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1. Uwarunkowania geograficzne.  
 
1. 1. Położenie geograficzne. 
 
Gmina wiejska Dobrzeń Wielki położona jest w centralnej części województwa 
opolskiego, na wysokości od 143 do 163 m n.p.m. Najwyżej położony punkt w 
gminie to wzniesienie, zlokalizowane na południe od wsi Czarnowąsy, o wysokości 
162,8 m n.p.m., zaś najniżej usytuowane są tereny położone w dolinie rzeki Odry, 
na wysokości Babiego Lasu – 143,0 m n.p.m. Współrzędne geograficzne wynoszą 
51º szerokości geograficznej północnej oraz 18º długości geograficznej 
wschodniej. Powierzchnia rozpatrywanego obszaru wynosi 9142 ha, to jest 91 km², 
co stanowi 5,76 % powierzchni powiatu opolskiego ziemskiego oraz 0,97 % 
powierzchni województwa opolskiego. 
 
Według fizyczno – geograficznej regionalizacji Polski J. Kondrackiego gmina 
Dobrzeń Wielki umiejscowiona jest w następujących jednostkach: 
 megaregion – Europa Środkowa (3); 
 prowincja – Niż Środkowoeuropejski (31);  
 podprowincja – Niziny Środkowopolskie (318); 
 makroregion – Nizina Śląska (318.5); 
 mezoregion – Równina Opolska (318.57) i Pradolina Wrocławska (318.52). 

Mezoregiony Równiny Opolskiej i Pradoliny Wrocławskiej graniczą bezpośrednio z: 
 Progiem Woźnickim – od wschodu; 
 Garbem Tarnogórskim – od południowego – wschodu; 
 Chełmem – od południa; 
 Kotliną Raciborską – od południa; 
 Równiną Niemodlińską – od południowego – zachodu; 
 Doliną Nysy Kłodzkiej – od zachodu; 
 Równiną Grodkowską – od zachodu; 
 Równiną Oleśnicką – od zachodu i północy. 

 
Odległość z Dobrzenia Wielkiego do siedziby powiatu oraz do stolicy województwa 
Opola wynosi 15 km. Ponadto do: 
 Wrocławia – 84 km; 
 Katowic – 119 km; 
 Krakowa – 188 km;  
 Warszawy – 313 km; 
 Gdańska – 486 km. 

 
Odległość z Dobrzenia Wielkiego do najbliższych, większych przejść granicznych 
wynosi: 
 Czechy (Prudnik – Trzebina) – 84 km; 
 Słowacja (Zwardoń) – 209 km; 
 Niemcy (Jędrzychowice) – 249 km; 
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 Ukraina (Korczowa) – 436 km; 
 Białoruś (Terespol) – 503 km; 
 Rosja (Bezledy) – 575 km; 
 Litwa (Ogrodniki) – 611 km. 

 
1. 2. Położenie administracyjne. 
 
Po wdrożeniu reformy administracyjnej, od 1 stycznia 1999 roku gmina wiejska 
Dobrzeń Wielki wchodzi w skład województwa opolskiego oraz powiatu opolskiego 
ziemskiego. Graniczy z gminami: 
 Popielów – od zachodu; 
 Pokój – od północy; 
 Murów – od północnego – wschodu; 
 Łubniany – od wschodu; 
 miasto Opole – od południa; 
 Dąbrowa – od południa; 
 Lewin Brzeski – od południowego – zachodu. 

 
Siedzibą urzędu Gminy jest położona w centralnej części gminy wieś Dobrzeń 
Wielki. Ponadto w skład gminy wchodzi 9 sołectw. Należą do nich: Borki, Brzezie, 
Chróścice, Czarnowąsy, Dobrzeń Mały, Dobrzeń Wielki, Krzanowice, Kup i 
Świerkle. Gęstość sieci osadniczej mierzona liczbą miejscowości na 100 km² 
powierzchni wynosi 9,89. Jest to wartość niższa od wskaźnika charakteryzującego 
powiat opolski (13,48), a także niższa od wskaźnika dla województwa opolskiego 
(16,88). 
 
Położenie gminy w regionie jest korzystne. Wpływ na to mają szczególnie walory 
naturalne oraz usytuowanie w pobliżu miasta Opole, przez które przebiegają 
ważne szlaki transportowe: drogowe, kolejowe oraz wodne. 
 
1. 3. Klimat. 
 
Klimat gminy podobnie jak całej polski jest przejściowy, kontynentalno – morski, 
kształtowany na przemian przez masy powietrza napływające znad Oceanu 
Atlantyckiego lub wschodniej Europy i Azji. W skali kraju według W. Okołowicza i 
D. Martyn (1979) gmina Dobrzeń Wielki wchodzi w skład regionu klimatycznego 
śląsko – wielkopolskiego. Natomiast według A. Wosia (1999) gmina położona jest 
na pograniczu dwóch regionów: dolnośląskiego środkowego i dolnośląskiego 
południowego. Niezależnie od podziałów rejon gminy należy do cieplejszych w 
Polsce i charakteryzuje się: przewagą wpływów oceanicznych, mniejszymi od 
przeciętnych amplitudami temperatur, wczesną wiosną, długim ciepłym latem, 
łagodną i krótką zimą oraz malejącymi opadami w kierunku centrum kraju. 
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Reprezentatywne dla gminy Dobrzeń Wielki będą dane charakteryzujące 
klimatyczny region dolnośląski jako całość. Według pomiarów średnia temperatura 
roczna z wielolecia 1951 – 1980 wynosi około 8,2 ºC; stycznia (-1,9 ºC), a lipca 
17,8 ºC. W skali roku średnia liczba dni przymrozkowych, to jest takich, w których 
temperatura powietrza może wynieść 0 ºC wynosi 86, dni mroźnych z ujemną 
temperaturą powietrza w ciągu całej doby jest 29, zaś dni ciepłych z temperaturą 
minimalną powyżej 0 ºC jest 250. Izoamplitudy roczne kształtują się na poziomie 
19 – 20 ºC. 
  
TABELA 1: Czas trwania termicznych pór roku oraz daty przejścia średniej 
dobowej temperatury przez określone progi termiczne dla regionu klimatycznego 
dolnośląskiego. Wartości średnie za lata 1951 – 1980 (T. Niedźwiedź, D. 
Limanówka, 1992).  
 

Pora roku Charakterystyka 
termiczna 

Czas trwania – 
liczba dni 

Data przejścia 

Przedwiośnie 0 ºC < t ≤ 5 ºC 34 22 II 
Wiosna 5 ºC < t ≤ 15 ºC 65 28 III 
Lato t ≥ 15 ºC 93 1 VI 
Jesień 5 ºC < t ≤ 15 ºC 68 1 IX 
Przedzimie 0 ºC < t ≤ 5 ºC 57 8 XI 
Zima t ≤ 0 ºC 64 19 XII 

 
Z powyższej tabeli wynika, że okres kiedy średnia temperatura dobowa kształtuje 
się w granicach od 5 ºC wzwyż trwa tutaj przez około 226 dni, w tym powyżej 15 ºC 
przez 93 dni, natomiast okres ze średnią temperaturą dobową poniżej 5 ºC trwa 
155 dni, w tym poniżej 0 ºC przez 64 dni w roku. 
 
TABELA 2: Temperatura powietrza dla regionu dolnośląskiego. Wartości średnie 
za lata 1951 – 1980 (ºC). 
 

Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
średnie -1,9 -0,9 2,7 7,9 12,7 16,7 17,8 17,2 13,5 8,7 4,1 0,3 

najwyższe 3,8 3,1 6,4 11,5 15,2 19,0 20,4 19,4 16,5 11,8 7,8 3,9 

najniższe -9,7 -12,0 -1,3 5,2 10,3 14,4 15,3 15,2 11,2 6,2 0,1 -6,5 

 
TABELA 3: Rozkład średnich temperatur powietrza dla regionu dolnośląskiego. 
Wartości średnie za lata 1951 – 1980.  
 

Temperatura Wartość w ºC 
Średnia roczna 8,2 
Średnia stycznia -1,9 
Średnia lipca 17,8 
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Izoamplituda roczna 19,7 

 
Suma rocznego opadu wynosi 600 – 700 mm, w tym półrocza chłodnego (listopad 
– kwiecień) około 200 – 250 mm. Opady półrocza ciepłego (maj – październik) 
osiągają 400 – 450 mm. Pierwszy śnieg pojawia się około połowy listopada, a 
ostatni na przełomie marca i kwietnia. Pokrywa śnieżna utrzymuje się średnio 
przez 45 – 65 dni. Jej grubość waha się w przedziale 15 – 20 cm. Okres 
występowania pokrywy śnieżnej przerywany jest częstymi odwilżami. W tym czasie 
opad zimowy stanowi deszcz.  
 
TABELA 4: Średnie miesięczne wartości opadów dla regionu dolnośląskiego. Dane 
za lata 1951 – 1980. 
 

Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
wartość w mm 33 31 32 42 64 69 97 71 47 43 45 38 

 
TABELA 5: Sumy opadów dla regionu dolnośląskiego. Dane za lata 1951 – 1980.  
 

Opady Wartość 
Suma roczna 600 – 700 mm 
Suma półrocza chłodnego 200 – 250 mm 
Suma półrocza ciepłego 400 – 450 mm 
Grubość pokrywy śnieżnej 15 – 20 cm 

 
RYCINA 1: Rozkład średnich temperatur oraz sum opadów dla regionu 
dolnośląskiego w latach 1951 – 1980. 
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Na podstawie danych za lata 1951 – 1980 średnia liczba dni pogodnych 
(zachmurzenie ≤ 20 %) w roku wynosi 41, a pochmurnych (zachmurzenie ≥ 80 %) 
118 i jest jedną z najmniejszych w Polsce. Mgła pojawia się średnio przez około 50 
dni w roku, zaś mgła całodzienna przez około 3 do 5 dni w roku. Usłonecznienie 
przekracza w roku 1400 godzin. Dni z burzą jest przeciętnie około 20 w roku. 
 
Najczęstsze wiatry wieją z sektorów: północnego, zachodniego i południowego. 
Stanowią około 70 % częstości wiatru. Ich średnia prędkość oscyluje w granicach 
3,3 m/s. Średnia roczna liczba dni w okresie 1951 – 1985 (T. Niedźwiedź, J. 
Paszyński, D. Czekierda, 1994) z wiatrem bardzo silnym (prędkość powyżej 15 
m/s) wynosi 2, z wiatrem silnym (prędkość od 10 do 15 m/s) wynosi około 20 – 30, 
zaś średnia roczna częstość występowania ciszy i słabego wiatru (prędkość 
poniżej 2m/s) wynosi około 60 % dni w roku. 
 
TABELA 6: Prędkość wiatru w regionie dolnośląskim. Wartości średnie za lata 
1951 – 1965 (m/s). 
 

Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
prędkość 3,9 3,7 3,7 3,3 3,1 3,0 3,0 2,8 3,0 2,8 3,5 3,6 

 
Okres wegetacyjny jest jednym z najdłuższych w Polsce i trwa średnio przez około 
226 dni. Początek robót polnych przypada na drugą dekadę marca. Reasumując, 
warunki klimatyczne panujące na terenie gminy są bardzo korzystne. Szczególnie 
sprzyjają rozwojowi rolnictwa oraz pozwalają na osiąganie wyższego komfortu 
osiedlania się. 
 
1. 4. Geologia. 
 
1.4.1. Budowa geologiczna. 
 
Budowę geologiczną obszaru gminy Dobrzeń Wielki przedstawiono w oparciu o 
Szczegółową Mapę Geologiczną Polski w skali 1:50000, arkusz Opole wraz z 
objaśnieniami (Biernat, 1960, 1968) oraz o Mapę Geośrodowiskową Polski w skali 
1:50000, arkusz Opole Północ nr 840 wraz z objaśnieniami (PIG, 2004). 
 
Omawiany teren położony jest w granicach dużej jednostki geologicznej, zwanej 
monokliną przedsudecką. Tworzą ją osadowe serie skalne należące do permu i 
triasu, w podłożu których występują dolnokarbońskie szarogłazy i łupki. Na 
utworach monokliny zalegają osady kredy górnej stanowiące część wschodniego 
skrzydła niecki kredy opolskiej. Przykryte są one skałami młodszymi: 
trzeciorzędowymi i czwartorzędowymi. Na powierzchni terenu odsłaniają się osady 
czwartorzędu i lokalnie kredy górnej (np.: okolice Dobrzenia Małego). Starsze 
utwory znane są tylko z wierceń badawczych. 
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Perm reprezentują piaskowce i zlepieńce czerwonego spągowca, występujące w 
obniżeniach starszego podłoża, wzdłuż dolin rzek: Odry i Małej Panwi. Na osadach 
paleozoiku zalega niezgodnie kompleks osadów terygenicznych i morskich triasu. 
Trias dolny (piaskowiec pstry) wykształcony jest w postaci: piaskowców i piasków, 
wapieni z wkładkami gipsów i anhydrytów oraz dolomitów i wapieni jamistych. 
Miąższość tych osadów w rejonie Opola wynosi 137 m. Trias środkowy (wapień 
muszlowy) rozpoczynają wapienie: zbite, faliste, krystaliczne, zlepieńcowate i 
komórkowe, tworzące warstwy: gogolińskie, górażdżańskie, terebratulowe i 
karchowickie. Zalegają na nich dolomity margliste z wkładkami wapieni (warstwy 
diploporowe). Sedymentację wapienia muszlowego kończą wapienie, wapienie 
margliste, przechodzące wyżej w iłołupki i piaskowce z detrytusem roślinnym, 
stanowiące warstwy: tarnowickie, wilkowickie i boruszowickie. Na osadach triasu 
środkowego zalegają niezgodnie utwory triasu górnego (kajpru i retyku). 
Wydzielono wśród nich warstwy lisowskie zbudowane z czerwonych iłowców i 
pstrych iłowców z przewarstwieniami: piaskowców, wapieni, margli i dolomitów. W 
północno – wschodniej części arkusza skały te występują na niewielkich 
głębokościach, tworząc podłoże trzeciorzędu. Utwory jury i kredy dolnej nie 
występują w obrębie arkusza Opole Północ (840). Kredę opolską stanowią 
górnokredowe osady należące do: cenomanu, turonu i koniaku. Cenoman 
reprezentują piaski kwarcowe z przewarstwieniami piaskowców o spoiwie ilastym i 
ilasto – marglistym. W okresie od dolnego do górnego turonu powstawały osady 
węglanowe o miąższości 60 – 100 m, wykształcone w postaci margli ilastych i 
wapieni marglistych. Odsłaniają się one wzdłuż Odry w rejonie Opola i stanowią 
bazę surowcową dla przemysłu cementowego. W koniaku powstały warstwy 
składające się z iłów marglistych przechodzących w iłowce lub wapienie marglisto 
– piaszczyste. 
 
Trzeciorzęd reprezentują osady środkowego i górnego miocenu oraz pliocenu. 
Utwory środkowomioceńskie występują we wschodniej części arkusza (poza 
terenem gminy Dobrzeń Wielki). Są to piaski różnoziarniste i gliny kaolinowe, 
częściowo zniszczone przez erozję przed górnym miocenem. Od górnego 
miocenu, na całym obszarze arkusza odbywa się sedymentacja serii poznańskiej, 
wykształconej w postaci iłów szarych i zielonych, przechodzących ku górze w iły 
płomieniste. W części zachodniej arkusza, obejmującej teren gminy Dobrzeń 
Wielki, na osadach miocenu zalegają niezgodnie górnoplioceńskie utwory serii 
Gozdnicy, wykształconej jako piaski i żwiry oraz gliny i mułki. 
 
W okresie pliocenu i starszego czwartorzędu powstał system dolin kopalnych. W 
obrębie arkusza występuje pradolina Odry i pradolina Małej Panwi, łącząca się z 
pradoliną Odry na zachód od Dobrzenia Wielkiego i Siołkowic Starych. Najstarsze 
osady czwartorzędu spotykane są tylko w obrębie dolin kopalnych. Miąższość 
utworów czwartorzędu waha się od kilku do kilkudziesięciu metrów. Pochodzą one 
z okresów zlodowaceń: środkowopolskich i północnopolskich oraz najmłodszego 
czwartorzędu – holocenu. Utwory plejstoceńskie stanowią w przewadze osady 
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akumulacji rzecznej dwóch tarasów rzeki Odry oraz piaski i żwiry 
wodnolodowcowe. Gliny zwałowe występują rzadko i na ogół w postaci niewielkich 
płatów. Zlodowacenia środkowopolskie reprezentują: piaski i żwiry 
wodnolodowcowe, gliny zwałowe oraz piaski i żwiry tarasów 10 – 15 m n.p. rzeki. 
Piaski i żwiry wodnolodowcowe tworzą zwartą pokrywę w części północno – 
wschodniej terenu i występują w postaci większych płatów na południowym – 
zachodzie (poza terenem gminy Dobrzeń Wielki). Ich miąższość wynosi od kilku do 
ponad 40 m. Gliny zwałowe tego okresu spotykane są w niewielkich płatach koło 
Mechnic i na garbie kredowym w rejonie Gosławic. Piaski i żwiry rzeczne 
występują po zachodniej stronie Odry i związane są z pradoliną tej rzeki. Taras 
wysokości 10 – 15 m n.p. rzeki zbudowany jest z piasków i żwirów, wśród których 
spotykane są soczewki iłów i mułków. Miąższość tych osadów osiąga kilka metrów. 
Osady zlodowaceń północnopolskich reprezentują piaski i żwiry tarasów 5 – 7 m 
n.p. rzeki. Występują one po obu brzegach Odry, a także w dolinach: Małej Pawi, 
Chrząstawy i Swornicy. Są to na ogół piaski drobno i średnioziarniste 
przewarstwione soczewkami żwirów i lokalnie mułków. Ich miąższość przekracza 
15 m. W okresie przejściowym między plejstocenem a holocenem powstały piaski 
eoliczne w wydmach, występujące na piaskach wodnolodowcowych w północnej 
części gminy. Tworzą one wały piaszczyste do trzech metrów wysokie i ciągnące 
się niekiedy ponad 0,5 km. Najmłodszy okres czwartorzędu – holocen reprezentują 
osady rzeczne, głównie mady, a lokalnie piaski i osady piaszczysto – żwirowe. 
 
1.4.2. Złoża kopalin. 
 
Na obszarze gminy udokumentowanych jest aktualnie 7 złóż kopalin. Jest to pięć 
złóż kopalin pospolitych: „Chróścice – Siołkowice”, „Siołkowice 2”, „ Chróścice”, 
„Brzezie – Zachód” i „Brzezie – Elektrownia”, jedno złoże wapieni i margli 
przemysłu cementowego: „Dobrzeń” oraz jedno złoże glin ceramiki budowlanej: 
„Dobrzeń Wielki”.  
 
Złoże górnokredowych wapieni i margli przemysłu cementowego „Dobrzeń” 
położone jest w miejscowości Dobrzeń Wielki. Udokumentowane jest w kategorii 
C1 na powierzchni 39,8 ha (Ślusarczyk, 1960). Średnia miąższość kopaliny wynosi 
39,7 m. W nadkładzie o średniej grubości 0,3 m występują gleba i gliny. Stosunek 
grubości nadkładu do miąższości złoża (N/Z) ma wartość 0,01. Parametry 
jakościowe wapieni i margli są następujące (wartości średnie): zawartość CaO – 
44,5 %, moduł krzemowy – 2,6, moduł glinowy – 3,4. Na powierzchni złoża 
występują gleby chronione dla rolniczego użytkowania klas I – IVa. W klasyfikacji 
sozologicznej złoże uznano za konfliktowe. 
 
Złoże piasków i żwirów rzecznych „Chróścice – Siołkowice” położone jest w 
północno – zachodniej części gminy i udokumentowane w kategorii C1 i B 
(Baranowski, 1995). Jego powierzchnia wynosi 245,6 ha, a średnia miąższość 
kopaliny 5,0 m. W nadkładzie o średniej grubości 1,2 m występują: gleba, piaski, 
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mułki i gliny. Stosunek N/Z ma wartość 0,22. Kopalina zawiera średnio: 52,9 % 
ziarn o średnicy poniżej 2 mm, 0,8 % pyłów mineralnych, a mrozoodporność 
(ubytek masy) 0,53 %. Piaski i żwiry są przydatne na potrzeby budownictwa. Złoże 
jest zawodnione. W klasyfikacji sozologicznej zaliczone zostało do 
małokonfliktowych. 
 
Do opisanego powyżej złoża przylega od południa kolejne złoże kruszywa 
naturalnego „Siołkowice 2”. Tylko niewielki jego fragment znajduje się na terenie 
gminy Dobrzeń Wielki. Złoże „Siołkowice 2” rozpoznano w kategorii C1 na 
powierzchni 25,0 ha (Baranowski, 1979). Czwartorzędowe piaski i żwiry rzeczne 
posiadają miąższość 2,5 – 5,2 m, średnio 3,9 m. W ich stropie występują piaski 
kwarcowe o średniej miąższości 1,8 m, uznane za kopalinę towarzyszącą (piaski 
formierskie). Nadkład złoża o średniej grubości 0,4 m stanowi warstwa gleby i 
piaski zanieczyszczone organicznie. W spągu złoża występują iły trzeciorzędowe. 
Stosunek N/Z ma wartość 0,11. Piaski i żwiry zawierają średnio: 52,3 % ziarn o 
średnicy poniżej 2 mm, 0,5 % pyłów mineralnych, 6,1 % ziarn nieforemnych i 
płaskich, 2,6 % ziarn słabych i zwietrzałych, 0,05 % siarki całkowitej w przeliczeniu 
na SO3. Ich mrozoodporność (ubytek masy) wynosi 0,06 %. Parametry kruszywa 
pod kątem wykorzystania ich jako piaski formierskie są następujące: 95,1 – 95,6 % 
- SiO2, 0,0 – 0,65 % węglanów i 0,2 – 1,0 % lepiszcza. Ich temperatura spiekania 
wynosi 1350 ºC. Piaski i żwiry są przydatne na potrzeby budowlane i do celów 
produkcji żwirów filtracyjnych, a piaski formierskie mogą znaleźć zastosowanie w 
odlewnictwie. Złoże jest zawodnione i należy do małokonfliktowych. 
 
W odległości około 1 km na południowy – wschód od obu powyższych złóż 
zlokalizowane jest złoże kruszywa naturalnego „Chróścice”, które stanowią 
czwartorzędowe piaski wodnolodowcowe o zasobach zarejestrowanych 
(Baranowski, 1988). Jego powierzchnia wynosi 14,95 ha, a miąższość kopaliny 
waha się w granicach 6,4 – 9,5 m, średnio 8,1 m. Nadkład o średniej grubości 0,3 
m stanowi tylko warstwa gleby. Stosunek N/Z ma wartość 0,04, Piaski zawierają: 
27,8 – 99,4 % ziarn o średnicy poniżej 2 mm, średnio 76,4 %, 0,06 – 8,8 % pyłów 
mineralnych, średnio 1,38 % i 0,05 % siarki całkowitej. Są one przydatne na 
potrzeby budownictwa. Złoże jest zawodnione. W klasyfikacji sozologicznej 
zaliczone zostało do małokonfliktowych.  
 
