszukiwaniu pracy zarobkowej. 

Z danych zaprezentowanych w tabeli nr 17  wynika, że największa liczba ludności gminy 

Bierawa zamieszkuje sołectwo Dziergowice (1 703 osób).  

Następnymi w kolejności sołectwami najliczniejszymi pod względem liczby mieszkańców 

są Bierawa (1 360 osób), Stare Koźle (831 osób). 
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Tabela nr 17 Zestawienie liczby mieszkańców na terenie poszczególnych sołectw 

gminy Bierawa (stan na luty 2018 r.) 

 

L.P. 
SOŁECTWO 

LICZBA 

MIESZKAŃCÓW 

1. Bierawa 1 346 

2. Brzeźce 564 

3. Dziergowice 1 655 

4. Goszyce 169 

5. Grabówka 182 

6. Korzonek 220 

7. Kotlarnia 555 

8. Lubieszów 533 

9. Ortowice 249 

10. Solarnia 481 

11. Stara Kuźnia 642 

12. Stare Koźle 852 

 RAZEM 7 448 

Źródło: Urząd Gminy Bierawa 

 

2. Struktura wiekowa ludności 

Struktura wiekowa gminy Bierawa charakteryzuje się optymistycznym wzrostem liczby 

ludności w wieku produkcyjnym (wzrost o 2,6 % w stosunku do roku 2005). Niekorzystnym 

zjawiskiem jest natomiast systematyczny spadek ludności w wieku przedprodukcyjnym 

(spadek o 2,0 % w stosunku do roku 2005) oraz wzrost liczby ludności w wieku 

poprodukcyjnym (wzrost o 0,4 % w porównaniu z  do rokiem 2005). Nie jest to zjawisko 

korzystne, gdyż wraz z ujemnym przyrostem może świadczyć o starzeniu się społeczeństwa 

lokalnego, co pociąga za sobą wiele konsekwencji. 

 

3. Migracja ludności 

Dane GUS dotyczące kierunków migracji mieszkańców gminy Bierawa wykazują, że 

kierunkami migracji są zarówno obszary wiejskie, miejskie, jak i obszary leżące poza 

granicami Polski. 

W roku 2012 na terenie gminy Bierawa spośród wszystkich nowo zameldowanych osób 

70,2 % stanowili mieszkańcy z miast, 28,9 % z terenów wiejskich. W przypadku wymeldowań 
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sytuacja była podobna tzn. więcej osób wymeldowało się do miast (59,8 %) niż na wieś 

(19,6 %), natomiast za granicę wymeldowało się 20,6 % osób. 

W latach 2007 – 2013 liczba mieszkańców województwa opolskiego zmniejszyła się 

o (2,2 % w przypadku mężczyzn i 2,3 % w przypadku kobiet). 

Na podstawie danych o liczbie ludności na terenie gminy Bierawa w latach 2005 – 2013, 

a także na podstawie prognozy liczby ludności na obszarach wiejskich województwa 

opolskiego opracowanej przez GUS, wykonano prognozę demograficzną dla gminy Bierawa 

do roku 2028 przedstawioną w tabeli nr 18 

 

Tabela nr 18 Zestawienie prognozowanej liczby mieszkańców na terenie 

poszczególnych sołectw gminy Bierawa (stan na 31.12.2013 r.) 

Lp Rok 
Prognozowana liczba mieszkańców 

gminy Bierawa) 

1 2013 7 719 

2 2014 7 692 

3 2015 7 666 

4 2016 7 639 

5 2017 7 613 

6 2018 7 588 

7 2019 7 562 

8 2020 7 542 

9 2021 7 519 

10 2022 7 495 

11 2023 7 470 

12 2024 7 442 

13 2025 7 414 

14 2026 7 383 

15 2027 7 352 

16 2028 7 319 

Źródło: Sporządzono na podstawie długoterminowej prognozy 

 liczby ludności opracowanej przez GUS 
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ROZDZIAŁ VI 

JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW 
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Jakość życia mieszkańców 

1. Zabudowa mieszkaniowa 

Ogólna liczba mieszkań na terenie gminy Bierawa na koniec 2013 r. wynosiła  

2 567 mieszkań i wzrosła od 2002 r. o 144 mieszkania tj. 5,4 %. Tabela nr 19 wskazuje 

również, że największy wzrost mieszkań nastąpił wśród właścicieli będących osobami 

fizycznymi. Natomiast tendencja malejąca liczby mieszkań występuje w zasobach 

komunalnych gminy oraz zasobach zakładów pracy. Zasoby mieszkaniowe pozostałych 

podmiotów pozostają na tym samym poziomie. 

W latach 2008 – 2011 brak jest danych odnośnie liczby mieszkań stanowiących własność 

poszczególnych podmiotów, gdyż od 2008 r. GUS zmienił obowiązek składania 

sprawozdania przez samorządy terytorialne w tym zakresie. Wymagane są jedynie 

informacje dotyczące ogólnej liczby mieszkań, izb i powierzchni użytkowej mieszkań z terenu 

danej gminy. 

Z danych zawartych w tabeli nr 19  oraz zaprezentowanych na wykresach  

 zaobserwowano wspomniany powyżej korzystny, systematyczny wzrost liczby mieszkań na 

terenie gminy Bierawa, któremu automatycznie towarzyszy ciągły wzrost ich powierzchni. 

W ostatnim roku analizy w porównaniu z rokiem 2002 powierzchnia mieszkań na terenie 

gminy Bierawa zwiększyła się o 2 662,00 m2 co stanowi 2,20 %. 
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Tabela nr 19   Stan infrastruktury mieszkaniowej na terenie gminy Bierawa 

 

Wyszczególnienie 
Jednostka 

miary 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ogółem 

Mieszkania mieszkanie 2 423 2 430 2 448 2 448 2 452 2 464 2 471 2 479 2 483 2 491 2 567 2580 

Izby izba 11 490 11 529 11 599 11 627 11 650 11 719 11 757 11 804 11 825 11 869 12 519 12 582 

Powierzchnia 

mieszkań 
m

2
 223 136 224 792 226 124 226 825 227 480 229 530 230 649 232 215 232 729 234 186 249 756 251 465 

zasoby gminy 

Mieszkania mieszkań 144 105 105 92 92 85       
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Technologie zastosowane w budynkach funkcjonujących na terenie gminy Bierawa 

zmieniły się wraz z upływem czasu i rozwojem nowych technologii wykonania materiałów 

budowlanych oraz wymogów normatywnych. Począwszy od najstarszych budynków, 

w których zastosowano mury wykonane z cegły oraz kamienia wraz z drewnianymi stropami, 

a kończąc na budynkach najnowocześniejszych, w których zastosowano ocieplenie przegród 

budowlanych materiałami termoizolacyjnymi.  

 

Tabela nr 20 Zestawienie liczby mieszkań na terenie gminy Bierawa 

Nazwa miejscowości Liczba budynków mieszkalnych w miejscowości 

Bierawa 357 

Dziergowice 547 

Brzeźce 174 

Grabówka 56 

Goszyce 41 

Kotlarnia 35 

Lubieszów 174 

Ortowice 96 

Solarnia 163 

Stara Kuźnia 171 

Stare Koźle 257 

Korzonek 17 

 

2. Ochrona przeciwpożarowa 

Gmina Bierawa jest wyposażona w 9 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Tradycja 

strażacka w niektórych okręgach sięga XIX w. W/w jednostki OSP są zlokalizowane 

w sołectwach: Bierawa, Brzeźce, Dziergowice, Goszyce, Kotlarnia, Lubieszów, Solarnia, 

Stare Koźle i Stara Kuźnia. 

Ilość jednostek OSP zabezpiecza potrzeby w zakresie pożarnictwa na terenie gminy. 

 

3. Zieleń 

Gmina Bierawa w porównaniu z innymi obszarami województwa opolskiego nie wyróżnia 

się szczególnymi walorami zieleni parkowo – pałacowej. 
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Na terenie gminy funkcję ochronną pełnią lasy stanowiące otulinę bioklimatyczną. Zieleń 

wypoczynkowa i izolacyjna towarzyszy osiedlom mieszkaniowym w Kotlarni i Korzonku. 

Zieleń towarzysząca przy ogrodach przydomowych, obiektach usługowych oraz użyteczności 

publicznej. 

Pracownicze ogródki działkowe, które zaliczane są do zieleni wypoczynkowej 

zlokalizowane są w sołectwach: Kotlarnia, Stara Kuźnia i osiedlu Korzonek. Ogólna 

powierzchnia ogródków działkowych na terenie gminy Bierawa wynosi 12 ha. 

 

Tabela nr 21 Wykaz i charakterystyka pracowniczych ogródków działkowych 

LP Określenie położenia zespołu ogródków działkowych 

Pow. 

terenu 

[ha] 

Sposób 

zagospodarowania 

1 Kotlarnia – przy osiedlu mieszkaniowym Kopalni Piasku Podsadzkowego 2,97 urządzony 

2 Osiedle Korzonek – przy osiedlu mieszkaniowym W.Z.A.  urządzony 

3 Stara Kuźnia – przy osiedlu mieszkaniowym W.Z.A.  urządzony 

4 ogółem 12,01  

 

4. Cmentarze 

Na terenie gminy Bierawa funkcjonuje sześć cmentarzy, w tym trzy cmentarze zabytkowe 

zlokalizowane w sołectwach: Bierawa, Dziergowice i Stare Koźle. 

Powierzchnia cmentarzy na terenie gminy wynosi ok. 4 ha. 

 

Tabela nr 22 Wykaz cmentarzy 

LP Nazwa Miejscowość Pow. terenu [ha] 
Procent 

wykorzystania 

1 Cmentarz wyznaniowy Bierawa 1,16 80 % 

2 Cmentarz wyznaniowy Dziergowice 0,69 100 % 

3 Cmentarz komunalny Kotlarnia 0,52 10 % 

4 Cmentarz wyznaniowy Stare Koźle 0,90 95 % 

5 Cmentarz wyznaniowy Stara Kuźnia 0,18 60 % 

6 Cmentarz wyznaniowy Lubieszów 0,50 10 % 

   3,95  

 

 

 

 

Id: 9065739E-8024-42D4-8271-19C81A2BA928. Podpisany



str. 82 

 

5. Komunikacja 

Na terenie gminy Bierawa występują dwa systemy komunikacyjne: kolejowy  

i drogowy. Potrzeby komunikacyjne mieszkańców gminy zaspokajane są obecnie przez 

system drogowy, pełniący podstawową rolę w powiązaniach komunikacyjnych obszaru 

gminy z obszarami wyższego rzędu. 

 

5.1. Komunikacja kolejowa 

System kolejowy pełni funkcję uzupełniającą w powiązaniach komunikacyjnych gminy. 

Przez teren gminy przebiega linia kolejowa nr 151 relacji Kędzierzyn – Racibórz 

z przystankiem kolejowym w Bierawie i Dziergowicach. 

Ponadto przez teren gminy przebiega linia kolejowa o znaczeniu miejscowym 

 nr 890 relacji Bierawa – Grupa Azoty ZAK S.A. Kędzierzyn-Koźle. 

 

5.2. Drogi wojewódzkie 

Sieć dróg wojewódzkich na terenie gminy Bierawa relacji północ – południe łączy 

aglomerację śląską z województwem opolskim. Droga nr 408 relacji Kędzierzyn – Koźle – 

Gliwice w stanie obecnym jest jednojezdniowa o dwóch pasach ruchu, nawierzchni 

bitumicznej i szerokości jezdni 5,5 m. Na całym swym przebiegu nie odpowiada ona 

parametrom stawianym drodze III klasy technicznej. Jej długość na odcinku Brzeźce – 

Goszyce wynosi 15,27 km. 

Droga wojewódzka nr 425 relacji Bierawa – Rudy jest jednojezdniowa o dwóch pasach 

ruchu, nawierzchni bitumicznej i szerokości jezdni 5,1 m. Na całym swym przebiegu przez 

teren gminy, szczególnie przez sołectwa: Lubieszów, Dziergowice, Solarnia nie odpowiada 

ona parametrom drogi IV klasy technicznej. Na odcinku Bierawa – Solarnia jej długość 

wynosi 10,7 km 

W związku z powyższym konieczna jest budowa obwodnicy na odcinku drogi 

wojewódzkiej nr 425 w celu wyeliminowania uciążliwości tranzytowego ruchu 

samochodowego z obszaru zabudowanego w sołectwach: Bierawa, Dziergowice  

i Solarnia. Przebudowa odcinka drogi 425 stanowi zadanie ponadlokalne i od lat jest 

wnioskowane do ujęcia w programach rządowych. 

Do zadań lokalnych służących realizacji celów publicznych jest wymagana kontynuacja 

modernizacji dróg gminy i przestrzeni publicznych z rozszerzeniem zakresu robót o budowę 

dróg ruchu samochodowego, ścieżek rowerowych oraz chodników dla pieszych. 

 

5.3. Drogi powiatowe 

Są to drogi V klasy technicznej, przy czym większość nie spełnia wymagań normatywu 

technicznego tej klasy. 

Drogi powiatowe odgrywają istotną rolę w powiązaniach komunikacyjnych terenu gminy 

z układem drogowym wyższego rzędu i są następujące: 
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5.4. Drogi gminne (lokalne)  

Na terenie gminy Bierawa jest 80 odcinków dróg gminnych. Są one uzupełnieniem 

kołowej komunikacji wewnętrznej ułatwiając połączenie pomiędzy wsiami. Stanowią 

równocześnie trasy transportu płodów rolnych, a także ułatwiają dojazd do pól uprawnych 

mieszkańcom gminy. 

Wykaz dróg zaliczonych do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Bierawa 

Lp Numer drogi Nazwa drogi (ulicy) 

Stara Kuźnia 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

G 108102 1603022 

G 108103 1603022 

G 108104 1603022 

G 108105 1603022 

G 108106 1603022 

G 108190 O1600322 

G 109105 1603022 

G 109118 1603022 

G 109119 1603022 

G 109120 1603022 

ul. Leśna 

ul. Kołodzieja 

ul. 22 Lipca 

ul. Ogrodowa 

ul. Krasickiego 

ul. Parkowa 

ul. Jodłowa 

ul. Dębowa 

ul. Sosnowa 

ul. Świerkowa 

Ortowice 

11 

12 

13 

G 108107 1603022 

G 108192 1603022 

G 108193 1603022 

ul. Polna 

ul. Wiejska 

ul. Górnicza 

Lubieszów 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

G 108108 1603022 

G 108109 1603022 

G 108110 1603022 

G 108111 1603022 

G 108112 1603022 

G 108113 1603022 

G 108191 1603022 

G 108192 1603022 

G 108194 1603022 

G 109128 1603022 

ul. 9 Maja 

ul. Krótka 

ul. Okrężna 

ul. Polna 

ul. Odrzańska 

ul. Leśna 

ul. Nowa 

ul. Kwiatowa 

ul. Strażacka 

ul. Sosnowa 

Nr drogi Trasa Długość na terenie gminy [km] 

27 402 Kędzierzyn - Kotlarnia 8, 363 

27 404 Cisek - Bierawa 2,290 

27 449 Korzonek - Bierawa 2,408 

27 450 Bierawa - do drogi 408 1,722 

27 463 Kotlarnia – Tworóg Mały (przez las) 6,500 

27 433 Ortowice – Stara Kuźnia 2,770 
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Brzeźce 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

G 108114 1603022 

G 108115 1603022 

G 108116 1603022 

G 108117 1603022 

G 108187 1603022 

G 109103 1603022 

ul. Nowa 

ul. Odrzańska 

ul. Kościelna 

ul. Łąkowa 

ul. Rybna 

ul. Gliwicka 

Stare Koźle 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

G 108118 1603022 

G 108119 1603022 

G 108120 1603022 

G 108121 1603022 

G 108122 1603022 

G 108123 1603022 

G 108124 1603022 

G 108125 1603022 

G 108126 1603022 

G 108127 1603022 

G 108128 1603022 

G 108129 1603022 

G 108130 1603022 

G 108131 1603022 

G 108132 1603022 

G 108133 1603022 

G 108195 1603022 

G 109104 1603022 

G 109108 1603022 

ul. Melcza 

ul. Polna 

ul. Leśna 

ul. Piaskowa 

ul. Konopnickiej 

ul. Przedszkolna 

ul. Zamknięta 

ul. Nowa 

ul. Smolenia 

ul. Stolorza 

ul. Sobieskiego 

ul. Leszczyka 

ul. Wolności 

ul. Kościelna 

ul. Szkolna 

ul. Kościuszki 

ul. Ogrodowa 

ul. Wierzbowa 

ul. Okrężna 

Solarnia 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

G 108134 1603022 

G 108135 1603022 

G 108136 1603022 

G 108137 1603022 

G 108138 1603022 

G 108139 1603022 

G 108140 1603022 

G 108141 1603022 

G 108142 1603022 

ul. Dolna 

ul. Kościuszki 

ul. Powstańców 

ul. Jakuba 

ul. Leśna 

ul. Kwiatowa 

ul. Sienkiewicza 

ul. Raciborska 

ul. Szeli 
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Bierawa 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

G 108143 1603022 

G 108144 1603022 

G 108145 1603022 

G 108146 1603022 

G 108147 1603022 

G 108148 1603022 

G 108149 1603022 

G 108150 1603022 

G 108151 1603022 

G 108152 1603022 

G 108153 1603022 

G 108154 1603022 

G 108155 1603022 

G 108156 1603022 

G 108157 1603022 

G 108158 1603022 

G 108159 1603022 

G 108160 1603022 

G 108161 1603022 

G 108109 1603022 

G 108110 1603022 

ul. 3 Maja 

ul. Dębowa 

ul. Wiory 

ul. Serżyski 

ul. Kościuszki 

ul. Ogrodowa  

ul. Dolna 

ul. Leśna 

ul. 22 Lipca 

ul. Jacka 

ul. Sobieskiego 

ul. Polna 

ul. Kościelna 

ul. Sienkiewicza 

ul. Dąbrowy 

ul. Krótka 

ul. Wojska Polskiego 

ul. Dąbrowskiego 

ul. Paderewskiego 

ul. Jana Pawła II 

ul. Cicha 

Dziergowice 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

G 108162 1603022 

G 108163 1603022 

G 108164 1603022 

G 108166 1603022 

G 108167 1603022 

G 108168 1603022 

G 108169 1603022 

G 108170 1603022 

G 108171 1603022 

G 108172 1603022 

G 108173 1603022 

G 108174 1603022 

G 108175 1603022 

G 108176 1603022 

G 108177 1603022 

G 108178 1603022 

G 108179 1603022 

G 108180 1603022 

G 108181 1603022 

G 108182 1603022 

G 108183 1603022 

ul. Turska 

ul. Olszowa 

ul. Polna 

ul. Wodna 

ul. Leśna 

ul. Powstańców Śląskich 

ul. Graniczna 

ul. Parkowa 

ul. Brzozowa 

ul. Kolejowa 

ul. Słoneczna 

ul. Ogrodowa 

ul. Klasztorna 

ul. Wąska 

ul. Olimpijska 

ul. Sportowa 

ul. Sienkiewicza 

ul. Piaskowa 

ul. Kwiatowa 

ul. Krótka 

ul. Nowa 

Id: 9065739E-8024-42D4-8271-19C81A2BA928. Podpisany



str. 86 

 

100  

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

G 108184 1603022 

G 108189 1603022 

G 108190 1603022 

G 108196 1603022 

G 108197 1603022 

G 109102 1603022 

G 109117 1603022 

G 109130 1603022 

ul. Kościelna 

ul. Sosnowa 

ul. Łagodna 

ul. Konopnickiej 

ul. Morcinka 

ul. Dworcowa 

ul. Lawendowa 

ul. Stawowa 

Korzonek 

108 

109 

G 108186 1603020 

G 108186 1603020 

ul. Nowa 

ul. Leśna 

Goszyce 

110 

111 

112 

G 1081910 1603022 

G 109106 1603022 

G 109107 1603022 

ul. Wiejska 

ul. Dolna 

ul. Gajowa 

Grabówka 

113 G 108198 1603022 ul. Wiejska 

Dane uzyskane z Urzędu Gminy Bierawa 

 

5.5. Komunikacja wodna 

  Zachodnią granicę gminy Bierawa stanowi rzeka Odra, która jest drogą wodną 

śródlądową II klasy technicznej międzynarodowej. Na terenie gminy nie ma żadnych 

punktów załadunkowych lub wyładunkowych. Obsługująca ten szlak wodny Odra 

wykorzystana może być przez barki o wyposażeniu od 500t do 600t, w związku z czym 

w perspektywie przewidywana jest modernizacja koryta rzeki. 

 

6. Infrastruktura techniczna 

6.1. Gospodarka wodno – ściekowa  

6.1.1. Zaopatrzenie w wodę 

Na terenie gminy Bierawa zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków, 

realizowane są przez jednostkę organizacyjną, działającą w formie zakładu budżetowego – 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie.  

Infrastruktura wodociągowa w gminie opiera się na funkcjonujących trzech komunalnych 

wodociągach grupowych, które zaopatrują w wodę wszystkie wsie gminy.  

Są to:  

- wodociąg grupowy Korzonek (ujęcie w miejscowości Korzonek), ujęcie wody dla tego 

wodociągu stanowią dwie studnie głębinowe AR – bis i AR (studnia awaryjna), 

obejmujące zasięgiem obsługę sołectw: Bierawa, Grabówka, Korzonek, Ortowice, 

Stara Kuźnia, Kotlarnia i Goszyce 
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- wodociąg grupowy Stare Koźle (ujęcie w Starym Koźlu), ujęcie wody dla tego 

wodociągu stanowią duże studnie głębinowe: podstawowa i awaryjna, obejmujący 

swoim zasięgiem obsługę wsi Stare Koźle i Brzeźce 

- wodociąg grupowy Dziergowice (ujęcie w Dziergowicach), ujęcie wody dla tego 

wodociągu stanowi studnia głębinowa (własność gminy Bierawa), obejmujący 

zasięgiem wsie: Dziergowice, Lubieszów i Solarnia. 

Na terenie gminy Bierawa oprócz w/w ujęć istnieją zakładowe ujęcia wód podziemnych. 

Studnia S3 i S4 w Kotlarni- własność Kopalni Piasku Kotlarnia S.A.  

i pompownia Łącza własność Grupy Azoty ZAK SA. 

 

Tabela nr 23   Sieć wodociągowa w gminie Bierawa  

Lp Wodociągi j.m. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 
Długość czynnej sieci rozdzielczej 

(bez przyłączy) 
km 85,4 86,7 86,7 88,9 88,9 89,0 

2 Podłączenia do budynków szt. 2 190 2 079 2 079 2 087 2 148 2 169 

3 
Woda dostarczana gospodarstwom 

domowym 
tys. m

3
 172,5 168,8 175,0 176,9 185,4 176,9 

Źródło: www.stat.gov pl 

 

6.1.2. Odprowadzenie ścieków 

Obecnie na terenie gminy Bierawa funkcjonuje opracowana w 1999 r. i sukcesywnie 

wdrażana koncepcja systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków dla całej gminy: 

- odprowadzenie ścieków z Bierawy, Starego Koźla i Brzeziec do oczyszczalni 

w Kędzierzynie Koźlu, 

- odprowadzenie ścieków z Goszyc, Kotlarni , Starej Kuźni, Ortowic, Korzonka, 

Grabówki, Solarni kolektorami sanitarnymi wraz z przepompowniami do oczyszczalni 

ścieków w Grupie Azoty ZAK SA w Kędzierzynie – Koźlu, 

- odprowadzenie ścieków z Dziergowic i Lubieszowa realizowane jest obecnie  

i będzie realizowane w najbliższych latach, z odprowadzeniem ścieków do 

oczyszczalni w Grupie Azoty ZAK S.A. 

Oprócz ścieków wytwarzanych przez bytowanie ludzi na terenie miejscowości powstają 

ścieki opadowe. Ten rodzaj ścieków związany jest z występowaniem zwartej zabudowy 

z małą ilością odsłoniętej gleby 

Na terenie gminy Bierawa brak jest zorganizowanych systemów odprowadzania wód 

opadowych. Kanalizacja przydrożna wód opadowych funkcjonuje fragmentarycznie na 

obszarze sołectw: Bierawa, Dziergowice, Stara Kuźnia, Lubieszów, Stare Koźle, Solarnia 

i Brzeźce. Wymagane jest opracowanie koncepcji systemów odprowadzania wód opadowych 

dla całej gminy oraz budowa kanalizacji deszczowej. 
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Tabela nr 24  Sieć kanalizacyjna w gminie Bierawa  

Lp Kanalizacja j.m. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 Długość czynnej sieci sanitarnej (ogółem) km 69,7 70,1 71,8 79,3 79,3 79,4 

2 Podłączenia do budynków szt. 1 030 1 110 1 128 1 160 1 208 1 222 

3 Ścieki odprowadzane komunalne (razem) tys. m
3
 117,0 147,3 159,0 148,0 154,0 154,0 

Źródło: www.stat.gov pl 

 

6.2. Zaopatrzenie w energię elektryczną 

Teren gminy Bierawa zasilany jest przez GPZ Koźle, w którym zamontowane są  

2 transformatory o mocy 16 MVA każdy. 

 

Tabela nr 25  GPZ zasilający gminę Bierawa  

Nazwa stacji 
Moc transformatorów 

(MVA) 

Napięcie w 

stacji KV/KV 

Max. obciążenie 

2012-2013 MVA 
Układ rozdzielni  

GPZ Koźle 

TR 1 16 110/15 11,3 

Blok 

TR 2 16 110/15 10,7 

Źródło: Dystrybucja S.A. oddz. Opole 

 

Odbiorcy z gminy Bierawa zasilani są z GPZ Koźle oraz z GPZ Kotlarnia, który stanowi 

własność firmy Kopalnia Piasku „Kotlarnia” S.A. 

Na terenie gminy Bierawa wg stanu na 31.12.2015r. zlokalizowane są napowietrzne linie 

elektroenergetyczne 110 kV 

 dwutorowa linia 110 kV relacji: 

- 1 tor: Kędzierzyn – Sośnica 1 – dł. 11229 m, odczep do GPZ Kotlarnia z 1 toru 

– dł. 373m, 

- 2 tor: Kędzierzyn – Sośnica 2 – dł. 11229 m, odczep do GPZ Kotlarnia z 2 toru 

– dł. 376m, 

 jednotorowa linia 110 kV relacji:  

- Kędzierzyn – Kuźnia Raciborska – dł. 10222,78 m. 

Przez teren gminy Bierawa przebiegają: 

- linie napowietrzne 15 kV – dł. 54246m,  

- linie kablowe 15 kV – dł. 6961m, 

- linie napowietrzne 0,4 kV bez przyłączy – dł. 67849 m,  

- linie kablowe 0,4 kV bez przyłączy – dł. 10644 m. 
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Przez teren gminy przebiegają tranzytowe linie wysokiego napięcia: 

- dwutorowa 220 kV relacji Wielopole – Kędzierzyn, Wielopole - Blachownia  

(2x3AF18 – 525), 

- dwutorowa 110 kV relacji Kędzierzyn – Sierakowice, z linii tej zasilany jest 

GPZ Kotlarnia, 

- jednotorowa 110 kV relacji Kędzierzyn – Kuźnia Raciborska. 

Długość tych linii na obszarze gminy wynosi: 

- 220 kV – ok. 17 km, 

- 110 kV – ok. 24 km. 

Na terenie gminy istnieją 63 stacje transformatorowe wykonane jako słupowe lub 

wieżowe.  

W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się następujące uwarunkowania: 

-  do istniejących oraz projektowanych urządzeń elektroenergetycznych należy zapewnić 

możliwość dojazdu oraz dostępu dla ich zarządcy w celu prowadzenia eksploatacji, 

modernizacji i przebudowy, 

-  w projektowanej zabudowie w obrębie linii elektroenergetycznych, należy uwzględnić 

ograniczenia wynikające z obowiązujących przepisów. 