Złoże piasków i żwirów rzecznych „Brzezie – Zachód” o zasobach 
zarejestrowanych rozpoznano na powierzchni 27,9 ha (Gizara, 1989). Miąższość 
kopaliny wynosi 2,1 – 5,9 m, średnio 4,4 m. W nadkładzie występują piaski i gleba 
o średniej grubości 0,4 m. Stosunek N/Z wynosi 0,09. Kopalina zawiera: 43,0 – 
79,4 %, średnio 70,0 % ziarn o średnicy poniżej 2 mm, 0,0 – 6,9 % , średnio 1,2 % 
pyłów mineralnych, 0,9 – 3,4 %, średnio 2,0 % ziarn słabych i zwietrzałych. Jej 
nasiąkliwość wynosi 1,0 – 1,8 %, średnio 1,2 %, a mrozoodporność (ubytek masy) 
stanowi 0,7 %. Piaski i żwiry są przydatne w budownictwie. Złoże jest częściowo 
zawodnione i należy do małokonfliktowych. 
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Udokumentowane w kategorii C1 złoże piasków rzecznych „Brzezie – Elektrownia” 
posiada powierzchnię 8,2 ha (Sczygielski, 1994). Jego miąższość wynosi 2,6 – 8,8 
m, średnio 4,3 m. Nadkład o średniej grubości 0,7 m stanowią torfy i gliny pylaste. 
Stosunek N/Z ma wartość 0,16. Kopalina zawiera: 34,3 – 97,8 %, średnio 76,2 % 
ziarn o średnicy poniżej 2 mm, 0,3 – 7,9 %, średnio 2,5 % pyłów mineralnych i 
średnio 0,04 % siarki całkowitej w przeliczeniu na SO3. Jest ona przydatna na 
potrzeby budownictwa i drogownictwa. Złoże jest częściowo zawodnione i zostało 
zaliczone do małokonfliktowych. 
 
Złoże glin ceramiki budowlanej „Dobrzeń Wielki” znajduje się w miejscowości o tej 
samej nazwie. Udokumentowane zostało w kategorii C1 na powierzchni 1,7 ha 
(Baranowski, 1992). Po rozliczeniu zasobów dodatkiem do dokumentacji jego 
powierzchnia wynosi 0,48 ha (Baranowski, 2003). Złoże stanowią czwartorzędowe 
gliny aluwialne o miąższości 1,1 – 1,3 m, średnio 1,2 m. Występują one pod 
nadkładem gleby o średniej grubości 0,3 m. Kopalina nie zawiera ziarn marglu o 
średnicy powyżej 0,5 mm. Wartość wody zarobowej wynosi 23,35 – 27,12 %, a 
skurczliwość suszenia średnio osiąga 8,8 %. Optymalna temperatura wypalania 
jest równa 900 ºC. nasiąkliwość tworzywa ceramicznego po wypaleniu kształtuje 
się w granicach 13,5 – 14,7 %, średnio 14,0 %, a wytrzymałość na ściskanie waha 
się w przedziale 10,0 – 11,0 MPa, średnio 10,7 MPa. Kopalina jest przydatna na 
potrzeby ceramiki budowlanej – do produkcji cegły pełnej i cegły dziurawki. Złoże 
jest małokonfliktowe. 
 
Ponadto 2 złoża zostały wykreślone z Bilansu Zasobów. Są to złoża żwirków 
filtracyjnych: „Brzezie” i „Chróścice”. Stanowiły je czwartorzędowe piaski i żwiry, 
stosowane jako materiał do wypełnienia filtrów przy uzdatnianiu wód 
przemysłowych i ścieków. 
 
TABELA 7: Gmina Dobrzeń Wielki – charakterystyka złóż kopalin. 
 

 
Nazwa złoża 

Rodzaj  
kopaliny 

Stan  
zagospodarowania

Zastosowanie 
kopaliny 

Przyczyny 
konfliktowości 

złoża 
1 2 3 4 5 

Chróścice – 
Siołkowice 

pż N Skb - 

Siołkowice 2 pż G Skb - 
Chróścice p Z Skb - 
Dobrzeń 
Wielki 

g(gc) Z Scb - 

Brzezie – 
Zachód 

pż G Skb - 

Brzezie – p G Skb, Sd - 
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Elektrownia 

1 2 3 4 5 
Dobrzeń wme N Sc Gl 
Brzezie pż ZWB - - 
Chróścice pż ZWB - - 

pż – piaski i żwiry, g(gc) – gliny ceramiki budowlanej, wme – wapienie i margle, p – piaski; N – 

niezagospodarowane, G – zagospodarowane, Z – zaniechane, ZWB – złoże wykreślone z bilansu 

zasobów; Skb – kruszywo budowlane, Scb – ceramika budowlana, Sd – drogowe, Sc – cementowe; Gl 

– ochrona gleb.  

 
1. 5. Geomorfologia. 
 
Rzeźba powierzchni ziemi powstała w trzeciorzędowym i czwartorzędowym cyklu 
krajobrazowym w wyniku procesów zrównania, denudacji, akumulacji lodowcowej, 
rzecznej, eolicznej oraz erozji rzecznej i działalności człowieka. Generalnie obszar 
gminy charakteryzuje się mało zróżnicowanym ukształtowaniem powierzchni 
terenu. Jest to rzeźba polodowcowa, nizinna, rozcięta doliną rzeki Odry.  
 
W dolinie Odry dobrze wykształcony jest taras zalewowy, wznoszący się 1,0 – 3,0 
nad poziom rzeki. Jego szerokość koło Opola wynosi 1,5 km, a w rejonie Babiego 
Lasu osiąga 4 km. Podobny zasięg ma taras nadzalewowy o wysokości względnej 
5,0 – 7,0 m. Najwyższy taras akumulacyjny (12,0 – 15,0 m) zachował się tylko 
fragmentarycznie w okolicach Dąbrowy i Karczowa oraz na wschód od Opola. 
 
Największe wzniesienia w okolicy gminy Dobrzeń Wielki to między innymi garb 
kredowy o wysokości 188 m n.p.m., na którym położone jest miasto Opole. 
Natomiast centralna i północna część gminy to prawie płaska równina o 
wysokościach 160 – 165 m n.p.m., w obrębie której miejscami spotykane są 
wydmy. 
 
Oprócz naturalnych form morfologicznych, aktualne ukształtowanie powierzchni 
jest również skutkiem działalności antropogenicznej w wyniku której powstały formy 
wypukłe: nasypy drogowe i kolejowe, wały przeciwpowodziowe oraz zagłębienia po 
wyrobiskach kruszyw i iłów ceramicznych.  
 
1. 6. Hydrologia. 
 
1.6.1. Wody podziemne. 
 
Hydrologię obszaru gminy Dobrzeń Wielki przedstawiono w oparciu o Mapę 
Geośrodowiskową Polski w skali 1:50000, arkusz Opole Północ nr 840 wraz z 
objaśnieniami (PIG, 2004). 
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Według regionalizacji zwykłych wód podziemnych (Paczyński i inni, 1993) północny 
obszar gminy leży w obrębie regionu wrocławskiego, w subregionie kluczborskim, 
natomiast południowy w rejonie opolskim, w subregionie triasu opolskiego regionu 
śląsko – krakowskiego. 
 
Wody podziemne w obrębie gminy występują w utworach:  
 czwartorzędowych; 
 trzeciorzędowych; 
 kredy; 
 triasu; 
 permu.  

Zróżnicowana budowa geologiczna podłoża sprawia, że warunki występowania i 
krążenia wód podziemnych są w tym rejonie bardzo skomplikowane (Bielecka, 
1997). 
 
Czwartorzędowe piętro wodonośne występuje w obrębie różnych genetycznie 
osadów. Poziomy wodonośne tworzą osady fluwioglacjalne i wydmowe wysoczyzn, 
osady dolin kopalnych oraz osady współczesnej doliny Odry i jej dopływów. 
Poziom wodonośny w osadach fluwioglacjalnych wysoczyzn ma charakter 
nieciągły i jest związany z piaszczysto – żwirowymi osadami plejstocenu o 
miąższości od kilku do kilkunastu metrów, zalegającymi na glinie zwałowej lub 
marglach kredowych. Parametry hydrogeologiczne są bardzo zróżnicowane, co 
jest związane z dużą zmiennością wykształcenia litologicznego. Współczynniki 
filtracji wahają się od kilku do 30 m/dobę, a wydajności mieszczą się w przedziale 
od 10 do 30 m³/h. Najbardziej zasobny jest poziom wodonośny doliny kopalnej 
rzeki Małej Panwi. Miąższość osadów piaszczystych dochodzi w osi doliny do 
ponad 90 m. Współczynnik filtracji wynosi od 16 do 39 m/dobę, a wydajności studni 
osiągają ponad 100 m³/h. Do największych ujęć bazujących na wodach tego 
poziomu należą ujęcia w miejscowościach: Kup o wydajności 154,7 m³/h i depresji 
2,1 m i Świerklach o wydajności 155 m³/h i depresji 2,9 m. Poziom wodonośny 
współczesnej doliny Odry jest związany z piaszczysto – żwirowymi, holoceńskimi 
aluwiami oraz tarasami rzecznymi. Współczynniki filtracji tych utworów wynoszą od 
40 – do 70 m/dobę, a miąższości warstw zawodnionych są niewielkie, rzędu kilku 
metrów. Wydajności studni wynoszą tutaj do 35 m³/h. Czwartorzędowe piętro 
wodonośne na przeważającej części obszaru pozbawione jest izolacji od 
powierzchni. Spływ odbywa się ku Odrze, będącej regionalną osią drenażu. 
Zwierciadło wody jest swobodne i występuje na głębokości od 2 do 8 m, ulegając 
sezonowym wahaniom. Zasilanie tego poziomu odbywa się poprzez infiltrację wód 
opadowych. Wody tego piętra wykazują dużą zmienność składu 
fizykochemicznego. W ponadnormatywnych ilościach występują: żelazo i mangan, 
często także: azotany, siarczany i metale ciężkie. Wody tego piętra zaliczane są 
tutaj do wód średniej, a lokalnie złej jakości i wymagają uzdatniania. 
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Trzeciorzędowe piętro wodonośne związane jest z przewarstwieniami 
piaszczystymi występującymi wśród kompleksu ilastego serii poznańskiej. Utwory 
wodonośne tworzą warstwy i soczewy o nieregularnym rozprzestrzenieniu, 
zróżnicowanym składzie granulometrycznym i zmiennych miąższościach, na 
głębokościach od kilku do 60 m. Zróżnicowanie wykształcenia litologicznego 
utworów wodonośnych powoduje również zmienność warunków filtracyjnych. 
Miąższość omawianych utworów wynosi od 7,8 do 45 m, średnio 23 m, 
współczynniki filtracji kształtują się w granicach od 1,6 do 60 m/dobę, średnio 23 
m/dobę. Największe wydajności uzyskano w otworach studziennych w rejonie 
Dobrzenia Wielkiego. Wydajność wynosi tutaj 200 m³/h, przy depresji 10,5 m. 
Zwierciadło wody ma tutaj charakter subartezyjski lub artezyjski. Wody piętra 
trzeciorzędowego charakteryzują się średnią jakością i wymagają tylko prostego 
uzdatnienia, głównie z powodu podwyższonych zawartości żelaza i manganu. Są 
to wody nisko zmineralizowane.  
 
Kredowe piętro wodonośne związane jest z utworami turonu i cenomanu. Poziom 
wodonośny, występujący wśród spękanych margli turońskich jest nieciągły i słabo 
zasobny w wodę. Na terenie gminy znaczenie użytkowe ma drugi kredowy poziom 
wodonośny związany z piaskami i piaskowcami cenomanu. Miąższość tych 
utworów w południowej części gminy wynosi kilka metrów i wzrasta w kierunku 
zachodnim (poza gminą) do 40 m. Współczynnik filtracji mieści się w granicach 1,1 
– 26,0 m/dobę. Ujęcia wód tego poziomu zlokalizowane są poza terenem gminy. 
Wody piętra kredowego należą do wód nisko zmineralizowanych i charakteryzują 
się niskimi zawartościami: chlorków, siarczanów, wapnia i magnezu. Wyższe są 
tylko zawartości żelaza i manganu, co powoduje, że omawiane wody należą do 
wód średniej jakości, wymagających prostego uzdatniania. 
 
Utwory triasu tworzą najzasobniejsze piętro wodonośne na Opolszczyźnie. W 
obrębie tego piętra występują dwa zasadnicze poziomy wodonośne: wapienia 
muszlowego i pstrego piaskowca. Wodonośny zbiornik należący do wapienia 
muszlowego tworzą spękane, szczelinowe i kawerniste wapienie i dolomity 
występujące na głębokości około 300 m. Zasilanie tego poziomu odbywa się na 
wychodniach zlokalizowanych na wschód od Opola. Drenaż następuje poprzez 
dolinę Odry. Współczynnik filtracji tych utworów jest niski i wynosi 2 – 3- m/dobę, a 
średnia wydajność studni ujmujących wody poziomu wapienia muszlowego wynosi 
130 m³/h, przy depresji około 7 m. Poziom pstrego piaskowca związany jest z 
kompleksem piaskowców i zlepieńców, których wychodnie znajdują się poza 
obszarem gminy (rejon Strzelc Opolskich). Utwory te zapadają się w kierunku 
północnym i północno – zachodnim i na terenie gminy występują na głębokości 
około 500 m. Miąższość zawodnionych piaskowców wynosi średnio 130 m, a 
współczynnik filtracji – 0,6 m/dobę. Zwierciadło ma charakter artezyjski. 
Wydajności studni bazujących na tym poziomie kształtują się w granicach od 30 do 
160 m³/h przy depresjach od kilku do około 60 m. Wody piętra triasowego cechuje 
przestrzenne zróżnicowanie jakości. W miarę zapadanie się osadów następuje 
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znaczny wzrost mineralizacji. Wody wapienia muszlowego wykazują niską 
mineralizację ogólną, w granicach 143 – 434 mg/dm³. Wody pstrego piaskowca 
mają mineralizację ogólną w granicach 348 – 796 mg/dm³. Są to wody twarde i 
bardzo twarde. Wody piętra triasowego są generalnie dobrej jakości. Wodonośne 
utwory wapienia muszlowego i pstrego piaskowca stanowią rezerwę zasobową 
wód występujących na dużych głębokościach, ale o korzystnych parametrach 
ilościowych i jakościowych. 
W południowym rejonie gminy zawodnione są również piaskowce i zlepieńce 
permu. Nie mają one jednak charakteru użytkowego. Współczynnik filtracji utworów 
wodonośnych permu wynosi 0,97 m/dobę, a wydajność 90 m³/h (Bielecka, 1997). 
 
1.6.2. Główne Zbiorniki Wód Podziemnych. 
 
Z uwagi na przewodność hydrauliczną, wydajność potencjalną studni oraz ryzyko 
zagrożenia zasobów wodnych, na obszarze gminy Dobrzeń Wielki wyodrębniono 
zgodnie z regionalizacją hydrogeologiczną A.S. Kleczkowskiego (1990) trzy 
Główne Zbiorniki Wód Podziemnych (GZWP). Są to: 
 GZWP nr 323: Subzbiornik rzeki Stobrawa; 
 GZWP nr 333: Opole – Zawadzkie; 
 GZWP nr 335: Krapkowice – Strzelce Opolskie; 
 GZWP nr 336: Niecka Opolska. 

 
GZWP nr 323: Subzbiornik rzeki Stobrawa: 
 
Występujące wśród iłów warstwy piaszczyste tworzą ten trzeciorzędowy zbiornik. 
GZWP nr 323 ma kształt wydłużonej elipsy, o powierzchni 180 km² i zasobach 
dyspozycyjnych 27.000 m³. Sumaryczna miąższość warstw zawodnionych 
zbiornika wynosi od 30 do 50 m. W obrębie zbiornika występują jedna lub dwie 
warstwy wodonośne. Są one w ścisłym kontakcie hydraulicznym z 
czwartorzędowymi warstwami wodonośnymi Doliny Kopalnej Małej Panwi. 
Zasilanie warstw wodonośnych GZWP nr 323 odbywa się przez infiltrację z piętra 
czwartorzędowego warstw wodonośnych Doliny Kopalnej Małej Panwi. GZWP nr 
323 wymaga najwyższej ochrony (ONO). Zbiornik obejmuje północno – zachodnie 
oraz centralne rejony gminy Dobrzeń Wielki. 
 
GZWP nr 333 „Opole – Zawadzkie”: 
 
GZWP nr 333 obejmuje swoim zasięgiem strefę występowania szczelinowo – 
krasowych utworów środkowego i górnego wapienia muszlowego. Według A.S. 
Kleczkowskiego (1990) GZWP nr 333 zajmuje powierzchnię 750 km², szacunkowe 
zasoby dyspozycyjne wynoszą około 200.000 m³/d, a moduł zasobowy osiąga 
wartość 3,09 l/skm². Podstawowym użytkowym poziomem wodonośnym zbiornika 
jest poziom środkowego wapienia muszlowego. Na obszarze zbiornika można 
wyróżnić część odkrytą, którą stanowi strefa wychodni na południu, gdzie zbiornik 
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jest odsłonięty lub pokryty utworami o umiarkowanej przepuszczalności (poza 
rejonem gminy Dobrzeń Wielki) oraz część zakrytą pod utworami kajpru na północy 
(południowe krańce gminy Dobrzeń Wielki). Stopień izolacji warstwy i stopień 
skrasowienia zbiornika ma zasadniczy wpływ na zasilanie, zasobność, odporność 
na zanieczyszczenia oraz tempo wymiany i wiek wody. Zwierciadło wody ma 
charakter swobodny, a w części północnej położonej pod izolacją iłołupków kajpru 
wody występują pod naporem. GZWP nr 333 wymaga najwyższej ochrony (ONO). 
Zbiornik obejmuje południowe krańce gminy Dobrzeń Wielki. 
 
GZWP nr 335 „Krapkowice – Strzelce Opolskie”: 
 
GZWP nr 335 wykształcony w poziomie wodonośnym dolnego i górnego pstrego 
piaskowca zalega pod GZWP nr 333. Zajmuje powierzchnię 2050 km² i posiada 
szacunkowe zasoby dyspozycyjne w wysokości 50 tys. m³/d, a moduł zasobowy 
osiąga 0,28 l/skm². Drenaż zbiornika odbywa się w dolinie rzeki Odry. Wieloletnia 
eksploatacja przez głębokie na 200 – 750 m studnie doprowadziła do obniżenia 
zwierciadła wody i powstania technicznych problemów z poborem wody. W 
obszarach o ustabilizowanej równowadze między zasilaniem i eksploatacją studnie 
te funkcjonują dobrze i dostarczają wysokiej jakości wody. Na obszarze gminy 
Dobrzeń Wielki zbiornik ten występuje w północnej części i aktualnie nie jest 
eksploatowany. GZWP nr 335 wymaga wysokiej ochrony (OWO). Zbiornik 
obejmuje południową oraz centralną część gminy, a jego północną granicę stanowi 
rzeka Brynica. 
 
GZWP nr 336: Niecka Opolska: 
 
W rejonie Opola spośród GZWP nr 333 i 335 wyodrębniono górnokredowy zbiornik 
Niecka Opolska. GZWP nr 336 wymaga wysokiej ochrony (OWO). Zbiornik 
obejmuje południową część gminy Dobrzeń Wielki. 
 
1.6.3. Wody powierzchniowe. 
 
Głównym ciekiem powierzchniowym na terenie gminy Dobrzeń Wielki jest rzeka 
Odra, przepływająca z południowego – wschodu na północny – zachód. Odra na 
tym odcinku jest spławna, wykorzystywana do transportu wodnego. Najwyższe 
stany wód występują na Odrze w okresach luty – marzec oraz lipiec – sierpień, 
natomiast najniższe w okresie wrzesień – październik. Średni czas trwania 
pokrywy lodowej wynosi około 15 – 20 dni. W czasie powodzi z lipca 1997 roku 
cała dolina Odry w rejonie gminy została zalana na odległość kilku kilometrów od 
koryta rzeki. 
 
Ponadto do rzeki Odry uchodzi na terenie gminy jej duży prawostronny dopływ – 
Mała Panew wraz z Jemielnicą i Swornicą. W okolicach Dobrzenia Wielkiego 
bierze swój początek kolejny prawostronny dopływ Odry – rzeka Żydówka. Północą 
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część gminy odwadnia rzeka Brynica (lewostronny dopływ Stobrawy), której 
zlewnia ma przebieg na osi wschód – zachód.  
 
Doliny rzek: Odry i Brynicy tylko nieznacznie zaznaczają się w morfologii terenu 
ponieważ są dość płaskie. Spowodowało to między innymi, że powódź z lipca 1997 
roku objęła swoim zasięgiem znaczne tereny po obu brzegach tych rzek. 
 
1. 7. Gleby. 
 
Wytworzenie się określonych profilów glebowych oraz ich przydatność rolnicza 
pozostaje w ścisłym związku z budową geologiczną i morfologią danego obszaru. 
Właściwości gleb, stanowiące jeden z podstawowych komponentów środowiska 
przyrodniczego decydują o ich przydatności dla rolniczego wykorzystania. Lokalne 
warunki przyrodnicze powodują, że gleby gminy Dobrzeń Wielki zaliczają się do 
jednych z najsłabszych na obszarze województwa opolskiego. 
 
Gleby na terenie gminy Dobrzeń Wielki są typologicznie zróżnicowane, z przewagą 
piaszczystych, oraz ze znacznym udziałem gliniastych. Większość utworów 
pyłowych i organicznych występuje pod trwałymi użytkami zielonymi. Na terenie 
gminy nie występują większe skupiska gleb ilastych i żwirowych. Z typów gleb 
dominują mady rzeczne i czarne ziemie. Rejony glebowe układają się analogicznie 
do jednostek morfologicznych. Najlepsze gleby, wykształcone w postaci mad, 
występują w obrębie terasy zalewowej (dolina rzeki Odry). Pod względem 
bonitacyjnym należą one do klas IIIa i IVa. Nieco gorsze gleby (rędziny), występują 
na skłonach garbu groszowickiego, kwalifikowane do klas IVa i IVb. Pozostałe 
gleby występujące w obrębie terasy nadzalewowej reprezentowane są przez 
bielice, kwalifikujące się do V i VI klasy bonitacji. Użytki zielone dolin rzek: Odry i 
Brynicy należą do IV i V klasy użytków zielonych. Na obszarach 
wodnolodowcowych we wschodniej części gminy zdecydowanie dominują gleby 
słabsze, co też stało się przyczyną zalesienia tego obszaru. Pod względem 
przydatności rolniczej gleb ornych na terenie gminy dominują kompleksy żytnie i 
pszenne, co świadczy o umiarkowanym potencjale powierzchni gleb dla produkcji 
rolnej. 
 
TABELA 8: Gmina Dobrzeń Wielki – struktura gruntów ornych według klas 
bonitacyjnych. 
 

Klasa bonitacyjna Struktura w % 
I 0,0 
II 0,1 

III a 3,8 
III b 9,2 
IV a 16,0 
IV b 13,6 
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V 35,7 
VI 21,6 
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TABELA 9: Gmina Dobrzeń Wielki – struktura użytków zielonych według klas 
bonitacyjnych. 
 

Klasa bonitacyjna Struktura w % 
I 0,0 
II 1,1 
III  10,4 
IV 54,6 
V 28,5 
VI 5,4 

 
Z powyższych zestawień wynika, że w przypadku gruntów ornych udział gleb 
dobrych, będących w II i III klasie bonitacyjnej wynosi zaledwie 13,1 %. Gleby 
średnie IV klasy bonitacyjnej to 29,6 % ogółu, zaś gleby słabe i bardzo słabe V i VI 
klasy bonitacyjnej stanowią aż 57,3 %. Natomiast udział użytków zielonych (sady, 
łąki, pastwiska) będących w II i III klasie bonitacyjnej wynosi 11,5 %, w IV klasie – 
54,6 %, zaś najsłabsze V i VI klasy to 33,9 % ogółu. 
 
RYCINA 2: Gmina Dobrzeń Wielki – struktura powierzchni gruntów ornych i 
użytków zielonych według klas bonitacyjnych. 
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TABELA 10: Gmina Dobrzeń Wielki – powierzchnia gleb według klas bonitacyjnych 
w ha. 
 

Klasa bonitacyjna: Miejscowość 
II III IV V VI 

Borki - 2,7 21,1 42,5 21,1 
Brzezie 0,2 5,1 66,3 92,5 5,9 
Chróścice 7,2 255,9 603,5 273,1 236,8 
Czarnowąsy 9,6 124,6 312,5 369,6 102,6 
Dobrzeń Mały 3,6 61,1 156,8 102,0 23,7 
Dobrzeń Wielki 3,3 124,5 357,7 198,3 74,4 
Krzanowice - 7,4 66,7 68,8 53,2 
Kup - 1,8 163,6 149,9 63,4 
Świerkle - 0,4 141,5 94,5 45,9 

 
Według opracowanej przez Instytut Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa w 
Puławach (IUNG Puławy) kompleksowej metody waloryzacji rolniczej przestrzeni 
produkcyjnej, obliczony dla gminy Dobrzeń Wielki wskaźnik jest niski i wynosi 70,8 
punktów, przy średniej dla województwa opolskiego wynoszącej 83,2 punktów. 
 
1. 8. Roślinność. 
 
1.8.1. Regionalizacja geobotaniczna. 
 
Według geobotanicznego podziału Polski (W. Szafer, B. Pawłowski, 1959) gmina 
Dobrzeń Wielki należy do następujących jednostek: 
 Państwo: Holarktyka; 
 Obszar: Euro – Syberyjski; 
 Prowincja: Niżowo – Wyżynna Środkowoeuropejska; 
 Dział: Bałtycki; 
 Poddział: Kotliny Podgórskie; 
 Kraina: Kotlina Śląska.  

 
1.8.2. Zbiorowiska nieleśne. 
 
Obszar gminy Dobrzeń Wielki obfituje w chronione i rzadkie gatunki roślin. 
Bogactwo roślinności gminy Dobrzeń Wielki jest odzwierciedleniem dużej ilości 
siedlisk, jakie wykształciły się tu w wyniku zróżnicowanej rzeźby terenu, różnego 
typu gleb, warunków klimatycznych i wilgotnościowych. Zróżnicowanie tychże 
warunków umożliwiło rozwój wielu zbiorowiskom roślinnym, takim jak: 
 zbiorowiska wodne i szuwarowo – torfowiskowe; 
 łąki; 
 zbiorowiska polne; 
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 zbiorowiska antropogeniczne związane z terenami zabudowanymi, okrajkami, 

zrębami leśnymi, miejscami wydeptywanymi. 
 
Ekosystem łąk przekształconych antropogenicznie związany jest z doliną rzeki 
Brynicy i terenami otwartymi. Pierwotne zbiorowiska łąkowo – darniowe o 
funkcjach biotopotwórczych i wodochronnych, na skutek przeprowadzenia prac 
melioracyjnych, zostały częściowo zubożone, a ich rola biotopotwórcza 
ograniczona. Pomimo tych zjawisk pełnią one nadal istotną funkcję w systemie 
ekologicznym gminy. Ekosystemy szuwarowo – torfowiskowe rozwinęły się w 
obrębie starorzeczy rzeki Odry i ich najbliższego otoczenia, położonych w 
granicach terasy zalewowej. Pełnią one głównie rolę wodochronną i charakteryzują 
się bogactwem fauny i flory. Łąki świeże o wysokich walorach ekologicznych 
występują w dolinie rzeki Odry i Małej Panwi. Z uwagi na mały stopień 
przekształcenia spełniają funkcje biotopotwórcze i wodochronne. Ewentualna 
zmiana warunków wilgotnościowych może doprowadzić do zubożenia, a nawet 
degradacji tych ekosystemów. Natomiast intensywne nawożenie może 
doprowadzić do zubożenia gatunkowego fito i zoocenozy. Na szczególną uwagę 
zasługuje strefa kontaktowa pomiędzy terenami leśnymi i łąkowymi w dolinie rzeki 
Brynicy. Rozwijają się tam wartościowe układy ekologiczne pomiędzy różnymi 
ekosystemami. Połączenia takie, zwane korytarzami ekologicznymi, łączą 
wartościowe biologicznie i ekologicznie obszary, ułatwiając migrację fauny i flory. 
 
Obecnie na terenie gminy stwierdzono występowanie 16 gatunków roślin prawnie 
chronionych, z czego 11 to gatunki ściśle chronione, a 5 to gatunki objęte 
częściową ochroną. Gatunki występujące na terenie gminy znalazły się na 
wojewódzkiej „Czerwonej liście roślin zagrożonych w województwie opolskim” 
(Spałek, 1997), „Czerwonej liście roślin naczyniowych Górnego Śląska” (Parusel i 
inni, 1996), a także „Liście zagrożonych gatunków chwastów segentalnych w 
Polsce” (Warcholińska, 1994). Na terenie gminy występują również gatunki rzadkie 
w skali województwa i regionu. Najciekawsze z nich to: blekot pospolity, ciemiernik 
białokwiatowy, goździk kropkowany, groszek bulwiasty, gruszyczka okrągłolistna, 
gruszyczka średnia, janowiec ciernisty, kąkol polny, kokorycz pusta, korzeniówka 
pospolita, kosaciec żółty, krzywoszyj polny, lnica jałowcowata, miłek letni, mysiurek 
drobny, nadwodnik trójpręcikowy, nasięźrzał pospolity, okrężnica bagienna, osoka 
aloesowata, pałka wąskolistna, przetacznik trójlistkowy, rdestnica stępiona, 
rdestnica sześciolistna, siedmiopalecznik błotny, szczodrzek czerniejący, tojeść 
bukietowa, traganek pęcherzykowaty, turzyca nitkowata, wierzba rokita, wąkrota 
zwyczajna, wilczomlecz drobny, wyżlin polny, złoć łąkowa. 
 
Zieleń urządzona na terenie gminy reprezentowana jest przez zieleń parkową, 
cmentarną i przykościelną, a także przez szereg alei i szpalerów przydrożnych 
oraz zadrzewień śródpolnych 
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1.8.3. Lasy. 
 
Tereny leśne są obszarami cennymi pod względem florystycznym, ekologicznym i 
krajobrazowym. Skupia się w nich większość chronionych i rzadkich gatunków 
roślin, występujących na terenie gminy. Gmina Dobrzeń Wielki charakteryzuje się 
znacznym zalesieniem. Lasy i grunty leśne zajmują powierzchnię 3406 ha1 i 
stanowią 37,25 % powierzchni gminy. Obszary leśne położone są głównie wzdłuż 
północnej i wschodniej granicy gminy Dobrzeń Wielki. 
 
Na obszarze gminy występuje większość zbiorowisk leśnych charakterystycznych 
dla terenów nizinnych. W dolinie rzeki Odry oraz miejscami w dolinach rzek: Małej 
Panwi i Brynicy występują lasy liściaste. Natomiast na pozostałym terenie dominują 
lasy iglaste, głównie bory sosnowe i mieszane. Mają one najczęściej niewielką 
wartość przyrodniczą, gdyż są to przeważnie zbiorowiska wtórne, ze sztucznie 
nasadzaną sosną na siedliskach grądowych. 
 
TABELA 11: Gmina Dobrzeń Wielki – typy siedliskowe lasu w zarządzie 
Nadleśnictwa Kup.  
 

Typ siedliskowy lasu Oznaczenie Powierzchnia w ha Struktura w %
Bór świeży Bśw 414,91 13,29 
Bór mieszany świeży BMśw 1019,31 32,66 
Bór mieszany wilgotny BMW 592,07 18,97 
Las świeży Lśw 7,69 0,25 
Las mieszany świeży LMśw 197,97 6,34 
Las wilgotny LW 4,26 0,14 
Las mieszany wilgotny LMw 719,37 23,05 
Las mieszany bagienny LMB 163,62 5,24 
Las łęgowy Lł 1,84 0,06 

 
Z powyższego zestawienia wynika, że siedliska borowe stanowią blisko 65 % 
powierzchni lasów. Wśród nich zdecydowanie dominuje bór mieszany świeży, 
stanowiący 50 % powierzchni wszystkich siedlisk borowych. Siedliska lasowe są 
bardziej zróżnicowane, a spośród nich największą powierzchnię zajmuje las 
mieszany wilgotny (65 % powierzchni wszystkich siedlisk lasowych). 

                                                           
1 Łącznie z gruntami związanymi z gospodarką leśną. 
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TABELA 12: Gmina Dobrzeń Wielki – główne gatunki drzew w drzewostanach 
Nadleśnictwa Kup.  
 

Gatunek drzewa Symbol Powierzchnia w ha Struktura w % 
Sosna So 2935,83 94,07 
Modrzew Md 2,61 0,08 
Świerk Św 61,96 1,99 
Buk Bk 1,31 0,04 
Dąb Db 26,02 0,83 
Jesion Js 2,11 0,07 
Grab Gb 1,32 0,04 
Brzoza Brz 36,08 1,16 
Olcha Ol 49,91 1,60 
Osika Os 1,49 0,05 
Wierzba Wb 1,84 0,06 
Akacja Ak 0,56 0,02 

 
W strukturze gatunkowej zdecydowanie dominuje sosna, stanowiąca ponad 94 % 
powierzchni wszystkich gatunków drzew. Zaledwie 1 % powierzchni stanowią 
najbardziej pożądane gatunki takie jak: buk, dąb, jesion czy grab. 
 
W lasach na terenie gminy Dobrzeń Wielki kumulują się różne negatywne zjawiska 
pochodzenia biotycznego i antropogenicznego, wpływające na ogólne osłabienie 
istniejących drzewostanów i całych ekosystemów leśnych. Głównym źródłem 
zagrożenia dla lasów są przede wszystkim gazowe i pyłowe zanieczyszczenia 
powietrza emitowane przez przemysł (dwutlenek siarki, związki azotu i fluoru), a 
także silne wiatry i szkodniki. Te wszystkie niekorzystne czynniki oddziałujące na 
lasy gminy Dobrzeń Wielki spowodowały degradacje drzewostanu leśnego i 
zakwalifikowanie lasów do I kategorii uszkodzeń przemysłowych („Operat 
urządzeniowy gospodarstwa leśnego Kup”). Mimo pogarszającego się stanu 
zdrowotnego drzewostanu ekosystemy leśne nadal zachowują swoje 
najistotniejsze walory krajobrazowe, kulturowe i społeczne. Spełniają one ważną 
rolę gleboochronną, a także modyfikują klimat w skali całego regionu. Walory 
zasobów leśnych stanowią naturalny potencjał rozwoju turystyki.  
 
1. 9. Zwierzęta. 
 
Centralna oraz południowa część gminy Dobrzeń Wielki charakteryzuje się silnym 
przekształceniem ekosystemów. W rejonach tych skład fauny dostosowany jest do 
aktualnej struktury siedliskowej. Małe zróżnicowanie siedlisk oraz istniejąca 
zabudowa powoduje, że na tym obszarze dominują gatunki pospolite, 
towarzyszące ekosystemom rolniczym oraz związane z siedliskami ludzkimi. 
Charakteryzują się one umiejętnością dostosowania do silnie przekształconych 
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ekosystemów i często szeroką tolerancją ekologiczną na różne czynniki 
środowiskowe. 
 
Szczególną rolę dla bytowania fauny pełnią tereny chronione. Wysokie walory 
faunistyczne zostały zachowane w północnej, zalesionej części gminy, zwłaszcza 
na obszarze Stobrawskiego Parku Krajobrazowego oraz w dolinie rzeki Odry, w 
szczególności na odcinku objętym ochroną w postaci sieci Natura 2000, 
wyróżniającej się dużymi walorami przyrodniczymi charakterystycznymi dla dolin 
dużych rzek. Ponadto do miejsc cennych przyrodniczo, uznanych za ostoje fauny 
zalicza się następujące tereny: 
 stawy hodowlane 2 zlokalizowane km na zachód od Świerkli, wraz z 

przylegającymi do nich podmokłymi łąkami; 
 dolina rzeki Małej Panwi; 
 wyrobiska położone w okolicach Chróścic i Dobrzenia Wielkiego; 
 kompleksy łąk i pól uprawnych na skraju Borów Stobrawsko – Turawskich. 

 
Do największych zagrożeń dla fauny występującej na terenie gminy Dobrzeń Wielki 
należą: 
 regulacja lub zwiększenie zanieczyszczenia Odry; 
 likwidacja starych, dziuplastych i martwych drzew w lasach; 
 zmiany stosunków wodnych prowadzące do osuszania terenów podmokłych; 
 zalesianie oraz samorzutne zarastanie przez drzewa śródleśnych łąk i bagien; 
 usuwanie pojedynczych i rosnących w grupach starych drzew na terenach 

otwartych; 
 likwidacja zbiorników wodnych; 
 likwidacja śródpolnych alei. 

 
Jako najbardziej zagrożone gatunki z uwagi na zanikanie odpowiednich siedlisk 
(przesuszanie terenów, melioracje, usuwanie śródpolnych zadrzewień i krzewów) 
należy uznać gatunki związane z terenami wodno – błotnymi i krajobrazem 
rolniczym czyli ptaki i płazy. 
 
1. 10. Ochrona przyrody. 
 
Do podstawowych form ochrony przyrody w Polsce należy tworzenie rezerwatów 
przyrody, parków narodowych, parków krajobrazowych i obszarów chronionego 
krajobrazu. Coraz większe znaczenie mają także użytki ekologiczne, stanowiska 
dokumentacyjne oraz zespoły przyrodniczo – krajobrazowe. Formami ochrony 
indywidualnej są: gatunkowa ochrona roślin i zwierząt oraz pomniki przyrody w 
rodzaju: pojedynczych drzew, alei, głazów narzutowych, skałek itp., które są 
akcentami wydatnie wpływającymi na urozmaicenie krajobrazu. 
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1.10.1. Park Krajobrazowy. 
 
Według art. 16 ustawy o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 roku „Park 
Krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, 
historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji 
tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju”. Grunty rolne, leśne i inne 
nieruchomości znajdujące się w granicach Parku pozostawia się w gospodarczym 
wykorzystaniu. 
 
W północnej części gminy (po północnej stronie rzeki Brynicy) zlokalizowany jest 
fragment Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Park ten utworzono na mocy 
Rozporządzenia Wojewody Opolskiego nr P/11/99 z dnia 28 września 1999 roku 
(Dz. Urz. Woj. Opol. Nr 38 poz. 255). Całkowita powierzchnia parku wynosi 52637 
ha. Najcenniejsze przyrodniczo fragmenty parku znajdują się w dolinach rzek: 
Odry, Stobrawy i Budkowiczanki (poza terenem gminy Dobrzeń Wielki). Ich 
unikatowość związana jest z okresowymi zalewami. Na terenie parku stwierdzono 
występowanie 34 gatunków roślin prawnie chronionych. 
 
Wśród walorów decydujących o zasadności ochrony najwartościowszych 
przyrodniczo obszarów w formie parku krajobrazowego są: 
 liczne gatunki roślin chronionych oraz rzadkich, wśród których są gatunki 

zagrożone w Polsce oraz Europie; 
 zespoły i zbiorowiska roślinne, w tym wiele cennych i zagrożonych w skali 

kraju; 
 liczne populacje gatunków ptaków chronionych oraz innych zwierząt 

chronionych, w tym wiele ginących i rzadkich, mających tutaj swoje 
najliczniejsze stanowiska w regionie, istotne w skali Polski południowo – 
zachodniej; 

 jeden z większych i ważniejszych na terenie południowej Polski obszar 
wydmowy; 

 coraz rzadsze w górnej i środkowej Odrze, a tutaj stosunkowo dobrze 
zachowane ekosystemy typowe dla dolin dużych rzek, w tym: starorzecza, 
kompleksy podmokłych grądów oraz łąk zalewowych; 

 znaczenie tego terenu w krajowych koncepcjach organizacji przestrzennego 
systemu ochrony przyrody (WSOCh – ECONET – PL); 

 bardzo wysoka lesistość terenu; 
 interesujący system hydrologiczny równoległych wąskich dolin rzecznych 

przedzielonymi leśnymi terenami wododziałowymi; 
 niska gęstość zaludnienia; 
 nieznaczne zurbanizowanie i uprzemysłowienie; 
 zróżnicowane siedliskowo oraz gatunkowo wielkoprzestrzenne ekosystemy 

leśne, w tym coraz rzadszych grądów i olsów; 
 liczne, najlepiej zachowane w regionie starorzecza i wartościowe przyrodniczo 

stawy hodowlane; 
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 wielkoprzestrzenne ekosystemy podmokłych łąk, stanowiących ostoję licznych 

gatunków zwierząt i roślin; 
 unikalne w skali regionu walory krajobrazowe. 

 
1.10.2. Elementy systemu ECONET-PL. 
 
Rozwój gospodarczy w XX wieku przyczynił się do gwałtownego wzrostu ilości 
zanieczyszczeń emitowanych do środowiska i jego całkowitej lub częściowej 
degradacji. Presja człowieka na przyrodę doprowadziła do zaniku wielu gatunków 
flory i fauny, postępującej synatropizacji oraz fragmentacji naturalnych 
ekosystemów. W celu zjednoczenia wysiłków na rzecz zachowania i ochrony 
środowiska przyrodniczego ustanowiono szereg porozumień i konwencji 
międzynarodowych, których sygnatariuszem jest również Polska. 
 
Jedną z ważniejszych inicjatyw krajów Wspólnoty Europejskiej, przyczyniającą się 
do integracji współpracy w dziedzinie ochrony przyrody jest koncepcja utworzenia 
Europejskiej Sieci Ekologicznej (EECONET). Sieć EECONET mają stanowić 
obszary powiązane przestrzennie i funkcjonalnie oraz objęte różnymi, wzajemnie 
się uzupełniającymi formami ochrony przyrody. 
 
Dla ochrony środowiska oraz poprawy jego funkcjonowania biologicznego i 
zwiększenia bioróżnorodności powstała krajowa sieć ekologiczna ECONET - PL, 
która jest częścią Europejskiej Sieci Ekologicznej EECONET, utworzonej w celu 
zintegrowania istniejących obszarów chronionych w poszczególnych krajach 
europejskich oraz potencjalnych obszarów przewidzianych do ochrony w jeden 
spójny system, zgodnie z przyjętymi międzynarodowymi kryteriami i standardami 
(koncepcja Europejskiej Sieci Ekologicznej została przyjęta przez Radę Europy w 
1992 roku). Zasadniczymi elementami sieci są: 
 obszary węzłowe, w których wyróżniono biocentra i strefy buforowe; 
 korytarze ekologiczne. 

Obszary węzłowe odznaczają się dużą różnorodnością gatunkową oraz 
różnorodnością form krajobrazowych i siedliskowych. Stanowią ostoję gatunków 
rodzimych i wędrownych, zwłaszcza rzadkich i zagrożonych wyginięciem. 
Wyróżnione w obszarach węzłowych biocentra obejmują obszary nagromadzenia 
największych walorów przyrodniczych. Otoczone są strefami buforowymi, które 
mają wyróżniające się walory, ale nie tak wysokie jak walory biocentrów. Natomiast 
korytarze ekologiczne to struktury przestrzenne, które umożliwiają 
rozprzestrzenianie się gatunków pomiędzy obszarami węzłowymi oraz terenami 
przylegającymi do nich. 
 
Według koncepcji krajowej sieci ekologicznej ECONET – Polska (Liro, 1998) przez 
teren gminy Dobrzeń Wielki przebiega korytarz ekologiczny o znaczeniu 
międzynarodowym 17M – Dolina Środkowej Odry oraz występuje obszar węzłowy 
o znaczeniu krajowym 10K – Obszar Borów Stobrawskich. 
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17M – Obszar Doliny Środkowej Odry to obszar węzłowy o znaczeniu 
międzynarodowym, rozciągający się wzdłuż Odry po jej obu stronach. 
Podstawowym walorem tego obszaru jest występowanie międzynarodowej rangi 
ostoi ptaków. Ponadto znajduję się tutaj liczne i dobrze zachowane starorzecza z 
bogatą roślinnością wodną. Jest to obszar ważny dla ptaków wodno – błotnych.  
 
10K – Obszar Borów Stobrawskich to obszar węzłowy o znaczeniu krajowym, 
położony w strefie ujściowej do Odry rzek: Nysy Kłodzkiej, Małej Panwi i Stobrawy. 
W dużej części objęty został ochroną prawną w postaci Stobrawskiego Parku 
Krajobrazowego. Odcinek ten został także uznany za obszar ważny dla ptaków – 
ostoja ptaków o randze międzynarodowej. 
 
1.10.3. Pomniki przyrody. 
 
Według art. 40 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku 
„pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich 
skupienia o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej 
lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi 
je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych 
lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz 
jaskinie”. Pomniki przyrody są ważnym elementem składowym krajobrazu, 
podnoszą jego piękno, posiadają wysokie walory dydaktyczne i edukacyjne.  
 
Na obszarze gminy Dobrzeń Wielki ochroną objęte zostały 2 pomniki przyrody 
ożywionej w postaci dwóch drzew: cisa pospolitego i dębu szypułkowego. 
 
TABELA 13: Gmina Dobrzeń Wielki – charakterystyka pomników przyrody. 
 