Wzdłuż napowietrznych linii elektroenergetycznych 220 kV ustala się strefę oddziaływania 

linii (pas technologiczny) obejmujący pas terenu o szerokości 50 m (2 pasy po 15m od osi 

linii). 

Wzdłuż napowietrznych linii elektroenergetycznych 110 kV ustala się strefę oddziaływania 

linii (pas technologiczny) obejmujący pas terenu o szerokości 30 m (2 pasy po 15m od osi 

linii).  

Dla w/w linii napowietrznych dopuszcza się użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem  

z uwzględnieniem następujących ograniczeń: 

-  zakaz sadzenia roślinności wysokiej, 

-  budowa i rozbudowa budynków i budowli wymaga zachowania warunków 

bezpieczeństwa, w tym minimalnych dopuszczalnych odległości od elementów 

znajdujących się pod napięciem oraz zachowania wymagań dotyczących dopuszczalnego 

natężenia pola elektrycznego emitowanego przez linię 220 kV lub 110 kV, 

-  lokalizacja budynków i budowli nie może ograniczać dostępu do stanowisk słupowych 

sprzętem budowlanym. 

Dla napowietrznych linii elektroenergetycznej należy pozostawić pasy wolne od drzew, 

gałęzi, konarów i krzewów o szerokości licząc od osi linii z każdej strony: 

- dla linii 15 kV – 6m, 

- dla linii 0,4 kV – 3m. 

Ustala się rozwój sieci średniego i niskiego napięcia obszaru zainwestowania na terenie 

gminy, przy zaleceniu skablowania sieci tam, gdzie jest to możliwe. 
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6.3. Infrastruktura telekomunikacyjna  

Rozwój systemu telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej uwzględniający 

poprawę standardów obsługi i zabezpieczenia mieszkańców, obejmuje rozbudowę 

istniejących central telefonii przewodowej. Gmina Bierawa wyposażona jest w pięć stacji 

telefonicznych telefonii przewodowej w sołectwach: Bierawa, Dziergowice, Kotlarnia, 

Brzeźce i Stare Koźle. 

Na terenie gminy Bierawa znajduje się napowietrzna i okablowana sieć 

telekomunikacyjna oraz urządzenia radiokomunikacyjne, w tym głównie stacje bazowe 

telefonii komórkowej. 

Ponadto istnieje sieć przewodów światłowodowych zapewniająca dostęp do Internetu, 

m.in. Multiplay.  

 

Tabela nr 26 Lokalizacja stacji GSM na terenie gminy Bierawa 

LP Operator Pasmo 
Lokalizacja] 

adres 

1 PLUS 
GSM 900 

GSM 1800 UMTS 
Grabówka, ul. Gliwicka 1 

2 PLUS GSM 900 Kotlarnia, wieża PTK 

3 ERA GSM 900 Kotlarnia,, ul. Dębowa 3 

4 ERA GSM 900 Stara Kuźnia, ul. Basztowa 48 

5 ORANGE GSM 900 Kotlarnia, ul. Fabryczna dz nr 74/4 

6 PLAY  Bierawa, ul. Ogrodowa 

Źródło: na podstawie danych operatorów www btsearch. org 

 

Burzliwy w ostatnich kilkunastu latach rozwój telefonii komórkowej i związana  

z tym duża liczba stacji bazowych (niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania tego typu 

łączności instalowana na budynkach), budzi duży niepokój społeczeństwa co do 

szkodliwości mikrofalowego oddziaływania tych urządzeń. 

Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku określone zostały 

w  Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. (Dz.U. Nr 192 poz. 

1883) 

 

6.4. Zaopatrzenie w gaz 

W 1991 r. powstała koncepcja programowa gazociągu Kędzierzyn – Brzeźce. Gazociąg 

zaprojektowany został wraz z oceną uwarunkowań gazyfikacji gminy Bierawa przez 

„Gazoprojekt” z Wrocławia. Powyższy gazociąg gazu ziemnego zasilany byłby dwustronnie: 

z gazociągu Radlin – Racibórz DN 300 CN 1,6 MPa oraz z gazociągu Kędzierzyn – 

Zdzieszowice DN 400 CN 6,4 MPa.  
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Oprócz tego w latach 2014 –2016  zaplanowano budowę sieci gazowej na terenie 

miejscowości Goszyce i Kotlarnia. 

Na terenie gminy Bierawa w sołectwie Brzeźce i Stare Koźle przebiega sieć gazowa 

średniego ciśnienia DN 160 i 90 PE.  

Ponadto przez teren objęty opracowaniem przebiegać będzie nowo projektowany 

gazociąg strategiczny DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Kędzierzyn-Hat, budowa 

międzysystemowego gazociągu  stanowiącego połączenia systemów przesyłowych 

Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi 

na terenie województwa opolskiego i śląskiego. 

Przy ustalaniu przeznaczenia terenów i lokalizacji obiektów budowlanych należy 

uwzględnić obowiązujące przepisy w zakresie gazownictwa a ponadto zachować strefy 

bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 

26.04.2013r. Dz.U. z dnia 4 czerwca 2013r. Poz. 640). 

 

6.5. Zaopatrzenie gminy w ciepło 

Na terenie Gminy Bierawa brak jest centralnego systemu zaopatrzenia w ciepło 

obejmującego wszystkie sołectwa. 

Do końca 2006 r. Kopalnia Piasku „Kotlarnia S.A”. dostarczała energię cieplną do 

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bierawie oraz do sąsiedniego Zakładu Betafence 

Sp. z o.o. w Kotlarni. Od stycznia 2007 r. zaprzestała dostaw i w najbliższych latach nie 

planuje się sprzedaży energii cieplnej. 

Kotłownia zakładowa o mocy 1,5 MW wytwarza energię cieplną tylko na potrzeby własne 

i od 2007 r. jest opalana gazem ciekłym propan – butan. Ponadto Kopalnia Piasku „Kotlarnia 

S.A.” posiada piec gazowy o mocy 2 MW. Osiedle mieszkaniowe  

w Korzonku jest zaopatrzone poprzez kolektor ciepłowniczy z kotłowni Grupy Azoty ZAK SA 

w Kędzierzynie – Koźlu. 

Na terenie gminy Bierawa sieć ciepłownicza oraz mniejsze lokalne systemy ciepłownicze 

obejmują szacunkowo 10 % mieszkańców gminy. Indywidualne źródła ciepła stanowią 

kaflowe piece akumulacyjne lub lokalne kotłownie wodne zasilające wewnętrzne instalacje 

centralnego ogrzewania. 

Tradycyjnie budynki jednorodzinne ogrzewane są paliwami stałymi: węglem kamiennym, 

koksem i drewnem. Kotłownie lokalne opalane są węglem kamiennym, koksem, drewnem, 

olejem opałowym i gazem ciekłym. Stosowana jest także energia elektryczna. 

Duże rozproszenie budownictwa jednorodzinnego i realizacja budynków z dala od 

istniejącej sieci ciepłowniczej utrudnia realizację dostaw, przez ten fakt wielu mieszkańców 

zmuszonych jest do ogrzewania budynków za pomocą indywidualnych kotłowni spalających 

najczęściej węgiel. Powszechne stosowanie węgla wynika z jego atrakcyjnej ceny 

w stosunku do innych paliw dostępnych na rynku. 

Kierunki rozwoju ciepłownictwa na terenie gminy Bierawa powinny uwzględniać potrzebę 

poprawy stanu sanitarnego powietrza atmosferycznego poprzez preferencję czystych 

nośników energetycznych o niskiej emisji dwutlenku węgla do atmosfery. 
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Jednocześnie w obiektach nowo wznoszonych należy stosować nowoczesne 

rozwiązania techniczne o wysokiej sprawności użytkowej tj.: 

 nowoczesne rozwiązania źródeł ciepła, opartych o kotły grzewcze  

o wysokiej sprawności, opalanych paliwem ciekłym lub gazowym, 

 instalacje grzewcze, wyposażone w urządzenia regulacyjne, pozwalające na 

oszczędną ich eksploatację, 

 instalacje grzewcze i ciepłej wody użytkowej wyposażone w urządzenia 

pomiarowe, umożliwiające indywidualne rozliczanie, co skłania użytkowników do 

działań zmierzających do oszczędzania energii, 

 właściwą izolację termiczną instalacji, co zminimalizuje niepożądane straty ciepła 

 budynki o przegrodach charakteryzujących się małym współczynnikiem 

przenikania ciepła, co najmniej nie przekraczających obowiązujących 

normatywów. 

 

6.6. Gospodarka odpadami  

Głównym celem wynikającym z „Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2014” oraz 

„Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2012 – 2017” jest 

stworzenie takiego systemu gospodarki odpadami, który będzie zgodny z zasadą 

zrównoważonego rozwoju i Polityki Ekologicznej Państwa. 

 

Tabela nr 27 Ilość odpadów komunalnych, w tym ilość odpadów ulegających 

biodegradacji wytworzonych na terenie gminy Bierawa w 2012 r. 

Nazwa wskaźnika Razem 

Przyjęty wskaźnik wytwarzania odpadów [Mg/M/rok] 0,400 

Liczba mieszkańców 7 511 

Ilość wytworzonych odpadów komunalnych [Mg]  3 004,4 

Ilość wytworzonych odpadów ulegających biodegradacji  [Mg] 1 463,1 

Ilość wytworzonych odpadów komunalnych na terenie gminy Bierawa w 2012 r. 

wyznaczona została na poziomie ok. 3 004,4 Mg, a jednostkowy wskaźnik wytwarzania 

odpadów wyniósł 400 Kg/M/rok. Natomiast ilość wytworzonych odpadów ulegających 

biodegradacji w 2012 r. wyznaczona została na poziomie 1 463,1 Mg. 

Na statystycznego mieszkańca gminy przypadło ok. 195 Kg/M/rok. 

Ogólna ilość odpadów komunalnych odebrana z terenu gminy Bierawa w latach 2009 – 

2012 wynosiła odpowiednio: 

 2 276,309 Mg w 2009  

 2 623,060 Mg w 2010 
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 2 587,832 Mg w 2011  

 2 751,340 Mg w 2012 

System gospodarki odpadami komunalnymi będzie oparty o wytyczne określone  

w Wojewódzkim Programie Ochrony Środowiska. 

 

7. Obsługa ludności w zakresie usług finansowych z budżetu gminy 

7.1. Kultura 

Na terenie gminy Bierawa działalność kulturalna jest finansowana z budżetu gminy.  

Gmina posiada Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w skład którego wchodzą: 

a) Dom Kultury w Bierawie oraz jego filie w Starej Kuźni i Dziergowicach, 

b) Biblioteki: w Bierawie, Dziergowicach, Starej Kuźni i w Starym Koźlu,  

c) Kluby: w Korzonku, Brzeźcach i Starym Koźlu, 

 

Tabela nr 28  Biblioteki i filie biblioteczne na terenie gminy Bierawa 

L.p. Nazwa obiektu Adres 
Pow. użytkowa 

m2 
Ilość tomów 

1 Gminna Biblioteka Publiczna w Bierawie 
47-240 Bierawa  

ul. Kościelna 
77 12 679 

2 Filia biblioteczna w Starej Kuźni 
47-246 Stara Kuźnia 

ul. Brzozowa 33 
40 8 651 

3 Filia biblioteczna w Dziergowicach 
47-244 Dziergowice 

ul. Dworcowa 5 
55 6 095 

4 Filia biblioteczna w Starym Koźlu 
47-223 Bierawa  

ul. Kościelna 
32 4 111 

   204 31 740 

Źródło: Urząd Gminy w Bierawie 

 

7.2. Szkoły podstawowe i gimnazjalne 

Na terenie gminy Bierawa w roku 2013/2014 funkcjonowały cztery szkoły podstawowe 

i dwa gimnazja finansowane z budżetu gminy. 

Szkoły dysponowały 42 pomieszczeniami do nauki. Posiadały 28 oddziałów, do których 

uczęszczało 571 dzieci w grupie wiekowej 7-14 lat. Ponadto dzieci  

z sołectwa Goszyce uczęszczały do Szkoły Podstawowej w Sierakowicach (gmina  

Sośnicowice) oraz sołectwa Brzeźce do Szkoły Podstawowej w Kędzierzynie. 

Ogólny standard zaspokajania potrzeb mieszkańców w zakresie szkolnictwa 

podstawowego , wyrażony liczbą uczniów na jedno pomieszczenie do nauczania kształtuje 

się na poziomie 14 uczniów. 

Wykaz placówek szkół podstawowych i gimnazjów w gminie Bierawa. 
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Tabela nr 29 Szkoły podstawowe i gimnazja w gminie Bierawa - stan na rok 2014 

L.p Adres obiektów 

Liczba 

Klasy 

Sala 

gimnastyczna 

(tak lub nie)  

Zatrudnienie 

w osobach 

Stan 

techn. 

Uczniów 

na jedno 

pom. do 

nauki 

pomieszczeń 

.do nauki 
oddziałów uczniów 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Szkoła Podstawowa 

 im. Alfonsa 

Zgrzebnioka  

ul. Kozielska 8  

47-244 Dziergowice 

14,5 8 7 116 7 TAK 21 dobry 

2 

Szkoła Podstawowa 

im. Marii Konopnickiej  

ul. Szkolna 5  

47-223  

Stare Koźle 

13,1 7 6 92 I-VI TAK 21 dobry 

3 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa 

im. Józefa Wieczorka  

ul. Wieczorka 3  

47-246  

Stara Kuźnia 

10 7 6 71 6 TAK 17 
bardzo 

dobry 

4 

Dwujęzyczna Szkoła 

Podstawowa 

im. Josepha Freiherra 

von Eichendorffa 

ul. Raciborska 42  

47-244  

Solarnia 

19 6 6 112 6 TAK 19 zły 

5 

Publiczne 

Dwujęzyczne 

Gimnazjum 

im. Josepha Freiherra 

von Eichendorffa 

ul. Raciborska 42  

47-244  

Solarnia 

18 4 3 54 3 TAK 9 dobry 

6 

Publiczne Gimnazjum 

nr 1 

im. Noblistów 

Polskich  

ul. Kościelna 1  

47-240  

Bierawa 

12,6 10 6 126 10 TAK 24 dobry 

7 Razem  42 28 571 38  111  

Źródło: Dane Urzędu Gminy w Bierawie 
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7.3. Przedszkola 

Przedszkola są elementem wyposażenia terenów zabudowy mieszkaniowej. 

Na terenie gminy funkcjonują dwa przedszkola publiczne w Dziergowicach i Bierawie 

z oddziałami zamiejscowymi w Kotlarni, Starym Koźlu oraz Lubieszowie. 

W roku 2014 dysponowały one łącznie 401 miejscami  Do 10 oddziałów uczęszczało 208 

dzieci. 

Stan techniczny obiektów przedszkolnych jest zadawalający. 

 

Tabela nr 30 Wykaz placówek przedszkolnych gminy Bierawa – stan na rok 2014 

L.p Adres obiektów 

Pow. 

działki  

[ha] 

Liczba 

Zatrudnienie 
Stan 

techniczny 

Stopień 

wykorzystania 

w % Oddziałów Miejsc Dzieci 

1 

Publiczne 

Przedszkole  

w Dziergowicach 

31,18 3 70 68 14 dobry 97,1 

2 

Publiczne 

Przedszkole  

w Bierawie  

z oddziałami 

zamiejscowymi 

0,16 2 75 49 12,96 

 

 

dobry 65,33 

3 Oddział Kotlarnia 0,21 2 54 45 8,80 dobry 83,33 

4 Oddział Stare Koźle 0,34 2 42 37 8,30 dobry 88,10 

5 Oddział Lubieszów 0,22 1 31 9 3,25 dobry 29,03 

 Razem  10 401 208 56   

Źródło: Dane Urzędu Gminy w Bierawie 

 

Ogólny stopień wykorzystania miejsc w placówkach przedszkolnych w skali gminy jest 

niedostateczny. Wskaźnik uczęszczalności dzieci do przedszkola kształtuje się na poziomie 

około 51,87 % na terenie całej gminy. W najmniejszym stopniu wykorzystany jest 

w Lubieszowie 29 %. Stopień uczęszczalności w innych sołectwach kształtuje się 

następująco: Dziergowice 91,7 %, Bierawa 65,33 %, Kotlarnia 83,33, Stare Koźle 88,1 %. 

Na jeden oddział przedszkolny przypada w gminie 20 dzieci, co odpowiada wskaźnikowi 

obliczonemu dla gmin wiejskich województwa opolskiego. 

Na jednego wychowawcę przypada 5,8 dzieci (średnia w województwie opolskim dla 

gmin wiejskich 13,3). 

Stwierdza się, że poziom wyposażenia gminy w przedszkola oraz poziom świadczonych 

usług jest zadawalający. Liczba dzieci w grupie wiekowej przedszkolnej (3-6 lat) od 2000 r. 

ma tendencję spadkową. 
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7.4. Usługi w zakresie ochrony zdrowia 

W zakresie podstawowym ochrony zdrowia 7809 mieszkańców gminy obsługiwanych jest 

przez trzy ośrodki zdrowia znajdujące się w Bierawie Dziergowicach i Kotlarni. 

 

Tabela nr 31 Charakterystyka obiektów ośrodków zdrowia stan na 31.12.2015 

Nazwa 

ośrodka 
Adres 

Powierzchnia Liczba gabinetów Stan 

techniczny Terenu w ha m2 lekarskich pozostałych 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

MEDIS 
Bierawa 0,19 190 3 1 dobry 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Dziergowice 0,22 82 2 1 dobry 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

MEDIS 
Kotlarnia - 48 1 1 dobry 

Ogółem  0,41 320 6 3  

Źródło Dane Urzędu Gminy w Bierawie 

 

 Obsługę w zakresie lecznictwa szpitalnego oraz specjalistycznego zapewnia 

mieszkańcom gminy znajdujące się w sąsiedztwie miasto Kędzierzyn-Koźle. 
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ROZDZIAŁ VII 

KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE 

PRZESTRZENNEJ GMINY BIERAWA 

ORAZ WYTYCZNE DO PLANÓW 

MIEJSCOWYCH 
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Kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy Bierawa oraz wytyczne do planów 

miejscowych 

1. Zasady zagospodarowania przestrzennego gminy 

W studium zakłada się utrzymanie i rozwijanie następujących, podstawowych funkcji 

gminy: 

1) usługowej o znaczeniu ponadlokalnym, związanej z potrzebami mieszkańców 

powiatu i o znaczeniu lokalnym dla potrzeb mieszkańców gminy, 

2) mieszkaniowej, 

3) rekreacyjno – sportowej, 

4) turystyczno – wypoczynkowej, 

5) produkcyjno – usługowej, 

6) przemysłowo – wydobywczej, 

7) technicznej. 

 

2 Strefy zróżnicowanej polityki przestrzennej 

W nowej edycji Studium wyodrębnia się na obszarze gminy następujące strefy,  

w których będzie prowadzona zróżnicowana polityka przestrzenna, uwzględniająca przyjęte 

zasady ochrony środowiska przyrodniczego i krajobrazu oraz środowiska kulturowego: 

1) strefa mieszkaniowa, gdzie podejmowana będzie modernizacja istniejącej 

zabudowy mieszkaniowej o wysokiej i niskiej intensywności oraz realizacja 

nowych inwestycji tego typu na terenach wskazanych dla rozwoju mieszkalnictwa, 

z towarzyszeniem nieuciążliwych usług i produkcji, 

2) strefa – produkcyjno – usługowo – techniczna, gdzie będzie miała miejsce 

modernizacja istniejącej zabudowy o tym charakterze oraz wprowadzenie nowych 

obiektów produkcyjno – usługowych, 

3) strefa zieleni i rekreacji, gdzie rozbudowywane będą kompleksy zieleni  

z przystosowaniem do potrzeb wypoczynku codziennego, rekreacji  

i obsługi ruchu turystycznego. 

Zakłada się, że długofalowa realizacja opisanych wyżej, generalnych zasad rozwoju 

przestrzennego gminy doprowadzi do uporządkowania jego struktury funkcjonalno-

przestrzennej, poprawy standardów zamieszkania, pracy i wypoczynku. Gmina uzyska, 

nowoczesną, atrakcyjną strukturę dzięki aktywnemu uporządkowaniu istniejących zespołów 

zabudowy mieszkaniowej i realizacji nowych terenów produkcyjno-usługowych wraz 

z modernizacją układu komunikacyjnego i utworzeniu spójnego systemu zieleni. 

 

3. Kierunki zagospodarowania przestrzennego   

3.1. Cele rozwoju przestrzennego  

Podstawowym celem rozwoju przestrzennego gminy jest uzyskanie takiej struktury 

funkcjonalno-przestrzennej, która w harmonijny i zrównoważony sposób wykorzysta 
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istniejące walory przyrodniczo-krajobrazowe i kulturowe oraz poprawi warunki życia 

mieszkańców. 

Na realizację tego celu składają się: 

1) ochrona wartości środowiska przyrodniczego krajobrazu, powiązana 

z utrzymaniem równowagi ekologicznej i istniejącego systemu terenów 

chronionych, 

2) ochrona wartości środowiska kulturowego oraz zabytkowych obiektów  

i ich udostępnienie, 

3) wykorzystanie walorów położenia i powiązań ze szlakami komunikacyjnymi dla 

wielofunkcyjnego rozwoju gminy i aktywizacji ich funkcji gospodarczych, 

4) rozwój struktury funkcjonalno-przestrzennej i racjonalne wykorzystanie jej 

zasobów dla poprawy standardów i warunków zamieszkania, pracy i wypoczynku, 

5) wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich z koncentracją inwestycji przy głównych 

ciągach komunikacyjnych, 

6) rozwój przestrzenny gminy jako ośrodka koncentracji inwestycji mieszkaniowo-

usługowych i produkcyjnych, związanych z obsługą mieszkańców, 

7) aktywizacja gospodarcza i rozwój baz produkcyjno-usługowych oraz 

przedsiębiorczości lokalnej na terenach gminy, 

8) rozwój funkcji turystycznej jako jednej z ważnych funkcji w gospodarce gminy, 

9) rozwój sieci i urządzeń komunikacji oraz infrastruktury technicznej. 

 

 

4. Kierunki ochrony środowiska przyrodniczego i krajobrazu oraz wytyczne do 

planów miejscowych  

4.1. Zasady ochrony przyrody 

Przyjęte w zmianie studium cele rozwoju przestrzennego gminy wiążą się  

z potrzebą ochrony środowiska przyrodniczego i krajobrazu oraz z utrzymaniem istniejących 

form ochrony przyrody, w tym: 

1) zespół przyrodniczo – krajobrazowy doliny potoku Łącza w Starej Kuźni na osi 

wschód-zachód,  

2) dolina rzeki Odry jako obszar chronionego krajobrazu pełniącego rolę korytarza 

ekologicznego, 

3) użytek ekologiczny „Gacek” stanowiący fragment naturalnego polderu  

o powierzchni 14 ha położonego na trasie zalewowej rzeki Odry, 

4) dolina rzeki Odry, Bierawki (z dopuszczeniem możliwości przekształceń 

związanych z budową zbiornika przeciwpowodziowego) systemu ekologicznego, 

5) projektowany obszar chronionego krajobrazu „Bory Kędzierzyńsko – Kozielskie” 

stanowiący zwarty kompleks borów ze zróżnicowanymi biocenozami leśnymi 

o funkcji ochronnej i turystyczno – rekreacyjnej. Projektowany Obszar 

Chronionego Krajobrazu objąłby południową i wschodnią część gminy Bierawa, 

wschodnią część Kędzierzyna – Koźle oraz południowe krańce gminy Ujazd, 
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6) pomniki przyrody ożywionej jak: 

 Aleja lipowa wzdłuż ul. Adama Mickiewicza w Bierawie 

 Aleja kasztanowa wzdłuż ul. Tadeusza Kościuszki i ul. Szkolnej w Starym 

Koźlu, 

 Aleja dębowa wzdłuż drogi prowadzącej do ogródków działkowych  

w Kotlarni, 

7) zwiększenie udziału lasów i zadrzewień, wilgotnych łąk oraz wód 

powierzchniowych, przy zachowaniu struktury użytkowania gruntów, 

8) zachowanie ciągłości przestrzennej i sposobu ochrony ekosystemów łąkowych, 

wodnych i leśnych, 

 

4.2. Kierunki zachowania i ochrony walorów środowiska przyrodniczego  

i krajobrazu 

Dla zachowania i ochrony walorów środowiska przyrodniczego i krajobrazu terenów 

gminy przyjmuje się następujące zasady: 

1) egzekwowanie prawa na terenach chronionych, a w szczególności ich ochronę 

przed przejmowaniem na inne cele, wypalaniem, zaśmiecaniem, 

2) udostępnianie terenów chronionych poprzez istniejące i projektowane ścieżki 

dydaktyczne oraz odpowiednie oznakowania istniejących obiektów chronionych 

tablicami informacyjno – edukacyjnymi, 

3) zachowanie istniejących stosunków wodnych na terenach rolniczych, 

4) ochrona przed wprowadzeniem zabudowy i ogrodzeń przy brzegach zbiorników 

wodnych (do 50 m od linii brzegowej), 

5) ochrona istniejących krzewów i zadrzewień śródpolnych oraz przestrzeganie 

zakazu wypalania roślinności, 

6) wprowadzenie w ramach przebudowy drzewostanów leśnych gatunków 

liściastych, stopniowe ograniczenie dominowania w nich sosny, a także 

uwzględnienia składu gatunkowego roślinności naturalnej, 

7) wspieranie rozwoju form turystyki i rekreacji przyjaznych dla środowiska, poprzez 

wprowadzenie szlaków turystycznych tak, aby nie przebiegały przez strefy 

ochrony stanowisk rzadkich gatunków zwierząt. 

 

5. Kierunki rozwoju usług  

Działalność produkcyjno – usługowa stanowi jedną z podstawowych funkcji rozwojowych 

gminy i rozwijana będzie na terenie gminy. 

Kierunki rozwoju usług umożliwiające poprawę standardów wyposażenia terenu oraz 

zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy obejmują: 

- rozbudowę oraz wzmocnienie roli wielofunkcyjnego gminnego ośrodka  

w sołectwie Bierawa poprzez kompleksowe wyposażenie w urządzenia obsługi 

ludności, 
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- realizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2 000 m2 

w sołectwie Brzeźce, 

- rozwój uzupełniającego ośrodka usługowego w sołectwach: Dziergowice, 

Kotlarnia i Stare Koźle. 

Pozostałe sołectwa gminy będą wyposażone w usługi elementarne, przy czym poziom 

ich wyposażenia będzie uzależniony od poziomu popytu. 

Dla rozbudowy terenów produkcyjno – usługowych zakłada się w zmianie studium: 

1) koncentrację lokalizacji zabudowy na terenie wskazanym na rysunku zmiany 

studium, 

2) dopuszczenie wprowadzenia towarzyszącej funkcji usługowej, 

3) pełne respektowanie przepisów sanitarno-epidemiologicznych dotyczących 

dopuszczalnych wielkości emisji zanieczyszczeń powietrza, wód, gleby oraz 

hałasu, 

 

6. Kierunki rozwoju budownictwa 

Dla kształtowania zabudowy mieszkaniowej zakłada się przeprowadzenie modernizacji 

istniejącej zabudowy i jej rozbudowę. Wprowadzenia obiektów jednorodzinnych oraz 

wielorodzinnych o dachach dwuspadowych lub wielospadowych o jednakowym kącie 

nachylenia. Wysokość zabudowy do trzech kondygnacji wraz z poddaszem użytkowym. 