Nr rejestru  
wojewódzkiego 

Gatunek drzewa Lokalizacja 

290 cis pospolity Kup 
294 dąb szypułkowy Kup 

 
1.10.4. Natura 2000. 
 
Według art. 40 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku „sieć 
obszarów Natura 2000 obejmuje: 1) obszary specjalnej ochrony ptaków; 2) 
specjalne obszary ochrony siedlisk. Obszar Natura 2000 może obejmować część 
lub całość obszarów i obiektów objętych formami ochrony przyrody, o których 
mowa w art. 6 ust 1 pkt 1 – 4 i 6 – 9”. Formy te to: parki narodowe, rezerwaty 
przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, pomniki przyrody, 
stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo – 
krajobrazowe.  
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Sieć Natura 2000 to sposób na wypełnienie zobowiązań Unii Europejskiej, 
nałożonych przez Konwencję z Rio. Podstawę prawną sieci Natura 2000 stanowią 
dwa akty prawne: tak zwana Dyrektywa Ptasia (Dyrektywa Rady 79/409/EWG z 2 
kwietnia 1979 roku o ochronie dzikich ptaków) i Dyrektywa Siedliskowa (Dyrektywa 
Rady 92/43/EWG z 21 maja 1992 roku o ochronie siedlisk przyrodniczych oraz 
dzikiej fauny i flory). Przewidują one stworzenie systemu obszarów, połączonych 
korytarzami ekologicznymi, tworzących razem spójną funkcjonalnie sieć 
ekologiczną. Jej zadaniem będzie utrzymanie różnorodności biologicznej przez 
ochronę najcenniejszych, najrzadszych elementów przyrody, ale też najbardziej 
typowych, wciąż jeszcze powszechnych układów przyrodniczych, 
charakterystycznych dla regionów biogeograficznych. Tworzenie takiej sieci jest 
obowiązkiem każdego kraju członkowskiego UE, gdyż dyrektywy unijne mają 
charakter tzw. „twardego prawa”, a więc muszą być przestrzegane pod groźbą 
sankcji finansowych. 
 
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie 
obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313) 
wyznaczono między innymi obszar o nazwie „Grądy Odrzańskie” (kod obszaru PLB 
02002). Obszar „Grądy Odrzańskie” obejmuje 70 – cio kilometrowy odcinek doliny 
Odry między Narokiem a Wrocławiem. Dolina w tym miejscu pokryta jest lasami, 
łąkami, pastwiskami i polami uprawnymi. Lasy składają się przede wszystkim z 
drzewostanów dębowo – grabowych. Zachowały się także małe płaty zadrzewień 
olszowo – wiązowych i wierzbowo – topolowych. Znajdują się tutaj liczne cieki 
wodne, stare koryta rzeczne, pozostałości rozlewisk i stawów. Teren jest silnie 
zmeliorowany.  
 
Całkowita powierzchnia obszaru wynosi 20461,3 ha, w tym 7879,8 ha na terenie 
województwa opolskiego, z czego 1264,2 ha na terenie gminy Dobrzeń Wielki. 
Granica obszaru „Grądy Odrzańskie” na terenie gminy wyznaczona jest mniej 
więcej wzdłuż drogi: Chróścice – Dobrzeń Wielki – Dobrzeń Mały i obejmuje tereny 
położone na południe od tej linii w stronę rzeki Odry. Jest to jednocześnie 
najbardziej wysunięta na wschód część całego obszaru „Grądów Odrzańskich. 
Ponadto obszar „Grądy Odrzańskie uznano za obszar szczególnej ochrony (OSO). 
Zadaniem obszaru uznanego za OSO jest między innymi ochrona przestrzeni 
życiowej ptaków wymienionych w załączniku do 1 Dyrektywy Ptasiej UE oraz 
innych gatunków ptaków przelotnych, czy też zimujących, występujących w dużych 
koncentracjach. Zakres tej ochrony jest zróżnicowany w zależności od 
występujących na tym obszarze ptaków oraz od reprezentowanych tu typów 
krajobrazu naturalnego, z którym ptaki są związane. 
 
1.10.5. Parki wiejskie i podworskie. 
 
Parki wiejskie i podworskie nie są szczególną formą ochrony przyrody. Podlegają 
ochronie konserwatorskiej jako zabytki kultury. Jednak duże walory przyrodnicze 
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ich terenów, a także bezpośrednie sąsiedztwo terenów zurbanizowanych dla 
których pełnią ogromną rolę środowiskotwórczą i biocenotyczną, predysponują do 
przedstawienia tych obszarów w rozdziale dotyczącym ochrony środowiska. Na 
terenie gminy Dobrzeń Wielki nie występują podworskie założenia parkowe. Nie 
ma także klasycznych parków wiejskich. 
 
1.10.6. Ochrona gatunkowa fauny i flory. 
 
Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku „ochrona 
gatunkowa ma na celu zapewnienie przetrwania i właściwego stanu dziko 
występujących roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk, gatunków rzadko 
występujących, endemicznych, podatnych na zagrożenia i zagrożonych 
wyginięciem oraz objętych ochroną na podstawie umów międzynarodowych, a 
także zachowanie różnorodności gatunkowej i genetycznej”. 
 
Na terenie gminy stwierdzono występowanie 16 gatunków roślin prawnie 
chronionych: 
 
Gatunki ściśle chronione: 
 
 Kruszczyk szerokolistny; 
 Kukułka szerokolistna; 
 Orlik pospolity; 
 Paprotka zwyczajna; 
 Pomocnik baldaszkowaty; 
 Widłak goździsty; 
 Widłak jałowcowaty; 
 Ziemowit jesienny. 

 
Gatunki chronione częściowo: 
 
 Bluszcz pospolity; 
 Bobrek trójlistkowy; 
 Grążel żółty; 
 Grzybienie białe; 
 Kalina koralowa; 
 Konwalia majowa; 
 Kruszyna zwyczajna; 
 Wilżyna ciernista. 

 
Ponadto na terenie gminy Dobrzeń Wielki stwierdzono występowanie 
następujących przedstawicieli świata zwierząt objętych ochroną gatunkową: 
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Ssaki: 
 
jeż zachodni, kret, ryjówka aksamitna, ryjówka malutka, rzęsorek rzeczek, 
zębiełek, nocek duży, nocek rudy, mroczek późny, borowiec wielki, gacek 
brunatny, badylarka, wiewiórka, łasica, borsuk. 
  
Ptaki:  
 
perkoz dwuczuby, perkoz rdzawoszyi, bocian biały, trzmielojad, błotniak stawowy, 
krogulec, pustułka, przepiórka, derkacz, kokoszka wodna, sieweczka rzeczna, 
kuliczek piskilwy, turkawka, płomykówka, włochatka, lelek, zimorodek, dudek, 
krętogłów, dzięcioł czarny, dzierlatka, lerka, świergotek polny, świergotek łąkowy, 
puleszka, poklaskawa, klaskawka, białorzytka, paszkot, świerszczak, 
strumieniówka, trzciniak, remiz, gąsiorek, srokosz, ortolan, potrzeszcz. Czernica i 
słonka są gatunkami łownymi. 
 
Gady: 
 
jaszczurka zwinka, jaszczurka żyworodna, padalec zwyczajny, zaskroniec 
zwyczajny, żmija zygzakowata. 
 
Płazy: 
 
ropucha szara, ropucha zielona, rzekotka drzewna, żaba jeziorkowa, żaba trawna, 
żaba wodna, traszka zwyczajna, traszka górska. 
 
Bezkręgowce: 
 
tygrzyk paskowany, paź królowej, ogończyk ostrokrzewowiec, ogończyk śliwowiec, 
czerwończyk nieparek, mieniak strużniak, ślimak winniczek.  
 
1.10.7. Pozostałe elementy środowiska przyrodniczego podlegające ochronie. 
 
Na podstawie przepisów ogólnych ochronie na omawianym terenie podlegają: 
 lasy i grunty leśne; 
 zieleń urządzona; 
 gleby klas II – IV; 
 udokumentowane złoża; 
 wody powierzchniowe i podziemne; 
 powierzchnia ziemi, krajobraz i powietrze. 
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Lasy i grunty leśne: 
 

Na terenie gminy Dobrzeń Wielki lasy i grunty leśne zajmują powierzchnię 3406 ha 
i stanowią 37,26 % powierzchni gminy. Rozmieszczenie terenów leśnych na 
terenie gminy jest równomierne. Skupiają się one w północnej oraz we wschodniej 
części gminy. W strukturze gatunkowej zdecydowanie dominuje sosna, stanowiąca 
94 % powierzchni wszystkich gatunków drzew. 
 
Zieleń urządzona: 
 
Zieleń urządzona na terenie gminy reprezentowana jest przede wszystkim w formie 
pozostałości zabytkowych założeń zieleni parkowej, alei i szpalerów przydrożnych i 
śródpolnych, zieleni cmentarnej, przykościelnej – chronionych zapisami ustawy z 
dnia 15 lutego 1962 roku o ochronie dóbr kultury i muzeach oraz dodatkowo w 
formie obiektów zieleni miejskiej, ogólnodostępnej, o funkcjach rekreacyjnych i 
estetycznych (zieleńce, boiska trawiaste) oraz zieleni przyzagrodowej. 
 
Ochrona gleb: 
 
Stosownie do ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i 
leśnych (Dz. U. 95, 16, 78 z późniejszymi zmianami) ochronie podlegają 
kompleksy użytków rolnych z glebami zaliczonymi do wysokich klas bonitacyjnych 
(klasy I – IV). Na terenie gminy Dobrzeń Wielki nie ma gleb zaliczanych do I klasy 
bonitacyjnej. W związku z powyższym ochronie podlegają gleby III i IV klasy 
bonitacyjnej. Stanowią one 42,7 % ogólnej powierzchni gruntów ornych oraz 66,1 
% ogólnej powierzchni użytków zielonych. Wykorzystanie gruntów chronionych III 
klasy na cele nierolne, przy projektowanym obszarze powyżej 0,5 ha wymaga 
uzyskania zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Użytki rolne klasy IV o 
powierzchni większej niż 1 ha mogą być wykorzystane na cele nierolne i nieleśne 
za zgodą wojewody. 
 
Ochrona złóż: 
 
Złożem kopaliny jest nagromadzenie minerałów i skał, których wydobywanie może 
przynieść korzyść gospodarczą. Zgodnie z art. 41 Prawo geologiczne i górnicze z 
dnia 4 lutego 1994 roku, w celu określenia granic złoża, jego zasobów oraz 
geologicznych warunków występowania sporządza się dokumentację geologiczną. 
Udokumentowane złoża kopalin uwzględnia się w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego. Na obszarze gminy udokumentowanych jest 
aktualnie 7 złóż kopalin. Jest to pięć złóż kopalin pospolitych: „Chróścice – 
Siołkowice”, „Siołkowice 2”, „ Chróścice”, „Brzezie – Zachód” i „Brzezie – 
Elektrownia”, jedno złoże wapieni i margli przemysłu cementowego: „Dobrzeń” oraz 
jedno złoże glin ceramiki budowlanej: „Dobrzeń Wielki”. Ponadto 2 złoża zostały 
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wykreślone z Bilansu Zasobów. Są to złoża żwirków filtracyjnych: „Brzezie” i 
„Chróścice”. 
Przed przystąpieniem do wydobywania kopaliny, zgodnie z art. 54, przedsiębiorca, 
na podstawie dokumentacji geologicznej oraz warunków określonych w koncesji, 
sporządza się projekt zagospodarowania złoża. Projekt zagospodarowania złoża 
powinien określać zamierzenia w zakresie: 
 ochrony złóż kopalin, zwłaszcza przez ich racjonalne wykorzystanie; 
 technologii eksploatacji zapewniającej ograniczanie ujemnych skutków wpływu 

na środowisko. 
 
Tereny bogate w złoża naturalne podlegają zakazowi zabudowy i zalesiania aż do 
momentu podjęcia eksploatacji. W przypadku złóż nieudokumentowanych 
powyższy zakaz istnieje do czasu podjęcia jednoznacznej decyzji o zaniechaniu 
eksploatacji. 
 
Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych: 
 
Ochrona wód polega na racjonalnym gospodarowaniu ich zasobami przez 
zapobieganie naruszaniu równowagi przyrodniczej i przeciwdziałanie wywoływaniu 
w wodach zmian powodujących ich nieprzydatność dla ludzi, świata roślinnego i 
zwierzęcego oraz gospodarki narodowej. Ochronie podlegają wody śródlądowe 
powierzchniowe i podziemne oraz obszary ich zasilania. 
 
Teren gminy Dobrzeń Wielki leży w obrębie 4 Głównych Zbiorników Wód 
Podziemnych (GZWP): nr 323: Subzbiornik rzeki Stobrawa, nr 333: Opole – 
Zawadzkie, nr 335: Krapkowice – Strzelce Opolskie, nr 336: Niecka Opolska. Na 
terenach GZWP występują obszary najwyższej ochrony (ONO) i obszary wysokiej 
ochrony (OWO) (Kleczkowski A. S. red., 1999). 
 
Ochrona krajobrazu: 
 
Struktura przestrzenna krajobrazu jest jednym z ważniejszych czynników 
wpływających na wartość przyrodniczą obszaru. Najważniejszymi elementami 
krajobrazu, które powinny podlegać ochronie są: lasy, większe zadrzewienia 
nieleśne, zadrzewienia śródpolne, pasy zieleni wzdłuż dróg i cieków wodnych, 
naturalne łąki w dolinach rzecznych, a także koryta rzek. Lasy, większe 
zadrzewienia lub zwarte, ekstensywnie użytkowane łąki spowalniają szybkość 
odpływu składników mineralnych oraz warunkują prawidłowe krążenie wody, 
pierwiastków i energii w środowisku. Zadrzewienia śródpolne ograniczają erozję 
wietrzną gleb, parowanie wody z gleb, szczególnie w okresie letnim oraz są 
miejscem bytowania gatunków zwierząt żywiących się wieloma szkodnikami 
upraw. Pasy zieleni przydrożnej zapobiegają tworzeniu się zasp śnieżnych na 
drogach. Szczególnie liczne dodatkowe korzyści występują w przypadku 
zachowania mało przekształconych rzek i ich dolin. Ochrona niezajętych przez 
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przemysł, budownictwo, infrastrukturę techniczną i użytkowanie rolnicze dolin 
rzecznych bez obwałowań lub z wałami odsuniętymi daleko od rzeki, zapewnia nie 
tylko prawidłowe funkcjonowanie środowiska, ale także sprzyja lepszemu 
zabezpieczeniu przeciwpowodziowemu miejscowości położonych w dolinach 
rzecznych, ochronie wód rzek przed zanieczyszczeniami obszarowymi 
pochodzenia rolniczego i samooczyszczaniu się tych wód. Takie doliny rzeczne 
pełnią rolę korytarzy ekologicznych zapewniających prawidłowe funkcjonowanie 
zespołów roślinnych i zwierzęcych. Struktura przestrzenna krajobrazu musi być 
odpowiednio uwzględniana w procesie planowania przestrzennego. Zachowaniu 
najistotniejszych obszarów o cennych walorach krajobrazowych służy tworzenie 
form ochrony przyrody wymienionych w art. 6 ustawy o ochronie przyrody z dnia 
16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. Nr 92 poz. 880). 
 
1.10.8. Obszary proponowane do objęcia ochroną. 
 
Przyjęty uchwałą Rady Gminy Dobrzeń Wielki nr XXXI/299/2005 z dnia 22.12.2005 
roku Program Ochrony Środowiska Gminy Dobrzeń Wielki wskazuje 5 kategorii 
obszarów i obiektów kwalifikujących się do objęcia ochroną prawną: 
 
Obszar Chronionego Krajobrazu: 
 
Według art. 23 ustawy o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 roku „obszar 
chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający 
się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na 
możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub 
pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych”. 
 
Program Ochrony Środowiska Gminy Dobrzeń Wielki proponuje utworzenie 
Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Odry”. Granice tego obszaru 
pokrywałyby się mniej więcej z granicą obszaru „Grądy Odrzańskie” wschodzącego 
w skład sieci Natura 2000. 
 
Użytki ekologiczne: 
 
Na podstawie art. 42 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku 
„użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów 
mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej – naturalne 
zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, 
bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, 
wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska 
rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz 
miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania”. 
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Program Ochrony Środowiska Gminy Dobrzeń Wielki proponuje utworzenie 4 
użytków ekologicznych: 
 użytek ekologiczny „Nadwodnik” na obszarze żwirowni w Chróścicach ze 

względu na liczne występowanie rzadkiej w Polsce rośliny – nadwodnika 
trójpręcikowego; 

 użytek ekologiczny „Ziemowit” na obszarze strefy przyujściowej rzeki Małej 
Panwi wraz ze związanymi z doliną rzeki specyficznymi biocenozami 
starorzeczy, wilgotnych łąk zalewowych i pastwisk; 

 użytek ekologiczny „Osoka” na terenie dobrze zachowanych starorzeczy Odry 
z typową roślinnością wodną i szuwarową; 

 użytek ekologiczny „Bobrek” na terenie łąk położonych na północ od 
miejscowości Czarnowąsy. 

 
Zespoły przyrodniczo – krajobrazowe: 
 
Według art. 43 ustawy o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 roku „zespołami 
przyrodniczo – krajobrazowymi są fragmenty krajobrazu naturalnego i 
kulturowego zasługujące na ochronę ze względu na ich walory widokowe lub 
estetyczne”. 
 
Program Ochrony Środowiska Gminy Dobrzeń Wielki proponuje utworzenie 3 
zespołów przyrodniczo – krajobrazowych: 
 zespół przyrodniczo – krajobrazowy „Stawki”. Obiekt położony jest w 

sąsiedztwie linii kolejowej Opole – Wrocław Nadodrze w pobliżu stacji PKP. Są 
to wypełnione wodą wyrobiska surowców piaszczysto – gliniastych; 

 zespół przyrodniczo – krajobrazowy „Podlesie” zlokalizowany pomiędzy 
Świerklami a Czarnowąsami. Proponowany obszar uzupełnia system ochrony 
krajobrazowej w rejonie południowego skraju Stobrawskiego Parku 
Krajobrazowego. Proponowany zespół obejmuje zbiorowiska leśne, łąkowe, 
pastwiskowe i upraw rolnych; 

 zespół przyrodniczo – krajobrazowy „Dolina Brynicy”. Obszar położony jest na 
północnym skraju gminy i obejmuje dolinę rzeki Brynicy na zachód od 
miejscowości Kup. 

 
Stanowiska dokumentacyjne przyrody nieożywionej: 
 
Według art. 41 ustawy o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 roku 
„stanowiskami dokumentacyjnymi są niewyodrębniające się na powierzchni lub 
możliwe do wyodrębnienia, ważne pod względem naukowym i dydaktycznym, 
miejsca występowania formacji geologicznych, nagromadzeń skamieniałości lub 
tworów mineralnych, jaskinie lub schroniska podskalne wraz z namuliskami oraz 
fragmenty eksploatowanych lub nieczynnych wyrobisk powierzchniowych i 
podziemnych”. 
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Program Ochrony Środowiska Gminy Dobrzeń Wielki proponuje utworzenie 6 
stanowisk dokumentacyjnych przyrody nieożywionej: 
 stanowisko dokumentacyjne przyrody nieożywionej „Wydma”. Największa na 

terenie gminy wydma położona w lasach na północny wschód od miejscowości 
Kup; 

 stanowisko dokumentacyjne przyrody nieożywionej „Terasa”. Zróżnicowany 
hipsometrycznie system teras doliny Odry koło miejscowości Czarnowąsy; 

 stanowisko dokumentacyjne przyrody nieożywionej „Starorzecze koło 
Chróścic”; 

 stanowisko dokumentacyjne przyrody nieożywionej „Starorzecze koło 
Dobrzenia Wielkiego”; 

 stanowisko dokumentacyjne przyrody nieożywionej „Starorzecze koło 
Niewodnik”; 

 stanowisko dokumentacyjne przyrody nieożywionej „Starorzecze koło 
Żelaznej”. 

 
Pomniki przyrody: 
 
Program Ochrony Środowiska Gminy Dobrzeń Wielki proponuje objęcie ochroną 3 
okazów drzew pomnikowych: 
 dąb szypułkowy w miejscowości Czarnowąsy w pobliżu odejścia drogi na 

Świerkle; 
 lipa drobnolistna w miejscowości Borki przy ul. Struga; 
 dąb szypułkowy rosnący nad rowem odwadniającym na południe od wsi Otok. 
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2. Uwarunkowania historyczne. 
 
2. 1. Historia i osadnictwo. 
 
Pierwsze ślady osadnictwa na terenie gminy Dobrzeń Wielki pochodzą z okresu 
kilkuset lat p.n.e. Najstarszą osadą w regionie było Opole położone na głównej 
przeprawie przez Odrę. Trasa z Opola, po prawej stronie Odry miała mniejsze 
znaczenie niż dzisiejsza Skorogoszcz i była mniej uczęszczana z powodu 
niedogodności i sezonowości. Rozlewiska Odry, bagna i olbrzymie lasy 
powodowały, że prastare osady: Czarnowąsy, Dobrzeń i Chróścice były osadami 
małymi. Ludzie utrzymywali się z rybołówstwa, myślistwa i zbieractwa.  
 
Dopiero w czasach Silingów te trzy wsie rozwinęły się. Świadczą o tym liczne 
znaleziska. Przede wszystkim fragmenty cmentarzy ciałopalnych i ślady produkcji 
ceramiki oraz żelaza odkryte w tych trzech, największych wsiach. Większość 
znalezisk pochodzi z I do IV wieku n.e. Generalnie mało wiadomo o czasach 
prehistorycznych, głównie dlatego, że wyroby i budowle (poza ceramiką i 
niektórymi wyrobami z brązu i żelaza) były drewniane i do dziś się nie zachowały. 
Bogato natomiast udokumentowana jest ceramika użytkowa, cmentarna oraz 
ozdoby, broń i niektóre narzędzia. Silingowie odeszli na zachód w 406 roku, a 
przybyłe na te tereny plemiona słowiańskie już w VI wieku n.e., zwane są w 
źródłach "Opolinii" czyli Opolanie. Oznacza to, że gród na opolskim Ostrówku był 
już w tym czasie znaczącym ośrodkiem. O ile nazwa wsi Dobrzeń: Dobern, 
Doberna może pochodzić od Silingów, to Czarnowąsy i Chróścice nazwane zostały 
przez słowiańskich Opolan. 
 
Pierwsze pisane źródło mówiące o Czarnowąsach, Dobrzeniu Wielkim i Dobrzeniu 
Małym pochodzi z 1228 roku i jest to dokument dotyczący przeniesienia klasztoru z 
Rybnika (utworzonego w 1211 roku) do Czarnowąs. Nie oznacza to wcale, że wsie 
te dopiero powstały. Jeśli książę opolski Kazimierz stara się o utworzenie w 
Czarnowąsach klasztoru Norbertanek, to znaczy, że chce on podnieść okolicę 
gospodarczo, społecznie i kulturalnie. W tamtym czasie to właśnie klasztory były 
ośrodkami postępu. Klasztor nie mógł powstać na dziewiczym terenie. Dlatego 
uznać trzeba, że wsie nadane przez Kazimierza klasztorowi stanowiły bazę dla 
jego działalności czyli funkcjonowały gospodarczo i zapewniały warunki do 
działalności klasztoru. Kazimierz nadał w 1228 roku Czarnowąsy i Dobrzeń Mały 
klasztorowi, podobnie jak Żelazną, Stradunię, Zużelę, Skorogoszcz, Walce i wiele 
innych, pozostawiając sobie Dobrzeń Wielki, jako wieś książęcą, obciążając go 
jednocześnie powinnościami na rzecz klasztoru w zamian za świadczenie dla tej 
wsi usług duszpasterskich. 
 
Pierwsze źródło historyczne, mówiące o wsi Chróścice pochodzi z 1268 roku i 
związane jest z nadaniem jej prawa niemieckiego. Wieś musiała już istnieć skoro 
zmienia się jej status. Chróścice należały do książąt dolnośląskich. Dopiero w 1321 
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roku obszar po Stobrawę, w tym też Chróścice, został włączony do księstwa 
opolskiego. Od tego czasu Chróścice były, tak jak Dobrzeń, wsią należącą do 
księcia. 
 
Tereny dzisiejszej wsi Kup należały do Dobrzenia. Osadnictwo rozpoczęło się w 
1607 roku od wybudowania przez niejakiego Lorenza Slensagka z Chróścic młyna 
na tzw. Kupie. Nazwa Stary Kup powstała dopiero z chwilą ulokowania w 1780 
roku nowej kolonii rzemieślniczej nazwanej Kupp. Kolonię zbudowano według 
planów architekta z Brzegu – Drenkhana na gruntach młynarza o nazwisku 
Thomas Lellek, który za odstąpienie terenów pod kolonię otrzymał 32 morgi lasu. 
Wybudowanie kolonii kosztowało 14 tys. talarów. Budowę ukończono i zasiedlono 
w 1782 roku. Pierwszymi osadnikami byli: cieśla, kowal, bednarz, ceglarz, 
kołodziej, krawiec, karczmarz i chirurg. Wybudowano Urząd Rentowy z wieżą i 
zegarem oraz kościół ewangelicki. W roku 1847 powstał w Kup sąd. Wieś miała 
formę okrągłą, a jej mieszkańcy byli dostarczycielami okolicznym osadom wyrobów 
rzemieślniczych i usług. Istniał tam też browar i gorzelnia. W 1787 roku w kolonii 
Kup mieszkało już 213 osób. Kościół katolicki wybudowano dopiero w 1897 roku. 
 
Świerkle (Horst) i Brzezie (Finkenstein) powstały w 1773 roku tak jak Kup, jako 
kolonie w ramach planu zasiedlania Śląska przez króla Prus Fryderyka II. Pierwsza 
wzmianka o Krzanowicach pochodzi z 1450 roku, a dotyczy dziesięciny z tej osady 
dla klasztoru w Czarnowąsach. Niewiele tylko starsze od Brzezia, Świerkli i Kup są 
Borki. Pierwszy dokument, który je wymienia pochodzi z 1724 roku.  
 
2. 2. Zabytki.  
 
Zabytki architektury i budownictwa występują na terenie całej gminy. Są to: 
kościoły, plebanie, budynki mieszkalne i gospodarcze. Zachowały one elementy 
pierwotnych układów urbanistycznych. W okresie powojennym stopień zachowania 
historycznie ukształtowanych układów zabudowy poszczególnych miejscowości nie 
uległ zasadniczym zmianom. Obecnie na terenie gminy 105 obiektów objętych jest 
ewidencją konserwatorską, z czego 7 figuruje w rejestrze zabytków. 
  
Obiekty, zespoły i założenia wpisane do rejestru zabytków objęte są rygorami 
ochrony konserwatorskiej, wynikającymi z przepisów ustawy o ochronie zabytków i 
opiece nad zabytkami (DZ.U. z 2003 roku, nr 1568, poz. 162). Odnośnie obiektów 
zabytkowych obowiązuje bezwzględny priorytet wymagań i ustaleń 
konserwatorskich nad względami wynikającymi z działalności inwestycyjnej. Należy 
dążyć do pełnej rewaloryzacji zabytków. Wszelkie działania podejmowane przy 
zabytkach wymagają pisemnego pozwolenia wojewódzkiego konserwatora 
zabytków.  
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TABELA 14: Gmina Dobrzeń Wielki – wykaz obiektów znajdujących się w rejestrze. 
 

Miejscowość Obiekt Wiek Rejestr  
zabytków 

Borki kaplica – dzwonnica  2 poł. XVIII 636/59 
 
Czarnowąsy 

Zespół Klasztorny Norbertanek:  
 kościół par. p.w. św. Norberta;
 klasztor 

 
XIII – XVIII  

762/64  
z 02.04.1964

Czarnowąsy cmentarz parafialny - 219/89  
z 28.09.1989

Czarnowąsy kościół p.w. św. Anny  
(spalony) 

XVII, XIX 104/54  
z 28.05.1954

Dobrzeń Wielki kościół odpustowy  
p.w. św. Rocha 

1658, XVIII 105/54  
z 02.06.1954

Kup cmentarz rzymsko – katolicki  1899 287/92  
z 06.11.1992

Kup cmentarz ewangelicki 1857 286/92  
z 06.11.1992

 
Ochroną konserwatorską objęte zostały także zespoły i obiekty ujęte w 
wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków. Są to zespoły i obiekty o istotnych 
lokalnych walorach historycznych, kulturowych i krajobrazowych. Dla obiektów 
wymienionych w ewidencji zabytków, a znajdujących się w strefach ochrony 
konserwatorskiej, obowiązują ustalenia sformułowane dla poszczególnych stref. 
Dla prac remontowych i modernizacyjnych, związanych z rozbudową i przebudową 
obiektów oraz dla prac rozbiórkowych prowadzonych przy zabytkach znajdujących 
się poza strefami i uwzględnionych w ewidencji należy uzyskać uzgodnienie 
wojewódzkiego konserwatora zabytków. Wojewódzka ewidencja zabytków 
architektury i budownictwa obejmuje różne obiekty nieruchome powstałe prze 1945 
rokiem, w których późniejsza działalność nie zatarła cech świadczących o ich 
historycznym rodowodzie. Stanowią one charakterystyczne przykłady działalności 
budowlanej dawnych epok lub posiadają znaczące w skali lokalnej walory 
artystyczno – architektoniczne. 
 
2. 3. Stanowiska archeologiczne. 
 
Gminny zasób wartości kulturowych podlegających ochronie uzupełnia 109 
stanowisk archeologicznych, z czego 11 figuruje w rejestrze zabytków. 
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TABELA 15: Gmina Dobrzeń Wielki – wykaz stanowisk archeologicznych 
wpisanych do rejestru zabytków. 
 

Miejscowość Obiekt / chronologia Numer  
rejestru 

Chróścice Osada produkcyjna – kultura przeworska  
(okres wpływów rzymskich) 

A – 617/84 

Chróścice Cmentarzysko – kultura łużycka  
(późny okres epoki brązu) 

A – 618/84 

Czarnowąsy Cmentarzysko – kultura łużycka  
(V okres epoki brązu) 

A – 20/65 

Czarnowąsy Osada – okres wpływów rzymskich (IV w.) A – 419/76 
Czarnowąsy Osada – kultura łużycka A – 425/76 
Czarnowąsy Osada – okres wpływów rzymskich;  

wczesne średniowiecze i średniowiecze 
A – 626/84 

Czarnowąsy Osada – kultura łużycka;  
okres wpływów rzymskich 

A – 420/76 

Czarnowąsy Osada – kultura łużycka;  
okres wpływów rzymskich 

A – 426/76 

Czarnowąsy Osada – neolit; średniowiecze A – 788/88 
Dobrzeń Mały Cmentarzysko – kultura łużycka (halsztat) A – 329/71 
Dobrzeń Wielki Cmentarzysko – kultura łużycka  

(IV – V okres epoki brązu) 
A – 23/65 

 
2. 4. Strefy konserwatorskie. 
 
Walory kulturowe chronione są także prawem miejscowym, to jest poprzez 
ustanowienie stref ochrony konserwatorskiej w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego. Obecnie na terenie gminy Dobrzeń Wielki nie 
ma prawnie usankcjonowanych stref konserwatorskich, niemniej występujące tutaj 
zasoby kulturowe i krajobrazowe proponuje się objąć ochroną konserwatorską. 
Typy oraz granice ewentualnych stref należy, w porozumieniu z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków, rozważyć na etapie opracowywania zmiany Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz ująć w nowo 
opracowywanych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 
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3. Sfera społeczna. 
 
3. 1. Struktura funkcjonalno – przestrzenna. 
 
Gmina Dobrzeń Wielki pomimo, że jest samorządową jednostką wiejską, ma 
wielofunkcyjny charakter z wiodącą rolą sektora rolnego i przemysłowego. 
Zdecydowana większość mieszkańców pracuje w miejscowych zakładach 
produkcyjnych i rolnictwie. Pozostała grupa pracuje w sektorze usługowym. W 
oparciu o analizy przeprowadzone na podstawie zebranych materiałów 
inwentaryzacyjnych oraz na podstawie występujących powiązań komunikacyjnych i 
funkcjonalnych, można przyjąć następujący system obsługi ludności gminy: 
 
Ośrodek gminny głównego poziomu obsługi, o zasięgu lokalnym obsługujący w 
zakresie usług ponadpodstawowych teren całej gminy – miejscowość Dobrzeń 
Wielki. Pełni ona funkcję administracyjną, stanowi ośrodek koncentracji usług dla 
ludności oraz obsługi rolnictwa. Tym samym Dobrzeń Wielki pełni funkcję 
lokalnego centrum rozwoju, które jest istotnym czynnikiem wzrostu i kumuluje 
usługi oraz inne działalności gospodarcze w skali umożliwiającej społeczny i 
ekonomiczny rozwój sąsiadujących z nimi miejscowości. 
 
Ośrodki pośredniego poziomu obsługi z poszerzonym programem 
usługowym, współpracujące z ośrodkiem gminnym – wsie: Czarnowąsy, 
Chróścice oraz Kup. Są to ośrodki stanowiące etap pośredni w kompleksowym 
systemie obsługi ludności, szczególnie w zakresie usług oświaty, opieki zdrowotnej 
i usług rynkowych, o odpowiednio dużej liczbie ludności w rejonie obsługi. 
 
Pozostałe ośrodki, o zróżnicowanych funkcjach: produkcyjnych, usługowych i 
rolniczych, obsługujące ludność w podstawowym zakresie usług. Zaliczyć do nich 
można pozostałe wsie: Dobrzeń Mały, Borki, Świerkle, Krzanowice i Brzezie.  
 
Ta ostatnia miejscowość (Brzezie) pełni specyficzną rolę w strukturze funkcjonalno 
– przestrzennej gminy Dobrzeń Wielki. Pomimo, że zamieszkuje ją najmniejsza 
ilość mieszkańców w gminie, to właśnie na jej terenie zlokalizowanych jest 
najwięcej miejscowych zakładów produkcyjnych. Powodem takiego stanu jest 
przede wszystkim obecność BOT Elektrowni Opole SA i kooperujących z nią 
podmiotów. 
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3. 2. Demografia. 
 
3.2.1. Podstawowe dane o ludności. 
 
Podstawowymi miernikami charakteryzującymi zbiorowość ludzką jest jej 
liczebność i rozmieszczenie. Gmina wiejska Dobrzeń Wielki 31 grudnia 2003 roku 
liczyła 14193 mieszkańców. Zamieszkiwało ją 6848 mężczyzn oraz 7345 kobiet. 
Współczynnik feminizacji, to jest stosunek liczby kobiet na 100 mężczyzn wynosi 
107 i jest zbliżony do średniej dla powiatu opolskiego – 105 jak i do wartości 
charakteryzującej województwo opolskie – 106. 
 
Na 1 km² powierzchni gminy przypada 156 mieszkańców. Gęstość zaludnienia jest 
więc blisko 2 razy wyższa od średniej dla powiatu oraz blisko o połowę wyższa od 
średniej w województwie (odpowiednio 85 i 112 osób / km²). Współczynnik 
występujący w gminie Dobrzeń Wielki jest dość wysoki jak dla gminy wiejskiej, a na 
jego wartość znaczny wpływ ma bezpośrednie sąsiedztwo aglomeracji opolskiej.  
 
TABELA 16: Gmina Dobrzeń Wielki – współczynnik feminizacji i gęstość 
zaludnienia w 2003 roku. 
 

Wyszczególnienie Gmina  
Dobrzeń Wielki 

Powiat  
Opolski 

Województwo 
Opolskie 

Współczynnik feminizacji 107 105 106,24 
Gęstość zaludnienia 155,97 85,41 112,16 

 
RYCINA 3: Gmina Dobrzeń Wielki – zaludnienie w latach 1975 – 2004. 
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TABELA 17: Gmina Dobrzeń Wielki – zaludnienie w latach 1975 – 2004. 
 

Rok Liczba ludności 
1975 13714 
1980 12955 
1985 12431 
1991 13227 
1992 13385 
1995 14107 
1996 14258 
1997 14227 
1998 14279 
1999 14366 
2000 14193 
2001 14166 
2002 14187 
2003 14193 
2004 14131 

 
Na przestrzeni ostatnich 30 lat obserwowane są ciągłe zmiany w liczbie ludności 
gminy Dobrzeń Wielki. Obecna liczba ludności (2004 rok) zbliżona jest do tej z 
początku badanego okresu (1975 rok). Najgwałtowniejsze zmiany w liczbie 
mieszkańców w krótkim okresie czasu zaszły pomiędzy 1975 a 1985 rokiem. 
Wtedy to liczba ludności gminy spadła z 13714 do 12431, czyli o 1283 osoby, to 
jest o ponad 9 %. Ówczesna tendencja spadkowa, zwłaszcza w pierwszej połowie 
lat 80 – tych XX wieku, spowodowana była głównie emigracją zagraniczną, 
charakterystyczną dla tej części Polski po wprowadzeniu stanu wojennego. Spadek 
liczby ludności w drugiej połowie lat 70 – tych XX wieku był również 
charakterystyczny dla wielu gmin wiejskich. Poza wyjazdem zagranicę dotyczył 
również migracji ze wsi do dynamicznie rozwijających się ówcześnie, głównie 
poprzez industrializację, ośrodków miejskich. Natomiast począwszy od lat 90 – 
tych XX wieku tendencje osadnicze uległy zmianie. Od tego czasu to ludność 
miejska osiedla się na terenach wiejskich, zwłaszcza w miejscowościach 
położonych względnie blisko dużych aglomeracji miejskich. Pomiędzy 1991 a 1999 
rokiem liczba ludności gminy Dobrzeń Wielki wzrosła z 13227 do 14336 
mieszkańców, czyli o 1109 osób, to jest o ponad 8 %. Począwszy od 1999 roku 
liczba mieszkańców gminy Dobrzeń Wielki powoli, aczkolwiek systematycznie 
spada i w 2004 roku zbliżyła się do poziomu z 1995 roku. Tym razem głównym 
powodem tendencji spadkowych jest zmniejszający się z roku na rok przyrost 
naturalny. 
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TABELA 18: Gmina Dobrzeń Wielki – rozkład zaludnienia według miejscowości w 
2005 roku. 
 

Miejscowość Liczba mieszkańców 
Borki 546 
Brzezie 252 
Chróścice 2902 
Czarnowąsy 3107 
Dobrzeń Mały 749 
Dobrzeń Wielki 4291 
Kup 1222 
Krzanowice 383 
Świerkle 543 

 
Najludniejszą miejscowością w gminie jest Dobrzeń Wielki, w którym mieszka 1/3 
mieszkańców gminy (4291 osób). Drugą co do liczebności miejscowością jest wieś 
Czarnowąsy (3107 osób). Powyżej 1000 mieszkańców liczą także wsie: Chróścice 
(2902) oraz Kup (1222). Więcej niż 500 mieszkańców liczą 3 miejscowości: 
Dobrzeń Mały (749), Borki (546) oraz Świerkle (543). Pozostałe 2 miejscowości to: 
Krzanowice – 383 mieszkańców oraz Brzezie – 252 mieszkańców. 
 
3.2.2. Struktura wieku mieszkańców. 
  
Na liczbę ludności decydujący wpływ mają dwa czynniki: ruch naturalny oraz 
wędrówkowy ludności. Te z kolei zdeterminowane są przez strukturę ludności 
według wieku i płci. Struktura ludności według wieku określa proces starzenia się 
ludności, definiowany najogólniej jako zmiany stanu i struktury według wieku 
ludności, polegające na wzroście w ogólnej liczbie udziału osób starszych. Za 
granicę starości przyjmuje się umownie wiek 60 lat. Obecnie ludność województwa 
opolskiego, podobnie jak całej Polski starzeje się. Jednak na wsi i w małych 
miastach udział dzieci i młodzieży jest nadal znaczny co powoduje, że pod 
względem struktury wieku mieszkańców gminę Dobrzeń Wielki obecnie możemy 
określić jako jednostkę młodą. 
 
TABELA 19: Gmina Dobrzeń Wielki – ludność według wieku w 2002 roku. 
 

Grupa wieku Liczba mieszkańców 
1 2 

0 – 2 329 
3 – 6 613 

7 – 14 1608 
15 – 17 700 
18 – 19 432 
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1 2 
20 – 29 2204 
30 – 39 2670 
40 – 49 2087 
50 – 59 1183 
60 – 64 768 

65 i więcej 1648 
 
TABELA 20: Gmina Dobrzeń Wielki – struktura ludności według wieku w 2002 
roku. 
 

 
Grupa wieku 

Gmina  
Dobrzeń Wielki 

(%) 

Powiat  
Opolski  

(%) 

Województwo 
Opolskie  

(%) 
0 – 2 2,31 2,51 2,64 
3 – 6 4,30 3,95 4,07 

7 – 14 11,29 10,76 10,84 
15 – 17 4,92 5,21 5,16 
18 – 19 3,03 3,66 3,59 
20 – 29 15,48 15,39 15,44 
30 – 39 18,75 15,91 14,03 
40 – 49 14,65 15,84 15,83 
50 – 59 8,31 9,61 11,22 
60 – 64 5,39 5,16 4,89 

65 i więcej 11,57 12,00 12,29 
 
22,82 % mieszkańców zameldowanych w gminie, to jest 3250 osób liczy poniżej 18 
roku życia. Natomiast 17,90 % obywateli – 2550 osób nie ukończyło jeszcze 14 
roku życia. Struktura mieszkańców gminy Dobrzeń Wielki według wieku jest bardzo 
zbliżona do wartości charakteryzujących zarówno populację powiatu jak i 
województwa opolskiego, prezentując się nieco korzystniej w młodszych i 
starszych kategoriach wiekowych. 
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RYCINA 4: Gmina Dobrzeń Wielki – struktura ludności według wieku w 2002 roku. 
 

 
Korzystny rozkład demograficzny ludności potwierdza struktura mieszkańców w 
wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym. Przez ludność w wieku produkcyjnym 
rozumie się ludność w wieku zdolności do pracy. Dla mężczyzn przyjęto wiek 18 – 
64 lata, a dla kobiet 18 – 59 lat. 
 
TABELA 21: Gmina Dobrzeń Wielki – ludność wieku produkcyjnego i 
nieprodukcyjnego w 2003 roku. 
 

 
Ludność w wieku 

Gmina  

Dobrzeń Wielki 

Gmina  
Dobrzeń Wielki

(%) 

Powiat  
Opolski 

(%) 

Województwo 
Opolskie  

(%) 
Przedprodukcyjnym 3035 21,38 20,85 21,18 
Produkcyjnym 9051 63,77 63,93 63,52 
Poprodukcyjnym 2107 14,85 15,23 15,30 

 
Obywatele wieku nieprodukcyjnego (przedprodukcyjni i poprodukcyjni) stanowią 
36,23 % całej zbiorowości. Od kilku lat rośnie, także w ujęciu relatywnym, 
zbiorowość mieszkańców zdolnych do pracy. Wpływ na to ma wejście w wiek 
dorosły osób z wyżu demograficznego, urodzonych w latach 1978 – 1983. 
Jednocześnie zmniejsza się tak zwane „obciążenie” ludności jej nieprodukcyjną 
częścią. Struktura wieku produkcyjnego i nieprodukcyjnego mieszkańców gminy 
Dobrzeń Wielki nie odbiega od średnich wartości przyporządkowanych dla powiatu 
i województwa. 
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RYCINA 5: Gmina Dobrzeń Wielki – ludność w wieku produkcyjnym i 
nieprodukcyjnym w 2003 roku. 
 

 
Współczynnik obciążenia demograficznego, ustalony jako stosunek ludności 
nieprodukcyjnej do liczebności wieku produkcyjnego dla gminy Dobrzeń Wielki 
wynosi 0,57 i jest nieznacznie wyższy od średniej w powiecie opolskim (0,56) i 
równy wskaźnikowi dla województwa opolskiego (0,57). Jego wartość rozkłada się 
korzystnie, ponieważ wśród obywateli „nieprodukcyjnych” jest 1,5 razy więcej osób 
„przedprodukcyjnych” niż „poprodukcyjnych”. Odnotowując jednak zmiany struktury 
mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym oraz rosnącą liczebność roczników 
poprodukcyjnych, za kilkanaście lat można przewidywać odwrócenie 
dotychczasowych tendencji wskaźników „obciążenia”. 
 
3.2.3. Ruch naturalny i wędrówkowy ludności. 
 
Na przyrost naturalny ludności składają się zmiany w jej liczbie, powodowane 
przez urodzenia i zgony. Charakteryzujące go wartości określają nie tylko strukturę 
populacji według płci i wieku, ale także liczbę zawartych małżeństw, osób w wieku 
rozrodczym oraz zgonów. Wartości charakteryzujące ruch naturalny gminy 
Dobrzeń Wielki w 2003 roku nie odbiegają od średniej dla powiatu i województwa. 
Wpływ na to mają szczególnie: podobny wskaźnik małżeństw i urodzeń oraz 
podobny wskaźnik zgonów. Jednak z drugiej strony należy wziąć pod uwagę fakt 
stosunkowo niskiej populacji gminy Dobrzeń Wielki powodującej, że nawet 
jednostkowe przypadki mogą wyraźnie wpłynąć na końcowy obraz poszczególnych 
wskaźników statystycznych. 
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Przeciętna stopa przyrostu naturalnego na wsi jest wyższa niż w mieście. Ta 
tendencja nie utrzymuje się jednak w województwie opolskim i gminie Dobrzeń 
Wielki. Współczynnik przyrostu naturalnego w 2003 roku był ujemny i wyniósł –1,3 
‰ i był podobny do średniej dla powiatu opolskiego –1,1 ‰ oraz całego 
województwa (-1,2 ‰). 
 
TABELA 22: Gmina Dobrzeń Wielki – ruch naturalny ludności w 2003 roku.  
 