Dopuszcza się przeznaczenie pomieszczeń w budynkach mieszkalnych na cele 

działalności gospodarczej (z wykluczeniem inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska 

m.in.: warsztatów stolarskich, salonów sprzedaży samochodów, hurtowni i magazynów) 

Przy realizacji nowych obiektów przyjmuję się jako zasadę dowiązywanie ich do 

istniejących układów zabudowy z przyjęciem skali i charakteru zabudowy, dostosowanych 

każdorazowo do indywidualnych wymagań danej lokalizacji. Wymagania te określa się 

szczegółowo w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 

 

7. Kierunki rozwoju -  strefa produkcyjno-usługowa 

Dla kształtowania zabudowy produkcyjno-usługowej zakłada się wprowadzenie 

modernizacji istniejącej zabudowy, poprawę jej estetyki, rozbudowę, a także wymianę 

istniejącej zabudowy na nową z dopuszczeniem wprowadzenia na obwodzie wydzielonych 

terenów ciągów izolacyjnych zieleni wysokiej. Dopuszcza się wprowadzenie nowych 

obiektów o wysokich walorach rozwiązań architektonicznych przy nie przekroczeniu ich 

wysokości ponad 12,0 m wraz z kalenicami dachów, z dopuszczeniem w wyjątkowych 

sytuacjach wysokości innej, uzasadnionej potrzebami technologicznymi (nie pogarszającej 

jednak lokalnych walorów krajobrazowych), 

W przypadkach konieczności rozbudowy istniejących zakładów produkcyjnych 

zlokalizowanych na obrzeżach kompleksów leśnych należy ograniczać ingerencję urbanizacji 

do wnętrza tych kompleksów, oraz uzupełniać zabudowę produkcyjną na terenach 

położonych pomiędzy już istniejącymi terenami o tej funkcji. 
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8. Kierunki rozwoju systemu komunikacyjnego gminy 

8.1. System kolejowy 

Kierunki rozwoju systemu komunikacji kolejowej obejmują: 

1) adaptację i modernizację istniejącej magistralnej linii kolejowej nr 151 relacji 

Kędzierzyn – Koźle – Chałupki na odcinku Kędzierzyn – Koźle – Dziergowice będącej 

fragmentem międzynarodowych tras kolejowych C-E 59; 

2) adaptację i modernizację przebiegu linii kolejowej znaczenia miejscowego nr 890 

relacji Bierawa – Zakłady Azotowe Kędzierzyn – Koźle KKB 12; 

3) modernizację przystanków kolejowych w Bierawie i Dziergowicach. 

 

8.2. System drogowy 

Kierunki rozwoju systemu komunikacji drogowej gminy związane są  

z poprawą jego funkcjonalności i obejmują: 

1) przebieg drogi wojewódzkiej nr 408 relacji Kędzierzyn – Koźle – Gliwice  

     planowanej do modernizacji do pełnych parametrów klasy G „droga główna”  

     wraz z budową obejścia miejscowości Kotlarnia; 

2) przebieg drogi wojewódzkiej nr 410 relacji Kędzierzyn-Koźle – Brzeźce  

      planowanej do modernizacji do pełnych parametrów klasy drogi G „droga  

      główna”; 

3) przebieg drogi wojewódzkiej nr 422 relacji Błażejowice – Dziergowice  

     planowanej do modernizacji do pełnych parametrów klasy drogi G „droga  

     główna” wraz z budową obiektu mostowego na rzece Odrze; 

4) przebieg drogi wojewódzkiej nr 425 relacji Bierawa – Rudy planowanej do  

      modernizacji do pełnych parametrów klasy drogi G „droga główna” wraz  

      z budową obwodnicy miejscowości: Bierawa, Lubieszów, Dziergowice,  

     Solarnia; 

5) korektę przebiegu łuku poziomego na odcinku skrzyżowania drogi  

      wojewódzkiej nr 425 relacji Bierawa – Rudy z ulicą Dworcową i Odrzańską  

      w Dziergowicach; 

6) modernizację dróg i ulic gminnych polegającą na wykonaniu nawierzchni  

      ulepszonej. 

 

Modernizacja dróg wojewódzkich na terenie gminy Bierawa przyjęta jest  

w planie określającym kierunki w zakresie rozbudowy i modernizacji infrastruktury 

komunikacyjnej w województwie opolskim. 

W rozwiązaniach technicznych zadanie obejmuje modernizację dróg publicznych do 

pełnych parametrów klasy G „droga główna” o szerokości jezdni 7,0 m, o szerokości poboczy 

utwardzonych 2 x 2 m i szerokości korony 12,5 m, przy minimalnej szerokości drogi w liniach 

rozgraniczających 25,0 m. 
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Ponadto dla wszystkich dróg wojewódzkich na terenie gminy Bierawa należy 

uwzględnić: 

-  możliwość przebudowy ciągów pieszo – rowerowych, ekranów akustycznych oraz innych 

elementów poprawiających jakość infrastruktury drogowej, 

-  minimalizowanie ilości włączeń do przedmiotowych dróg wojewódzkich, 

-  łączenia z terenów przeznaczonych pod zabudowę, które powinny odbywać się poprzez 

drogi zbiorcze, 

-  wszelkie przedsięwzięcia podejmowane w sąsiedztwie dróg wojewódzkich mające wpływ 

na ich własności techniczne i użytkowe powinny być uzgodnione z zarządcą drogi,  

-  w odniesieniu do terenów graniczących z drogami wojewódzkimi, określonych jako 

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz usług oświaty, 

wymagane jest wprowadzenie przez przyszłych inwestorów w przypadku nowej 

zabudowy urządzeń minimalizujących negatywne oddziaływanie istniejącej drogi  

i planowanych dróg publicznych oraz zapewnienie dotrzymania dopuszczalnych 

poziomów hałasu. 

Dla modernizacji i rozwoju układu komunikacyjnego zakłada się: utrzymanie 

istniejącej sieci dróg powiatowych i ulic gminnych przy prowadzeniu sukcesywnej ich 

modernizacji i rozbudowy o nowe elementy dla obsługi planowanej nowej zabudowy; 

utrzymanie istniejącej sieci ciągów pieszych przy prowadzeniu sukcesywnej ich modernizacji 

i rozbudowy; uzupełnienie o elementy małej architektury i zieleni urządzonej oraz 

wprowadzenie ograniczeń dla ruchu pojazdów. Należy wprowadzić ograniczenia ruchu 

kołowego. 

Kierunki rozwoju systemu komunikacji drogowej w gminie wymagają kontynuacji 

i modernizacji dróg gminnych i przestrzeni publicznych z rozszerzeniem zakresu robót 

o budowę lokalnych dróg rowerowych wydzielonych w stosunku do dróg o ruchu 

samochodowym i ścieżek oraz chodników dla pieszych. 

Proponowana w Studium budowa lokalnych dróg rowerowych obejmuje: 

- budowę ścieżek (drogi rowerowe) rekreacyjno – turystycznych w kierunku północno – 

południowym łączącym sołectwa Brzeźce, Stare Koźle, Bierawa, Lubieszów 

i Dziergowice, a w kierunku wschodnio – zachodnim Bierawę i Starą Kuźnię. 

- adaptację szlaku turystycznego tzw. Traktu Królewskiego (na terenie leśnym 

administrowanym przez Nadleśnictwo Kędzierzyn – Koźle), który połączy Grabówkę 

z ośrodkiem turystycznym w Starej Kuźni i Blachownią. 

- budowę ścieżek rowerowych o znaczeniu lokalnym łączących Dziergowice  

z Solarnią oraz Starą Kuźnię z Blachownią. 

Rozwój zaplecza komunikacji drogowej: 

- modernizacja i budowa nowych przystanków autobusowych 

- modernizacja oraz budowa zatok autobusowych 

- utrzymanie istniejących parkingów lub budowa nowych w rejonie usług, rekreacji, 

wypoczynku oraz cmentarzy 
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8.3. System komunikacji wodnej 

Kierunki rozwoju komunikacji wodnej stanowiące o rozwoju funkcji transportowych 

rzeki Odry z uwzględnieniem ochrony wartości przyrodniczych obejmują: 

- przystosowanie rzeki Odry do warunków, jakie musi spełniać międzynarodowa droga 

wodna śródlądowa III klasy technicznej poprzez korektę przebiegu koryta rzeki lub 

budowę kanału Odra – Dunaj oraz rozbudowę nowej infrastruktury hydrotechnicznej. 

W nowej edycji Studium utrzymuje się propozycję dla dwóch wariantów przebiegu 

kanału Odra – Dunaj o 100 metrowej szerokości pasa rezerwowego. Na jego obszarze 

obowiązuje zakaz lokalizacji inwestycji stałych. 

Realizacja w/w inwestycji stanowi program rządowy i będzie finansowana  

z budżetu centralnego. 

 

9. Kierunki rozwoju – uzbrojenie techniczne 

Dla modernizacji i rozwoju sieci i urządzeń uzbrojenia technicznego zakłada się 

wykorzystanie istniejących elementów sieci uzbrojenia technicznego, ich modernizację 

i rozbudowę dla podniesienia standardów pracy. 

 

10. Kierunki rozwoju - strefy terenów zieleni  

Dla modernizacji i rozwoju w obrębie strefy terenów zieleni (w tym terenów parków, 

zieleńców i cmentarzy) zakłada się dla kształtowania układu zieleni: utrzymanie dominującej 

roli komponowanej zieleni w zagospodarowaniu terenu. 

Przyjmuje się, że przy opracowaniu planów miejscowych zagospodarowania 

przestrzennego respektowane będą przyjęte zasady zagospodarowania przestrzennego 

i kształtowania zabudowy dla określenia szczegółowych ustaleń dotyczących 

zagospodarowania terenu oraz ustalenia zawarte w rysunku zmiany studium, a ponadto 

zasady: 

1) utrzymania normatywnych odległości zabudowy mieszkaniowej od dróg wojewódzkich 

i powiatowych dla zagwarantowania ochrony przed uciążliwościami takimi jak hałas, 

wibracje, zanieczyszczenie powietrza i wód, 

2) wprowadzenia funkcji mieszkaniowej poza zasięgiem jakiegokolwiek uciążliwego 

oddziaływania, 

3) dopuszczenia lokalizacji obiektów handlowych nie przekraczających 1000 m2 

powierzchni sprzedaży. 

 

11. Kierunki rozwoju -  turystyka, rekreacja i wypoczynek 

Położenie gminy Bierawa w strefie oddziaływania aglomeracji jednostek terytorialnych 

województwa opolskiego i śląskiego stwarza szansę dla rozwoju ruchu turystycznego 

i rekreacyjno-sportowego oraz wypoczynkowego. Za rozwojem ruchu turystycznego 

i sportowo-rekreacyjnego na terenie gminy przemawia wysoka (w skali regionu) atrakcyjność 
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krajobrazu przyrodniczego i kulturowego, duży udział powierzchni leśnych stanowiących 

63 % powierzchni gminy oraz dobra komunikacja dzięki drogom nr 408 relacji Kędzierzyn-

Koźle - Gliwice i 425 relacji Bierawa – Rudy. 

 Działalność związana z potrzebami rozwoju różnorodnych form rekreacji  

i turystyki na terenie gminy, stanowi jedną z jej podstawowych funkcji rozwojowych  

i będzie realizowana w sposób nie degradujący walorów przyrodniczych  

i krajobrazowych.  

W zmianie Studium zakłada się: 

1) modernizację istniejącej bazy turystycznej, w tym także obiektów agroturystycznych; 

2) modernizację i rozbudowę szlaków turystycznych, ścieżek rowerowych  

i zagospodarowanych miejsc wypoczynku; 

3) modernizację istniejącej oraz budowę nowych obiektów dla turystyki pobytowej; 

4) modernizację i rozbudowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej zlokalizowanej 

w Dziergowicach (ośrodek wypoczynkowo-rekreacyjny, istniejące kąpielisko); 

5) wzbogacenie oferty obiektów handlowych i gastronomicznych  

w miejscowościach położonych na trasach wędrówek pieszych, wodnych  

i samochodowych; 

6) rozwój turystyki rowerowej i konnej z wykorzystaniem istniejących szlaków  

i ścieżek turystycznych. 

 

12. Kierunki ochrony środowiska kulturowego oraz wytyczne do planów 

miejscowych 

Przyjęte w studium cele wiążą się z potrzebą ochrony krajobrazu kulturowego  

i zabytków. 

 

12.1. Zabytki podlegające ochronie 

Ochronie podlegają zabytki nieruchome wpisane do rejestru Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków i gminnej ewidencji zabytków (wskazane w zestawieniach 

w rozdziale III zmiany Studium), będące w szczególności: 

1) układami urbanistycznymi, ruralistycznymi i zespołami budowlanymi; 

2) dziełami architektury i budownictwa; 

3) cmentarzami; 

4) parkami i innymi formami zaprojektowanej zieleni; 

5) zabytkami archeologicznymi; 

6) zabytkami techniki. 
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12.2. Zasady ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego 

Dla zachowania i ochrony walorów krajobrazu kulturowego gminy zakłada się: 

1) zachowanie elementów historycznego układu przestrzennego, a w szczególności 

rozplanowania dróg, ulic, placów oraz linii zabudowy i zieleni o charakterze zabytkowym, 

w tym parków, skwerów i cmentarzy; 

2) utrzymanie i wyeksponowanie drobnych elementów zagospodarowania otoczenia 

zabytkowych układów osadniczych, w tym kapliczek, krzyży oraz zabytkowych urządzeń; 

3) zakaz przeniesienia istniejących kapliczek i krzyży przydrożnych. Można od niego 

odstąpić jedynie w przypadku lokalizacji nowych inwestycji celu publicznego o znaczeniu 

ponadlokalnym; 

4) ochronę, zachowanie, konserwację, restaurację, rewaloryzację obiektów małej 

architektury (kapliczki, figury, krzyże przydrożne) wraz z otoczeniem – zabytkowym 

starodrzewiem wkomponowanym w otoczenie obiektu; 

5) przeprowadzenie konserwacji zachowanych elementów zabytkowych, obiektów 

architektury przy zachowaniu kształtu, gabarytów i wystroju zewnętrznego; zastosowanie 

tradycyjnych materiałów budowlanych (np. dachówki ceramicznej, łupków lub blachy 

miedzianej), a w zniszczonych fragmentach odtworzenie historycznych detali 

architektonicznych z zachowaniem kształtu, rozmiaru i rozmieszczenia otworów, zgodnie 

z historycznym przekazem; 

6) zakaz docieplania elewacji budynków posiadających cenny wystrój i detal 

architektoniczny oraz oryginalne wykończenie elewacji; 

7) przeprowadzenie remontów obiektów zabytkowych z dostosowaniem współczesnej 

funkcji, przy zachowaniu zasad wskazanych w pkt. 5; 

8) dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie 

sytuacji, skali, bryły i podziałów architektonicznych, proporcji powierzchni murów oraz 

nawiązanie formami współczesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej; 

9) wymaga się aby nową zabudowę poddać szczególnym rygorom odnośnie gabarytów 

i sposobu kształtowania bryły. 

Dopuszczalne są dla budynków mieszkalnych dachy dwuspadowe lub dwuspadowe 

z naczółkami o nachyleniu połaci dachowych 35º – 45º, dla innych budynków dopuszcza 

się dachy płaskie o nachyleniu 5º – 15º lub strome o nachyleniu 35º – 45º. Nie 

dopuszcza się dachów wielospadowych. Zakaz stosowania głębokich okapów – 

maksymalnie 30 cm poza elewację. 

Kolorystyka dachów – dopuszcza się naturalną czerwień ceramiki, brąz i grafit jedynie 

matowe. Nie dopuszcza się pokryć w innych kolorach niż wyżej podane. Dopuszcza się 

układanie tradycyjnych wzorów na dachach z zastosowaniem kolorowych dachówek, 

jeżeli takie występowały we wsi lub okolicy. 

Na elewacjach dopuszcza się tynki w kolorze białym lub w odcieniach jasnego beżu, 

kremu, szarości oraz akcentowanie fragmentów elewacji w barwach o wyższym 

nasyceniu kolorystycznym; 
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10) zachowanie w miarę możliwości historycznie utrwalonych funkcji budynków zabytkowych 

i dostosowanie wprowadzonych współcześnie funkcji do ich historycznie 

ukształtowanych układów oraz eliminowanie funkcji uciążliwych, wpływających w sposób 

degradacyjny na te obiekty; 

11) konsultowanie i uzgodnienie z Wojewódzkim Konserwatorem wszelkich działań 

inwestycyjnych w zakresie konserwacji, remontów, przebudowy i rozbudowy obiektów 

istniejących, a także zmiana funkcji obiektów zabytkowych i podziałów nieruchomości. 

 

13. Kierunki ochrony dziedzictwa archeologicznego 

1. Dla ochrony dziedzictwa archeologicznego zakłada się na terenie gminy zachowanie 

i ochronę wartościowych rozpoznanych stanowisk archeologicznych w stanie 

niezmienionym oraz ochronę nowych, nie odkrytych stanowisk archeologicznych. 

W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego należy uwzględnić 

stanowiska archeologiczne wskazane na rysunku nowej edycji Studium. Na terenie 

wskazanych stanowisk wszelka działalność inwestycyjna związana z pracami 

ziemnymi może być podejmowana tylko po uzgodnieniu szczegółowych warunków 

z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

2. Ochroną konserwatorską objęte są wszystkie stanowiska archeologiczne. 

3. Wszelkie prace ziemne w obrębie wszystkich stanowisk archeologicznych 

zlokalizowanych na terenie objętym planem muszą być poprzedzone ratowniczymi 

badaniami archeologicznymi prowadzonymi przez archeologów. 

4. W przypadku podejmowania budowy i robót budowlanych, rozumianych  

w myśl ustawy Prawo budowlane oraz wszelkich działań przy lub w otoczeniu 

zabytków, o których mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 

i opiece nad zabytkami obowiązują przepisy przywołanych ustaw. 

5. Na inwestorze i wykonawcy ciąży obowiązek każdorazowego powiadomienia 

Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu o wszelkich nowych znaleziskach 

archeologicznych, zgodnie z art. 32 ust. 1 oraz art. 33 ust. 1 ustawy o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze 

zm.). 

6. W przypadku nowych odkryć archeologicznych niezbędne jest przeprowadzenie badań 

celem zabezpieczenia i udokumentowania znalezisk. 

7. W myśl ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wszystkie stanowiska 

archeologiczne podlegają ochronie i opiece bez względu na stan ich zachowania. 
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14. Kierunki kształtowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej 

Gospodarka rolna stanowi jedną z podstawowych funkcji rozwojowych gminy, dla 

rozwoju której zakłada się w nowej edycji studium: 

1) ochronę gruntów najwyższych klas bonitacyjnych (III i IV) oraz większych kompleksów 

gruntów klasy III przed zmianą użytkowania na cele inne niż rolne; 

2) modernizację gospodarstw rolnych i przygotowania ich do konkurencji na jednolitym 

rynku europejskim; 

3) powiększenie indywidualnych gospodarstw rolnych; 

4) rozdysponowanie niewykorzystanych gruntów z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnej 

poprzez dzierżawę, sprzedaż i ich przekazywanie nowym grupom producentów, 

5) rozwijanie wyspecjalizowanej produkcji rolniczej, w tym zwierzęcej oraz związanej 

z rynkiem biopaliw. 

 

15. Kierunki kształtowania leśnej przestrzeni produkcyjnej 

 

 Gospodarka leśna stanowi jedną z podstawowych funkcji rozwojowych gminy, dla 

rozwoju której zakłada się w nowej edycji studium: 

1) ustalenie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki leśnej w planach 

urządzeniowych; 

2) wprowadzenie dolesień na gruntach sąsiadujących z kompleksami leśnymi  

o niskiej bonitacji gruntów; 

3) zachowanie dotychczasowej lokalizacji istniejących osad leśnych oraz innych obiektów 

związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej; 

4) modernizację istniejącej sieci dróg leśnych oraz gminnych, przebiegających przez 

większe kompleksy leśne dla transportu pozyskiwanego drewna; 

5) udostępnienie dla rekreacji i turystyki wyznaczonych do tego obszarów leśnych, a w tym: 

wykorzystanie części dróg leśnych jako szlaków pieszych  

i rowerowych oraz wyznaczenie na terenach lasów zorganizowanych miejsc 

wypoczynku. 
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ROZDZIAŁ VIII 

USTALENIA 
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Kierunki rozwoju 

Kierunek zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz przeznaczenie terenów wraz ze 

wskaźnikami dotyczącymi zagospodarowania użytkowania terenów, w tym terenów 

wyłączonych z zabudowy. 

 

1. Struktura funkcjonalno – przestrzenna 

Rozwój przestrzenny gminy utrzymany będzie w dużej mierze w oparciu o tereny 

o planistycznie przesądzonym przeznaczeniu tj. o tereny, które w dotychczasowo 

obowiązujących dokumentach planistycznych (obowiązującym studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego i obowiązujących miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego) zostały już przeznaczone na cele budowlane. 

Istniejące przeznaczenie terenów zainwestowanych w przeważającej mierze zostanie 

utrzymane, jednocześnie przewiduje się poprawę standardów zamieszkania oraz poprawę 

dostępności komunikacyjnej tych terenów. 

W przypadku wyznaczenia nowych terenów na cele budowlane (w tym przede wszystkim 

na cele mieszkaniowe) przewiduje się kształtowanie tych struktur w oparciu o racjonalne 

zasady kształtowania zabudowy tj. wyznaczenie ich w miejscach o korzystnych 

uwarunkowaniach terenowych umożliwiających ich uzbrojenie i skomunikowanie. 

Nie przewiduje się natomiast umożliwienia lokalizacji nowych terenów przeznaczonych na 

cele budowlane na terenach otwartych, niepowiązanych z istniejącymi terenami  

zainwestowanymi, przyjmując założenie, że najpierw powinny być wypełnione struktury już 

istniejące (uzupełnianie istniejącej zabudowy) oraz struktury znajdujące się w sąsiedztwie 

tych terenów, co zapobiegnie ewentualnym problemom w infrastrukturze technicznej. 

Z przeprowadzonych analiz planów miejscowych wynika, że w wielu przypadkach tereny 

dotychczasowo przewidziane pod zabudowę, w tym przede wszystkim pod zabudowę 

mieszkaniową i produkcyjną nie zostały w pełni zagospodarowane, co potwierdza omawiane 

wcześniej założenie mówiące o tym, że w pierwszej kolejności powinny być wypełnione 

struktury istniejące oraz tereny znajdujące się w sąsiedztwie. Pozostałe tereny, które 

mogłyby być przewidziane na cele budowlane winny być realizowane w ostatniej kolejności. 

W nowelizacji studium: 

- zwiększa się powierzchnia terenów przewidzianych pod funkcję mieszkaniową, 

- zwiększa się powierzchnia terenów przewidzianych pod funkcję mieszkaniowo – 

usługową, 

- nastąpi wzrost powierzchni przewidzianych pod zabudowę produkcyjno – usługową, 

- nastąpi niewielki spadek powierzchni terenów przewidzianych na cele rolnicze; Jest 

to głównie spowodowane przeznaczeniem wybranych terenów pod tereny 

mieszkaniowe, tereny mieszkaniowo–usługowe, zbiorniki rekreacyjne i zalesienia. 
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Punktem wyjścia do tworzenia niniejszego opracowania była także szczegółowa analiza 

wniosków złożonych do zmiany Studium, która pozwalała na weryfikację założeń 

planistycznych przyjętych w obowiązującym Studium.  

 

2. Wskaźniki, parametry i zasady zagospodarowania terenów 

Podstawowymi narzędziami planistycznymi pozwalającymi określić wymagany standard 

zagospodarowania i kształt przestrzeni są wskaźniki i parametry zagospodarowania terenu. 

Posłużono się następującymi wskaźnikami i parametrami: 

- powierzchnią zabudowy, 

- powierzchnią terenu biologicznie czynnego 

- wysokością zabudowy, 

- liczbą kondygnacji, 

- geometrią i pokryciem dachu, 

- formą zabudowy 

Stosowanie w/w parametrów i wskaźników umożliwi kształtowanie zróżnicowanej oferty. 

Parametry i wskaźniki dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej winny mieć parametry 

zbieżne ze stanem istniejącym, ponieważ są to parametry odpowiednie dla tych terenów 

i wymagające zachowania. Natomiast parametry i wskaźniki zabudowy dla projektowanych 

terenów zabudowy mieszkaniowej, powinny umożliwić realizację przede wszystkim 

zabudowy jednorodzinnej, wolnostojącej. 

W przypadku realizacji zabudowy produkcyjno – usługowej parametry i wskaźniki 

zagospodarowania terenów winny być mniej restrykcyjne. Dla tych terenów określono jednak 

parametry dotyczące przewidywanej maksymalnej wysokości zabudowy czy powierzchni 

terenu, która może być zabudowana. 

Wskaźniki i parametry zabudowy i zagospodarowania terenów powinny być stosowane 

przy tworzeniu planów miejscowych na podstawie niniejszego opracowania. Są to zalecenia, 

które winny być stosowane przy określeniu wymagań dla zabudowy na nowych 

niezainwestowanych terenach, z właściwą tolerancją na etapie sporządzania planów 

miejscowych, w zależności od specyfiki danego terenu. 

Wskaźniki i parametry dla terenów zabudowy istniejącej winny być stosowane 

odpowiednio, z uwzględnieniem charakterystycznych cech tej zabudowy, uwarunkowań 

historycznych, konserwatorskich. 

 

3. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy w przeznaczeniu terenów 

1) zachowanie struktury funkcjonalno-przestrzennej, określonej w obowiązujących 

miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego; 

2) adaptacja istniejących terenów, 

zabudowa mieszkaniowo-usługowa (wielorodzinna i jednorodzinna), 

usługi, w tym sportu i rekreacji, 
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zieleń urządzona z funkcją rekreacyjną, 

ogródki działkowe, 

cmentarze, 

kulturowe, w tym obszary ochrony konserwatorskiej, 

wody śródlądowe, 

komunikacja, 

infrastruktura techniczna. 

3) korekta przeznaczenia obszarów dla zabudowy mieszkaniowo – usługowej w zakresie 

ich zwiększenia; 

4) korekta układu komunikacyjnego polegająca na modernizacji przebiegów ciągów 

komunikacyjnych; 

5) wyznaczenie nowych obszarów dla rozwoju usług produkcyjnych, w tym poprzez 

wskazanie nowych terenów pomiędzy już istniejącymi zakładami produkcyjnymi, w celu 

wykorzystania istniejących układów komunikacyjnych i wyposażenia w infrastrukturę 

techniczną; 

6) korekta oraz wyznaczenie nowych terenów pod funkcję usług sportu  

i rekreacji. 

Zmiany w sposobie zagospodarowania i użytkowania terenów winny przyczyniać się do 

poprawy ładu przestrzennego, tzn. sposobu ukształtowania zabudowy oraz urządzenia 

terenów zapewniającego porządek, estetykę i harmonię krajobrazu w nawiązaniu do 

lokalnych cech środowiska przyrodniczego oraz wartości kulturowych i historycznych gminy. 

Ogólne zasady zagospodarowania terenu: 

1) Linie rozgraniczające wyznaczone w niniejszym studium mogą ulegać zmianie 

wynikającej z istniejących podziałów geodezyjnych lub potrzeb lokalnych oraz zmianie 

przebiegów układów komunikacyjnych i sieci infrastruktury technicznej; 

2) W rozwoju zagospodarowania przestrzennego gminy zaleca się preferować kierunki 

w maksymalnym stopniu wykorzystujące i podkreślające walory środowiska 

przyrodniczego; 

3) Należy ograniczać lokalizację budynków w bezpośrednim sąsiedztwie linii 

rozgraniczających dróg i ulic zbiorczych oraz wyższych klas. Warunki lokalizacji nowej 

zabudowy, w tym na stały pobyt ludzi określają m.in. odpowiednie przepisy; 

4) Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko należy lokalizować 

poza terenami zabudowy mieszkaniowej oraz poza ustalonymi strefami ochrony 

sanitarnej ujęć wód podziemnych; 

5) W przypadku wprowadzenia do koryt cieków naturalnych: oczyszczonych ścieków 

(opadowych, roztopowych oraz komunalnych), przekroczenia tych koryt przewodami 

(energetycznymi, gazowymi, wodociągami itp.), wznoszenia budowli spiętrzających 

i upustowych dla potrzeb stawów służących do hodowli ryb - przedsięwzięcia te należy 

uzgodnić z administratorem tych cieków; 
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6) W przypadku lokalizacji obiektów budowlanych na terenach zmeliorowanych rowami 

należy, w uzgodnieniu z administratorem tych urządzeń, dokonać ich przebudowy 

w celu zachowania ich dalszego funkcjonowania; 

7) Za nie naruszającą ustaleń studium uznaje się zmianę przeznaczenia podstawowego 

lub dopuszczalnego terenu, wynikającą z braku zgody na przeznaczenie terenów 

rolnych lub leśnych na cele mieszkalne lub nieleśne, lub występowania lokalnych 

czynników fizjograficznych uniemożliwiających realizację przeznaczenia 

podstawowego; 

8) Na wszystkich terenach określonych w Studium dopuszcza się lokalizację w planach 

miejscowych funkcji innych niż wyznaczonych w Studium, o ile lokalizacja tych funkcji 

wynika z planów wyższego rzędu, obowiązujących planów miejscowych, wydanych 

decyzji i pozwoleń i nie będzie powodować konfliktów z sąsiadującymi terenami. 

 

4. Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, 

w tym tereny wyłączone spod zabudowy 

Kierunki zmian w strukturze przestrzennej oraz w przeznaczeniu terenów, ustala się 

poprzez określenie: 

1) podstawowego kierunku przeznaczenia terenów; 

2) dopuszczalnych kierunków przeznaczenia terenów; 

3) ograniczenia zmian przeznaczenia; 

4) wytycznych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

 

5. Zasady zagospodarowania terenów, wytyczne do planów miejscowych 

5.1. MW – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowe, wielorodzinne 

1. Podstawowy kierunek przeznaczenia terenów:  

na rysunku Studium tereny opisane symbolem MW obejmują tereny istniejącej 

i projektowanej zabudowy o mieszanej funkcji mieszkaniowo-usługowej  

z przewagą wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej oraz usług publicznych. 

2. Dopuszczalne kierunki przeznaczenia terenów: 

nieuciążliwa działalność gospodarcza z zakresu handlu, gastronomii i usług 

publicznych, 

1) tereny zamieszkania zbiorowego; 

 przestrzenie publiczne; 

2) dopuszcza się zmianę sposobu użytkowania lokali istniejących budynków na cele 

usługowe; 

3) drogi dojazdowe, dojścia, miejsca parkingowe, garaże; 

4) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 

3. Ograniczenia zmian przeznaczenia: 
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1) zakaz lokalizacji obiektów o charakterze przemysłowym, obiektów magazynowo-

składowych, baz transportowych i obiektów handlu hurtowego oraz innych 

uciążliwych funkcji powodujących pogorszenie estetyki gminy i ładu 

przestrzennego lub zwiększenie uciążliwości dla środowiska, zwłaszcza emisji 

hałasu lub zanieczyszczeń do atmosfery; 

2) zakaz budowy obiektów o jednej kondygnacji nadziemnej, o typowej powtarzalnej 

formie architektonicznej. Zakaz ten nie obejmuje realizacji obiektów infrastruktury 

technicznej. 

4. Wytyczne do planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego: 

W  planach miejscowych należy określić: 

1) formy dachów ustalane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

winny uwzględniać dopuszczenie stosowania dachów o innym kącie nachylenia 

połaci dachu, w tym dachów płaskich, 

2) w planie miejscowym dla lokalizacji obiektów usługowych należy ustalić nakaz 

zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc parkingowych, 

3) formy dachów dla budynków:  

 dwuspadowe, symetryczne, o kątach nachylenia połaci głównych od 5o – 45o . 

5. Parametry i wskaźniki urbanistyczne: 

Dla terenów zabudowy wielorodzinnej o wysokiej i średniej intensywności zabudowy 

oznaczonych symbolem MW, określa się następujące wskaźniki: 

a) wskaźnik intensywności zabudowy – max 1,5, 

b) wysokość zabudowy – 15,0 m, 

c) wysokość budynków gospodarczych – do 6,0 m, 

d) udział terenu biologicznie czynnego – minimum. 25% powierzchni 

poszczególnych terenów. 

 

5.2. MN – tereny mieszkaniowe jednorodzinne 

Obejmują obszary projektowanej i istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

W granicach tych obszarów przy sporządzaniu planów miejscowych winny być ustalone 

tereny, na których możliwe będzie lokalizowanie nowej zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane 

 

1. Dopuszczalne kierunki przeznaczenia terenów: 

1) sieci, obiekty i urządzenia systemów infrastruktury technicznej związane  

z obsługą zagospodarowania obszaru oraz urządzenia służące ochronie 

środowiska i zdrowia ludzi; 

2) drogi dojazdowe, dojścia, miejsca parkingowe, garaże; 

3) zieleń ogólnodostępna z urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi, placami zabaw 

itp. 
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2. Ograniczenia przeznaczenia: 

1) zakaz lokalizacji obiektów uciążliwych, stwarzających zagrożenie dla zdrowia 

ludzi i obniżających estetykę otoczenia, rodzajów użytkowania jak obiektów 

przemysłowych, funkcji transportowych, obiektów infrastruktury technicznej. 

3. Wytyczne do planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego: 

1) formy dachów ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

winny uwzględniać dopuszczenie stosowania dachów o innym kącie nachylenia 

połaci dachu, w tym dachów płaskich; 

2) w planie miejscowym dla lokalizacji funkcji usługowej wydzielonej  

w budynku mieszkalnym należy zastosować następujące wskaźniki dotyczące 

ilości miejsc parkingowych: 2 miejsca parkingowe na jeden lokal mieszkaniowy 

oraz dodatkowo nie mniej niż jedno miejsce parkingowe, jeżeli w tym lokalu 

prowadzona jest działalność usługowa w lokalu użytkowym. 

4. Parametry i wskaźniki urbanistyczne: 

 wysokość nowych budynków jednorodzinnych nie może być większa niż 10 m, 

 powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 30 % powierzchni działki 

budowlanej, 

 powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 40 % powierzchni 

działki budowlanej, 

 forma zabudowy: wolnostojąca (przeważająca), minimalna powierzchnia działki 

dla zabudowy wolnostojącej to 600 m2 

 

5.3. MNu – tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej 

Na rysunku Studium tereny opisane symbolem „MNu” obejmują tereny projektowanej 

i istniejącej zabudowy o funkcji mieszanej, mieszkaniowo-usługowej. 

W granicach terenów oznaczonych symbolem „MNu” mogą być realizowane: 

 zabudowa wielorodzinna i jednorodzinna oraz o mieszanej funkcji 

mieszkaniowo – usługowej, z możliwością wykorzystania pod usługi więcej niż 

30 % powierzchni ogólnej budynku, 

 obiekty zbiorowego zamieszkania, 

 pensjonaty, obiekty noclegowe wykorzystywane dla potrzeb turystyki  

i agroturystyki,. zabudowa letniskowa, 

 zabudowa usługowa i przeznaczona do prowadzenia działalności 

rzemieślniczej, 

 drogi dojazdowe, dojścia, miejsca parkingowe, garaże, 

 sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 

 obiekty małej architektury. 

Id: 9065739E-8024-42D4-8271-19C81A2BA928. Podpisany



str. 116 

 

Na terenach oznaczonych symbolem „MNu” utrzymuje się istniejące usługi  

o charakterze publicznym (szkoły, przedszkola, ośrodki zdrowia, pomocy i opieki społecznej, 

budynki administracji i kultury, biblioteki, kościoły i inne obiekty użyteczności publicznej) oraz 

usługi o charakterze komercyjnym jak: obiekty handlowe, rzemieślnicze, gastronomiczne itp. 

Podstawowym kierunkiem działań na terenach przeznaczonych dla rozwoju 

projektowanej i istniejącej zabudowy mieszkaniowo – usługowej jest utrzymanie,  

porządkowanie, kontynuacja, uzupełnianie i nowe realizacje wraz z infrastrukturą techniczną 

i komunikacyjną. 

1 Ograniczenia przeznaczenia: 

1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na 

środowisko 

2. Wytyczne do planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego: 

1) formy dachów ustalone w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego - należy uwzględniać dopuszczenie stosowania dachów 

o innych kątach nachylenia połaci dachu, w tym dachów płaskich 

2) w planie miejscowym dla lokalizacji obiektów handlowo-usługowych należy 

ustalić nakaz zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc parkingowych. 

3. Parametry i wskaźniki urbanistyczne: 

 wysokość budynków mieszkalnych oraz usługowych nie może być większa niż 

12 m, 

 powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 40 % powierzchni działki 

budowlanej, 

 udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniej niż 30 % powierzchni ogólnej 

działki budowlanej. 

 

5.4. U – tereny zabudowy usługowej 

Obejmują tereny działalności gospodarczej oraz rezerwy terenowe ustalone  

w studium dla realizacji zabudowy usługowej. 

1. Dopuszczalne kierunki przeznaczenia terenów: 

1) nieuciążliwa działalność gospodarcza, 

2) obiekty zbiorowego zamieszkania, 

3) nieuciążliwe rzemiosło, 

4) stacje paliw z zapleczem usługowym, 

5) przestrzenie publiczne, w tym drogi, place i tereny zieleni  

z urządzeniami sportowo –rekreacyjnymi, 

6) usługi o charakterze publicznym: oświata, administracja, zdrowie, kultura, kult 

religijny itp., 
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7) drogi dojazdowe, dojścia, miejsca parkingowe, garaże, 

8) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 

 

2. Ograniczenia zmian przeznaczenia: 

1) zakaz lokalizacji rodzajów użytkowania zwiększających uciążliwość dla 

środowiska w związku z sąsiedztwem zabudowy mieszkaniowej,  

np. uciążliwych obiektów handlu hurtowego, giełdowego 

3. Wytyczne do planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego. 

W planach miejscowych należy określić: 

1) podstawowy warunek działań w terenach zabudowy usługowej jak utrzymanie, 

modernizacja i unowocześnienie obiektów istniejących oraz realizacja nowych 

obiektów wraz z pełną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną; 

2) zasady i warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu 

zapewniające wysokie walory urbanistyczno – architektoniczne terenu, w tym 

sposób ukształtowania przestrzeni publicznych, ze szczególnym 

uwzględnieniem terenów zieleni oraz funkcjonalnych i atrakcyjnie urządzonych 

stref ruchu pieszego; 

3) w zależności od projektowanego programu i rodzaju usług niezbędną ilość 

miejsc parkingowych należy szczegółowo określić  

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, uwzględniając 

poniższe wskaźniki: 

a) dla handlu detalicznego - 20 miejsc parkingowych na 1000 m2 

powierzchni sprzedaży, 

b) dla działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją 

 - 30 miejsc parkingowych na 100 miejsc użytkowych 

c) dla działalności związanej z usługami gastronomicznymi 

 - 30 miejsc parkingowych na 100 miejsc konsumpcyjnych 

d) dla pozostałych działalności usługowych i produkcyjnych 

 – 5 miejsc parkingowych na 100 m2 powierzchni użytkowej. 

4. Parametry i wskaźniki urbanistyczne: 

 wysokość zabudowy nie więcej niż 12 m (dla ustalonych  

w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dominat 

widokowych dopuszcza się zwiększenie tej wysokości), 

 powierzchnia zabudowy nie więcej niż 70 % powierzchni działki budowlanej 

 powierzchnia biologiczna czynna nie mniej niż 10 % powierzchni działki 

budowlanej 
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5.5 UT – tereny usług turystycznych 

Na rysunku Studium tereny oznaczone symbolem UT obejmują tereny istniejącej  

i projektowanej zabudowy o funkcji rekreacji zbiorczej. 

1. Przeznaczenie podstawowe – urządzenia sportu i rekreacji zlokalizowane  

w wyodrębnionych terenach obejmujące urządzenia i obiekty kubaturowe – zajazdy 

i motele oraz pola namiotowe wraz z obsługą parkingową. 

2. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) Obiekty zaplecza socjalnego i urządzenia niezbędne do funkcjonowania 

przeznaczenia podstawowego; 

2) Zieleń urządzona; 

3) Urządzenia towarzyszące: obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej 

obsługujące funkcję podstawową; 

4) Mała gastronomia; 

5) Obiekty sportu i rekreacji; 

6) Ulice dojazdowe i wewnętrzne; 

3. Ograniczenia zmian przeznaczenia 

Zakaz lokalizacji obiektów o charakterze przemysłowym, obiektów magazynowo-

składowych, baz transportowych oraz handlu hurtowego oraz innych uciążliwych 

funkcji powodujących zwiększenie uciążliwości dla środowiska. 

4. Wytyczne do planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego. 

W planach miejscowych należy określić: 

a) zasady i warunki kształtowania terenu zapewniające wysokie walory 

architektoniczne terenu, w tym sposób ukształtowania przestrzeni 

publicznych, 

b) W planie miejscowym dla lokalizacji obiektów i urządzeń obsługujących 

funkcję podstawową należy ustalić nakaz zapewnienia odpowiedniej liczby 

miejsc parkingowych. 

 

5.6 US – Tereny usług sportu i rekreacji 

Podstawowym kierunkiem działań jest przeznaczenie gruntów pod zespoły terenowych 

urządzeń sportowych wraz z zapleczem socjalno – gospodarczym. 

1. Dopuszczalne kierunki przeznaczenia terenów: 

1) nieuciążliwa działalność gospodarcza służąca obsłudze zespołu sportowego; 

2) tereny przestrzeni publicznych, w tym place i tereny zieleni z urządzeniami 

sportowo – rekreacyjnymi; 

3) zabudowa usługowa związana z obsługą ruchu turystycznego i działalnością 

sportową, rehabilitacją i edukacją; 
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4) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej; 

5) sieci oraz obiekty i urządzenia systemów infrastruktury technicznej związane 

z obsługą zagospodarowania obszaru, 

2. Ograniczenia zmian przeznaczenia 

1) zakaz lokalizacji obiektów mieszkalnych, usługowych nie związanych  

z obsługą funkcji sportowo – rekreacyjnej. 

3. Wytyczne do planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego: 

W planach miejscowych należy określić: 

1) zakaz lokalizacji obiektów o charakterze usługowym, obiektów magazynowo – 

składowych, baz transportowych i obiektów handlu hurtowego oraz innych 

funkcji uciążliwych dla funkcjonowania usług sportu; 

2) w zależności od realizacji programu i rodzaju usług, niezbędną ilość miejsc 

parkingowych należy szczegółowo określić w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego.  

4. Parametry i wskaźniki urbanistyczne 

 wysokość obiektów kondygnacyjnych w części nadziemnej, 

 powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie mniej niż 50 % powierzchni 

działki budowlanej. 

 

5.7. PU – Tereny przemysłowo - usługowe 

 Obejmują tereny istniejącej działalności gospodarczej oraz rezerwy terenowe 

ustalone w studium dla realizacji zabudowy usługowej i produkcyjnej, w tym hurtowni, 

składów i magazynów. 

Podstawowym kierunkiem działań na terenach przeznaczonych dla rozwoju funkcji 

produkcyjno – usługowej jest zagospodarowanie i wykorzystanie istniejących zasobów oraz 

wytworzenie nowych obszarów dla lokalizacji funkcji przemysłowo –usługowej. 

1. Dopuszczalne kierunki przeznaczenia terenów: 

1) zabudowa usługowo –produkcyjna, 

2) bazy, składy, magazyny, 

3) drogi dojazdowe, dojścia, miejsca parkingowe, garaże, 

4) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 

2. Ograniczenia zmian przeznaczenia: 

1) zakaz zabudowy mieszkaniowej oraz obiektów podlegających ochronie przed 

hałasem w rozumieniu przepisów odrębnych, 

2) zakaz lokalizacji obiektów zawsze znacząco oddziaływujących na środowisko, 

3. Wytyczne dla planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego: 

W planach miejscowych należy określić: 
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1) nakazy i zakazy w zakresie ograniczenia uciążliwości wobec terenów 

sąsiednich; 

2) realizację zagospodarowania pod warunkiem zabezpieczenia przed 

zanieczyszczeniem środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem gleby, wód 

powierzchniowych i podziemnych; 

3) zakaz realizacji nowej zabudowy mieszkaniowej; 

4) w zależności od realizacji  programu i rodzaju usług dla terenów przemysłowo 

– usługowych należy określić niezbędną ilość miejsc parkingowych 

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego; 

5) w przypadkach rozbudowy zakładów produkcyjnych na terenach leśnych 

i zadrzewionych - zachowanie drzew w jak największym stopniu w ramach 

powierzchni biologicznie czynnej w zagospodarowaniu terenów. 

4. Parametry i wskaźniki urbanistyczne: 

 wysokość budynków do 15 m, a z dopuszczeniem względów technologicznych 

zwiększenia wysokości do 20 m, 

 powierzchnia zabudowy nie więcej niż 80 % powierzchni działki budowlanej, 

 powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 10 %, powierzchni działki 

budowlanej,  

 wskaźnik intensywności zabudowy – maks. 2,0.  

 

5.8 PE – tereny eksploatacji powierzchniowej kruszyw naturalnych 

1. Przeznaczenia podstawowe 

 Tereny eksploatacji złoża piasków podsadzkowych oraz kruszyw naturalnych 

2. Dopuszczalne kierunki przeznaczenia terenów: 

1) możliwość zabudowy infrastruktury technicznej i komunikacji związanej  

z potrzebami zakładu górniczego. 

3. Ograniczenia zmian przeznaczenia: 

1) wszelkie uciążliwości związane z planowaną działalnością wydobywczą nie 

mogą przekraczać dopuszczalnych norm. Należy przyjąć rozwiązania 

technologiczne i infrastrukturalne chroniące przed emisją zanieczyszczeń 

i hałasem w stopniu zapewniającym oddziaływanie inwestycji jedynie 

w granicach terenu, do którego inwestor ma tytuł prawny; 

2) nakazy i zakazy w zakresie ograniczenia uciążliwości wobec terenów 

sąsiednich; 

3) realizację zagospodarowania pod warunkiem zabezpieczenia przed 

zanieczyszczeniem środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem gleby, wód 

powierzchniowych i podziemnych; 
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4) eksploatację złoża należy prowadzić z uwzględnieniem wymogów 

technologicznych w sposób minimalizujący wpływ prowadzonego wydobycia 

na środowisko. 

4. Wytyczne do planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego: 

1) podstawowym kierunkiem działań jest uwzględnienie w opracowaniach 

planistycznych (studium i miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego) wszystkich znanych złóż w granicach ich udokumentowania 

i ich ochrona przed trwałym zainwestowaniem; 

2) działalność wydobywczą należy prowadzić zgodnie z wydanymi, wymaganymi 

obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska oraz gospodarki 

zasobami złóż w ramach jego eksploatacji; 

3) po zakończonej eksploatacji złóż nastąpi rekultywacja w kierunku leśnym, 

wodno – hodowlanym - rolnym lub rekreacyjnym. Sposób wykonania 

rekultywacji przedstawiony zostanie w planach miejscowych 

zagospodarowania przestrzennego oraz w koncesjach wydanych na 

wydobycie złoża. 

 

5.9 O – Tereny obsługi technicznej 

Podstawowym kierunkiem działań jest przeznaczenie terenów pod urządzenia 

infrastruktury technicznej. 

1. Dopuszczalne kierunki przeznaczenia terenów: 

1) urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej oraz gospodarki komunalnej, 

w tym oczyszczalnie i przepompownie ścieków, stacje elektroenergetyczne, 

gazowe, ciepłownie oraz unieszkodliwiania odpadów, a także urządzenia 

służące ochronie środowiska i zdrowia ludzi, 

2) dojazdy, parkingi, garaże, 

3) zieleń urządzona. 

2. Ograniczenia zmian przeznaczenia: 

1) zakaz lokalizacji obiektów usług sportu i rekreacji, 

2) zakaz lokalizacji targowisk, 

3) zakaz realizacji nowej zabudowy mieszkaniowej, 

3. Wytyczne do planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego 

W planach miejscowych należy określić: 

1) nakazy i zakazy w zakresie ograniczenia uciążliwości wobec terenów 

sąsiednich; 

2) realizację urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej pod warunkiem 

poszanowania estetyki krajobrazu; 

3) zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem środowiska, ze szczególnym 

uwzględnieniem gleby, wód powierzchniowych i podziemnych. 

Id: 9065739E-8024-42D4-8271-19C81A2BA928. Podpisany



str. 122 

 

4. Parametry i wskaźniki urbanistyczne: 

Dla terenów przeznaczonych pod obsługę techniczną oznaczonych symbolem „O” – 

określa się następujące wskaźniki: 

 wysokość budynków do 15,0 m, 

 wysokość budynków gospodarczych i magazynowych do 9,0 m, 

 udział terenu biologicznie czynnego – minimum 15 % powierzchni działki 

budowlanej, 

 wskaźnik intensywności zabudowy – maks. 1,0. 

 

5.10. ZD – tereny ogrodów działkowych 

Na rysunku Studium tereny opisane symbolem „ZD” obejmują tereny istniejących 

ogródków działkowych. 

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny pod ogrody działkowe z niezbędnymi obiektami 

i urządzeniami towarzyszącymi. 

2. Dopuszczalne kierunki przeznaczenia terenów: 

1) sieci oraz urządzenia infrastruktury technicznej obsługującej funkcję 

podstawową; 

2) obiekty małej architektury; 

3) dojścia, dojazdy i parkingi. 

3. Ograniczenia zmian przeznaczenia: 

Zakazy: 

1) lokalizowanie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

z wyjątkiem przedsięwzięć zgodnych z przeznaczeniem podstawowym; 

2)  lokalizowania wszelkich obiektów i urządzeń mogących pogorszyć walory 

przyrodnicze i krajobrazowe terenu. 

W planach miejscowych należy określić: 

1) dla terenów funkcjonujących jako ogrody działkowe zakaz prowadzenia 

działalności gospodarczej (w tym hodowli zwierząt i ptactwa) uciążliwej dla 

działek sąsiednich oraz zabudowań obiektami kubaturowymi  

o powierzchni przekraczającej 35 m2 i wysokości powyżej 5,0 m. 

4. Parametry i wskaźniki urbanistyczne: 

1) powierzchnia zabudowy 35 m2 oraz wysokość do 5,0 m przy dachach 

stromych i do wysokości 4,0 m przy dachach płaskich. Do powierzchni 

zabudowy nie wlicza się tarasu, werandy lub ganku o ile ich łączna 

powierzchnia nie przekracza 12 m2 . 
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5.11. ZP – tereny zieleni parkowej 

Na rysunku studium tereny opisane symbolem „ZP” obejmują tereny zieleni parkowej 

z przeznaczeniem podstawowym pod istniejącą i projektowaną, ogólnodostępną zieleń, 

z towarzyszącymi urządzeniami rekreacji i wypoczynku. 

1. Dopuszczalne kierunki przeznaczenia terenów: 

1) lokalizację terenowych urządzeń sportowo – rekreacyjnych; 

2) lokalizację obiektów usług sportu i rekreacji oraz oświaty; 

3) sztucznych zbiorników wodnych; 

4) tymczasowe obiekty i urządzenia związane z organizacją imprez kulturalno – 

rozrywkowych. 

2. Ograniczenia zmian przeznaczenia: 

1) zakaz lokalizacji obiektów i urządzeń niezwiązanych z przeznaczeniem 

podstawowym i dopuszczalnym; 

2) zakaz lokalizacji obiektów uciążliwych, stwarzających zagrożenie dla zdrowia 

ludzi i obniżających estetykę otoczenia. 

3. Wytyczne do planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego: 

W planach miejscowych należy określić: 

1) zagospodarowanie i zabudowę terenu należy realizować w oparciu  

o koncepcję programowo – przestrzenną opracowaną dla całego terenu, 

2) zapewnić wysokie walory architektoniczne i estetyczne wyposażenia  

i zagospodarowania terenu. 

4. Parametry i wskaźniki urbanistyczne 

 powierzchnia zabudowy nie większa niż 15 % powierzchni działki budowlanej, 

 powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 70 % powierzchni działki 

budowlanej, 

 wysokość zabudowy nie więcej niż 8,0 m. 

 

5.12. ZU – tereny zieleni urządzonej 

Na rysunku studium tereny opisane symbolem „ZU” obejmują tereny zieleni urządzonej 

z przeznaczeniem podstawowym pod ogólnodostępną zieleń publiczną, historycznych 

skwerów i zieleńców  o funkcji ozdobnej i rekreacyjnej. 

1. Dopuszczalne kierunki przeznaczenia terenów: 

1) zieleń urządzona wraz z ciągami spacerowymi i rowerowymi; 

2) budowa pojedynczych punktów handlowych, kioski handlowe oraz małe 

punkty gastronomiczne; 
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3) elementów małej architektury, w tym szczególnie pomników, posągów, tablic 

pamiątkowych i fontann; 

4) podziemnych urządzeń i sieci lokalnej infrastruktury technicznej. 

2. Ograniczenia zmian przeznaczenia 

1) zakaz budowy obiektów związanych z obsługą rolnictwa i produkcją rolniczą; 

2) udział terenów trwale zainwestowanych w obrębie terenów wyznaczonych na 

rysunku studium nie może przekraczać 10 % ich powierzchni. 

3. Wytyczne do planów miejscowych  zagospodarowania przestrzennego: 

W planach miejscowych należy określić: 

1) wysoki poziom rozwiązań kompozycyjnych nawierzchni terenu, zieleni 

komponowanej oraz wysokie walory architektoniczne naziemnych obiektów 

i urządzeń; 

2) ochronie podlega istniejąca zieleń wysoka. 

4. Parametry i wskaźniki urbanistyczne: 

1) wysoki poziom rozwiązań kompozycyjnych nawierzchni terenu, zieleni 

komponowanej oraz wysokie walory architektoniczne naziemnych obiektów 

i urządzeń; 

2) powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 70 % powierzchni działki 

budowlanej; 

3) wysokość zabudowy nie więcej niż 8,0 m. 

 

5.13. ZC – tereny cmentarzy 

Na rysunku studium tereny opisane symbolem „ZC” obejmują tereny  

z przeznaczeniem podstawowym pod istniejące czynne cmentarze ogólnowyznaniowe 

z urządzeniami i zielenią towarzyszącą. 

1. Dopuszczalne kierunki przeznaczenia terenów: 

1) lokalizacja nowych obiektów i urządzeń związanych z podstawową funkcją 

terenu; 

2) lokalizacja usług pogrzebowych, w tym handel, usługi kamieniarskie,  

a także parkingi; 

3) komunikacja wewnętrzna i zieleń urządzona; 

4) urządzenia infrastruktury technicznej służącej obsłudze cmentarza. 

2. Ograniczenia zmian przeznaczenia. 

1) zakaz realizacji obiektów i urządzeń nie związanych z funkcją cmentarną; 

3. Wytyczne do planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego: 

Id: 9065739E-8024-42D4-8271-19C81A2BA928. Podpisany



str. 125 

 

W planach miejscowych należy określić następujące zasady zagospodarowania 

terenów: 

1) utrzymanie i ochrona układów cmentarnych, obiektów architektury sakralnej, 

nagrobków, starodrzewu i ogrodzeń; 

2) ochronę istniejących drzewostanów ze wskazaniem ich uzupełnienia. 