Ruch naturalny ludności Wartości bezwzględne 
Małżeństwa 50 
Urodzenia żywe 90 
Zgony  108 
Przyrost naturalny -18 
Saldo migracji 18 

 
Współczynnik małżeństw, to jest liczba zawartych małżeństw na 1000 ludności 
ogółem, w 2003 roku w gminie Dobrzeń Wielki wyniósł 3,6 i był niższy od wartości 
dla powiatu (4,3) oraz województwa (4,5). Współczynnik rodności, określający 
liczbę urodzeń żywych badanego okresu na 1000 ludności ogółem, wyniósł w 2003 
roku 6,4 i był również niższy od średniej dla powiatu (6,9) oraz województwa (7,7). 
Natomiast umieralność społeczeństwa, mierzona współczynnikiem zgonów (liczba 
zgonów na 1000 ludności), wyniosła 7,7 i była niższa od wartości charakteryzującej 
powiat (8,0) i województwo opolskie (8,9). 
 
TABELA 23: Gmina Dobrzeń Wielki – podstawowe współczynniki określające ruch 
naturalny ludności w 2003 roku. 
 

Współczynnik Gmina  
Dobrzeń Wielki 

Powiat  
Opolski 

Województwo 
Opolskie 

Małżeństwa 3,6 4,3 4,5 
Urodzenia żywe 6,4 6,9 7,7 
Zgony 7,7 8,0 8,9 
Przyrost naturalny -1,3 -1,1 -1,2 
Saldo migracji +1,29 -1,49 -4,00 

 
Migracje są drugim, obok przyrostu naturalnego, czynnikiem wpływającym 
bezpośrednio na liczbę ludności oraz jej rozmieszczenie. Obecna tendencja 
przemieszczania się, szczególnie młodych mieszkańców, z mniejszych do 
większych ośrodków osiedleńczych wewnątrz kraju oraz wyjazdy za granicę 
charakteryzujące szczególnie województwo opolskie powodują, że saldo migracji 
wielu gmin województwa opolskiego jest ujemne. Jednakże pomimo tych zjawisk 
saldo migracji w gminie Dobrzeń Wielki jest dodatnie. Decydują o tym głównie 
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osiedlający się na terenie gminy mieszkańcy pobliskiego Opola (migracje z miasta 
na wieś). 
TABELA 24: Gmina Dobrzeń Wielki – ruch wędrówkowy ludności w 2003 roku. 
 

Napływ2 Odpływ3 
ogółem z  

miast 
z  

zagranicy
ogółem do  

miast 
za  

granicę 

Saldo 
migracji 
ogółem 

237 145 22 219 49 121 18 
 
Saldo migracji stałej liczone na 1000 ludności wyniosło w 2003 roku 1,29 i było 
znacznie wyższe od średniej dla powiatu (-1,49) i województwa opolskiego (-4,00). 
Przyrost rzeczywisty dla gminy Dobrzeń Wielki, liczony jako suma wartości 
przyrostu naturalnego oraz salda migracji wyniósł w 2003 roku 0. 
 
3. 3. Rynek pracy. 
 
3.3.1. Podmioty gospodarki narodowej4 zarejestrowane w rejestrze REGON. 
 
Gmina ma charakter przemysłowo – rolniczy. Z jednej strony mieszkańcy gminy 
znajdują zatrudnienie we własnych gospodarstwach rolnych, których według 
Powszechnego Spisu Rolnego z 2002 roku było 1427 (w tym 821 to działki rolne o 
powierzchni od 0,1 do 1,0 ha), zaś z drugiej w jednym z największych zakładów 
przemysłowych województwa: BOT Elektrownia Opole SA oraz w innych 
miejscowych zakładach przemysłowych, których przybywa z racji bliskości 
aglomeracji opolskiej. Pozostała część mieszkańców utrzymuje się z usług i 
rzemiosła produkcyjnego. Są to przede wszystkim firmy zajmujące się: handlem, 
budownictwem oraz zakłady rzemieślnicze. Część mieszkańców pracuje poza 
granicami gminy np.: w Opolu. Ponadto miejsca i charakteru pracy znacznej części 
mieszkańców nie sposób określić, bowiem wyjeżdżają oni do pracy zagranicę. 
Najczęściej do Niemiec lub Holandii.  
 
Na koniec 2003 roku urząd zarejestrował 967 podmiotów gospodarki narodowej w 
rejestrze REGON. 
 
TABELA 25: Gmina Dobrzeń Wielki – formy własności podmiotów gospodarki 
narodowej będących w rejestrze REGON w 2003 roku. 
 

Formy własności Liczba podmiotów 
1 2 

Zakłady publiczne (państwowe) 42 
Spółki handlowe 72 

                                                           
2 Zameldowania na pobyt stały. 
3 Wymeldowania z pobytu stałego. 
4 Bez osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne. 
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Spółki cywilne 60 
Spółdzielnie 5 

1 2 
Fundacje, stowarzyszenia i organizacje 
społeczne 

11 

Osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą 

740 

Inne formy własności prywatnej 37 
 
Własnością publiczną są 42 podmioty, natomiast prywatną 925 przedsiębiorstw, to 
jest 95,66 % ogółu. Spośród firm prywatnych 740 to zakłady należące do osób 
fizycznych, co stanowi 80 % ogółu podmiotów sektora prywatnego. Należy 
nadmienić, że wśród 72 spółek prawa handlowego 29 posiada kapitał zagraniczny. 
 
TABELA 26: Gmina Dobrzeń Wielki – struktura podmiotów gospodarczych według 
form własności w 2003 roku. 
 

 
Forma własności 

Gmina 
Dobrzeń  

Wielki (%) 

Powiat  
Opolski 

(%) 

Województwo 
Opolskie  

(%) 
Zakłady publiczne 4,34 3,98 5,90 
Spółki handlowe 7,45 4,24 4,72 
Spółki cywilne 6,20 5,56 7,15 
Spółdzielnie 0,52 0,51 0,62 
Fundacje, stowarzyszenia i 
organizacje społeczne 

1,14 1,74 1,90 

Osoby fizyczne prowadzące 
działalność gospodarczą 

76,53 80,67 75,38 

Inne formy własności  
prywatnej 

3,83 3,29 4,33 

 
Powyższe uwarunkowania w gminie Dobrzeń Wielki nieznacznie różnią się od 
przeciętnej dla powiatu i województwa. Wśród przedsiębiorstw z Dobrzenia 
Wielkiego jest stosunkowo najmniej podmiotów z sektora publicznego, zaś 
najwięcej (blisko dwukrotnie) spółek handlowych, co potwierdza popularność gminy 
jako dobrego miejsca na lokalizowanie dochodowych inwestycji. 
 
Poniższa tabela przedstawia rozkład podmiotów gospodarki narodowej, będących 
w rejestrze REGON według sekcji PKD. Dokonano w niej także dodatkowego 
pogrupowania, np.: ujmując pod pojęciem przemysł: górnictwo i kopalnictwo, 
działalności produkcyjne i przetwórstwo przemysłowe. W skład sekcji handel i 
naprawy wchodzą: handel hurtowy i detaliczny, naprawy pojazdów mechanicznych, 
motocykli oraz artykułów przeznaczenia osobistego i użytku domowego. 
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TABELA 27: Gmina Dobrzeń Wielki – podmioty gospodarki narodowej 
zarejestrowane w rejestrze REGON według sekcji PKD w 2003 roku. 
 

Sekcje według PKD Ilość podmiotów 
Ogółem 967 
Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo 45 
Przemysł 136 
Budownictwo 180 
Handel i naprawy 232 
Hotele i restauracje 21 
Transport, gospodarka magazynowa 
i łączność 

62 

Pośrednictwo finansowe 22 
Obsługa nieruchomości i firm; nauka 142 
Pozostałe sekcje 127 

 
Spośród wymienionych sekcji najwięcej firm (232) prowadzą działalność związaną 
z handlem i naprawami. 180 podmiotów zajmuje się budownictwem, natomiast 136 
przemysłem (z czego 134 przetwórstwem przemysłowym). Te trzy grupy stanowią 
łącznie blisko 57 % wszystkich zarejestrowanych firm.  
 
RYCINA 6: Gmina Dobrzeń Wielki – struktura podmiotów gospodarki narodowej 
zarejestrowanych w rejestrze REGON według sekcji PKD w 2003 roku. 
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TABELA 28: Gmina Dobrzeń Wielki – struktura podmiotów gospodarki narodowej 
zarejestrowanych w rejestrze REGON według sekcji PKD w 2003 roku. 
 

 
Sekcje według PKD 

Gmina  
Dobrzeń Wielki (%)

Powiat 
Opolski (%) 

Województwo 
Opolskie (%) 

Rolnictwo, łowiectwo  
i leśnictwo 

4,65 6,62 3,85 

Przemysł 14,06 12,42 9,50 
Budownictwo 18,61 14,82 10,50 
Handel i naprawy 23,99 27,43 30,91 
Hotele i restauracje 2,17 3,06 3,04 
Transport, gospodarka  
magazynowa i łączność 

6,41 6,54 5,99 

Pośrednictwo finansowe 2,28 3,36 4,05 
Obsługa nieruchomości  
i firm; nauka 

14,68 13,14 18,31 

Pozostałe sekcje 13,13 12,62 13,84 
 
Udział większości sekcji jest zbliżony do wartości charakteryzujących powiat oraz 
województwo opolskie. Na terenie gminy Dobrzeń Wielki w porównaniu z powiatem 
i województwem jest stosunkowo najmniej podmiotów z sekcji: rolnictwo, łowiectwo 
i leśnictwo, handel i naprawy, hotele i restauracje oraz pośrednictwo finansowe, 
zaś najwięcej z sekcji: przemysł (przetwórstwo przemysłowe) i budownictwo. O 
fakcie istnienia tych ostatnich, rzadko spotykanych na taką skalę w gminach 
wiejskich, decydują wspomniane już korzystne warunki lokalizacyjne.  
 
3.3.2. Zatrudnienie. 
 
Według danych z końca 2003 roku liczba pracujących5 w gospodarce narodowej 
na obszarze gminy Dobrzeń Wielki wyniosła 3725 osób. Pracujących kobiet było 
1283 i stanowiły 34,44 % ogółu pracujących. 
 
TABELA 29: Gmina Dobrzeń Wielki – pracujący w 2003 roku według sekcji PKD. 
 

Pracujący Liczba pracujących 
Ogółem 3725 
Sektor rolniczy 45 
Przemysł i budownictwo 2298 
Usługi rynkowe 723 
Usługi nierynkowe 659 
Na 1000 ludności 262 

                                                           
5 Według faktycznego stałego miejsca pracy; bez podmiotów o liczbie pracujących do 9 
osób oraz pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie. 



Gmina Dobrzeń Wielki                                                                                                             Strona 57 

STRATEGIA ROZWOJU 
REGIOPLAN sp. z o.o.                                            Wrocław                                            30 sierpnia 2007 

 
 
 
TABELA 30: Gmina Dobrzeń Wielki – struktura pracujących w gospodarce 
narodowej według sekcji PKD w 2003 roku. 
 

 
Pracujący 

Gmina  
Dobrzeń Wielki

(%) 

Powiat  
Opolski 

(%) 

Województwo 
Opolskie  

(%) 
Sektor rolniczy 1,21 3,74 4,07 
Przemysł i budownictwo 61,69 50,55 38,93 
Usługi rynkowe 19,41 20,23 27,18 
Usługi nierynkowe 17,69 25,48 29,83 
Na 1000 ludności 262 119 176 

 
RYCINA 7: Gmina Dobrzeń Wielki – struktura pracujących w 2003 roku. 
 

 
Niniejsze statystyki nie odzwierciedlają faktycznej struktury zatrudnienia na terenie 
gminy, powiatu i województwa. Odnoszą się bowiem do liczby pracujących, 
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pracujących w większych podmiotach gospodarczych. Jednakże na podstawie 
powyższej ryciny i tabeli obserwujemy naturalną prawidłowość. Liczba pracujących 
w przemyśle jest wysoka w uprzemysłowionej gminie Dobrzeń Wielki, bowiem 
większość tych zakładów to jednostki o znacznym zatrudnieniu. Natomiast odsetek 
pracujących w sektorze rolniczym jest śladowy i potwierdza prawidłowość, że 
większość firm zajmujących się rolnictwem to gospodarstwa indywidualne 
(rodzinne). Należy nadmienić, że zaprezentowane wyniki są ewenementem na 
skalę województwa, bowiem dotyczą gminy wiejskiej. 
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3. 4. Bezrobocie. 
 
3.4.1. Bezrobocie w latach 1998 – 2005. 
 
Jednym z ważniejszych kryteriów oceny warunków bytu mieszkańców jest 
możliwość uzyskania zatrudnienia. Zjawiskiem, które nieustannie wywiera istotny 
wpływ na poziom życia ludności jest bezrobocie. 30 września 2005 roku Powiatowy 
Urząd Pracy w Opolu zarejestrował 531 bezrobotnych z terenu gminy Dobrzeń 
Wielki. Oznacza to, że na 100 osób w wieku produkcyjnym 5,87 % zarejestrowano 
jako bezrobotne. Współczynnik obliczany w stosunku do 100 osób czynnych 
zawodowo jest wyższy, jednakże i tak kształtuje się na zdecydowanie niższym 
poziomie w stosunku do innych gmin wiejskich województwa opolskiego. Powodem 
takiego stanu jest głównie opisywane wcześniej zjawisko dotyczące masowych 
wyjazdów do pracy zagranicę. 
 
TABELA 31: Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie opolskim i 
województwie opolskim we wrześniu 2005 roku. 
 

Wyszczególnienie Powiat Opolski6 Województwo Opolskie 
Stopa bezrobocia w % 17,8 18,3 

 
RYCINA 8: Gmina Dobrzeń Wielki – dynamika kształtowania się bezrobocia w 
latach 1998 – 2005. 

 

                                                           
6 Stan na 30.08.2005. 
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Na przestrzeni ubiegłych 16 lat największe bezrobocie w gminie, podobnie jak i w 
całej Polsce występowało w latach 1994 – 1996 oraz w latach 2001 – 2003. 
Wyraźnie zarysował się spadek liczby bezrobotnych na 1997 rok w stosunku do lat 
1994 – 1996. Spowodowane to było między innymi zmianą klasyfikacji 
statystycznej bezrobotnych, wprowadzonej na początku 1997 roku. Wpływ na to 
miała także koniunktura gospodarcza obserwowana w latach 1995 – 1997. 
Zaznaczający się wyraźnie wzrost bezrobocia w latach 1999 – 2003 należy 
przypisać między innymi dekoniunkturze oraz innym niekorzystnym wynikom 
makroekonomicznym, notowanym w latach 1999 – 2003. Począwszy od początku 
2004 roku, bezrobocie nieznacznie spada. Obecny niski poziom rejestrujemy 
głównie wskutek masowych wyjazdów, szczególnie ludzi młodych, do pracy 
zagranicę (głównie do Niemiec).  
 
TABELA 32: Gmina Dobrzeń Wielki – bezrobocie w latach 1998 – 2005. 
 

Rok Liczba bezrobotnych 
ogółem 

W tym kobiety Udział kobiet 
w % 

1998 273 208 76,19 
1999 373 271 72,65 
2000 470 322 68,51 
2001 545 342 62,75 
2002 574 364 63,41 
2003 611 389 63,67 
2004 590 366 62,03 

30 września 2005 531 322 60,64 
 
Przez cały powyższy okres udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych 
zdecydowanie przekraczał 50 %. 30 września 2005 współczynnik ten wyniósł 60 % 
i był najniższy od 1998 roku. Niniejsze wskaźniki uwarunkowane są głównie 
specyfiką lokalnego rynku pracy, który oferuje możliwość zatrudnienia głownie dla 
mężczyzn. 
 
TABELA 33: Gmina Dobrzeń Wielki – bezrobotni bez prawa do zasiłku w latach 
1998 – 2005. 
 

Rok Liczba bezrobotnych  
bez prawa do zasiłku 

Udział w %  
ogółu bezrobotnych 

1998 232 84,98 
1999 312 83,65 
2000 397 84,47 
2001 468 85,87 
2002 528 91,99 
2003 569 93,13 
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2004 538 91,19 
30 września 2005 478 90,02 

Obecnie 478 osób, to jest ponad 90 % ogółu zarejestrowanych bezrobotnych nie 
posiada prawa do zasiłku. Jest to jeden z wyższych wskaźników od początku 
występowania zjawiska bezrobocia. 
 
3.4.2. Struktura bezrobotnych według wieku, wykształcenia i stażu pracy. 
 
TABELA 34: Gmina Dobrzeń Wielki – bezrobotni zarejestrowani według wieku. 
Stan na 30 września 2005 roku. 
 

Grupa wieku Liczba bezrobotnych  
ogółem 

Struktura  
(%) 

W tym liczba
kobiet 

18 – 24 116 21,80 60 
25 – 34 130 24,44 89 
35 – 44 138 25,94 95 
45 – 54 112 21,05 65 
55 – 59 31 5,83 13 
60 – 64 5 0,94 - 

 
RYCINA 9: Gmina Dobrzeń Wielki – bezrobotni zarejestrowani według wieku. Stan 
na 30 września 2005 roku. 
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najmłodsze w wieku 18 – 24 lata. Natomiast aż 46 % ogółu zarejestrowanych 
bezrobotnych stanowią osoby do 34 roku życia. Jedynie grupa bezrobotnych 
powyżej 55 roku życia jest nieliczna, między innymi ze względu wcześniejszego 
przejścia na emeryturę lub systemu zasiłków i świadczeń przedemerytalnych. 
 
TABELA 35: Gmina Dobrzeń Wielki – bezrobotni zarejestrowani według poziomu 
wykształcenia. Stan na 30 września 2005 roku. 
 

 
Wykształcenie 

Liczba  
bezrobotnych 

ogółem 

Struktura 
(%) 

W tym liczba 
kobiet 

Wyższe 29 5,46 18 
Policealne i średnie zawodowe 104 19,59 70 
Średnie ogólnokształcące 36 6,78 27 
Zasadnicze zawodowe 191 35,97 111 
Gimnazjalne i poniżej 171 32,20 96 

 
RYCINA 10: Gmina Dobrzeń Wielki – bezrobotni zarejestrowani według poziomu 
wykształcenia. Stan na 30 września 2005 roku. 
 

 
Bezrobotni z wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz gimnazjalnym i 
niższym stanowią 68 % ogółu zarejestrowanych. Natomiast osoby pozostające bez 
pracy i legitymujące się wykształceniem wyższym stanowią zaledwie 5,5 % ogółu 
bezrobotnych. Wskaźnik ten, podobnie jak powyższe odpowiadają średnim 
wartościom charakteryzującym kraj oraz region. 
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TABELA 36: Gmina Dobrzeń Wielki – bezrobotni zarejestrowani według stażu 
pracy. Stan na 30 września 2005 roku.  
 

Staż pracy w latach Liczba bezrobotnych 
ogółem 

Struktura (%) W tym liczba 
kobiet 

Bez stażu 93 17,51 57 
Do 1 roku 51 9,60 35 
1 – 5 93 17,51 49 
5 – 10 89 16,76 56 
10 – 20 116 21,85 78 
20 – 30 72 13,56 43 
30 lat i więcej 17 3,20 4 

 
RYCINA 11: Gmina Dobrzeń Wielki – bezrobotni zarejestrowani według stażu 
pracy. Stan na 30 września 2005 roku. 
 

 
55 % zarejestrowanych bezrobotnych ma za sobą staż pracy dłuższy niż 5 lat. 
Bardzo liczną grupę stanowią bezrobotni, którzy nie podejmowali jeszcze pracy 
bądź mają staż do 1 roku. Społeczność ta stanowi łącznie 27 % ogółu 
zarejestrowanych. Niepokojącym zjawiskiem jest fakt, że w tej drugiej grupie są 
głównie ludzie młodzi, absolwenci szkół zawodowych oraz ogólnokształcących. 
Powyższe wskaźniki charakteryzujące strukturę bezrobotnych według stażu pracy 
w gminie Dobrzeń Wielki przedstawiają się mniej korzystnie od średniej w powiecie 
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oraz województwie, szczególnie ze względu na krótszy staż pracy obecnie 
bezrobotnych. 
TABELA 37: Gmina Dobrzeń Wielki – bezrobotni zarejestrowani według czasu 
pozostawania bez pracy. Stan na 30 września 2005 roku. 
 
Czas pozostawania bez 

pracy w miesiącach 
Liczba bezrobotnych 

ogółem 
Struktura 

(%) 
W tym liczba 

kobiet 
Do 1 53 9,98 29 
1 – 3 55 10,36 35 
3 – 6 61 11,49 32 
6 – 12 76 14,31 28 
12 – 24 76 14,31 41 
Powyżej 24 miesięcy 210 39,55 158 

 
RYCINA 12: Gmina Dobrzeń Wielki – bezrobotni zarejestrowani według czasu 
pozostawania bez pracy. Stan na 30 września 2005 roku. 
 

 
60 % bezrobotnych pozostaje bez pracy nie dłużej niż 24 miesiące. Jest to grupa 
osób objęta zwolnieniami w latach 2003 – 2005 oraz dodatkowo zasilona 
absolwentami szkół średnich, zwłaszcza zawodowych i technicznych. Natomiast za 
negatywny należy uznać fakt, że aż 40 % bezrobotnych pozostaje bez pracy dłużej 
niż 2 lata. Jest to jeden z symptomów bezrobocia strukturalnego. 
 
Mimo niskiego współczynnika bezrobocia niepokojącym zjawiskiem jest brak ofert 
pracy. Problematykę tą potęguje wchodzący w wiek produkcyjny i zawodowy wyż 
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demograficzny z początku lat 80 – tych XX wieku. Natychmiastowe stworzenie 
kilkuset miejsc pracy, oparte tylko o środki własne samorządu jest praktycznie 
niemożliwe. Młodzi ludzie zmuszeni są do poszukiwania pracy poza gminą, 
głównie zagranicą. Wyjazdy te (migracje) niekorzystnie wpływają na strukturę 
demograficzną gminy, która z roku na rok wyraźnie się starzeje. Szansę na 
poprawę sytuacji upatruje się w dalszej restrukturyzacji sektora rolniczego i 
znalezieniu kolejnych grup inwestorów, mogących zatrudnić kilkudziesięciu – 
kilkuset pracowników. Gmina posiada tereny i warunki infrastrukturalne do 
przyjęcia niezbędnych zamierzeń. Ważnym atutem jest również położenie 
geograficzne, zwłaszcza w pobliżu aglomeracji opolskiej. 
 
3. 5. Ochrona zdrowia i opieka społeczna. 
 
3.5.1. Służba zdrowia. 
 
Całość infrastruktury służby zdrowia w gminie została sprywatyzowana i 
reprezentowana jest przez wymienione poniżej podmioty, składające się z 
następującego personelu medycznego: 
 
ZUP.L „Megavita” Brzezie: 
 13 lekarzy medycyny; 
 8 pielęgniarek.  

 
ZUP.L “Megavita” Dobrzeń Wielki: 
 3 lekarzy medycyny; 
 3 pielęgniarki. 

 
ZUP.L “Megavita” Czarnowąsy: 
 2 lekarzy medycyny; 
 2 pielęgniarki. 