4. Parametry i wskaźniki urbanistyczne: 

1) powierzchnia pól grzebalnych nie mniej niż 60 % powierzchni terenu; 

2) wysokość budynków nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne, w tym 

użytkowe poddasze i nie więcej niż 9,50 m. 

 

5.14. RU – tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych oraz  

w gospodarstwach leśnych i rybackich: 

Tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych 

obejmują istniejące obiekty i urządzenia, przeznaczone do utrzymania  

i rozwoju gospodarki rolnej. 

1. Dopuszczalne kierunki przeznaczenia terenów: 

1) funkcje związane z obsługą rolnictwa, w tym magazynowanie oraz produkcja, 

mieszalnie pasz i komponentów paszowych; 

2) funkcje mieszkaniowe dla obsługi i dozoru oraz dla potrzeb agroturystyki; 

3) zabudowa z ograniczonym programem usług handlu i gastronomii na potrzeby 

ruchu turystycznego; 

4) infrastruktura techniczna i komunikacyjna. 

2. Ograniczenie zmian przeznaczenia: 

1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na 

środowisko; 

2) zakaz lokalizacji rodzajów użytkowania zwiększających uciążliwość dla 

środowiska w związku z sąsiedztwem zabudowy mieszkaniowej,  

np. uciążliwych obiektów handlu hurtowego, giełdowego. 

3. Wytyczne do planów miejscowych  zagospodarowania przestrzennego: 

W planach miejscowych należy określić: 

1) nakazy i zakazy w zakresie ograniczenia uciążliwości wobec terenów 

sąsiednich; 

2) realizację zagospodarowania pod warunkiem zabezpieczenia przed 

zanieczyszczeniem środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem gleby, wód 

powierzchniowych i podziemnych. 

4. Parametry i wskaźniki urbanistyczne: 
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 powierzchnia zabudowy nie więcej niż 70 % powierzchni działki budowlanej, 

 udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniej niż 10 % powierzchni 

ogólnej działki budowlanej, 

 wysokość zabudowy nie więcej niż 15,0 m. 

Parametry kształtowania zabudowy, w tym gabaryty obiektów winny być 

uszczegółowione na etapie sporządzania planów miejscowych. Wskaźniki dotyczące miejsc 

parkingowych należy ustalić w dostosowaniu do prowadzonej działalności. 

 

5.15. RM – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, 

hodowlanych i ogrodniczych 

Na rysunku studium tereny opisane symbolem „RM” obejmują istniejące obiekty  

i urządzenia przeznaczone do utrzymania, kontynuacji i rozwoju zabudowy zagrodowej: 

1. Dopuszczalne kierunki przeznaczenia terenów: 

1) zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna wolnostojąca; 

2) działalność gospodarcza nierolnicza; 

3)  chów i hodowla zwierząt gospodarskich; 

4)  usługi agroturystyczne; 

5)  budynki, gospodarcze, magazynowe, garaże; 

6)  sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 

2. Ograniczenie zmian przeznaczenia: 

1) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych nie związanych z przeznaczeniem 

podstawowym i dopuszczalnym terenu; 

2) zakaz wprowadzenia nieoczyszczonych ścieków, przekraczających ilości 

normatywne, bezpośrednio do cieków wodnych i gruntów; 

3) zakaz magazynowania odpadów oraz lokalizacji i zagospodarowania terenów 

dla prowadzenia działalności w zakresie zbierania, odzysku 

i  unieszkodliwiania odpadów.  

3. Wytyczne do planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego: 

W planach miejscowych należy określić następujące zasady kształtowania zabudowy: 

1) utrzymanie upraw polowych, ogrodniczych i sadowniczych; 

2) utrzymanie istniejącej zabudowy z prawem prowadzenia robót budowlanych, 

przebudowy i zmiany sposobu użytkowania zgodnie z przeznaczeniem 

podstawowym i dopuszczalnym; 

3) realizacja nowych obiektów i urządzeń wyłącznie związanych  

z prowadzoną gospodarką rolną, w tym budynków inwentarskich. 
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4. Parametry i wskaźniki urbanistyczne: 

1) parametry kształtowania zabudowy, w tym gabaryty obiektów, winny być 

uszczegółowione na etapie sporządzania planów miejscowych. Wskaźniki 

dotyczące miejsc parkingowych należy ustalić w dostosowaniu do 

prowadzonej działalności gospodarczej. 

 

5.16. R – tereny rolne z dopuszczeniem zabudowy rolniczej 

Na rysunku studium tereny opisane symbolem literowym „R” obejmują tereny rolnicze 

z przeznaczeniem podstawowym pod użytki rolne z dominacją gruntów ornych średniej klasy 

(III – IV) przydatności dla rolnictwa oraz obiekty produkcji zwierzęcej.: 

1. Dopuszczalne kierunki przeznaczenia terenów: 

1) lokalizacja zabudowy zagrodowej; 

2) trwałe uprawy ogrodnicze i sadownicze oraz specjalistyczna produkcja 

roślinna; 

3) budowle i urządzenia służące gospodarce wodnej i ochronie 

przeciwpowodziowej; 

4) urządzenia i sieci lokalnej infrastruktury technicznej. 

2. Ograniczenie przeznaczenia: 

1) obiekty budowlane związane z funkcją rolniczą można lokalizować pod 

warunkiem, że: 

a) zapewniony zostanie dostęp do istniejących dróg publicznych, 

wewnętrznych lub dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz 

odpowiednie wyposażenie w infrastrukturę techniczną, 

b) działalność gospodarcza powinna odpowiadać kryterium działalności 

o ograniczonej uciążliwości. 

3. Wytyczne do planów miejscowych  zagospodarowania przestrzennego: 

W planach miejscowych należy określić: 

1) powierzchnia gospodarstwa rolnego, związanego z zabudową zagrodową lub 

obiektami produkcji zwierzęcej, jest większa niż średnia powierzchnia 

gospodarstwa rolnego w gminie; 

2) pod zalesienia przeznaczyć grunty niskiej klasy bonitacyjnej (V – VI) oraz 

nieużytki; 

3) tereny produkcji zwierzęcej, zaliczone do przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko, lokalizować w odległości nie mniejszej niż 200 m 

od terenów istniejącej i planowanej zabudowy mieszkaniowej i usługowej  

niezwiązanej z rolnictwem. 

4, Parametry i wskaźniki urbanistyczne: 
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1) parametry kształtowania zabudowy, w tym gabaryty obiektów, winny być 

uszczegółowione na etapie sporządzania planów miejscowych, 

2) wskaźniki dotyczące ilości miejsc parkingowych winny być doprecyzowane 

w planach miejscowych. 

 

5.17 ZL – tereny lasów 

Na rysunku studium tereny opisane symbolem literowym ZL, obejmują tereny  

z przeznaczeniem podstawowym pod istniejące lasy naturalne, zespoły  zadrzewień o funkcji 

gospodarczej, wodochronnej i chronionej dla rekreacji i wypoczynku. 

1. Dopuszczalne kierunki przeznaczenia terenów: 

  Dopuszcza się lokalizację: 

1) śródleśnych zbiorników wodnych i trwałych użytków zielonych; 

2) budowli i urządzeń związanych z gospodarką wodną; 

3) obiektów związanych z gospodarką leśną; 

4) urządzeń związanych z rekreacją i wypoczynkiem, bez zmiany 

przeznaczenia terenu, za zgodą zarządcy lasu. 

2. Ograniczenia zmian przeznaczenia 

1) dokonywania całkowitej wycinki lasu, z wyłączeniem klęsk 

żywiołowych; 

2) trwałego zniekształcenia rzeźby terenu; 

3) likwidacji śródleśnych zbiorników wodnych, naturalnych łąk  

i torfowisk oraz cieków wodnych; 

4) zakaz wznoszenia budynków i budowli poza obiektami  

i urządzeniami służącymi gospodarce leśnej. 

3. Wytyczne do planów miejscowych zagospodarowania: 

3.1 W planach miejscowych należy określić zasady zagospodarowania 

 terenów leśnych. 

  Gospodarkę leśną należy prowadzić: 

1) zgodnie z planami urządzenia lasów, wprowadzić ochronę 

drzewostanów o charakterze naturalnym; 

2) zapewnić przebudowę drzewostanów zgodnie z siedliskiem; 

3) zapewnić ochronę łąk śródleśnych, starorzeczy i oczek wodnych, 

a także żerowisk zwierząt. 

4. Parametry i wskaźniki urbanistyczne 
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 Parametry kształtowania zabudowy, w tym gabaryty obiektów 

budowlanych związanych z gospodarką leśną, które powinny być 

uszczegółowione na etapie sporządzenia planów miejscowych. 

 

5.18. NU/UE – tereny użytku ekologicznego 

Na rysunku Studium tereny opisane symbolem literowym NU/UE obejmują tereny 

o przeznaczeniu podstawowym pod użytek ekologiczny „Gacek” stanowiący fragment  

naturalnego polderu o powierzchni 14 ha położonego na terenie zalewowym rzeki Odry. 

1. Dopuszczalne kierunki przeznaczenia terenów: 

  Dopuszcza się lokalizację: 

1) budowli i urządzeń związanych z ochroną przeciwpowodziową; 

2) sieci lokalnej infrastruktury technicznej. 

2. Wytyczne do planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego: 

2.1 .  W planach miejscowych należy określić następujące zasady  

 zagospodarowania terenów: 

1) objęcie ochroną prawną obszarów cennych przyrodniczą  

o znaczeniu regionalnym i lokalnym; 

2) prowadzenie ochrony czynnej siedlisk chronionych; 

3) ochrona terenów przyrodniczo cennych przed niewłaściwym 

sposobem użytkowania. 

 

5.19. WS – tereny zbiornika przeciwpowodziowego 

 Na rysunku studium tereny opisane symbolem „WS” obejmują  projektowany zbiornik 

przeciwpowodziowy dla rzeki Bierawki. 

1. Podstawowy kierunek przeznaczenia terenów: 

Na największym pod względem powierzchniowym obszarze  eksploatacji surowców  

mineralnych (obszar górniczy Kopalnia Piasku „Kotlarnia”) przewidziana jest możliwość 

budowy zbiornika przeciwpowodziowego, którego rejon lokalizacji pokazano na 

rysunku Studium. 

2. Dopuszczalne kierunki przeznaczenia terenów: 

a) tereny obiektów i urządzeń hydrotechnicznych, 

b) tereny i obiektów infrastruktury technicznej i drogowej. 

3. Ograniczenia zmian przeznaczenia i zasady realizacji w/w inwestycji: 

1) zamierzenie budowy zbiornika winna być poprzedzona analizą ewentualnych 

zagrożeń skażenia  wód gruntowych poprzez kontakt hydrauliczny wód rzeki 

Bierawki z wodami zbiornika podziemnego; 
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2) w pracach wstępnych wymagane jest wykonanie dokumentacji geologiczno-

inżynierskiej w obrębie zbiornika i jego obwałowań; 

3) budowa zbiornika nie może wykraczać poza obszar objęty zgodami Ministra 

Środowiska na przeznaczenie gruntów leśnych na cele nieleśne; 

4) przed przystąpieniem do projektów budowlanych zbiornika przeprowadzone będą 

badania przepuszczalności gruntów w zakresie lokalizacji zbiornika pod kątem 

ewentualnych zagrożeń zanieczyszczenia wód Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych Nr 332, w aspekcie możliwego kontaktu hydraulicznego tych wód 

z zanieczyszczonymi wodami rzeki Bierawki; 

5) Zbiornik realizowany będzie w 2 częściach: 

-  zbiornik górny – mniejszy z ujęciem wód na rzece Bierawce w Kotlarni 

-  zbiornik dolny – większy ze spustem wód do rzeki Bierawki, w rejonie po 

wschodniej stronie zabudowy sołectwa Grabówka; 

6) Wytyczne do planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego: 

1) W planach miejscowych należy stosować zasady postępowania 

wynikające z przepisów odrębnych w tym dla obszarów zagrożonych 

powodzią; 

7) Parametry i wskaźniki urbanistyczne: 

Szczegółowe warunki zagospodarowania do określenia w planach miejscowych. 

 

5.20. W – tereny wód powierzchniowych śródlądowych 

Na rysunku Studium tereny opisane symbolem literowym W obejmują tereny  

o przeznaczeniu podstawowym pod powierzchniowe cieki i zbiorniki wodne. 

1. Dopuszczalne kierunki przeznaczenia terenów: 

 Dopuszcza się lokalizację: 

1) budowli i urządzeń związanych z gospodarką wodną i rybacką, ochroną 

przeciwpowodziową, oraz z funkcją rekreacji i wypoczynku; 

2)  sieci lokalnej infrastruktury technicznej. 

2. Ograniczenia zmian przeznaczenia: 

1) zakaz budowy betonowych obwałowań naruszający biologiczny system otuliny 

rzek, potoków i zbiorników wodnych; 

2) zakaz zabudowy, z wyjątkiem obiektów i urządzeń związanych  

z gospodarką wodną oraz służących zabezpieczeniom przeciwpowodziowym. 

3. Wytyczne do planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego 

3.1 W planach miejscowych należy określić następujące zasady zagospodarowania 

terenów: 
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1) utrzymanie istniejących cieków i zbiorników wodnych wraz z obudową 

biologiczną, 

2) utrzymanie koryt i brzegów rzek oraz cieków wodnych z zachowaniem ich 

przyrodniczej obudowy w stanie spełniającym wymogi ochrony 

przeciwpowodziowej. 

 

5.21. G, L, D – tereny dróg publicznych 

G – drogi klasy głównej 

L – drogi klasy lokalnej 

D – drogi klasy dojazdowej 

obejmują tereny z przeznaczeniem podstawowym pod następujące zasady rozwiązań 

komunikacyjnych: 

1)  utrzymanie istniejącego układu dróg z prawem modernizacji, rozbudowy 

i przebudowy, 

2) utrzymanie i modernizacja, rozbudowa i budowa urządzeń drogowych, 

3) wyposażenie w wewnętrzny układ komunikacyjny nowych obszarów rozbudowy. 

1. Ograniczenie zmian przeznaczenia: 

 należy realizować na podstawie planu miejscowego z zachowaniem ograniczeń 

wynikających z przepisów odrębnych, 

2. Wytyczne do planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego: 

 w planach miejscowych należy określić następujące zasady zagospodarowania terenu: 

1) linie rozdzielające dróg, skrzyżowań i węzłów drogowych w zależności od potrzeb 

winny zapewnić ochronę użytkowników dróg i terenów przyległych; 

2) wymogi w zakresie zasad zagospodarowania terenu wynikające z wymagań ładu 

przestrzennego i ochrony krajobrazu kulturowego; 

3) szczegółowe warunki zagospodarowania do określenia w planach miejscowych. 

 

5.22. TK – tereny komunikacji kolejowej 

Na rysunku Studium tereny oznaczone symbolem „TK” obejmują tereny istniejącej 

komunikacji kolejowej – linia nr 151 relacji Kędzierzyn-Racibórz. 

1. Podstawowy kierunek przeznaczenia terenów: 

1) tereny transportu kolejowego wraz z urządzeniami i obiektami towarzyszącymi, 

służącymi obsłudze towarowej i pasażerskiej transportu kolejowego; 

2) drogi, sieci, obiekty i urządzenia systemów infrastruktury technicznej oraz 

urządzenia związane z funkcjonowaniem obszaru kolejowego. 

2. Dopuszczalne kierunki przeznaczenia terenów: 
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1) drogi publiczne; 

2) sieci, obiekty infrastruktury technicznej oraz urządzenia służące ochronie 

środowiska i zdrowia ludzi. 

3. Ograniczenia zmian przeznaczenia: 

1) ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych, w tym dla terenów 

zamkniętych). 

4. Wytyczne do planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego: 

1) w planach miejscowych należy stosować zasady postępowania wynikające 

z przepisów odrębnych, w tym dla terenów zamkniętych; 

2)  budynki i budowle mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 10 m od 

granicy obszaru kolejowego z tym, że odległość ta od osi skrajnego toru nie 

może być mniejsza niż 20m, z zastrzeżeniem iż budynki  mieszkalne 

zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej powinny być usytuowane 

w odległości zapewniającej zachowanie dopuszczalnego natężenia hałasu 

i wibracji. 

 Podane powyżej odległości wymagają zastosowania zabezpieczeń  

i rozwiązań architektonicznych. 

5. Parametry i wskaźniki urbanistyczne: 

 Szczegółowe warunki zagospodarowania do określenia w planach miejscowych. 

 

5.23 KS – tereny urządzeń komunikacji samochodowej 

1. Na rysunku studium tereny opisane symbolem KS obejmują tereny  

z przeznaczeniem podstawowym pod istniejące i projektowane parkingi obsługujące 

tereny usług, z następującymi dopuszczeniami i ograniczeniami: 

1) dopuszcza się lokalizację urządzeń i sieci lokalnej infrastruktury technicznej;  

2) przedsięwzięcie powinno odpowiadać kryteriom działalności nieuciążliwej. 

2. Wytyczne do planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego 

W planach miejscowych należy określić: 

1) w zależności od realizacji  programu i rodzaju usług dla terenów usługowych oraz 

mieszkaniowych, należy określić niezbędną ilość miejsc parkingowych 

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego; 

2) od strony zabudowy mieszkaniowej wykonać pas zieleni izolacyjnej wysokiej; 

3. Parametry i wskaźniki urbanistyczne: 

- powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 10 % powierzchni działki 

budowlanej, 

- powierzchnia zabudowy nie większa niż 75 % powierzchni działki budowlanej, 

- wysokość zabudowy (stróżówki) nie więcej niż 3,0 m. 
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6. Program sporządzania zmiany miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego dla gminy Bierawa w latach 2016 - 2018 

 Podstawowym i najskuteczniejszym narzędziem realizacji polityki przestrzennej jest 

plan miejscowy. W związku z tym należy dążyć do objęcia zmianami planów wszystkich 

sołectw, które były sporządzone i uchwalone w innym porządku prawnym. W związku 

z powyższym ustala się program sporządzenia zmiany miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego do roku 2018. 

 

Tabela nr 32 Program sporządzania zmian miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego w latach 2016 - 2018 

Lp. Rodzaj dokumentu planistycznego Obszar opracowania 
Zakładany termin 

realizacji 

1 

Miejscowy planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Bierawa dla obszaru 

położonego w granicach sołectw: 

Lubieszów, Dziergowice i Solarnia 

Zgodnie z podjętą uchwałą 

o przystąpieniu do 

sporządzenia planu 

2018 

2 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego gminy Bierawa dla obszaru 

położonego w granicach sołectw: Stara 

Kuźnia, Kotlarnia, Goszyce, Ortowice, 

Korzonek, Grabówka. 

Zgodnie z podjętą uchwałą 

o przystąpieniu do 

sporządzenia planu 

2018/2019 

3 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego gminy Bierawa dla terenu 

w sołectwie Kotlarnia 

Zgodnie z podjętą uchwałą 

o przystąpieniu do 

sporządzenia planu 

2019 
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ROZDZIAŁ IX 

SYNTEZA USTALEŃ 

STUDIUM 
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Synteza ustaleń zmiany Studium 

1. Położenie w regionie i znaczenie gminy 

Gmina Bierawa położona jest w województwie opolskim, w południowo-wschodniej 

części powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. Tereny Bierawy przylegają do prawobrzeżnej 

Odry, która tworzy naturalną granicę z gminą Cisek. Od strony południowo-wschodniej gmina 

graniczy z województwem śląskim, a od północnej z Kędzierzynem-Koźlem. 

Teren gminy usytuowany jest w strefie oddziaływania i powiązań ekonomicznych 

ukształtowanych na osi Odry tj. Kędzierzyn-Koźle, Zdzieszowice i Krapkowice. 

Gmina wzbogacona jest o dobrze rozwiniętą infrastrukturę komunalną. 

Podstawowe funkcje gminy ukształtowały się w wyniku jej położenia w strefie 

uprzemysłowienia i urbanizacji.  

W gminie występuje złożoność funkcji: 

- mieszkalnictwo, 

- rolnictwo, 

- przemysł wydobywczy, 

Strukturę przestrzenną gminy Bierawa charakteryzują: 

- zabudowa wiejska, 

- wysoki stopień zalesienia, 

- obecność dużego kompleksu wydobywczego, 

- przebieg szlaków kolejowych i drogowych o znaczeniu regionalnym  

i ponadregionalnym. 

Strukturę przestrzenną gminy wyznacza: 

- układ komunikacyjny (drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne), 

- linie kolejowe, 

- rzeka Odra, 

- przebiegające sieci elektroenergetyczne. 

 

2. Kierunki i zasady rozwoju. 

W nowej edycji Studium nie odchodzi się od ustalonej w obecnym Studium polityki 

rozwoju przestrzennego gminy i strategicznych kierunków jej rozwoju. Stosuje się istniejące 

instrumenty realizacji polityki rozwoju przestrzennego gminy do obecnych przepisów 

i sytuacji gospodarczo-społecznej. 

Ze względu na istniejące uwarunkowania oraz podjęte cele i priorytety w strategii rozwoju 

gminy przyjmuje się, że rozwój gminy realizowany będzie równolegle przy uwzględnieniu 

głównych zasadach, takich jak: 
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1. Zachowanie struktury funkcjonalno-przestrzennej, określonej w obowiązujących 

miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 

2. Adaptacja istniejących terenów: 

1) zabudowa mieszkaniowo-usługowa (wielorodzinna i jednorodzinna); 

2) usługi, w tym usługi sportu i rekreacji; 

3) zieleń urządzona z funkcją rekreacyjną; 

4) ogrody działkowe; 

5) cmentarze; 

6) kultura, w tym obszary ochrony konserwatorskiej; 

7) wody śródlądowe; 

8) komunikacja; 

9) infrastruktura techniczna; 

3. Korekta przeznaczenia obszarów dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej  

w zakresie ich zwiększenia. 

4. Korekta układu komunikacyjnego polegająca na doprecyzowaniu przebiegów 

modernizacji i remontów ciągów komunikacyjnych. 

5. Wyznaczenie nowych obszarów dla rozwoju usług i produkcji. 

6. Korekta oraz wyznaczenie nowych terenów pod funkcję usług sportu  

i rekreacji oraz istniejącego przemysłu wydobywczego. 

Zmiany w sposobie użytkowania i zagospodarowania terenów winny przyczynić się do 

poprawy ładu przestrzennego tzn. sposobu ukształtowania zabudowy oraz urządzenia 

terenów w sposób zapewniający porządek, estetykę i harmonię krajobrazu w nawiązaniu do 

lokalnych cech środowiska przyrodniczego oraz tradycji, wartości kulturowych i historycznych 

gminy. 

Z uwagi na podane powyżej kierunki, rozwój gminy ukierunkowany jest  

w pierwszej kolejności na wyrównanie niedoborów w infrastrukturze społecznej  

i technicznej, na usprawnienie i podniesienie jakości zamieszkania i funkcjonowania dzielnic 

mieszkaniowych i osiedlowych. Wiąże się to z realizacją polityki przestrzennej. 

 

Są to: 

1. Ochrona, rekonstrukcja, rewaloryzacja budynków objętych ochroną konserwatorską 

(w tym obiektów podlegających ochronie prawnej) oraz poprawa standardów 

wyposażenia tej zabudowy. 

2. Przestrzenny rozwój gminy na terenach dotychczas nie zainwestowanych będzie 

miał miejsce w drugiej kolejności po wyczerpaniu możliwości przebudowy oraz 

uzupełnieniu terenów istniejących. Będzie to realizacja tzw. stref usługowo-

produkcyjnych umożliwiających aktywizację gospodarczą gminy. 

3. Ochrona przed zainwestowaniem terenów leśnych, dolin rzek i potoków, parków i 

zieleńców, ogródków działkowych, cmentarzy oraz gruntów rolnych wysokich klas 

bonitacyjnych. 
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3. Zasady realizacji 

1) Poszerzenie lokalizacji terenów mieszkaniowo-usługowych, usługowo-

produkcyjnych w oparciu o istniejący układ drogowy (drogi wojewódzkie, 

powiatowe i gminne). Poszerzenie lokalizacji odbywa się na zasadzie 

uzupełnienia istniejącego zainwestowania gminnego jako kontynuacja 

wykorzystania istniejącej i projektowanej infrastruktury technicznej; 

2) Nowe tereny mieszkaniowo-usługowe, usługowo-produkcyjne (przy dużym 

udziale zieleni towarzyszącej tej zabudowie) nie będą oddziaływać negatywnie 

na otaczające środowisko. Tereny usługowo-produkcyjne lokalizowane są przy 

ciągach komunikacyjnych nie wchodząc w otwarte użytki rolne; 

3) Utrzymuje się bez zmian istniejący układ dróg wojewódzkich (droga nr 408 relacji 

Kędzierzyn-Koźle – Gliwice, droga nr 425 relacji Bierawa – Rudy); 

4) W zakresie ochrony środowiska i wartości kulturowych utrzymuje się obecne 

ustalenia, dodając nowe związane z ochroną środowiska, w tym: ochrony wód, 

ochrony powietrza, ochrony przed hałasem, wibracją i polami 

elektroenergetycznymi, zagrożeniem powodzią i osuwaniem się mas ziemnych 

oraz w zakresie gospodarki odpadami; 

5) Zaopatrzenie w wodę nastąpi poprzez wykorzystanie istniejącego systemu na 

terenie gminy Bierawa. Odprowadzenie i oczyszczenie ścieków realizowane 

będzie poprzez wykorzystanie oraz rozbudowę istniejącego systemu kanalizacji 

z połączeniem przez przepompownie, odprowadzenie kolektorami sanitarnymi do 

oczyszczalni ścieków Zakładów Azotowych w Kędzierzynie-Koźlu oraz 

oczyszczalni miasta Kędzierzyn-Koźle; 

6) Zaopatrzenie w energię elektryczną nastąpi poprzez wykorzystanie istniejących 

linii 15 kV, a w miarę zaistniałej potrzeby budowę nowych stacji 

transformatorowych; 

7) Zaopatrzenie w gaz - na terenie gminy Bierawa w sołectwie Brzeźce i Stare 

Koźle przebiega sieć gazowa średniego ciśnienia DN 160 i 90 PE.  

 Plany rozwojowe dla systemu gazowniczego gminy Bierawa zakładają budowę 

gazociągu gazu ziemnego zasilania dwustronnego: z gazociągu Radlin – 

Racibórz DN 300 CN 1,6 oraz z gazociągu Kędzierzyn-Zdzieszowice DN 400 CN 

6,4 Mpa; 

8) Zaopatrzenie w ciepło – na terenie gminy brak jest centralnego systemu 

zaopatrzenia  w ciepło obejmującego wszystkie sołectwa. Osiedle mieszkaniowe 

w Kotlarni jest zaopatrzone z dwóch lokalnych kotłowni osiedlowych. Osiedle 

mieszkaniowe w Korzonku jest zaopatrzone przez kolektor ciepłowniczy 

z kotłowni z Grupy Azoty ZAK SA w Kędzierzynie-Koźlu. W gminie dominują 

indywidualne systemy zasilania budynków mieszkalnych w ciepło; 
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9) Telekomunikacja – utrzymanie istniejących stacji przesyłowych oraz realizacja 

nowych usług i sieci telekomunikacyjnych jako inwestycji celu publicznego oraz 

rozbudowa sieci światłowodowych. 

 

4. Uzasadnienie zmiany Studium oraz synteza ustaleń 

4.1. Wprowadzenie 

Przedkładany obecnie dokument jest nową edycją studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa. 

Pierwsza edycja studium, sporządzona zgodnie z przepisami nieobowiązującej ustawy 

o zagospodarowaniu przestrzennym została uchwalona przez Radę Gminy  

w Bierawie (uchwałą nr XVIII/165/2000). 

Studium to w latach 2006 - 2014 było sześciokrotnie zmieniane, dlatego w roku 2015 

Rada Gminy Bierawa podjęła uchwałę Nr IV/21/2015 w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia nowej edycji studium. Studium to zostało uchwalone w dniu 26 września 

2016 r. uchwałą Nr XXI/155/2016 Rady Gminy Bierawa. W związku z potrzebą rozbudowy 

ważnego dla gminy zakładu produkcyjnego - co nie było uwzględnione w obowiązującym 

studium - Rada Gminy Bierawa w dniu 12 lutego 2018 r. podjęła uchwałę Nr XL/254/2018 

o zmianie studium w celu umożliwienia planowanego przedsięwzięcia produkcyjnego. 

Zmiana wielu uwarunkowań związanych z rozwojem gminy (w tym strategii rozwoju 

Gminy Bierawa) oraz nowelizacje ustaw, które należy uwzględnić w planowaniu 

przestrzennym, spowodowały potrzebę zmiany studium, a w praktyce potrzebę sporządzenia 

nowego studium. Zmiana studium sporządzona jest zgodnie z ustawą o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) oraz 

z wydanym na jej podstawie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 

2004r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy, jak również w oparciu o ustawę z dnia 3 października 2008 r. 

o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. 

zm.). 

Wśród uwarunkowań rozwojowych, które powinny znajdować odzwierciedlenie  

w polityce przestrzennej, najważniejszymi były: 

1) duży udział własności prywatnej w strukturze władania gruntami na terenie gminy 

wymaga weryfikacji, koncepcji rozwoju przestrzennego, celem dostosowania jej 

do sytuacji gdzie gmina nie jest w stanie dokonać wykupu gruntu dla realizacji 

zamierzeń sprzecznych z zamiarami właścicieli; 

2) uzyskanie przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej wymaga nowego 

podejścia do programowania rozwoju, 
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4.2. Objaśnienia przyjętych rozwiązań 

Kierunki zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa zostały przyjęte zgodnie 

z obowiązującymi  przepisami i dokumentami wymienionymi we wprowadzeniu. 

W zmianie Studium poszerza się tereny przewidziane pod zainwestowanie  

w stosunku do ustalonych w obecnym Studium i obecnie obowiązujących miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego, które nie naruszają w sposób istotny 

strategicznych kierunków rozwoju gminy oraz instrumentów realizacji polityki rozwoju 

przestrzennego gminy. 

Poszerzenie lokalizacji terenów mieszkaniowo-usługowych, usługowo-produkcyjnych 

w oparciu o istniejący układ drogowy (drogi wojewódzkie, drogi powiatowe i gminne) ma 

miejsce  na zasadzie uzupełnienia istniejącego zainwestowania gminnego. Jest elementem 

kontynuacji i wykorzystania istniejącej i projektowanej infrastruktury technicznej. 

Nowe tereny mieszkaniowo-usługowe, usługowo-produkcyjne, (przy udziale zieleni 

towarzyszącej tej zabudowie) nie będą oddziaływały negatywnie na otaczające środowisko. 

Tereny usługowo-produkcyjne lokalizowane są przy ciągach komunikacyjnych. Utrzymuje się 

bez zmian istniejący układ dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz linie kolejowe 

relacji Kędzierzyn - Racibórz z przystankiem kolejowym w Bierawie oraz drogę wodną jaką 

stanowi rzeka Odra. 

W zakresie przemysłu wydobywczego wprowadza się ochronę gospodarki kopalinami 

i środowiska związanego z przemysłem wydobywczym. Realizacja powyższych zadań, 

w tym oszczędne i zrównoważone gospodarowanie kopalinami możliwa będzie poprzez 

wprowadzenie: 

1) racjonalizacji gospodarki kopalinami, 

2) ochrony środowiska w rejonie eksploatacji, 

3) rozpoznania i udokumentowania zasobów nowych złóż. 

W okresie od 2000 r. Rada Gminy Bierawa przyjęła szereg dokumentów dotyczących 

polityki przestrzennej, w tym: w zakresie prawa miejscowego (22 miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego), w oparciu o które realizowane było zagospodarowanie 

przestrzenne gminy. Ponadto uwzględniono dokumenty związane z programem rozwoju 

takie jak:  

1) strategia rozwoju Gminy Bierawa, 

2) plan rozwoju lokalnego Gminy Bierawa. 

3) aktualizacja programu ochrony środowiska zawierająca założenia do planu 

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bierawa 

2013-2028 r. 

Wśród uwarunkowań prawnych, które należało uwzględnić w polityce przestrzennej 

gminy znajduje się nowelizacja wielu ustaw, z których najistotniejszymi są: 

1) ustawa o gospodarce nieruchomościami (zgodnie z którą, przeznaczenie terenu 

określone w Studium uwzględniane jest przy wycenie nieruchomości; 
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2) ustawa dotycząca środowiska: prawo ochrony środowiska, prawo wodne, ustawa 

o ochronie przyrody; 

3) ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;  

4) ustawa o drogach publicznych; 

5) ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 

W okresie obowiązywania dotychczasowego studium sporządzone zostały: Strategia 

rozwoju Województwa Opolskiego, Opole 2012r. oraz Plan zagospodarowania 

przestrzennego Województwa Opolskiego, Opole 2010 r. 

W zakresie ochrony środowiska i wartości kulturowych utrzymuje się obecne ustalenia, 

dodając nowe ustalenia związane z ochroną środowiska, w tym ochrona wód, ochrona 

powietrza, ochrona przed hałasem, wibracją i polami elektroenergetycznymi, zagrożeniem 

powodzią i osuwaniem się mas ziemnych oraz w zakresie gospodarki odpadami. 

Zaopatrzenie w wodę nastąpi poprzez wykorzystanie istniejącego systemu na terenie 

gminy Bierawa, jego modernizację i rozbudowę. Odprowadzenie  

i oczyszczenie ścieków realizowane będzie poprzez odprowadzenie kolektorami sanitarnymi 

wraz z przepompowniami do oczyszczalni miasta Kędzierzyn-Koźle oraz do oczyszczalni 

ścieków w Grupie Azoty ZAK SA w Kędzierzynie-Koźlu. 

Zaopatrzenie w energię elektryczną - teren gminy Bierawa zasilany jest z GPZ Koźle, 

poprzez wykorzystanie istniejących linii 15 kV, a w miarę zaistniałej potrzeby budowę 

nowych stacji transformatorowych. 
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POTRZEBY I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU GMINY, UWZGLĘDNIAJĄCE BILANS TERENÓW 

PRZEZNACZONYCH POD ZABUDOWĘ ORAZ MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA PRZEZ GMINĘ 

REALIZACJI SIECI KOMUNIKACYJNEJ I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, A TAKŻE 

INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ, SŁUŻĄCYCH REALZIACJI ZADAŃ WŁASNYCH GMINY 

 

 

Dla potrzeb niniejszego opracowania dokonano szczegółowej analizy społeczno-

gospodarczej gminy Bierawa, w szczególności zaś przeanalizowano wpływ potrzeb 

gospodarczych i społecznych na zmiany przestrzenne, w tym w szczególności na rozwój 

budownictwa mieszkaniowego oraz usługowego i przemysłowego. 

Podstawą analizy były z jednej strony obowiązujące zapisy MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BIERAWA oraz rzeczywisty stopień 

zagospodarowania poszczególnych jednostek osadniczych, z drugiej zaś rozwiązania 

proponowane w opracowywanym obecnie STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BIERAWA. 

 

 

1. Analiza demograficzna i społeczno-gospodarcza 

 

1.1. Demografia 

Kształtowanie się liczby ludności gminy Bierawa na przestrzeni ostatnich 7 lat (okres 2010 - 

2016 traktowany jako ostatni okres o znanych danych) charakteryzuje się  bardzo słabym 

zróżnicowaniem, co oznacza, że w układzie uśrednionym trend demograficzny należy uznać 

za zerowy. 

 

TAB. 1 LICZBA MIESZKAŃCÓW W GMINIE BIERAWA 

PARAMETR J.m. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Wzrost spadek na przestrzeni 

lat 2010 - 2016 

liczbowe procentowe 

Bierawa, w tym: os. 7751 7770 7811 7809 7829 7866 7898 +147 +1,9 

Kobiety os. 4029 4035 4054 4061 4072 4089 4092 +63 +1,6 

Mężczyźni os. 3722 3735 3757 3748 3757 3777 3806 +84 +2,2 

Biorąc obszar całej gminy, to w latach 2010 - 2016 liczba osób wzrosła o 147 według danych 

dane GUS, co stanowiło ok. 1,9 % ludności. 

 

Na stan taki mają wpływ zarówno liczba urodzin, jak i migracja. Poniższe tabele wskazują 

przy tym, że liczba urodzin w roku waha się pomiędzy 55 osób, a 76 i nie ma klarownego 

trendu. 

Id: 9065739E-8024-42D4-8271-19C81A2BA928. Podpisany



str. 3 

 

 

 

TAB. 2 URODZENIA W GMINIE BIERAWA 

PARAMETR 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Urodzenia żywe 62 63 76 55 73 64 65 

Urodzenie żywe na 1000 ludności 8,00103 8,9977 9,75109 7,03595 9,33862 8,26 8,27 

Przyrost naturalny na 1000 ludności -2,71003 -1,28568 1,41134 -3,96572 -0,89548 -0,13 -0,89 

Dane: GUS 

Niezauważalna jest natomiast ujemna migracja, która waha się pomiędzy -0,13, a -1,81 

osoby w roku 

TAB. 3 MIGRACJE W GMINIE BIERAWA [os] 

PARAMETR 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Saldo migracji 38 29 31 32 22 63 20 

Saldo migracji na 1000 osób 4,9 3,7 4,0 4,1 2,8 8,0 2,5 

Saldo migracji zagranicznych na 1000 osób -1,81 -2,31 -0,13 -0,51 -1,66 b.d. b.d. 

Dane: GUS 

 

TAB. 4 ZAMELDOWANIA W GMINIE BIERAWA [os] 

PARAMETR 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Zameldowania ogółem w gminie Bierawa 112 120 109 102 101 128 94 

Wymeldowania ogółem w gminie Bierawa 

w tym: 

82 92 82 75 84 65 74 

wymeldowania za granicę 22 19 5 9 18 b.d. 0 

Dane: GUS 

Dla pełnej analizy zjawisk demograficznych wykonano prognozę liczby ludności w gminie 

Bierawa, posługując się publikowanymi przez GUS trendami dla powiatu kędzierzyńko-

kozielskiego. 

TAB. 5 PROGNOZA LUDNOŚCI W GMINIE BIERAWA NA LATA 2020 - 20140 

PARAMETR 2020 2025 2030 2035 2040 2045 

Stan ludności 7 696 7 506 7 306 7 095 7 867 7 000 

Powyższa tabela wskazuje spadek liczby mieszkańców do poziomu 7 000 w roku 2045, co 

oznacza, że w ciągu 30 lat liczba ludności zmniejszy się o 866 osób, czyli o około 11 %. 
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TAB. 6 LICZBA LUDNOSCI WG WIEKU (BIERAWA) 

Kategoria Jednostka 1997 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 0-4 

[osoba] 

391 260 281 297 335 332 342 331 342 346 336 

 5-9 567 331 318 301 311 325 318 327 344 352 351 

 10-14 725 434 386 387 354 351 341 345 337 335 343 

 15-19 611 575 555 504 454 423 410 364 364 367 367 

 20-24 494 677 669 670 618 599 557 538 473 450 428 

 25-29 605 573 623 633 631 637 671 685 672 615 595 

 30-34 740 496 491 529 526 554 560 579 619 658 659 

 35-39 914 549 538 524 482 472 495 506 540 548 555 

 40-44 768 632 604 585 571 574 548 531 519 510 511 

 45-49 553 699 676 658 646 613 612 586 566 573 593 

 50-54 337 629 663 701 688 698 671 663 636 627 600 

 55-59 565 473 499 501 510 554 596 633 673 681 693 

 60-64 580 288 305 327 367 393 433 450 462 479 520 

 65-69 495 428 388 352 298 255 261 283 299 342 372 

 70-74 b.d. 412 429 436 418 392 352 324 295 259 226 

 75-79 b.d. 295 291 307 292 312 331 334 338 340 329 

 80-84 b.d. 112 144 156 175 201 213 212 225 226 238 

 85 i więcej b.d. 80 83 91 75 85 100 118 125 158 182 

 

Biorąc pod uwagę dane statystyczne społeczeństwo gminy Bierawa należy do grupy 

społeczeństw starych o tendencji regresywnej, czyli takie, gdzie liczba ludności do 19 roku 

życia stanowi mniej niż 25 %, ludność w wieku 20 - 64 lata - powyżej 55 %, a ludność 

powyżej 65 roku życia - ponad 15 % ogółu społeczeństwa. 

Trendy wskazują na wzmacnianie się takiego stanu, co potwierdza spadkowy trend w grupie 

osób w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym, a wzrostowy w grupie osób w wieku 

poprodukcyjnym. Na utrwalenie się powyższych trendów mieć będzie wpływ spadająca 

liczba małżeństw, co ilustruje poniższa tabela. 

TAB. 7 LICZBA ZAWIERANYCH MAŁŻEŃSTW 

PARAMETR 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Małżeństwa zawarte 123 113 103 80 92 b.d. 40 

Małżeństwa na 1000 ludności 7,2 6,6 6,0 4,7 5,4 b.d. 5,1 

Dane: GUS 

Bierawa jest niewielką gminą z liczbą mieszkańców wynoszącą 7 898 (wg GUS), z czego 

prawie 52 % stanowią kobiety, a około 48 % mężczyźni. W latach 2010 - 2016 liczba 

mieszkańców wzrosła o 1,8 %. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,6 lat i jest 

porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa opolskiego oraz 

porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. 
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Mieszkańcy gminy zawarli w 2016 r. 40 małżeństw, co odpowiada 5,1 małżeństwom na 1000 

mieszkańców. Jest to wartość nieco wyższa od wartości dla województwa opolskiego (4,8) 

oraz / od wartości dla całego kraju (4,9). 

Bierawa ma ujemny przyrost naturalny, który w 2016 roku wyniósł -7 osób. Odpowiada to 

przyrostowi naturalnemu -0,89548 na 1000 mieszkańców Bierawy. 

W 2016 roku urodziło się 65 dzieci. Współczynnik dynami demograficznej, czyli stosunek 

liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,91 i jest wyższy od średniej dla 

województwa wynoszącej 0,88 oraz niższy od współczynnika dynamiki demograficznej dla 

całego kraju wynoszącej 0,997. 

W 2016 roku zarejestrowano 94 zameldowania w ruchu wewnętrznym oraz 74 

wymeldowania, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych dla Bierawy jest dodatnie 

i wynosi 20. 

66 % mieszkańców Bierawy jest w wieku produkcyjnym, 13 % w wieku przedprodukcyjnym, 

a 13,4 % mieszkańców w wieku poprodukcyjnym. 

Zgodnie z danymi GUS na 2014 r. 1 659 mieszkańców gminy Bierawa jest w wieku 

potencjalnej nauki (3 - 24 lata, w tym 806 kobiet i 853 mężczyzn). Wedłu Narodowego Spisu 

Powszechnego z 2011 roku 14,2 % ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,3 % 

wykształcenie policealne, 9,6 % średnie ogólnokształcące, a 19,3 % średnie zawodowe. 

Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 28,1 % mieszkańców gminy 

Bierawa, gimnazjalnym 5,2 %, natomiast 20,0 % podstawowym ukończonym. 1,2 % 

mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej. W porównaniu 

do całego województwa opolskiego mieszkańcy gminy Bierawa mają analogiczny poziom 

wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Bierawa największy odsetek ma 

wykształcenie podstawowe ukończone (23,8 %) oraz zasadnicze zawodowe (20,3 %). 

Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (36,5 %) oraz średnie 

zawodowe (20,4 %). 

 

1.2. Aktywność gospodarcza 

Aktywność gospodarczą obszaru scharakteryzowano na podstawie porównania wskaźnika 

określającego liczbę podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze REGON na 

1000 ludności analizowanego obszaru. Porównanie poziomu wskaźnika, iż parametr ten jest 

o ponad 30 % niższy od średniej powiatu, oznaczając bardzo niski stopień rozwoju 

gospodarczego obszaru analizowanego w stosunku do całego województwa, co 

przedstawiono poniżej: 

TAB. 8 PODMIOTY ZAREJESTROWANE W REJESTRZE REGON NA 1000 LUDNOŚCI 

WSKAŹNIK 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Opolskie 97,4 96,2 97,7 99,6 100,0 101,0 101,0 

powiat kędzierzyńsko-kozielski 90,9 90,1 91,9 92,9 93,9 95,0 95,0 

gmina Bierawa 61,5 60,7 62,5 64,0 63,6 64,0 63,0 

Dane: GUS 
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Nie dość tego widoczna jest przytłaczająca liczba (80 %) jednoosobowych działalności 

gospodarczych, zatrudniających po kilka osób, albo tylko właściciela. 

TAB. 9 PODMIOTY GOSPODARCZE W GMINIE BIERAWA 

WSKAŹNIK 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

podmioty gospodarki narodowej ogółem 477 472 488 500 498 500 497 

sektor publiczny - ogółem 18 18 18 18 18 18 18 

sektor prywatny - ogółem 459 454 470 482 480 480 477 

sektor prywatny - osoby fizyczne 

prowadzące działalność gospodarczą 

368 363 377 386 386 386 382 

Dane: GUS 

 

TAB. 10 PRACUJACY OGÓLEM W 2014 R. 

WSKAŹNIK Mężczyźni Kobiety 

Ogółem 100 % 100 % 

Sektor rolniczy 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 
15,8 % 15,7 % 

Sektor przemysłowy 

Przemysł i budownictwo 
16,7 % 49,5 % 

Sektor usługowy 

Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i 

gastronomia 

19,3 % 19,9 % 

Sektor finansowy 

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości 
5,6 % 17,3 % 

Pozostałe 42,7 % 13,6 % 

Dane: http: //www.polskawliczbach.pl/gmina_Bierawa 

Zgodnie z danymi GUS w 2017 r. w gminie Bierawa zarejestrowanych było 226 

bezrobotnych (kobiet 145, mężczyzn 81). 

TAB. 11 BEZROBOCIE W GMINIE BIERAWA 

WSKAŹNIK 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ogółem, w tym: 288 348 349 279 260 224 226 

Kobiety 163 191 210 163 156 144 145 

Mężczyźni 125 157 139 116 104 80 81 

Dane: GUS 

Generalnie odnotowuje się stopniowy spadek bezrobocia. Dla porównania w 2004 r. 

bezrobociem objętych było 455 osób, w tym 164 mężczyzn i 291 kobiet. 

TAB. 12 UDZIAŁ BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W LICZBIE LUDNOŚCI W WIEKU PRODUKCYJNYM  

WG PŁCI W GMINIE BIERAWA 

WSKAŹNIK [%] 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Ogółem, w tym: 5,7 5,6 6,8 6,9 5,5 5,1 4,4 

Kobiety 6,5 6,5 7,7 8,5 6,6 6,4 5,9 

Mężczyźni 5,0 4,8 6,0 5,3 4,4 4,0 3,1 

Dane: GUS 
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W gminie Bierawa w 2016 roku na 1000 mieszkańców pracuje 111 osób, 32 % wszystkich 

pracujących ogółem stanowią kobiety, a 68 % mężczyźni  

Pracujący w gminie (na obszarze gminy) 

Pracujący w gminie (na obszarze gminy) 

Kategoria Jednostka 1997 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Mężczyźni [osoba] 904 847 886 910 864 971 1 030 1 025 1 037 1 075 879 b.d 

Kobiety [osoba] 527 350 379 389 388 413 410 427 423 439 432 b.d 

Ogółem [osoba] 1431 1197 1265 1299 1 252 1384 1440 1452 1460 1514 1311 b.d 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Bierawa wynosi 4241,24 PLN, co 

odpowiada 105,90 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce. 

Świadczy to o dość dużej zasobności i potencjale finansowym mieszkańców gminy. 

Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Bierawa 705 osób wyjeżdża do pracy do 

innych gmin, a 476 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo 

przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -229. 15,7 % aktywnych zawodowo mieszkańców 

gminy Bierawa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 

34,0 % w przemyśle i budownictwie, a 19,7 % w sektorze usługowym (handel, naprawa 

pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 3,3 % 

pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku 

nieruchomości). 

 

1.3. Podsumowanie 

Reasumując w okresie 2010 - 2016 gmina Bierawa charakteryzowała się: 

 ujemnym przyrostem naturalnym na średnim poziomie -1,5 osoby na 1000 

mieszkańców, 

 dodatnim saldem migracji na średnim poziomie +2,4 osoby na 1000 mieszkańców, 

 spadkowym trendem w grupie osób w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym, 

a wzrostowym w grupie osób w wieku poprodukcyjnym, co oznacza starzenie się 

społeczeństwa, 

 liczbą małżeństw na poziomie 41 rocznie, 

 niskim poziomem aktywności gospodarczej, o czym świadczy wskaźnik określający 

liczbę podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze REGON na 1000 

ludności analizowanego obszaru, który jest proporcji 2:3 do średniej wojewódzkiej, 

 małym potencjałem firm - 83 % firm to jednoosobowe działalności gospodarcze, 

 niskim wskaźnikiem aktywności zawodowej mieszkańców - na 1000 ludności pracuje 

186 osób (wskaźnik dla powiatu to 209), 

 znikomym wykorzystaniem terenu do produkcji rolnej, 

 znacznym bezrobociem wg danych GUS wskaźnik bezrobocia w kraju na koniec 2015 

roku wynosił 9,8 % (jednocześnie wg danych GUS wskaźnik bezrobocia w powiecie 

kędzierzyńsko-kozielskim na koniec 2015 roku wynosił 11,7 %), 

 wysokimi dochodami mieszkańców - ok. 105,9 % średniej krajowej. 
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2. Analiza zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych i gospodarczych 

 

2.1. Zasoby mieszkaniowe 

Na zasoby mieszkaniowe gminy Bierawa składa się 2594 mieszkań (w tym budynki 

mieszkalne), o łącznej powierzchni użytkowej 251 466 m2. 

 

TAB. 13 ZASOBY MIESZKANIOWE - GMINA BIERAWA 

 J.m. 2010 2011 2012 2013 2014 

ZASOBY MIESZKANIOWE 

Zasoby mieszkaniowe 

mieszkania - 2 540 2 543 2 567 2 580 2 594 

izby - 12 375 12 395 12 519 12 582 12 657 

powierzchnia użytkowa mieszkań m2 245 302 246 232 249 756 251 466 253 372 

Budynki mieszkalne w gminie 

ogółem - 2 080 2 104 2 123 2 131 2 145 

Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki 

przeciętna powierzchnia użytkowa 

mieszkania 

m2 96,6 96,8 97,3 97,5 97,7 

przeciętna powierzchnia użytkowa 

mieszkania na 1 osobę 

m2 31,6 31,7 32,0 32,2 32,4 

mieszkania na 1000 mieszkańców - 327,7 327,3 328,6 330,4 331,3 

Mieszkania wyposażone w instalacje - w % ogółu mieszkań 

wodociąg % 98,07087 98,07314 98,09116 98,10078 98,11103 

łazienka % 89,84252 89,89383 89,98831 90,11628 90,16962 

centralne ogrzewania % 80,11811 80,22021 80,40514 80,5814 80,6882 

 

TAB. 14 POWIERZCHNIA MIESZKAŃ NA MIESZKAŃCA W WYBRANYCH KRAJACH EUROPY 

Powierzchnia mieszkań w wybranych krajach (per capita) 

Lokalizacja 
Przeciętna powierzchnia nieruchomości 

przypadająca na jednego mieszkańca w m
2
 

Rumunia** 15,0 

Łotwa** 17,9 

Polska **** 24,7 

Litwa** 24,9 

Słowacja** 25,0 

Bułgaria** 31,6 

Estonia** 33,5 

Grecja** 34,0 

Hiszpania* 36,4 

Finlandia** 38,0 

Niemcy** 43,4 

Szwecja*** 44,3 

Luksemburg (księstwo)** 51,8 

Austria** 52,1 

Dania* 53,0 

Źródło: Eurostat.GUS* - 2004, **-2008, ***-2009, ****-2010   
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2.2. Zasoby terenowe w gminie Bierawa 

Dla potrzeb niniejszego opracowania dokonano analizy istniejącej przestrzeni budowlanej na 

terenie gminy Bierawa, regulowanej pod względem prawa lokalnego przez MPZP Gminy 

Bierawa. W świetle analizy na terenie gminy łączna powierzchnia terenu w ramach 

przeznaczenia terenów obowiązującego w grupach polityki przestrzennej przedstawia się 

następująco: 

TAB. 15 POWIERZCHNIA TERENÓW PRZEZNACZONYCH POD ZABUDOWĘ, USTALONA W MPZP [M2] 

Miejscowość 

Obszary 

zabudowy 

mieszkaniowej 

wielorodzinnej 

(MW) 

Obszary 

zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

(MN) 

Obszary 

zabudowy 

mieszkaniowo-

usługowej 

(MNu) 

Obszary 

zabudowy 

mieszkaniowej 

zagrodowej 

(MR) 

Obszary 

zabudowy 

usługowej 

(U) 

BIERAWA 4 328 579 589 229 153 51 259 85 318 

BRZEŹCE 0 160 245 242 986 0 170 080 

DZIERGOWICE 0 757 649 166 613 231 293 50 894 

GOSZYCE 0 28 039 14 872 0 1 606 

GRABÓWKA 0 11 671 0 59 911 5 747 

KORZONEK 30 537 0 30 801 8 274 0 

KOTLARNIA 15 387 63 871 36 638 0 15 862 

LUBIESZÓW 0 409 838 0 11 123 3 614 

ORTOWICE 0 0 168 861 121 507 2 212 

STARA KUŹNIA 25 783 130 744 120 233 350 882 26 327 

STARE KOŹLE 0 148 321 676 635 0 448 340 

SOLARNIA 0 0 17 450 258 260 6 895 

RAZEM 76 035 2 289 967 1 704 242 1 092 709 827 415 

 

TAB. 15 POWIERZCHNIA TERENÓW PRZEZNACZONYCH POD ZABUDOWĘ, USTALONA W MPZP [M2] 

Miejscowość 

Obszary  

usług 

turystycznych 

(UT) 

Obszary 

usług sportu 

i rekreacji 

(US) 

Obszary 

przemysłowo-

usługowe  

(P) 

Obszary 

eksploatacji 

kruszyw 

naturalnych  

(PE) 

Obszary 

obsługi 

komunikacji 

samochodo

wej  

(KS) 

Obszary 

ogrodów 

działkowych 

(ZD) 

BIERAWA 0 10 972 378 398 849 621 87 166 0 

BRZEŹCE 17 415 14 587   4 984 0 

DZIERGOWICE 113 474 23 559 28 206 238 067 28 111 0 

GOSZYCE 0 10 111 0 0 11 150 0 

GRABÓWKA 0 0 223 248 0 0 0 

KORZONEK 0 24 627 0 0 0 9 570 

KOTLARNIA 0 30 637 1 098 373 0 4 107 4 084 

LUBIESZÓW 0 17 247 0 0 763 0 

ORTOWICE 0 11 026 13 894  25 734 0 

STARA KUŹNIA 48 862 13 519 21 867 0 0 28 119 

STARE KOŹLE 0 14 189 6 440 0 2 404 0 

SOLARNIA 0 34 462 0 125 546 0 0 

RAZEM 179 751 204 936 1 770 426 1 213 234 164 419 41 773 
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TAB. 16 POWIERZCHNIA WOLNYCH TERENÓW PRZEZNACZONYCH POD ZABUDOWĘ W MPZP [M2] 

Miejscowość 

Obszary 

zabudowy 

mieszkaniowej 

wielorodzinnej 

(MW) 

Obszary 

zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

(MN) 

Obszary 

zabudowy 

mieszkaniowo-

usługowej 

(MNu) 

Obszary 

zabudowy 

mieszkaniowej 

zagrodowej 

(MR) 

Obszary 

zabudowy 

usługowej 

(U) 

BIERAWA 0 247 833 126 183 0 0 

BRZEŹCE 0 31 110 134 542 0 120 325 

DZIERGOWICE 0 239 753 43 873 1 751 13 897 

GOSZYCE 0 21 416 9 677 54 253 0 

GRABÓWKA 0 8 615 0 0 0 

KORZONEK 0 0 11 589 0 0 

KOTLARNIA 0 12 108 33 481 0 0 

LUBIESZÓW 0 152 231 129 360 0 0 

ORTOWICE 0 0 105 121 22 555 0 

STARA KUŹNIA 6 214 91561 289 221 180 877 0 

STARE KOŹLE 0 0 9 072 51 396 0 

SOLARNIA 0 2 485 0 0 2 355 

RAZEM 6 214 807 112 892 119 310 832 136 577 

 

TAB. 16 POWIERZCHNIA WOLNYCH TERENÓW PRZEZNACZONYCH POD ZABUDOWĘ W MPZP [M2] 

Miejscowość 

Obszary  

usług 

turystycznych 

(UT) 

Obszary 

usług sportu 

i rekreacji 

(US) 

Obszary 

przemysłowo-

usługowe  

(P) 

Obszary 

eksploatacji 

kruszyw 

naturalnych  

(PE) 

Obszary 

obsługi 

komunikacji 

samochodo

wej  

(KS) 

Obszary 

ogrodów 

działkowych 

(ZD) 

BIERAWA 0 0 254 983 0 41 202 0 

BRZEŹCE 0 0 0 0 0 0 

DZIERGOWICE 0 0 0 0 0 0 

GOSZYCE 0 0 0 0 10 096 0 

GRABÓWKA 0 0 170 285 0 0 0 

KORZONEK 0 0 0 0 0 0 

KOTLARNIA 0 24 236 0 0 0 12 777 

LUBIESZÓW 0 0 0 0 0 0 

ORTOWICE 0 6 846 0 0 46 868 0 

STARA KUŹNIA 0 0 0 0 0 0 

STARE KOŹLE 0 0 442 888 0 0 0 

SOLARNIA 0 0 0 0 0 0 

RAZEM 0 31 082 868 156 0 98 166 12 777 

 

Struktura przeznaczenia i użytkowania terenów o określonym w mpzp przeznaczeniu, 

z uwzględnieniem bilansu terenów zainwestowanych przedstawia się następująco: 

 (MW) obszary zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej: 76 035 m2, 

 (MN) obszary zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 2 289 967 m2, 

 (MNu) obszary zabudowy mieszkaniowo-usługowej: 1 704 242 m2, 
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 (MR) obszary zabudowy zagrodowej: 1 092 709 m2, 

 (U) obszary zabudowy usługowej: 827 415 m2, 

 (UT) obszary usług turystycznych: 179 751 m2, 

 (US) obszary usług sportu i rekreacji: 180 309 m2, 

 (P) obszary przemysłowo-usługowe: 1 770 426 m2, 

 (PE) obszary eksploatacji kruszyw naturalnych: 1 213 234 m2, 

 (KS) obszary obsługi komunikacji samochodowej: 164 419 m2, 

 (ZD) obszary ogrodów działkowych: 41 773 m2. 