 
Indywidualna Praktyka Lekarska „Radamed” Kup: 
 1 lekarz medycyny; 
 1 pielęgniarka. 

 
NZOZ „Asmed” Chróścice: 
 2 lekarzy medycyny; 
 1 pielęgniarka. 

 
NZOZ “Duodent” Czarnowąsy: 
 1 lekarz stomatolog. 

 
Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Kup: 
 1 lekarz stomatolog. 
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Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Chróścice: 
 1 lekarz stomatolog. 

 
Prywatna Praktyka Stomatologiczna Dobrzeń Wielki: 
 1 lekarz stomatolog. 

 
Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej świadczą tylko podstawowe usługi 
medyczne. Mieszkańcy samorządu korzystają ze specjalistycznych usług 
medycznych w placówkach zlokalizowanych poza granicami gminy, głównie w 
Opolu. Na terenie gminy jest 6 aptek w: Dobrzeniu Wielkim (2) oraz po jednej: 
Chróścice, Czarnowąsy, Kup i Brzezie. Nie ma żłobków.  
 
Z powyższych danych wynika, że w gminie liczba ludności przypadająca na 1: 
 lekarza medycyny wynosi 568 osób; 
 pielęgniarkę – 946 osób. 

 
TABELA 38: Gmina Dobrzeń Wielki – dostępność do usług służby zdrowia w 2002 
roku. 
 

Liczba mieszkańców 
przypadająca na 1 obiekt: 

Gmina  
Dobrzeń Wielki 

Powiat  
Opolski 

Województwo 
Opolskie 

Apteki 2365 5035 4935 
Ośrodki zdrowia7  2837 3161 1922 

 
Powyższe parametry występujące w gminie Dobrzeń Wielki rozkładają się 
korzystniej od uwarunkowań charakteryzujących powiat opolski, a w przypadku 
aptek również korzystniej od całego województwa.  
 
Ważnym obiektem służby zdrowia w skali regionu, zlokalizowanym na terenie 
gminy Dobrzeń Wielki jest Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmonologiczno 
– Reumatologicznych z siedzibą w miejscowości Kup. Obiekt posiada 198 miejsc 
dla chorych. 
 
3.5.2. Opieka społeczna. 
 
Opieką społeczną na terenie gminy zarządza Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Dobrzeniu Wielkim. W 2004 roku rozdysponowano następującą pomoc: 
 10 zasiłków stałych; 
 10 zasiłków stałych wyrównawczych; 
 35 zasiłków okresowych; 
 9 macierzyńskich zasiłków okresowych; 

                                                           
7 Powyższa statystyka obejmuje: przychodnie, ośrodki zdrowia oraz praktyki lekarskie 
łącznie z zarejestrowanymi w przychodniach medycyny pracy. 
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 221 zasiłków celowych; 
 33 pomoce rzeczowe; 
 1 zasiłek pielęgnacyjny; 
 1 zasiłek pogrzebowy. 

 
TABELA 39: Gmina Dobrzeń Wielka – osoby objęte pomocą społeczną w latach 
1992 – 2004. 
 

Rok Ilość osób objętych pomocą społeczną 
1992 237 
1993 298 
1994 301 
1995 339 
1996 372 
1997 1557 
1998 390 
1999 311 
2000 295 
2001 295 
2002 353 
2003 392 
2004 281 

 
W przeciągu analizowanych lat liczba osób objętych pomocą społeczną wahała się 
w granicach od 230 do 400 osób. Dane te odzwierciedlają w pewnym sensie 
dynamikę kształtowania się bezrobocia na terenie gminy, ponieważ nadal głównym 
powodem ubiegania się o pomoc społeczną jest brak pracy zarobkowej. Znacznie 
odbiegająca od wieloletniej średniej liczba osób, która otrzymała pomoc społeczną 
w 1997 roku, spowodowana była pomocą dla powodzian z lipca 1997 roku. 
 
Znaczącymi podmiotami związanymi ze świadczeniem opieki społecznej na terenie 
gminy Dobrzeń Wielki są: 
 Stacja CARITAS (CARITAS Diecezji Opolskiej) w Dobrzeniu Wielkim – obiekt 

świadczy usługi opiekuńczo – medyczne; 
 Dom Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim – prowadzony przez 

Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek wg Trzeciej reguły św. Franciszka; 
 Dom Pomocy Społecznej w Czarnowąsach – zarządzany przez Zgromadzenie 

Sióstr św. Jadwigi. 
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3. 6. Oświata i wychowanie. 
 
W roku szkolnym 2005 / 2006 sieć oświatowa na terenie gminy składa się z: 
 
 Publicznego Przedszkola w Dobrzeniu Wielkim; 
 Publicznego Przedszkola w Brzeziu; 
 Publicznego Przedszkola w Czarnowąsach; 
 Publicznego Przedszkola w Kup; 
 Publicznego Przedszkola w Chróścicach; 
 Niepublicznego Przedszkola w Dobrzeniu Małym; 
 Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Dobrzeniu Wielkim; 
 Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnowąsach; 
 Publicznej Szkoły Podstawowej w Kup; 
 Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Chróścicach; 
 Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Chróścicach; 
 Publicznego Gimnazjum w Dobrzeniu Wielkim; 
 Publicznego Gimnazjum w Czarnowąsach; 
 Publicznego Gimnazjum w Kup; 
 Publicznego Gimnazjum w Chróścicach; 
 Liceum Ogólnokształcącego w Dobrzeniu Wielkim; 
 Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Dobrzeniu Małym; 
 Liceum Uzupełniające w Dobrzeniu Małym; 
 Liceum dla dorosłych w Dobrzeniu Małym. 

 
TABELA 40: Gmina Dobrzeń Wielki – charakterystyka wychowania 
przedszkolnego, podstawowego i gimnazjalnego w roku szkolnym 2005 / 2006. 
 

Placówka Liczba 
uczniów 

Liczba  
nauczycieli8 

Liczba uczniów  
na 1 nauczyciela9 

1 2 3 4 
Przedszkole Dobrzeń Wielki 80 6 13,3 
Przedszkole Brzezie 49 3 16,3 
Przedszkole Czarnowąsy 107 6 17,8 
Przedszkole Kup 47 3 15,7 
Przedszkole Chróścice 44 4 11,0 
Przedszkole Dobrzeń Mały 27 2 13,5 
SP nr 1 Dobrzeń Wielki 420 38 11,1 
SP Czarnowąsy 257 21 12,2 
SP Kup 127 10 12,7 
SP nr 1 Chróścice 82 8 10,2 
SP nr 2 Chróścice 68 9 7,6 

                                                           
8 Niezależnie od formy etatu. 
9 Niezależnie od formy etatu. 
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1 2 3 4 
Gimnazjum Dobrzeń Wielki 256 11 23,3 
Gimnazjum Czarnowąsy 156 10 15,6 
Gimnazjum Kup 160 11 14,5 
Gimnazjum Chróścice 110 7 15,7 
LO Dobrzeń Wielki 173 18 9,6 
ZSZ Dobrzeń Mały 196 8 24,5 
Liceum Uzupełniające D.M.  125 b.d. - 
Liceum dla dorosłych D.M. 27 b.d. - 

 
Ogółem w roku szkolnym 2005 / 2006 z gminnej sieci oświatowej korzysta: 
 354 dzieci w przedszkolach; 
 954 uczniów w szkołach podstawowych (z czego 57 spoza terenu gminy); 
 682 uczniów w gimnazjum (z czego 116 spoza terenu gminy); 
 521 uczniów w szkołach średnich. 

 
TABELA 41: Gmina Dobrzeń Wielki – charakterystyka wychowania przedszkolnego 
w roku szkolnym 2005 / 2006. 
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Liczba uczniów 80 49 107 47 27 44 
Liczba oddziałów 4 2 5 2 1 2 
Liczna uczniów na 1 oddział 20 24,5 21,4 23,5 27 21 
Liczba nauczycieli10 6 3 6 3 2 4 
Liczba uczniów na 1 nauczyciela 13,3 16,3 17,8 15,7 13,5 11,0 
Korzystanie z posiłków w placówce TAK TAK TAK TAK TAK TAK 

 

                                                           
10 Niezależnie od formy etatu. 
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TABELA 42: Gmina Dobrzeń Wielki – charakterystyka szkolnictwa podstawowego 
w roku szkolnym 2005 / 2006. 
 

Szkoła Podstawowa:  
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Liczba uczniów 420 257 127 82 68 
Liczba oddziałów 18 12 6 5 4 
Liczna uczniów na 1 oddział 23,3 21,4 21,2 16,4 17,0 
Liczba nauczycieli11 38 21 10 8 9 
Liczba uczniów na  
1 nauczyciela 

11,1 12,2 12,7 10,2 7,6 

Dostęp do internetu TAK TAK TAK TAK TAK 
Pedagog szkolny TAK TAK TAK TAK TAK 
Zajęcia dodatkowe TAK TAK TAK TAK TAK 
Biblioteka szkolna TAK TAK TAK TAK TAK 
Zajęcia w świetlicy szkolnej TAK TAK TAK TAK NIE 
Korzystanie z posiłków  
w szkole 

TAK TAK TAK NIE NIE 

Sala gimnastyczna TAK TAK TAK TAK TAK 
Boiska i place sportowe TAK TAK TAK TAK TAK 

 
TABELA 43: Gmina Dobrzeń Wielki – charakterystyka szkolnictwa gimnazjalnego 
w roku szkolnym 2005 / 2006. 
 

Gimnazjum  
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1 2 3 4 5 
Liczba uczniów 256 156 160 110 
Liczba oddziałów 11 7 6 6 
Liczna uczniów na 1 oddział 23,3 22,3 26,6 18,3 
Liczba nauczycieli12 11 10 11 7 
Liczba uczniów na 1 nauczyciela 23,3 15,6 14,5 15,7 
Dostęp do internetu TAK TAK TAK TAK 

                                                           
11 Niezależnie od formy etatu. 
 
12 Niezależnie od formy etatu. 
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1 2 3 4 5 
Pedagog szkolny TAK TAK TAK TAK 
Zajęcia dodatkowe TAK TAK TAK TAK 
Biblioteka szkolna TAK TAK TAK TAK 
Zajęcia w świetlicy szkolnej TAK TAK TAK NIE 
Korzystanie z posiłków w szkole TAK TAK TAK NIE 
Sala gimnastyczna NIE13 TAK TAK TAK 
Boiska i place sportowe przy gimnazjum TAK TAK TAK TAK 

 
TABELA 44: Gmina Dobrzeń Wielki – charakterystyka szkolnictwa średniego 
szczebla w roku szkolnym 2005 / 2006. 
 

Placówka:  
Wyszczególnienie LO  

Dobrzeń 

Wielki 

ZSZ  

Dobrzeń 

Mały 

Liceum  

Uzupełniające 

Dobrzeń Mały 

Liceum dla 

dorosłych 

Dobrzeń Mały 

Liczba uczniów 173 196 125 27 
Liczba oddziałów 7 8 4 1 
Liczna uczniów na 1 oddział 24,7 24,5 31,2 27,0 
Liczba nauczycieli14 18 8 b.d. b.d. 
Liczba uczniów na 1 nauczyciela 9,6 24,5 - - 
Dostęp do internetu TAK TAK TAK TAK 
Pedagog szkolny TAK TAK TAK TAK 
Biblioteka szkolna TAK TAK TAK TAK 
Sala gimnastyczna NIE15 TAK TAK TAK 
Boiska i place sportowe  TAK TAK TAK TAK 

 
TABELA 45: Gmina Dobrzeń Wielki – wybrane wskaźniki charakteryzujące sieć 
szkolno – oświatową w roku 2002 / 2003. 
 

Wyszczególnienie Gmina  
Dobrzeń Wielki 

Powiat 
Opolski 

Województwo 
Opolskie 

1 2 3 4 
Liczba dzieci na 1 przedszkole 52,1 39,0 48,7 
Liczba miejsc  
w przedszkolach na 1 dziecko 

1,14 1,16 1,09 

Liczba uczniów  
na 1 szkołę podstawową 

154,4 140,6 163,8 

Liczba uczniów na  
1 pomieszczenie w szk. podst. 

19,0 15,0 16,7 

                                                           
13 Sala gimnastyczna w budowie. 
14 Niezależnie od formy etatu. 
15 Sala gimnastyczna w budowie. 
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1 2 3 4 
Liczba pomieszczeń szkolnych 
na 1 szkołę podstawową 

8,1 9,4 9,7 

Liczba uczniów na 1 gimnazjum 167,5 207,1 279,1 
Liczba uczniów na 1  
pomieszczenie w gimnazjum 

18,1 23,5 23,7 

Liczba pomieszczeń szkolnych 
na 1 gimnazjum 

9,2 8,8 11,8 

 
Wskaźniki dotyczące poszczególnych typów sieci oświatowej są zróżnicowane. 
Przeciętna liczba uczniów przypadająca na 1 obiekt w szkołach podstawowych, a 
zwłaszcza na 1 gimnazjum jest w gminie Dobrzeń Wielki niższa od 
porównywanych wartości. Wpływ na niższe wskaźniki ma głównie kameralny 
charakter większości placówek oświatowych zlokalizowanych na wsi. Potwierdza to 
między innymi mniejsza liczba pomieszczeń na 1 placówkę. Wskaźniki dotyczące 
przedszkoli zbliżone są do średniej w powiecie i województwie. 
 
Młodzież z gminy Dobrzeń Wielki korzysta również z bogatej sieci placówek 
zlokalizowanych poza granicami samorządu, głównie w Opolu. Dotyczy to 
pobierania nauki w szkołach zawodowych, technikach o określonych 
specjalizacjach, liceach oraz na wyższych uczelniach. 
 
Obecnie gminna sieć oświatowa jest wystarczająca z punktu widzenia potrzeb i nie 
przewiduje się w najbliższych latach budowy nowej placówki. Przy zespole szkół w 
Dobrzeniu Wielkim budowana jest sala gimnastyczna. Począwszy od roku 
szkolnego 2006/2007 planowana jest likwidacja Szkoły Podstawowej nr 2 w 
Chróścicach. Uczniowie ze zlikwidowanej szkoły uczęszczać będą do Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Chróścicach. Ponadto w dłuższej perspektywie, w związku z 
postępującym niżem demograficznym, należy rozważyć możliwość uszczuplenia 
sieci przedszkolnej, szkół podstawowych i gimnazjum. 
 
3. 7. Kultura.  
 
Na terenie gminy funkcjonuje Gminny Ośrodek Kultury (GOK) w Dobrzeniu 
Wielkim. Celem GOK jest pozyskiwanie i przygotowanie środowiska do aktywnego 
uczestnictwa w kulturze, współtworzenie ich pozytywnych wartości, rozwój form 
czynnego uczestnictwa mieszkańców gminy w życiu kulturalnym i sportowym, 
inspirowanie i rozwijanie zainteresowań amatorską twórczością artystyczną, a 
także organizowanie kulturalnej rozrywki, zabawy i rekreacji. 
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Poza Domem Kultury w Dobrzeniu Wielkim na terenie gminy funkcjonują także 
Sale Wiejskie zlokalizowane w miejscowościach: 
 Brzezie; 
 Chróścice (w remizie OSP); 
 Czarnowąsy; 
 Dobrzeń Mały (w remizie OSP); 
 Krzanowice; 
 Świerkle. 

 
Przy GOK funkcjonują liczne zespoły i sekcje zainteresowań, w skład których 
wchodzą między innymi: 
 Zespoły ludowe: „Dobrzenianki", „Krzanowiczanki", „Melodia" z Borek, kapela 

podwórkowa „Baja", „Chróściczanki"; 
 Zespoły śpiewacze: „Cantate" z Czarnowąs, zespoły mniejszości niemieckiej 

„Schlesierklang" z Dobrzenia Wielkiego oraz zespół z Kup; 
 Chór „Cantabile";  
 Orkiestra Dęta „Krawczyk Combo Band";  
 Studio Piosenki; 
 Gminny Dziecięcy Zespół Wokalny;  
 dziecięce zespoły muzyczne; 
 Klub Tańca Towarzyskiego „Fokus”; 
 Zespoły Tańca Nowoczesnego: „Antrakt I”, „Antrakt Junior”, „Vega I”, „Vega II”, 

Marżonetki; 
 Klub Fotograficzny "Focus".  

 
Na terenie gminy organizowane są również liczne imprezy kulturalno – sportowe o 
randze lokalnej i regionalnej. Kalendarz imprez kulturalnych na 2006 rok zawiera 
łącznie kilkadziesiąt pozycji. Wiele pozycji to imprezy cykliczne, organizowane już 
od wielu lat. 
 
Infrastrukturę kulturalną uzupełnia Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrzeniu 
Wielkim z 3 filiami w miejscowościach:  
 Chróścice; 
 Czarnowąsy; 
 Kup. 

 
Działalność biblioteki służy zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa, 
jego wychowaniu i upowszechnianiu oraz rozwojowi kultury i wiedzy. Biblioteka 
Publiczna wraz z filiami posiada księgozbiór liczony na 67,4 tysięcy woluminów. 
Korzysta z niej rocznie około 2400 czytelników. W 2003 roku wypożyczenia na 1 
czytelnika wyniosły 23,2 woluminy.  
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TABELA 46: Gmina Dobrzeń Wielki – uwarunkowania charakteryzujące usługi 
kultury w 2003 roku. 
 

Wyszczególnienie Gmina  
Dobrzeń Wielki 

Powiat  
Opolski 

Województwo 
Opolskie 

Ilość mieszkańców na 1 kino - 135550 62098 
Ilość mieszkańców  
na 1 bibliotekę publiczną 

3548 2766 3114 

Księgozbiór w woluminach  
na 1000 mieszkańców 

4749 4104 3974 

Wypożyczenia w woluminach 
na 1 czytelnika 

23,2 17,8 18,6 

 
Powyższe wskaźniki statystyczne sugerują, że dostęp do infrastruktury kulturalnej 
jest mniej korzystny od przeciętnych, porównywanych uwarunkowań, natomiast jej 
upowszechnienie w przedstawionych powyżej dziedzinach jest lepiej rozwinięte w 
gminie Dobrzeń Wielki na tle powiatu i województwa.  
 
Należy nadmienić, że bogaty księgozbiór posiadają także biblioteki zlokalizowane 
w placówkach szkolnych: 
 Zespól Szkół Chróścice – 35434 książki; 
 Zespół Szkół Czarnowąsy – 24625; 
 Zespół Szkół Dobrzeń Wielki – 71433; 
 Zespół Szkół Kup – 24205; 
 Chróścice Szkoła Podstawowa nr 2 – 13641; 
 Dobrzeń Wielki Szkoła Podstawowa nr 1 – 31204. 

 
Z usług kultury wyższego rzędu (np.: teatry, galerie, muzea, wystawy, itp.) 
mieszkańcy gminy korzystają poza jej granicami, głównie w Opolu. Niniejszym 
należy stwierdzić, że obecna sieć i zakres usług kultury jest wystarczająca z punktu 
widzenia potrzeb. W każdej wsi funkcjonują domy pracy środowiskowej (domy 
ludowe, świetlice wiejskie) o ujednoliconej strukturze organizacyjnej i środkach na 
działalność programową. Władze samorządowe widzą potrzebę utrzymania 
istniejących placówek. Ponadto należy kontynuować działania w kierunku 
umożliwiającym mieszkańcom, szczególnie młodym, zrzeszanie się w ramach 
różnych grup i sekcji kulturalnych (teatralne, taneczne, muzyczne, itp.). Przyszłe 
działania powinny prowadzić do zachęcenia uczestnictwem w życiu kulturalnym 
gminy coraz większej liczby mieszkańców. Osiągnąć to można między innymi 
poprzez szersze dostosowanie oferty w kierunku potrzeb różnych grup wiekowych, 
między innymi na bieżąco wzbogacając ofertę oraz łącząc działalność instytucji 
kulturalnych z innymi rodzajami aktywności, szczególnie w dziedzinach: sportu, 
rekreacji, gastronomii czy rozrywki. W najbliższych latach przewiduje się 
modernizację pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury oraz rozbudowę Gminnej 
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Biblioteki Publicznej w Dobrzeniu Wielkim. Ponadto na remonty czekają sale 
wiejskie w: Brzeziu, Czarnowąsach i Krzanowicach. 
 
3. 8. Sport. 
 
Działania klubów i licznych sekcji sportowych oraz urozmaicona infrastruktura 
sportowa to podstawowa możliwość rozwoju kultury fizycznej wśród mieszkańców 
gminy, szczególnie dzieci i młodzieży. Organizacją i zarządzaniem aktywności 
związanych ze sportem zajmuje się Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Do 
gminnych obiektów sportowych należy zaliczyć przede wszystkim: 
 stadion w Dobrzeniu Wielkim (LZS TOR); 
 stadion w Chróścicach (LZS Victoria); 
 stadion w Czarnowąsach (LZS Swornica); 
 stadion w Kup (LZS Kup); 
 boisko w Świerklach; 
 boisko w Dobrzeniu Małym; 
 boisko w Borkach; 
 boisko w Krzanowicach; 

 
Infrastrukturę sportową wzbogacają także obiekty zlokalizowane przy placówkach 
oświatowych oraz 2 prywatne kręgielnie: „Stara Szwalnia” w Dobrzeniu Wielkim 
oraz „Bowling Club” w Chróścicach”. 
Ponadto na terenie gminy funkcjonuje 5 klubów sportowych: 
 LZS „Victoria” Chróścice: piłka nożna, tenis stołowy, szachy, siatkówka; 
 LZS Kup: piłka nożna; 
 LUKS „Podium” Kup: lekkoatletyka; 
 LZS „TOR” Dobrzeń Wielki: piłka nożna, piłka ręczna; 
 LZS „Swornica’ Czarnowąsy: piłka nożna, szachy. 

 
Obecnie gminna sieć sportowa jest wystarczająca z punktu widzenia potrzeb i nie 
przewiduje się w najbliższych latach likwidacji żadnej z funkcjonujących obecnie 
placówek. Obecnie w budowie jest Hala Sportowa przy Zespole Szkół w Dobrzeniu 
Wielkim. Działania samorządu powinny nadal koncentrować się wokół rozwoju oraz 
upowszechniania na terenie gminy różnych form sportu i rekreacji. Analogicznie do 
pożądanych przedsięwzięć związanych z kulturą, należy nadal tworzyć dla 
miejscowej młodzieży możliwość zrzeszania się w klubach i sekcjach sportowych. 
Ponadto planowanymi przedsięwzięciami w zakresie sportu i rekreacji powinny być 
również: rozbudowa, modernizacja i aktywizacja bazy sportowo – rekreacyjnej. 
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3. 9. Gospodarka mieszkaniowa. 
 