 

 

3. Analiza potrzeb strategicznych 

Dla podniesienia potencjału gospodarczego i społecznego winny zostać zrealizowane 

następujące zadania strategiczne w odniesieniu do przestrzeni i jej segmentacji pod 

względem funkcji i polityk przestrzennych: 

1. Zmniejszenie bezrobocia i podniesienie dochodów osobistych mieszkańców gminy 

Bierawa. 

2. Zwiększenie dochodów samorządu. 

3. Podniesienie standardów życia mieszkańców gminy Bierawa. 

4. Stworzenie podstaw przestrzennych dla wzrostu demograficznego. 

5. Stworzenie warunków dla rozwoju osadnictwa. 

 

 

4. Analiza zapotrzebowania na nową zabudowę 

Realizując powyższe potrzeby strategiczne, stworzono założenia do zmian planistycznych 

w zakresie studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego dla gminy Bierawa, 

które odpowiadają na potrzeby społeczne i jednocześnie tworzą nowoczesną przestrzeń 

urbanistyczną, realizującą zasady zrównoważonego rozwoju. 

 

4.1. Zmniejszenie bezrobocia i podniesienie dochodów osobistych mieszkańców 

gminy Bierawa 

Zmniejszenie bezrobocia i podniesienie dochodów osobistych winno odbywać się poprzez 

rozwój przedsiębiorczości minimum na trzech polach: 

 indywidualnych działalnościach gospodarczych realizowanych w lub przy budynkach 

mieszkalnych, 
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 indywidualnych lub w formie spółek osobowych i kapitałowych działalności usługowej 

i produkcyjnej, prowadzonych na terenach o charakterze przemysłowym 

i usługowym, 

 tworzenia stref aktywności gospodarczej.   

 

4.1.1. Zwiększenie możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w ramach 

posesji mieszkalnej 

Niezwykle istotnym kierunkiem rozwoju aktywności gospodarczej na terenach wiejskich jest 

stworzenie możliwości dla prowadzenia nieuciążliwych działalności gospodarczych, 

zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych lub w przystosowanych obiektach znajdujących 

się na posesji mieszkalnej. Ten kierunek rozwoju lokalnej przedsiębiorczości w kapitalny 

sposób wzmocnią ekonomiczne podstawy rozwoju rodzin, zwłaszcza, że opłacalność 

produkcji rolnej w tym terenie jest znikoma, a rynek pracy najemnej stosunkowo niewielki. 

Obecnie, potencjał gminy, w szczególności ich zdolności do absorpcji nowych pracowników 

został mocno obniżony. Stąd też, ważnym jest by uchronić mieszkańców gminy Bierawa 

przed masową emigracją, która i tak już ma miejsce i stworzyć lokalny potencjał gospodarczy 

oparty na własnych zasobach i możliwościach. A te są znaczne. Dlatego też zakłada się: po 

pierwsze, powrót do lokalnej, niewielkiej przedsiębiorczości, w szczególności obejmującej 

przetwórstwo rolno-spożywcze, które może być wzmocnieniem dla działających jeszcze 

gospodarstw rolnych, drugie to rozwój niewielkich zakładów rzemieślniczych, trzecie to 

turystyka. Ponadto bieżący rozwój terenów przemysłowych, w tym obejmujących 

eksploatację kruszyw naturalnych. 

Dlatego też planuje się  wzmocnić potencjał obszarowy dla rozwoju przydomowych 

działalności gospodarczych poprzez zwiększenie areału obszarów zabudowy mieszkaniowo-

usługowej (MNu). Podstawą do oszacowania zapotrzebowania na powierzchnie użytkową 

będzie iloczyn liczby osób w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym i niezbędnej 

powierzchni do prowadzenia działalności gospodarczej. 

 

TAB. 17 ZAPOTRZEBOWANIE NA POWIERZCHNIĘ DO PROWADZENIA INDYWIDUALNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPDOARCZEJ  

W RAMACH OBSZARÓW MNU W GMINIE BIERAWA 

OBSZAR 

DO ANALIZY 

OSOBY W WIEKU 

PRODUKCYJNYM 

I PRZEDPRODUKCYJNYM 

POWIERZCHNIA 

UŻYTKOWA 

NIEZBĘDNA DO 

PROWADZENIA 

DZIAŁALNOSCI 

GOSPDOARCZEJ 

WSKAŹNIK 

ZAINTERESOWANIA 

SPOŁECZNEGO 

RAZEM 

[m2] [m2] 

Bierawa 

Gmina wiejska 

6 547 150 0,6 589 230 

Analiza własna na podstawie danych GUS 
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4.1.2. Zwiększenie możliwości prowadzenia działalności noclegowej (w tym 

agroturystyka) 

Zakłada się stworzenie rezerwy terenowej w ramach obszarów zabudowy mieszkaniowo-

usługowej (MNu), mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) oraz zagrodowej (MR), pozwalającej 

na lokalizację działalności agroturystycznej. 

Podstawą do oszacowania zapotrzebowania na powierzchnię użytkową będzie nadwyżka 

zapotrzebowania na powierzchnię użytkową dla agroturystyki ponad standardową 

powierzchnię dla rozwoju innej działalności gospodarczej, przy założeniu, że: 

 liczba wynajmowanych pokoi nie przekroczy 5 (do tej liczby wlicza się jedynie pokoje 

oddawane do wyłącznej dyspozycji gości), 

 do dyspozycji gości będą również pomieszczenia ogólnodostępne, tj. jadalnia, 

miejsca odpoczynku i rekreacji oraz będzie mógł korzystać z innych pomieszczeń lub 

atrakcji znajdujących się w obiektach należących do osoby prowadzącej 

agroturystykę, 

 pokoje będą znajdować się w budynkach mieszkalnych, które pełnią funkcję 

mieszkalną i zlokalizowane są na terenie wiejskim. 

Biorąc powyższe warunki pod uwagę oszacowano powierzchnię niezbędną dla prowadzenia 

działalności agroturystycznej (bez powierzchni użytkowej domu przeznaczonego na 

zamieszkanie właściciela gospodarstwa) na poziomie 350 m2, co po korekcie obejmującej 

wielkość uwzględnioną w pkt 4.1.1, wynosi 200 m2.  

 

TAB. 18 ZAPOTRZEBOWANIE NA POWIERZCHNIĘ DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI NOCELGOWEJ  

(W TYM AGROTURYSTYKA) W GMINIE BIERAWA W RAMACH OBSZARÓW MNu, MN i MR 

OBSZAR 

DO ANALIZY 

OSOBY W WIEKU 

PRODUKCYJNYM 

I PRZEDPRODUKCYJNYM 

POWIERZCHNIA 

UŻYTKOWA 

NIEZBĘDNA DO 

PROWADZENIA 

DZIAŁALNOSCI 

GOSPDOARCZEJ 

WSKAŹNIK 

ZAINTERESOWANIA 

SPOŁECZNEGO 

RAZEM 

[m2] [m2] 

Bierawa 

Gmina wiejska 

6 547 200 0,15 196 410 

Analiza własna na podstawie danych GUS 
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4.2. Zwiększenie dochodów samorządu - zwiększenie terenów pod strefy aktywności 

gospodarczej lub innych form prowadzenia przedsiębiorczości 

Podstawowym dochodem gminy z działalności gospodarczej są: podatek od nieruchomości, 

podatek od środków transportu, udział w podatkach (VAT, podatek dochodowy). Jednak 

najważniejszą korzyścią z rozwoju gospodarczego jest zwiększenie dochodów osobistych  

mieszkańców i ich siły nabywczej, co ma również przełożenie na zmniejszenie obciążeń 

socjalnych gminy. W tym kontekście rozwój "dużej" przedsiębiorczości ma ogromne 

znaczenie, a wspieranie rozwoju stref aktywności gospodarczej ze środków pomocowych 

podnosi atrakcyjność lokalizacji na terenie gminy obszarów przemysłowych. 

Biorąc pod uwagę zapotrzebowanie społeczne przyjmuje się jako właściwe stworzenie na 

terenie gminy jednego ośrodka gospodarczego o powierzchni nie mniejszej niż 15 ha, jako 

gminnej strefy aktywności gospodarczej (lokalizacja - Bierawa) oraz mniejszych, lokalnych 

stref aktywności gospodarczej zlokalizowanej, w ten sposób, by zapewnić dostęp dla 

mieszkańców różnych części gminy. Mając na względzie dostęp do regionalnego układu 

drogowego oraz odpowiednie areały gruntowe, za pożądane uznaje się przeznaczenie 

gruntów w miejscowościach Bierawa, Kotlarnia, Grabówka. 

Przyjęte lokalizacje stref aktywności gospodarczej mają ułatwić dostęp między innymi do 

lokalnych rynków pracy dla mieszkańców gminy Bierawa, a jednocześnie pomóc lokalnym 

i napływowym przedsiębiorcom w rozwoju swojego potencjału gospodarczego. W tym 

kontekście Gmina Bierawa ma zamiar rozpocząć działania wspierające lokalną 

przedsiębiorczość, w tym w zakresie szkoleń i dostępu do środków zewnętrznych. Biorąc 

powyższe warunki pod uwagę oszacowano powierzchnię niezbędną dla lokalizacji stref 

aktywności gospodarczej. Jako podstawę wzięto wskaźniki średniego zatrudnienia 

w przemyśle i budownictwie wynoszący 34 %, co w przeliczeniu na dotychczas 

zainwestowane tereny przemysłowo-usługowe i eksploatacyjne (łącznie 211 ha) wynosi 495 

os. (2,34 os./ha). 

W sektorze usługowym średnie zatrudnienie wynosi 23 %, co w przeliczeniu na dotychczas 

zainwestowane tereny  usługowe (łącznie 68 ha) wynosi 335 os. (4,92 os./ha). Grupą 

docelową dla działania są bezrobotni z terenu gminy Bierawa, których liczba na koniec 

2015 r. wynosiła 260 osób. 

Tym samym zapotrzebowanie na nowe tereny przemysłowe winno wynosić ok. 36 ha. 

W związku z powyższym, na dzień sporządzania studium, zapotrzebowanie na tereny U, P 

i PE wynosi ok. 180 000 m2 p.u. Dla ustalenia zapotrzebowania w perspektywie 30 lat 

zastosowano wskaźnik 2,5, co łącznie daje zapotrzebowanie na nową powierzchnię 

użytkową w obszarach usługowych (U), przemysłowo-usługowych (P), obszarach 

eksploatacji kruszyw naturalnych (PE) równe 450 000 m2. 
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4.3. Podniesienie standardów życia mieszkańców gminy Bierawa - zwiększenie 

powierzchni mieszkalnej 

 

4.3.1. Zwiększenie powierzchni mieszkalnej 

Z analizy powierzchni mieszkalnej w Polsce oraz w Europie, uznaje sie za właściwe przyjęcie 

średniej powierzchni użytkowej mieszkań na poziomie 50 m2/os., co jest zgodne z wysokimi 

parametrami mieszkalnictwa w UE. Dlatego też prognozując rozwój obszaru zdecydowano 

się sięgać po parametry charakteryzujące największe w europie standardy zamieszkania 

i uwzględnić je w rezerwie terenowej. 

TAB. 19 ZAPOTRZEBOWANIE NA TERENY MIESZKANIOWE - PODNIESIENIE STANDARDÓW ŻYCIA 

Średnia powierzchnia 

użytkowa mieszkania 

na 1 osobę 

J.m. Europa Gmina Bierawa Różnica 

miasto wieś miasto gmina miasto wieś 

m2 50,0 50,0 - 32,4 - 17,6 

 

Liczba mieszkańców w gminie 

Bierawa: 

Zapotrzebowanie na tereny mieszkaniowe wyrażone w pow. użytkowej w gminie Bierawa: 

7 829 os. 391 450 m2 

 

4.3.2. Stworzenie rezerwy terenu dla mieszkańców obszarów trudnych 

Mianem terenów trudnych określono tutaj obszary zalewowe, nadbrzeżne itp., których na 

terenie gminy Bierawa jest znaczna ilość: strefa bezpośredniego zagrożenia powodzią 

obejmuje 1 114 779 m2 terenów zainwestowanych. Najbardziej zagrożone powodzią są na 

terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN i zagrodowej MR, stanowiące obszar 

o łącznej pow. ok. 121 041 m2. Dlatego też zdecydowano stworzyć ok. 40 % rezerwę terenu 

na wypadek konieczności przeniesienia osób zagrożonych lub żyjących w złych warunkach 

terenowych. Wielkość rezerwy oszacowano na poziomie 50.000 m2. 

 

 

4.4. Stworzenie podstaw przestrzennych dla wzrostu demograficznego - stworzenie 

rezerwy terenowej dla rozwoju rodziny 

Jako optymalny poziom zabezpieczenia terenów dla nowych rodzin przyjęto liczbę 

zawieranych małżeństw przez okres 10 lat, co ma zapewnić zabezpieczenie terenu 

w okresie referencyjnym (30 lat). Powierzchnię użytkową mieszkania na rodzinę przyjęto wg 

parametrów przyjętych w pkt 4.3.1, przy założeniu 4-osobowej rodziny. 
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TAB. 20 ZAPOTRZEBOWANIE NA POWIERZCHNIĘ DLA ROZWOJU RODZINY W GMINIE BIERAWA 

LICZBA ZAWIERANYCH 

MAŁŻEŃSTW W ROKU 2014 

LICZBA LAT POWIERZCHNIA 

UZYTKOWA MIESZKANIA 

NA RODZINĘ [m2] 

WSKAŹNIK 

ZAINTERESOWANIA 

SPOŁECZNEGO 

RAZEM 

[m2] 

41 10 200 100 82 000 

Analiza własna na podstawie danych GUS 

 

4.5. Stworzenie warunków dla rozwoju osadnictwa 

 

4.5.1. Zwiększenie powierzchni dla rozwoju osadnictwa jednorodzinnego 

Z analizy powierzchni mieszkalnej w Polsce oraz w Europie, z uwagi na zerowe trendy 

demograficzne za właściwe uznaje się takie prowadzenie polityki rozwoju, w tym polityki 

przestrzenno-gruntowej, by tworzyć warunki dla rozwoju osadnictwa. Przyjmuje się za 

optymalne zwiększanie liczby mieszkańców w wyniku nabywania terenów pod zabudowę 

o 2 % rocznie, czyli 164 osób w okresie 10 lat, kiedy winno nastąpić nasycenie. Z analizy 

powierzchni mieszkalnej w Polsce oraz w Europie, uznaje się za właściwe przyjęcie 

wskaźników europejskich. 

TAB. 21 ZAPOTRZEBOWANIE NA POWIERZCHNIĘ DLA ROZWOJU OSADNICTWA W GMINIE BIERAWA 

Liczba 
zawieranych 
małżeństw 

w roku 

Docelowa 
liczba 

członków 
rodziny 

Docelowo: 
łącznie 

małżeństwa x 
ilość os. 

Liczba lat 

Powierzchnia 
użytkowa 

mieszkania na 
osobę [m2] 

Wskaźnik 
zabezpieczenia 

docelowego 
rozwoju rodziny 

[%] 

Razem [m2] 

41 4 164 10 50 2 83 640 

Analiza własna na podstawie danych GUS 

 

4.5.2. Zwiększenie powierzchni dla rozwoju budownictwa wielorodzinnego 

Tworzy się rezerwę mieszkaniową dla realizacji budownictwa mieszkaniowego 

wielorodzinnego w gminie o powierzchni użytkowej = 6 113 m2. 

 

4.6. Rezerwa terenowa na wyposażenie terenu w drogi i media 

Tworzy się rezerwę terenową dla realizacji ciągów drogowych na wytworzonych obszarach 

zainwestowania (komunikacja dla obsługi terenu - średnio 20 % pow. terenu) o wielkości 

w przeliczeniu na powierzchnię przeznaczoną pod zabudowę = 1 674 537 m2. 
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4.7. Zestawienie zapotrzebowania na powierzchnię pod zabudowę 

Poniżej przedstawiono tabelaryczne zapotrzebowanie na powierzchnię pod zabudowę 

w gminie Bierawa. 

TAB. 22 ZAPOTRZEBOWANIE NA POWIERZCHNIĘ W GMINIE BIERAWA Z UWZGLEDNIENIEM RODZAJÓW OBSZARÓW 

POLITYKI PRZESTRZENNEJ 

OBSZAR RODZAJ ZAPOTRZEBOWANIA RAZEM [m2] 

U, P, PE Zapotrzebowanie na tereny pod strefy aktywności gospodarczej lub 

inne form prowadzenia przedsiębiorczości 

450 000 

MNu, MN, MW, 

MR 

Zapotrzebowanie na powierzchnię do prowadzenia indywidualnej 

działalności gospodarczej 

589 230 

Zapotrzebowanie na powierzchnię do prowadzenia działalności 

noclegowej (w tym np. agroturystyka) 

196 410 

Zapotrzebowanie na tereny mieszkaniowe - podniesienie standardów 

życia 

391 450 

Rezerwa terenu dla mieszkańców obszarów trudnych 50 000 

Zapotrzebowanie na powierzchnię dla rozwoju rodziny 82 000 

Zapotrzebowanie na powierzchnię dla rozwoju osadnictwa - 

budownictwo 

83 640 

Zapotrzebowanie na powierzchnię dla rozwoju osadnictwa - 

budownictwo wielorodzinne 

6 113 

 Razem: MN, MNu, MR 1 398 843 

Tereny 

projektowane 

Rezerwa terenowa na wyposażenie terenu w drogi i media (w granicach 

terenów przeznaczonych pod zainwestowanie) 

1 674 537 

Analiza własna 

Z tak znaczącym zapotrzebowaniem na tereny inwestycyjne przemawiają potrzeby 

rozwojowe gminy, szacowane minimum w trzech obszarach: podniesienia obecnych 

standardów mieszkalnictwa, w szczególności wytworzenie terenów dla stworzenia warunków 

do wymiany istniejącej substancji mieszkaniowej, która w znacznej części, na obszarach 

wielskich, to jeszcze drewniane, parterowe domy z lat 30 i 50 XX w. na nowe budynki, 

spełniające współczesne parametry techniczne i użytkowe. 

Mając na względzie 30 dniowy okres referencyjny dla przygotowywanej dokumentacji, za 

najwłaściwsze uznano sięgniecie do maksymalnie wysokich standardów mieszkalnictwa, co 

pozwoli na stworzenie nowoczesnej przestrzeni życia bez konieczności ingerencji w układy 

przestrzenne minimum przez najbliższe 10 lat. 

Drugim obszarem jest stworzenie warunków do osadnictwa. Teren gminy Bierawa jest 

niezwykle atrakcyjnym miejscem osiedleńczym, zwłaszcza dla mieszkańców miast, głownie 

Kędzierzyn-Koźle, z uwagi na atrakcyjne otoczenie. Proceder ucieczki na wieś może mieć 

stosunkowo dużą skalę po wprowadzeniu podatku katastralnego, dlatego też gminy, które 

chcą przyjąć nowych mieszkańców, powinny być prawnie i przestrzennie na to 

przygotowane. Natomiast wydaje się oczywiste, ze przy stagnacyjnym trendzie 

demograficznym w gminie Bierawa, poszukiwanie nowych mieszkańców poprzez osadnictwo 

jest działaniem ze wszech miar korzystnym dla struktury społecznej gminy. Trzeci obszar to 

gospodarka, zarówno ta w skali minimum, czyli realizowana w układzie przydomowym, jak 
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i ta wymagająca stworzenia nowych stref aktywności gospodarczej. Mając na względzie, co 

powyżej zaznaczono, iż kurczy się powiatowy rynek pracy, należy podjąć starania o budowę 

własnego lokalnego rynku dla rozwoju gospodarki i stworzenia nowych miejsc dla 

zatrudniania mieszkańców gminy Bierawa. Zaproponowano przy tym zróżnicowanie form 

aktywności gospodarczej, co ma usprawniać dochodzenie do celów gospodarczych, stąd 

masowe dopuszczenie do tworzenia małych przydomowych warsztatów, niewielkich, 

zorganizowanych lokalnych stref aktywności gospodarczej i wielkopowierzchniowej w gminie. 

Jest to szansa na podniesienie standardów ekonomicznych mieszkańców i samorządu jako 

ich reprezentacji, zwłaszcza w sytuacji bardzo dużego bezrobocia i niskich zarobków, co 

wskazano powyżej. 

 

5. Bilans terenu 

 

TAB. 23 STRUKTURA PRZEZNACZENIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW WYZNACZONYCH W MPZP 

Obszar (MW) (MN) (MNu) (MR) (U) (UT) (US) (P) (PE) (KS) (ZD) 

Tereny 

wyznaczone 

w mpzp pod 

zabudowę 

76 035 2 289 967 1 704 242 1 092 709 922 415 179 751 204 936 1 770 426 1 213 234 164 419 41 773 

w tym: 

Tereny 

niezainwestowane 
6 214 807 112 892 119 310 832 136 577 0 31 082 868 156 0 98 166 12 777 

Tereny 

zainwestowane 
69 821 1 482 855 812 123 781 877 785 838 179 751 173 854 902 270 1 213 234 66 253 28 996 

 

5.1. Bilans terenu w świetle zapisów obowiązującego MPZP 

W poniższej tabeli przedstawiono bilans terenów przeznaczonych w miejscowym planie 

gminy Bierawa, pod różne zasady zabudowy i zagospodarowania. 

Wyodrębniono tereny już zainwestowane, jak również wskazano tereny wolne od zabudowy, 

stanowiące rezerwę terenową. W ramach terenów rolnych od zabudowy wyodrębniono 

powierzchnię użytkową terenów. 

TAB. 24 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA TERENÓW DOSTĘPNYCH W MPZP  

(POWIERZCHNIA UŻYTKOWA TERENÓW NIEZABUDOWANYCH) [m2] 

(MW) (MN) (MNu) (MR) (U) (UT) (US) (P) (PE) (KS) (ZD) 

29 325 311 400 284 243 164 194 330 052 25 165 60 849 442 112 594 485 32 464 14 208 
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5.2. Bilans terenu w świetle zapisów projektowanego Studium Uwarunkowań 

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bierawa 

Poniżej przedstawiono rezerwę terenu z podziałem na obszary polityki przestrzennej, która 

została uwzględniona w projektowanym SUiKZP. 

TAB. 25 POWIERZCHNIA OBSZARÓW NOWOPROJEKTOWANYCH WG SUIKZP [M2] 

Miejscowość 

Obszary 

zabudowy 

mieszkaniowej 

wielorodzinnej  

(MW) 

Obszary 

zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej  

(MN) 

Obszary 

zabudowy 

mieszkaniowo-

usługowej 

(MNu) 

Obszary 

zabudowy 

zagrodowej 

(MR) 

Obszary 

zabudowy 

usługowej 

(U) 

Obszary 

usług 

sportu 

i rekreacji 

(US) 

Obszary 

przemysłowo-

usługowe 

(P) 

Obszary 

eksploatacji 

kruszyw 

naturalnych 

(PE) 

BIERAWA 3 483 125 886 9 951 0 0 23 750 200 314 0 

BRZEŹCE 0 0 31 800 0 0 0 0 0 

DZIERGOWICE 3 973 0 34 024 0 12 986 0 0 1 291 401 

GOSZYCE 0 3 054 17 222 2 262 9 267 0 0 0 

GRABÓWKA 0 1 340 0 7 899 0 0 0 0 

KORZONEK 0 0 0 0 0 0 0 0 

KOTLARNIA 0 0 0 0 0 17 879 0 0 

LUBIESZÓW 0 65 589 0 0 0 0 75 000 0 

ORTOWICE 0 0 4 270 11 424 0 0 0 0 

STARA KUŹNIA 0 0 0 28 676 0 0 0 0 

STARE KOŹLE 0 0 57 796 0 0 0 14 546 0 

SOLARNIA 7 098 0 22 682 0 6 960 0 0 0 

RAZEM 14 554 195 869 177 745 50 261 29 213 41 629 289 860 1 291 401 

W świetle analizy obejmującej bilans nowych terenów wyznaczonych w Studium, 

powierzchnia nowoprojektowanego przeznaczenia terenów wynosi: 

 Obszary zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) - 14 554 m2 

 Obszary zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) - 195 869 m2 

 Obszary zabudowy mieszkaniowo-usługowej (MNu) - 177 745 m2 

 Obszary zabudowy zagrodowej (MR) - 50 261 m2 

 Obszary zabudowy usługowej (U) - 29 213 m2 

 Obszary usług sportu i rekreacji (US) - 41 629 m2 

 Obszary przemysłowo-usługowe (P) - 289 860 m2 

 Obszary eksploatacji kruszyw naturalnych (PE) - 1 291 401 m2 
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W ramach terenów wskazanych pod zabudowę wyodrębniono powierzchnię użytkową w/w 

terenów. 

TAB. 26 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA OBSZARÓW NOWOPROJEKTOWANYCH WG SUIKZP [M2] 

Miejscowość 

Obszary 

zabudowy 

mieszkaniowej 

wielorodzinnej  

(MW) 

Obszary 

zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej  

(MN) 

Obszary 

zabudowy 

mieszkaniowo-

usługowej 

(MNu) 

Obszary 

zabudowy 

zagrodowej 

(MR) 

Obszary 

zabudowy 

usługowej 

(U) 

Obszary 

usług 

sportu 

i rekreacji 

(US) 

Obszary 

przemysłowo-

usługowe 

(P) 

Obszary 

eksploatacji 

kruszyw 

naturalnych 

(PE) 

BIERAWA 1 462,86 26 436 3 483 0 0 8 313 98 154 0 

BRZEŹCE 0 0 11 130 0 0 0 0 0 

DZIERGOWICE 1 668,66 0 11 908 0 5 454 0 0 632 786 

GOSZYCE 0 641 6 028 475 3 892 0 0 0 

GRABÓWKA 0 281 0 1 659 0 0 0 0 

KORZONEK 0 0 0 0 0 0 0 0 

KOTLARNIA 0 0 0 0 0 6 258 24 000 0 

LUBIESZÓW 0 13 774 0 0 0 0 0 0 

ORTOWICE 0 0 1 495 2 399 0 0 0 0 

STARA KUŹNIA 0 0 0 6 022 0 0 0 0 

STARE KOŹLE 0 0 20 229 0 0 0 7 128 0 

SOLARNIA 2 981,16 0 7 939 0 2 923 0 0 0 

RAZEM 6 113  41 132 62 211 10 555 12 269 14 570 129 281 632 786 

 

5.3. Łączny bilans terenu dla Gminy Bierawa 

 

TAB. 27 ŁĄCZNY BILANS TERENU DLA GMINY BIERAWA - DOSTĘPNA POWIERZCHNIA UŻYTKOWA TERENÓW WYZNACZONYCH W MPZP  

I NOWOPROJEKTOWANYCH W STUDIUM 

Obszary 

zabudowy 

mieszkaniowej 

wielorodzinnej 

(MW) 

Obszary 

zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

(MN) 

Obszary 

zabudowy 

mieszkaniowo-

usługowej 

(MNu) 

Obszary 

zabudowy 

zagrodowej 

(MR) 

Obszary 

zabudowy 

usługowej 

(U) 

Obszary 

usług 

turystycznych 

(UT) 

Obszary 

usług sportu 

i rekreacji 

(US) 

Obszary 

przemysłowo

-usługowe 

(P) 

Obszary 

eksploatacji 

kruszyw 

naturalnych 

(PE) 

Obszary 

obsługi 

komunikacji 

samochodowej 

(KS) 

Obszary 

ogrodów 

działkowych 

(ZD) 

powierzchnia użytkowa terenów - rezerwa w mpzp 

29 325 311 400 284 243 164 194 330 052 25 165 60 849 442 112 594 485 32 464 14 208 

powierzchnia użytkowa terenów - studium 

6 113 41 132 62 211 10 555 12 269 0 14 570 129 281 632 786 0 0 

Suma powierzchni użytkowych terenów projektowanych w studium i rezerwy terenu w mpzp 

35 438 352 532 346 454 174 749 342 321 25 165 75 419 571 393 1 227 271 32 464 14 208 
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PODSUMOWANIE: 

Prognozy demograficzne dla gminy Bierawa zgodne są z trendami i prognozami 

ogólnopolskimi, mianowicie wskazują na spodziewany spadek populacji. Na taki kierunek 

ruchu ludności Polski wpływa ujemny przyrost naturalny oraz ujemne saldo migracji 

zagranicznych. Jednak w przypadku prognoz poszczególnych obszarów Polski należy 

dodatkowo analizować migracje wewnętrzne. W przypadku gminy Bierawa wartości 

wskaźników przyrostu naturalnego oraz migracji zagranicznych są ujemne. Jednak 

odmienna sytuacja jest w przypadku salda migracji wewnętrznych, gdzie wartość ta jest 

dodatnia, co zaowocowało nawet lekkim wzrostem całkowitej ludności gminy Bierawa 

w latach 2011 - 2014, który nieco zrekompensował silniejszy spadek ludności z lat 

poprzednich. 

Gmina Bierawa jest gminą w całości wiejską sąsiadującą ze sporym ośrodkiem miejskim, 

którym jest Kędzierzyn - Koźle. Otóż w skali ogólnopolskiej od wielu lat obserwowany jest 

przepływ ludności z miast na sąsiadujące z tymi miastami obszary wiejskie, przez co rozwija 

się zabudowa jednorodzinna. Zatem choć prognoza całkowitej ilości ludności dla gminy 

prognozuje trend spadkowy, to przepływ ludności z miasta wygeneruje popyt na tereny pod 

nowa zabudowę oraz częściowo może zrekompensować spadek ludności wynikający 

z ujemnego przyrostu naturalnego oraz migracji zagranicznych. 

W wyniku jednostkowej zmiany studium przeprowadzonej na podstawie uchwały 

Nr XL/254/2018 z dnia 12 lutego 2018 r. maksymalna powierzchnia nowoprojektowanych 

terenów z możliwością zabudowy produkcyjno-usługowej zwiększyła się o 7,5 ha. 

Biorąc pod uwagę występujące w rejonie zmiany studium uwarunkowania środowiskowe 

oraz możliwości etapowania przeznaczenia w planie miejscowym terenów do zabudowy 

produkcyjnej i usługowej - szacuje się na przedmiotowym obszarze zmiany studium do 2025 

roku zrealizowane mogą być obiekty o powierzchni użytkowej około 24.000 m2, co stanowi 

około 22 % całości terenów nowoprojektowanych w studium dla zabudowy przemysłowo-

usługowej i około 18 % po przeprowadzeniu zmiany studium. W ocenie przeprowadzonej 

zmiany w układzie jednostki osadniczej istotny jest fakt, że zmiana studium nie będzie 

powiększała obszaru urbanizacji gminy na zewnątrz, lecz będzie kontynuacją urbanizacji 

pomiędzy terenami już zabudowanymi o przesądzonej urbanizacji. 
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6. Możliwość finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnych, 

infrastruktury sieciowej i społecznej 

 

6.1. Infrastruktura drogowa 

Przyjmuje się wskaźnik gęstości dróg o nawierzchni twardej jak dla Polski - 89,7 km na 

100 km
2
 powierzchni terenu. 

Niniejszy projekt zakłada uzyskanie 0,37 km
2
 nowych terenów zainwestowania, co 

biorąc pod uwagę powyższy wskaźnik implikuje konieczność budowy 0,33 km dróg. 

Sposób rozmieszczenia nowych terenów inwestycyjnych, które koncentrują się wzdłuż 

istniejących dróg gminnych. 

Wg "Katalogu cen jednostkowych i robót i obiektów drogowych Bistyp" z 2015 r. - cena 

brutto 1 km drogi lokalnej o szerokości 4 m wynosi 1.525.164 zł, tym samym 

zapotrzebowanie na kapitał dla zabezpieczenia dojazdu do nowych terenów 

inwestycyjnych wynosi w zaokrągleniu 503 305 zł w ciągu 30 lat. 503 305 zł 

 

6.2. Infrastruktura sieciowa 

Zakłada sie realizację sieci układanych w nowoprojektowanych ciągach drogowych. 

Długość sieci wodociągowej - 0,3 km - koszt ok. 85 000 zł. 

Długość sieci kanalizacyjnej sanitarnej - 0,3 km, koszt ok. 100 000 zł 185.000 zł 

 

6.3. Zdolność Gminy Bierawa do sfinansowania niezbędnej infrastruktury 

Wyszczególnienie 

Plan przychodów i rozchodów budżetu  

Gminy Bierawa na rok 2016, zgodnie z przyjętą  

Uchwałą Budżetową w dniu 28.12.2015 r. 

DOCHODY OGÓLEM 25.196.532 zł 

Dochody bieżące 24.961.532 zł 

Dochody majątkowe 235.000,00 zł 

WYDATKI OGÓŁEM 27.459.532 zł 

Wydatki bieżące 21.733.856,66 zł 

Wydatki majątkowe 5.725.675,34 zł 

Nadwyżka budżetu (1 - 2) - 2.263.000,00 zł 

ROZCHODY BUDŻETU, w tym: 550.000,00 zł 

Spłata otrzymanych krajowych pożyczek 550.000,00 zł 

Spłata otrzymanych krajowych kredytów - 
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PROGNOZA DEMOGRAFICZNA DO ROKU 2045 

 

1.1. Założenia 

Prognozę dla gminy Bierawa oparto na wykonanej przez GUS w październiku 2014 roku 

"Prognozie dla powiatów i miast na prawie powiatu oraz podregionów na lata 2014 - 2050"1 , 

a w szczególności na prognozie dla powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, w skład którego 

wchodzi gmina Bierawa. Ponieważ przyjęte przez GUS w prognozie dla powiatów założenia 

opierają się na przygotowanej przez GUS w tym samym czasie prognozie dla województw2, 

to uzasadnione jest użycie tych samych założeń w prognozie dla pojedynczej gminy - po 

dokonaniu niezbędnych korekt. Poniższe założenia zostały zastosowane w prognozie dla 

powiatów: 

Płodność  

Przyjęto, analogicznie jak w prognozie wojewódzkiej, że przez cały okres prognozy będzie 

następowało systematyczne zmniejszanie się różnicy we współczynniku dzietności (TFR) 

pomiędzy miastem, a wsią. 

Zróżnicowanie powiatów poszczególnych województw pod względem wartości średniego 

wieku macierzyństwa będzie w końcu horyzontu prognozy mniejsze o 2/3 w porównaniu do 

roku bazowego. 

Umieralność  

Do obliczeń przyjęto wojewódzkie parametry trwania życia z uwzględnieniem zróżnicowania 

ze względu na płeć oraz w przekroju miasto - wieś. 

Migracje wewnętrzne i zagraniczne 

Strumienie napływu i odpływu (migracje wewnętrzne i zagraniczne) dla powiatów w przekroju 

miasto - wieś uzyskano z rozszacowania wojewódzkich strumieni napływu i odpływu ludności 

na podstawie średniej struktury zróżnicowania terytorialnego z ostatnich lat: dla migracji 

wewnętrznych z lat 2010 - 2013, dla migracji zagranicznych z lat 2011 - 2013. 

Współczynniki odpływu migracyjnego wewnętrznego i zagranicznego dla każdego powiatu 

zostały przyjęte na poziomie jednostki nadrzędnej (uwzględniając podział na część miejską 

i wiejską powiatu). 

1.2. Porównanie struktury ludności gminy Bierawa oraz powiatu kędzierzyńsko-

kozielskiego 

Aby wykorzystać wyniki prognozy dla powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego dla sporządzenia 

prognozy dla wchodzącej w skład tego powiatu gminy Bierawa konieczne jest stwierdzenie 

stopnia podobieństwa struktury ludności gminy do struktury ludności powiatu. 

Liczba ludności gminy Bierawa na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosiła 7 829 osób, co 

stanowiło około 8,1 % ludności powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. Struktura płci jest 

identyczna w gminie oraz powiecie. Różna jest proporcja ludności miejskiej i wiejskiej: 

odsetek ludności wielskiej w gminie Bierawa wynosi 100 %, natomiast dla powiatu jest to 

35 %. Ludność gminy stanowi 23 % całości ludności wiejskiej powiatu. 

 

                                                 
1
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-dla-powiatow-i-miast-na-prawie-powiatu-oraz-

podregionow-na-lata-2014-2050-opracowana-w-2014-r-,5,5.html, dostęp 2016-05-23 
2
 http;//stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-na-lata-2014-2050-opracowana-2014-r-

,1,5.html, dostęp 2016-05-23 
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Tabela 1. Porównanie struktury ludności gminy Bierawa oraz powiatu  

kędzierzyńsko-kozielskiego w roku 2014 wg płci oraz w podziale na miasto  

i obszar wiejski (wg faktycznego miejsca zamieszkania) 

 

Jednostka terytorialna ogółem mężczyźni kobiety 

powiat kędzierzyńsko-kozielski 96 715 46 653 50 062 

miasto 62 840 30 281 32 559 

obszar wiejski 33 875 16 372 17 503 

gmina Bierawa 7 829 3 757 4 072 

miasto  0 0 0 

obszar wiejski 7 829 3 757 4 072 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

 

Tabela 2 przedstawia wartości procentowe obliczone na podstawie danych w Tab. 1. 

Tabela 2. Porównanie struktury ludności gminy Bierawa oraz powiatu  

kędzierzyńsko-kozielskiego w roku 2014 wg płci oraz w podziale na miasto  

i obszar wiejski (wg faktycznego miejsca zamieszkania) 

 

Jednostka terytorialna ogółem mężczyźni kobiety 

powiat kędzierzyńsko-kozielski 100 % 48 % 52 % 

miasto 65 % 48 % 52 % 

obszar wiejski 35 % 48 % 52 % 

gmina Bierawa 100 % 48 % 52 % 

miasto  - - - 

obszar wiejski 100 % 48 % 52 % 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

 

Ryc 1. Porównanie struktury ludności gminy Bierawa oraz powiatu 

kędzierzyńsko-kozielskiego w roku 2014 wg płci 

 

  
 
 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 
Również proporcje poszczególnych funkcjonalnych grup wieku są bardzo podobne dla gminy i powiatu. 
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Tabela 3. Porównanie struktury ludności gminy Bierawa oraz powiatu  

kędzierzyńsko-kozielskiego w roku 2014 wg ekonomicznych grup wieku 

Jednostka terytorialna ogółem 
w wieku 

przedprodukcyjnym 

w wieku 

produkcyjnym 

w wieku 

poprodukcyjnym 

powiat kędzierzyńsko-kozielski 96 715 15 029 61 555 20 131 

miasto 62 840 9 682 39 508 13 650 

obszar wiejski 33 875 5 347 22 047 6 481 

gmina Bierawa 7 829 1 241 5 072 1 516 

miasto 0 0 0 0 

obszar wiejski 7 829 1 241 5 072 1 516 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

 

Tabela 4 przedstawia wartości procentowe obliczone na podstawie danych w Tab. 3. 

Tabela 4. Porównanie struktury ludności gminy Bierawa oraz powiatu  

kędzierzyńsko-kozielskiego w roku 2014 wg ekonomicznych grup wieku 

Jednostka terytorialna w wieku 

przedprodukcyjnym 

w wieku 

produkcyjnym 

w wieku 

poprodukcyjnym 

powiat kędzierzyńsko-kozielski 16 % 64 % 21 % 

miasto 15 % 63 % 22 % 

obszar wiejski 16 % 65 % 19 % 

gmina Bierawa 16 % 65 % 19 % 

miasto  - - - 

obszar wiejski 16 % 65 % 19 % 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

 

Ryc 2. Porównanie struktury ludności gminy Bierawa oraz powiatu  

kędzierzyńsko-kozielskiego w roku 2014 wg ekonomicznych grup wieku 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 
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1.3. Porównanie ruchu ludności gminy Bierawa oraz powiatu kędzierzyńsko-

kozielskiego na podstawie danych historycznych 

 

Do porównania wykorzystane zostały dane dotyczące ruchu ludności za okres od 2002 do 

2014 roku, bo za ten okres dostępne są wskaźniki ruchu ludności w przeliczeniu na 1000 

osób. 

 

Tabela 5. Porównanie wskaźników przyrostu naturalnego na 1000 ludności  

oraz salda migracji na 1000 ludności gminy Bierawa oraz powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego 

w okresie 2002 - 2014 

 

Pozycja 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Śr. 

urodzenia żywe na 1000 ludności 

Powiat 7.6 7.7 7.5 7.6 7.9 7.7 8.7 8.1 8.5 7.7 8.5 7.6 8.4 8.0 

Gmina 8.0 6.3 5.7 6.0 8.2 6.4 8.7 7.9 8.0 8.1 9.8 7.0 9.3 7.6 

zgony na 1000 ludności 

Powiat 9.2 8.6 8.4 8.8 8.4 9.1 9.0 10.2 9.7 9.6 10.4 10.2 10.4 9.4 

Gmina 9.9 8.4 7.8 8.1 8.8 8.3 8.8 10.3 10.7 9.7 8.3 11.0 10.2 9.2 

przyrost naturalny na 1000 ludności 

Powiat -1.6 -1.0 -0.9 -1.1 -0.5 -1.4 -0.3 -2.1 -1.2 -1.9 -1.9 -2.6 -2.0 -1.4 

Gmina -2.0 -2.1 -2.1 -2.1 -0.6 -1.9 -0.1 -2.4 -2.7 -1.3 1.4 -4.0 -0.9 -1.6 

saldo migracji na 1000 ludności 

Powiat -5.6 -5.7 -4.2 -4.6 -4.8 -5.2 -3.9 -3.3 -3.2 -3.7 -3.5 -4.1 -3.4 -4.2 

Gmina -2.8 -2.7 2.1 0.4 -4.0 -4.5 -1.5 1.6 4.9 3.7 4.0 4.1 2.8 0.6 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

 

 

Jak widać na podstawie danych z tabeli 5, średnia wartość wskaźnika urodzeń w okresie 

2002 - 2014 jest podobna dla gminy i powiatu i wynosi około 8. Średni wskaźnik zgonów jest 

również bardzo podobny w gminie (9,2) oraz w powiecie (9,4). 

W sumie daje to bardzo dobry średni wskaźnik przyrostu naturalnego dla powiatu (1,4) oraz 

dla gminy (-1,6). Znacząca różnica występuje natomiast w przypadku średniego wskaźnika 

salda migracji: - 4,2 dla powiatu oraz + 0,6 dla gminy. 

Różnica dla wskaźnika migracji wynika z faktu odmiennej struktury miasto/wieś w przypadku 

powiatu i gminy - 2/3 ludności powiatu zamieszkuje na obszarach miejskich podczas, gdy 

całość ludności gminy zamieszkuje na obszarach wiejskich. 

Postępujący odpływ ludności z miast do sąsiadujących z nimi terenów wiejskich skutkuje 

taką właśnie rozbieżnością w wysokości wskaźnika migracji. Wskaźnik salda migracji 

zagranicznych jest bowiem bardzo podobny (tabela 6). 
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Tabela 6. Porównanie wskaźników salda migracji na 1000 ludności gminy Bierawa  

oraz powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego w okresie 2002 - 2014 

 

Pozycja 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Śr. 

Saldo migracji zagranicznych na 1000 ludności 

Powiat -5.3 -5.1 -3.9 -4.1 -3.9 -4.2 -3.3 -1.6 -2.4 -2.4 -2.2 -2.7 -1.7 -3.3 

Gmina -9.4 -6.7 -3.6 -3.2 -7.5 -6.8 -4.9 -1.6 -1.8 -2.3 -0.1 -0.5 -1.7 -3.9 

Saldo migracji krajowych na 1000 ludności 

Powiat -0.3 -0.6 -0.3 -0.5 -0.9 -0.9 -0.5 -1.7 -0.8 -1.3 -1.3 -1.4 -1.7 -0.9 

Gmina 6.6 4.0 5.7 3.6 3.5 2.3 3.4 3.3 6.7 6.0 4.1 4.6 4.5 4.5 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

Historyczne  wartości wskaźników ruchu naturalnego wskazują wysokie podobieństwo 

z wyjątkiem salda migracji krajowych. 

 

 

 

1.4. Prognoza demograficzna gminy Bierawa 

 

Prognoza ludności bazuje na wskaźnikach użytych w prognozie ludności powiatu 

przygotowanej przez GUS. Prognoza ta zawiera różne wskaźniki w podziale na miasto 

i wieś. Podczas, gdy prognozowane wskaźniki przyrostu naturalnego są bardzo podobne, 

znacząca rozbieżność występuje w wartościach prognozowanych wskaźników migracji 

krajowych: jest on dodatni dla wsi, a ujemny dla miasta - czyli jest to zbieżne ze stanem 

faktycznym. 
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Tabela 7. Prognozowane wskaźniki przyrostu naturalnego na 1000 ludności  

oraz migracji na 1000 ludności w gminie Bierawa w okresie 2016-2045 

 

Rok Ruch naturalny Migracje wewnętrzne na 

pobyt stały 

Migracje zewnętrzne na 

pobyt stały 

Urodzenia Zgony Napływ Odpływ Imigracja Emigracja 

Na 1000 ludności 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

2026 

2027 

2028 

2029 

2030 

2031 

2032 

2033 

2034 

2035 

2036 

2037 

2038 

2039 

2040 

2041 

2042 

2043 

2044 

2045 

6.8 

6.8 

6.7 

6.6 

6.5 

6.5 

6.4 

6.3 

6.2 

6.1 

6.0 

5.9 

5.7 

5.7 

5.6 

5.5 

5.5 

5.4 

5.5 

5.4 

5.4 

5.5 

5.4 

5.5 

5.5 

5.5 

5.6 

5.6 

5.5 

5.6 

11.2 

11. 3 

11.4 

11.5 

11.5 

11.6 

11.6 

11.6 

11.6 

11.6 

11.5 

11.5 

11.5 

11.5 

11.5 

11.5 

11.6 

11.6 

11.7 

11.9 

12.0 

12.1 

12.2 

12.3 

12.6 

12.7 

12.9 

13.0 

13.2 

13.3 

10.1 

10.1 

10.1 

10.1 

10.1 

10.0 

10.0 

10.0 

9.9 

9.9 

9.8 

9.8 

9.8 

9.0 

9.7 

9.8 

9.8 

9.9 

9.9 

9.9 

10.0 

10.2 

10.3 

10.4 

10.5 

10.6 

10.7 

10.9 

11.0 

11.1 

8.5 

8.4 

8.4 

8.4 

8.4 

8.3 

8.3 

8.3 

8.2 

8.2 

8.2 

8.2 

8.2 

8.2 

8.2 

8.3 

8.3 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

8.6 

8.7 

8.8 

8.9 

9.0 

9.1 

9.2 

9.3 

9.4 

0.7 

0.8 

0.8 

0.8 

0.8 

0.9 

0.9 

0.9 

1.0 

1.0 

1.0 

1.1 

1.1 

1.2 

1.2 

1.2 

1.3 

1.3 

1.3 

1.4 

1.4 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.6 

1.6 

1.6 

2.2 

2.2 

2.2 

2.2 

2.2 

2.3 

2.3 

2.3 

2.3 

2.3 

2.4 

2.4 

2.4 

2.4 

2.4 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.6 

2.6 

2.6 

2.6 

2.7 

2.7 

2.7 

2.7 

2.7 

2.8 

2.8 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie prognozy GUS dla powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego na lata 2014-2050 

 

Opracowana na podstawie powyższych wskaźników prognoza ludności gminy Bierawa 

przedstawiona została w tabeli 8. 
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Tabela 8. Prognoza ludności gminy Bierawa w okresie 2016-2045 

 

Rok Ludność na 

31.XII 

Ruch naturalny Migracje wewnętrzne na 

pobyt stały 

Migracje zewnętrzne na 

pobyt stały 

Urodzenia Zgony Napływ Odpływ Imigracja Emigracja 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

2026 

2027 

2028 

2029 

2030 

2031 

2032 

2033 

2034 

2035 

2036 

2037 

2038 

2039 

2040 

2041 

2042 

2043 

2044 

2045 

7 833 

7 800 

7 765 

7 731 

7 696 

7 660 

7 622 

7 583 

7 545 

7 506 

7 466 

7 426 

7 387 

7 347 

7 306 

7 264 

7 223 

7 181 

7 138 

7 095 

7 049 

7 005 

6 959 

6 913 

6 867 

6 821 

6 744 

6 728 

6 680 

6 631 

54 

53 

52 

52 

51 

50 

49 

48 

47 

46 

45 

44 

43 

42 

41 

40 

40 

39 

39 

39 

38 

39 

38 

38 

38 

38 

38 

38 

37 

37 

88 

88 

89 

89 

89 

89 

89 

89 

88 

87 

87 

86 

85 

85 

84 

84 

84 

84 

84 

85 

85 

85 

86 

86 

87 

87 

88 

88 

88 

89 

79 

79 

79 

78 

78 

77 

77 

76 

75 

74 

74 

73 

73 

72 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

72 

72 

72 

73 

73 

73 

74 

74 

74 

67 

66 

66 

65 

65 

64 

64 

63 

62 

62 

62 

61 

61 

60 

60 

60 

60 

60 

61 

60 

61 

61 

61 

61 

62 

62 

62 

62 

63 

63 

6 

6 

6 

7 

7 

7 

7 

7 

8 

8 

8 

8 

9 

9 

9 

9 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

Źródło: Opracowanie własne  

 

Prognozowany spadek ludności gminy Bierawa do roku 2045 o 1198, czyli 15,3 % 

w stosunku  do stanu na koniec 2014 roku jest zbieżny z prognozą ogólnopolską, gdzie 

spadek  wynosi 9,5 %: prognoza dla Polski w 20145 roku to 34,817 mln wobec 38,461 mln 

osób na koniec 2014 roku. Dla powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego prognozowana wielkość 

ludności w roku 2014 wynosi 71 230, 26 % mniej w porównaniu do stanu na koniec 2014 

roku. 
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L/307/2018

Rady Gminy Bierawa

z dnia 29 października 2018 r.

Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa

Do wyłożonego projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Bierawa do publicznego wglądu od dnia 16 sierpnia 2018 r. do 13 września 2018 r. 
oraz w wyznaczonym terminie zbierania uwag określonym do dnia 4 października 2018 r. - 
nie wniesiono żadnych uwag, w związku z tym nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia.
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Uzasadnienie

Projekt zmiany studium dotyczy jednego terenu o powierzchni około 13,3 ha położonego w sołectwie
Kotlarnia.

Zmiana wynika z uwzględnienia przez radę gminy wniosku przedsiębiorcy istniejącego zakładu dotyczącego
umożliwienia rozbudowy przedsiębiorstwa.

Procedurę zmiany studium przeprowadzono na podstawie uchwały Nr XL/254/2018 Rady Gminy Bierawa
z dnia 12 lutego 2018 r., w której jednoznacznie określono obszar zmiany studium.

Procedura zmiany studium prowadzona była zgodnie z § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy.

Generalnie zmiana studium dotyczyła zmiany kierunku zagospodarowania terenów o powierzchni około 7,4 ha
z kierunku leśnego na kierunek produkcyjno-usługowy.

W ramach projektu studium przeprowadzono analizę dotyczącą uwarunkowań rozwoju gminy jakie zmienią się
w wyniku przeprowadzonej zmiany. Analiza ta wykazała, ze uwarunkowania rozwoju gminy w wyniku
przeprowadzonej zmiany nie wpłyną na zasadnicze kierunki rozwoju gminy ustalone w obowiązującym
studium. Nastąpią natomiast zmiany w niektórych szczegółowych zapisach studium. Zmiany te wprowadzono
zarówno w części tekstowej obowiązującego studium jak i w części graficznej oraz wyróżniono je
w dokumencie wyłożonym do publicznego wglądu.

Do uchwalenia przedstawia się ujednolicone teksty i rysunek studium po wprowadzeniu zmian.

Projekt uzyskał wszelkie niezbędne uzgodnienia i opinie wynikające z ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

W trakcie wyłożenia projektu zmiany studium do publicznego wglądu oraz w terminie 21 dni od zakończenia
tego wyłożenia, do projektu nie zgłoszono żadnych uwag, w związku z tym nie rozstrzyga się o sposobie ich
rozpatrzenia.
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