3.9.1. Zasoby mieszkaniowe. 
 
Przeciętne wskaźniki dotyczące mieszkalnictwa w gminie Dobrzeń Wielki są 
zbliżone do poziomu występującego w skali kraju i województwa opolskiego. 
Korzystniej kształtuje się natomiast problematyka związana z gospodarką 
mieszkaniową, to jest: 
 wysoki odsetek mieszkań o wysokim standardzie; 
 nie brakuje funduszy na remonty bieżące; 
 w miarę zaspokojone potrzeby kwaterunkowe ludności; 
 nie wysoka przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie; 
 znaczna powierzchnia użytkowa w m² na 1 osobę; 
 nie wysoka przeciętna liczba osób na 1 izbę. 

 
Należy jednak zaznaczyć, że w porównaniu z innymi regionami kraju Dobrzeń i 
okoliczne wioski, dzięki nowoczesnej i bardzo estetycznej zabudowie oraz 
wysokiemu standardowi życia mieszkańców, sprawiają wrażenie miejscowości 
dostatnich, które już właściwie przestały być wsiami w dosłownym znaczeniu. 
 
Na terenie gminy występują głównie trzy typy zabudowy: zabudowa zagrodowa, 
zabudowa jednorodzinna oraz zabudowa jednorodzinno – usługowa. Ponadto 
zabudowa wielorodzinna zlokalizowana jest na terenie wsi: Dobrzeń Wielki, 
Czarnowąsy, Chróścice i Kup. Powierzchnie działek w zależności od typu 
zabudowy wahają się od 500 do 2000 m². Przeciętna wysokość zabudowy 
zagrodowej i jednorodzinnej wynosi 2, a maksymalnie 3 kondygnacje, natomiast 
zabudowy wielorodzinnej do 4 kondygnacji. 
 
TABELA 47: Gmina Dobrzeń Wielki – zasoby mieszkaniowe w 2003 roku. 
 

Wyszczególnienie Gmina Dobrzeń Wielki 
Liczba mieszkań 3983 
Liczba izb 19495 
Całkowita powierzchnia mieszkań w m² 390100 

 
TABELA 48: Gmina Dobrzeń Wielki – rozkład budynków według miejscowości w 
2005 roku. 
 

Miejscowość Liczba budynków mieszkalnych 
1 2 

Borki 140 
Brzezie 64 
Chróścice 876 
Czarnowąsy 978 
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1 2 
Dobrzeń Mały 142 
Dobrzeń Wielki 842 
Krzanowice 110 
Kup 280 
Świerkle 149 

 
TABELA 49: Gmina Dobrzeń Wielki – wskaźniki charakteryzujące warunki 
zamieszkania w 2003 roku. 
 

Przeciętna: Gmina  
Dobrzeń Wielki 

Powiat  
Opolski 

Województwo 
Opolskie 

Powierzchnia użytkowa w m² 
1 mieszkania 

97,94 92,24 76,39 

Powierzchnia użytkowa w m² 
1 izby 

20,01 19,65 18,91 

Liczba izb w 1 mieszkaniu 4,89 4,69 4,04 
Powierzchnia użytkowa w m² 
na 1 osobę 

27,49 26,17 24,04 

Liczba osób w 1 mieszkaniu 3,56 3,52 3,18 
Liczba osób w 1 izbie 0,73 0,75 0,79 

 
Powyższe wskaźniki statystyczne dotyczące warunków zamieszkania w gminie 
Dobrzeń Wielki są charakterystyczne dla gmin wiejskich. Wskaźniki te odznaczają 
się bowiem korzystniejszymi uwarunkowaniami na tle województwa (statystycznie 
obejmującego również wszystkie gminy miejskie) w zakresie powierzchni 
użytkowej oraz liczbie izb, a także mniej korzystniejszymi w kontekście przeciętnej 
liczby osób na 1 mieszkanie. Powodem tego stanu jest z jednej strony znacznie 
większa kubatura przeciętnego zabudowania na wsi niż w mieście, zaś z drugiej 
większa liczba osób składających się na 1 gospodarstwo domowe na terenach 
wiejskich od gospodarstwa charakteryzującego miasto. 
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RYCINA 13: Gmina Dobrzeń Wielki – wybrane wartości charakteryzujące warunki 
zamieszkania w 2003 roku (I). 
 

 
RYCINA 14: Gmina Dobrzeń Wielki – wybrane wartości charakteryzujące warunki 
zamieszkania w 2003 roku (II). 
 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Pr
ze

ci
ęt

na
 p

ow
ie

rz
ch

ni
a 

w
 (m

2)

1 2 3

   1 mieszkania   na 1 osobę       1 izby

Gmina Dobrzeń
Wielki

Powiat Opolski

Województwo
Opolskie

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

PR
ZE

C
IĘ

TN
A

 L
IC

ZB
A

1 2 3
osób/mieszkanie   izb/mieszkanie   osób/izbę

Gmina Dobrzeń
Wielki

Powiat Opolski

Województwo
Opolskie



Gmina Dobrzeń Wielki                                                                                                             Strona 78 

STRATEGIA ROZWOJU 
REGIOPLAN sp. z o.o.                                            Wrocław                                            30 sierpnia 2007 

 
 
 
3.9.2. Własność komunalna. 
 
Własnością komunalną objętych jest 109 mieszkań, składających się z 370 izb, o 
łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 7015 m². Zarządza nimi Gminny Zakład 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Cena 1 m² powierzchni użytkowej 
mieszkania komunalnego wynosi od 500 do 600 złotych. 
 
TABELA 50: Gmina Dobrzeń Wielki – komunalne zasoby mieszkaniowe w 2005 
roku. 
 

Wyszczególnienie Własność  
Gminy Dobrzeń Wielki 

% ogółu zasobów

Mieszkania 109 2,74 
Izby 370 1,90 
Powierzchnia użytkowa w m² 7015 1,80 

 
Własność komunalna stanowi zaledwie 1,80 % ogółu zasobów mieszkaniowych w 
gminie Dobrzeń Wielki. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania 
komunalnego wynosi 64,36 m² i składa się ono średnio z 3,39 izb. Obecnie na 
przydział mieszkania komunalnego oczekuje 8 rodzin (27 osób). 
3.9.3. Standard mieszkań. 
 
Ważnym elementem określającym poziom życia mieszkańców jest standard 
zamieszkiwanych przez nich lokali. Odsetek mieszkań wyposażonych w wodociąg, 
ustęp, łazienkę, gaz z sieci i centralne ogrzewania przedstawia poniższa tabela. 
 
TABELA 51: Gmina Dobrzeń Wielki – mieszkania zamieszkane stale według 
wyposażenia w instalacje w 2002 roku. 
 

% ogółu mieszkań  
Wyposażenie Gmina  

Dobrzeń Wielki 
Powiat  
Opolski 

Województwo 
Opolskie 

Wodociąg 98,2 97,9 98,3 
Ustęp 94,4 91,1 91,4 
Łazienka  95,5 92,3 91,6 
Gaz z sieci - 11,8 47,1 
Centralne ogrzewanie 81,6 80,2 80,1 

 
Powyższe wskaźniki charakteryzujące gminę Dobrzeń Wielki pod każdym 
względem (poza gazem z sieci) są korzystniejsze od uwarunkowań przypisanych 
średniej w powiecie oraz w województwie. Reasumując standard mieszkań w 
gminie Dobrzeń Wielki należy uznać za wysoki. 
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3.9.4. Budownictwo mieszkaniowe. 
 
Na terenie gminy Dobrzeń Wielki w 2003 roku oddano do użytku 73 mieszkania, 
składające się z 400 izb. Zdecydowana większość inwestycji (71 mieszkań) została 
zrealizowana jako budownictwo indywidualne. Łączna powierzchnia użytkowa 
nowo oddanych mieszkań wyniosła 10134 m². Obecnie cena 1 m² terenu 
przeznaczonego pod budownictwo mieszkaniowe waha się w granicach od 25 do 
50 złotych. Jej poziom jest uzależniony od lokalizacji i stopnia uzbrojenia. 
 
TABELA 52: Gmina Dobrzeń Wielki – mieszkania oddane do użytku w 2003 roku. 
 

Wyszczególnienie Gmina  
Dobrzeń Wielki 

Powiat  
Opolski 

Województwo 
Opolskie 

Mieszkania oddane do użytku  
na 1000 ludności 

5,14 4,04 2,58 

Nowe izby mieszkalne na 1000  
ludności 

28,18 22,44 12,93 

Przeciętna powierzchnia użytkowa 
1 nowego mieszkania w m² 

138,82 142,06 124,97 

Przeciętna liczba izb w nowym 
mieszkaniu 

5,48 5,56 5,02 

Przeciętna powierzchnia użytkowa 
1 izby w nowym mieszkaniu w m² 

25,34 25,54 24,92 

 
W 2003 roku wskaźnik ilości nowych mieszkań oddanych do użytku na 1000 
mieszkańców był zbliżony do wartości charakteryzujących powiat opolski. 
Natomiast na tle całego województwa współczynnik nowych mieszkań oddanych 
do użytku na 1000 ludności był 2 razy wyższy. Powodem tego stanu jest przede 
wszystkim bliskość aglomeracji opolskiej i związana z tym migracja mieszkańców 
miasta na wieś, między innymi dzięki zasobności i promocji atrakcyjnych terenów 
przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe na terenie gminy Dobrzeń Wielki. 
Wysokie wartości odnoszące się do powierzchni użytkowych nowych mieszkań, 
zarówno w gminie jak i powiecie oraz województwie sugerują, że podobnie jak w 
gminie Dobrzeń Wielki większość nowo powstałych mieszkań w regionie to 
zabudowania jednorodzinna. 
 
Według obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
rezerwy lokalizacyjne pod budownictwo mieszkaniowe wynoszą: 
 Borki – 26 ha; 
 Brzezie – 1 ha; 
 Chróścice – 49 ha; 
 Czarnowąsy – 41 ha; 
 Dobrzeń Mały – 27 ha; 
 Dobrzeń Wielki – 51 ha; 
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 Krzanowice – 26 ha; 
 Kup – 19 ha; 
 Świerkle – 29 ha. 

 
Zakładając, że powierzchnia jednej działki wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną wynosić będzie około 2000 m², powyższe umożliwi lokalizację dla 
ponad 1300 mieszkań budowanych w systemie jednorodzinnym.  
 
3.9.5. Kierunki rozwoju budownictwa mieszkaniowego. 
 
Na etapie niniejszej diagnozy społeczno – gospodarczej, będącej częścią Strategii 
Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki, nadmienić można, że perspektywiczne potrzeby 
mieszkaniowe są ściśle powiązane ze skalą rozwoju ludności, istniejącym 
deficytem mieszkań samodzielnie zamieszkiwanych, jakością zasobów 
mieszkaniowych (wiek i stopień zużycia technicznego) oraz aspektami 
ekonomicznymi wynikającymi z polityki społeczno – gospodarczej państwa 
(zamożność społeczeństwa, dostępność do tanich kredytów hipotecznych, itp.). W 
przypadku gminy Dobrzeń Wielki czynnikami decydującymi w głównej mierze o 
potrzebie wyznaczenia i rezerwowania terenów przeznaczonych pod lokalizację 
zabudowy mieszkaniowej, pomimo prognozowanej malejącej liczby ludności, 
będącej konsekwencją dotychczasowych procesów demograficznych są: 
 przewidywane dążenie do modelu gospodarstw rodzinnych mieszkających 

samodzielnie – szacowany deficyt wynosi minimum kilkadziesiąt mieszkań; 
 konieczność wymiany zużytej technicznie zabudowy na nową – szacowany 

deficyt kolejne kilkadziesiąt mieszkań; 
 migracje mieszkańców pobliskiego miasta Opola na wieś, wyrażające się 

popytem na działki budowlane na terenie gminy – dalsze kilkadziesiąt rocznie. 
 
Rozwój osadnictwa w gminie powinien sprowadzać się do: 
 uzupełniania istniejących luk w zabudowie; 
 podnoszenia wartości użytkowych istniejącej substancji mieszkaniowej 

poprzez wykonywanie remontów, modernizacji oraz rozbudowy; 
 wymianę zużytej zabudowy w obrębie dotychczasowego siedliska; 
 realizację zabudowy na nowych działkach budowlanych. 

 
Za jednostki rozwojowe w gminie Dobrzeń Wielki uznać należy miejscowości 
największe i zarazem koncentrujące już wykształcone funkcje usługowe, czyli: 
Dobrzeń Wielki, Dobrzeń Mały, Czarnowąsy oraz charakteryzujące się 
atrakcyjnymi walorami krajobrazowymi: Chróścice oraz Kup. Dla terenów 
preferowanego rozwoju funkcji mieszkaniowych należy przyjmować zasadę 
wyposażania ich w niezbędne obiekty i urządzenia infrastruktury społecznej, 
dopuszczając realizację usług podstawowych w formie urządzeń wbudowanych lub 
wolnostojących.  
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Aby uniknąć odwrócenia obecnych tendencji (znaczne nasycenie zabudową może 
spowodować spadek zainteresowania nowych osadników, a co za tym idzie 
spadek cen gruntów w gminie) w zakresie osadnictwa i budownictwa 
mieszkaniowego w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Dobrzeń Wielki należałoby określić następujące kierunki rozwoju: 
 adaptację, uzupełnienia i modernizacje istniejącej zabudowy; 
 dopuszczenie przekształceń funkcji pierwotnych (zabudowy zagrodowej) do 

funkcji usług lokalnych; 
 ograniczenie możliwości wyznaczania nowych terenów zabudowy na 

obszarach systemu terenów otwartych; 
 kształtowanie nowej zabudowy w ramach strefy dopuszczalnego 

zainwestowania – tworzenie zabudowy zwartej (wypełnianie luk, enklaw, 
realizacja zabudowy w bezpośrednim sąsiedztwie terenów zainwestowanych 
wzdłuż istniejących dróg); 

 ograniczenie gabarytu projektowanych budynków maksymalnie do 3 
kondygnacji; 

 preferowanie regionalnych cech architektonicznych w budownictwie; 
 realizację zabudowy usługowej i gospodarczej z dostosowaniem formy 

architektonicznej do otaczającej zabudowy i krajobrazu; 
 uzupełnienie niezbędnego zakresu usług podstawowych. 

 
3. 10. Bezpieczeństwo publiczne.  
 
3.10.1. Policja. 
 
Stan bezpieczeństwa w gminie w znacznym stopniu jest zdeterminowany przez 
funkcjonowanie stosownych jednostek powołanych w tym celu. Rejon gminy 
podlega Komisariatowi Policji zlokalizowanemu w Dobrzeniu Wielkim. Do obsługi 
poszczególnych rejonów gminy oddelegowanych jest 5 funkcjonariuszy. Policjanci 
obsługujący obszar gminy Dobrzeń Wielki dysponują pojazdami służbowymi.  
 
TABELA 53: Gmina Dobrzeń Wielki – przestępczość w latach 1996 i 2004. 
 

Zdarzenie Rok 1996 Rok 2004 
Przestępstwa stwierdzone 412 691 
Przeprowadzone dochodzenia 245 515 
Wykrywalność przestępstw 54 % 58 % 
Wykroczenia 101 500 
Postępowania w sprawach o wykroczenia 55 94 
Mandaty karne 46 406 

 
Powyższe dane wskazują na znaczny wzrost przestępczości na terenie gminy 
Dobrzeń Wielki w ciągu ostatnich lat. Jedynym pozytywnym wskaźnikiem jest 
wzrost wykrywalności przestępstw z 54 % w 1996 roku do 58 % w roku 2004. 
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Należy zaznaczyć, że zdecydowana większość przestępstw na terenie gminy to 
kradzieże oraz włamania i są one dokonywane przez osoby spoza gminy. 
Zamożność lokalnej społeczności „przyciąga” niestety rzesze złodziei, liczących na 
„łupy” w postaci dóbr konsumpcyjnych o znacznej wartości. 
 
3.10.2. Ochrona przeciwpożarowa. 
 
Na terenie samorządu funkcjonuje 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 
(OSP). Wszystkie oddziały są ze sobą w stałej łączności. Jednostka Państwowej 
Straży Pożarnej (PSP), obsługująca rejon gminy usytuowana jest w Opolu. W 2004 
roku Jednostka PSP z Opola odnotowała 98 interwencji na terenie gminy. 
  
System gminnej ochrony przeciwpożarowej wzbogaca 5 strażnic OSP 
zlokalizowanych w następujących miejscowościach: 
 Dobrzeń Wielki; 
 Dobrzeń Mały; 
 Czarnowąsy; 
 Chróścice; 
 Kup. 

Wyposażenie techniczne miejscowych jednostek OSP obejmuje między innymi: 
 OSP Dobrzeń Wielki: 

- samochód gaśniczy Star 244; 
- samochód ratowniczy Ford Transit wyposażony w motopompę, sprzęt do 

ratownictwa drogowego i sprzęt medyczny; 
- motopompy; 
- agregaty prądotwórcze; 
- 1 łódź stalową; 
- ponton z silnikiem; 
- piły spalinowe, 
 OSP Dobrzeń Mały: 

- samochód gaśniczy Star 244; 
- samochód ratowniczy Ford Transit wyposażony w motopompę, sprzęt do 

ratownictwa drogowego i sprzęt medyczny; 
- motopompy; 
- 2 agregaty prądotwórcze; 
- łódź z silnikiem; 
- ponton z silnikiem; 
- 3 piły spalinowe; 
- przecinarkę do betonu i stali, 
 OSP Czarnowąsy: 

- samochód gaśniczy Jelcz średni; 
- samochód lekki Żuk; 
- motopompy; 
- 2 agregaty prądotwórcze; 
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- 2 piły spalinowe; 
- łódź z silnikiem, 
 OSP Chróścice: 

- samochód gaśniczy Star 244; 
- samochód ratowniczy Ford Transit wyposażony w motopompę, sprzęt do 

ratownictwa drogowego i sprzęt medyczny; 
- motopompy; 
- agregat prądotwórczy; 
- łódź z silnikiem; 
- 2 piły spalinowe, 
 OSP Kup: 

- samochód gaśniczy Star 244; 
- agregat prądotwórczy; 
- motopompy; 
- piły spalinowe. 
 
Statystycznie w ciągu roku miejscowe OSP odnotowują około 30 akcji na terenie 
gminy. 
 
3.10.3. Ochrona przeciwpowodziowa. 
 
Stopień zagrożenia powodziowego w dolinie rzeki Odry determinowany jest 
zarówno czynnikami naturalnymi, takimi jak: natężenie opadów atmosferycznych, 
powierzchnia i ukształtowanie powierzchni zlewni i jej poszczególnych dopływów, 
jak również czynnikami antropogenicznymi, takimi jak: regulacja koryt rzecznych, 
infrastruktura hydrotechniczna, stopień zagospodarowania dolin rzecznych.  
 
Największe zagrożenie powodziowe dla gminy Dobrzeń Wielki stanowią wezbrania 
powodziowe w górnym biegu zlewni rzeki Odry. Górna część zlewni rzeki Odry to 
tereny górskie i podgórskie. Opady atmosferyczne przekraczają tam 700 mm 
rocznie, powstając wskutek ścierania się mas chłodnego powietrza polarno – 
morskiego z bardzo ciepłym powietrzem zwrotnikowym. Górski charakter dorzecza 
górnej Odry i jej większych dopływów (Olza i Opava zasilana dodatkowo Moravicą) 
oraz wysokie natężenie opadów niejednokrotnie powodują duży spływ 
powierzchniowy i gwałtowny przybór wody. Odcinek ten położony jest na terenie 
Republiki Czeskiej (Oderske Vrchy – Góry Odrzańskie). Odra zaliczana jest do 
rzek europejskich o największym potencjale powodziowym. Około ¾ 
maksymalnych wezbrań rocznych występuje w miesiącach: czerwiec, lipiec i 
sierpień. W porównaniu z powodziami letnimi wezbrania zimowe w dorzeczu Odry 
są rzadsze i charakteryzują się wielokrotnie mniejszymi stratami materialnymi. 
 
Gmina Dobrzeń Wielki z uwagi na położenie w dolinie rzeki Odry, znajduje się w 
zasięgu oddziaływania wielkich wód powodziowych, zalewających tereny 
zamieszkane i zabudowane począwszy od XII wieku, powodując wielkie szkody 



Gmina Dobrzeń Wielki                                                                                                             Strona 84 

STRATEGIA ROZWOJU 
REGIOPLAN sp. z o.o.                                            Wrocław                                            30 sierpnia 2007 

 
 
 
materialne, szczególnie w czasie powodzi w latach: 1903, 1977, 1985 i 1997. W 
czasie powodzi z 1997 roku na terenie gminy Dobrzeń Wielki zalanych zostało 
około 28 % powierzchni gminy (około 2500 ha), w tym 1180 budynków 
mieszkalnych w miejscowościach: Chróścice, Dobrzeń Wielki, Dobrzeń Mały, 
Borki, Czarnowąsy, Krzanowice i Kup. 
 
Cyklicznie pojawiające się zalewy powodziowe wykazały słabe przygotowanie 
techniczne obszaru całej zlewni do bezpiecznego przeprowadzenia wód 
powodziowych. Dla poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego została 
opracowana koncepcja modernizacji i budowy prawostronnego obwałowania rzeki 
Odry na odcinku od Dobrzenia Wielkiego do wsi Czarnowąsy o długości 6 km oraz 
prawostronnego obwałowania rzeki Małej Panwi w Czarnowąsach na odcinku o 
długości 2,5 km z możliwością dalszej dobudowy na długości 1,3 km. 
 
3. 11. Administracja samorządowa. 
 
3.11.1. Urząd Gminy. 
 
Urząd Gminy, mieszczący się w miejscowości Dobrzeń Wielki, nadzoruje 
aktywności społeczno – gospodarcze w gminie. Zgodnie z ustawą o samorządzie 
gminnym na czele urzędu gminy wiejskiej stoi Wójt. Jest on kierownikiem Urzędu i 
zwierzchnikiem służbowym pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych 
jednostek organizacyjnych. Struktura organizacyjna Urzędu Gminy w Dobrzeniu 
Wielkim składa się z następujących referatów i stanowisk: 
 Wójt Gminy; 
 Zastępca Wójta; 
 Sekretarz Gminy; 
 Skarbnik Gminy; 
 Radca Prawny; 
 Audytor Wewnętrzny; 
 Referaty (Kierownicy Referatów): 

- Referat Zamówień Publicznych; 
- Referat Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mienia Komunalnego; 
- Referat Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska; 
- Referat Organizacyjny; 
- Referat Budżetu i Finansów; 
- Referat Spraw Obywatelskich. 
 
Ogółem w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim pracuje 31 osób. Ponadto 
Urzędowi podlegają następujące jednostki organizacyjne: 
 Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej; 
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej; 
 Gminny Ośrodek Kultury; 
 Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół; 
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 Stołówka Międzyszkolna; 
 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Dobrzeniu Wielkim; 
 Zespół Szkół w Chróścicach: 

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Chróścicach; 
- Publiczne Gimnazjum w Chróścicach; 
 Zespół Szkół w Czarnowąsach: 

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnowąsach; 
- Publiczne Gimnazjum w Czarnowąsach; 
 Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim: 

- Publiczne Liceum Ogólnokształcące w Dobrzeniu Wielkim; 
- Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Dobrzeniu Małym; 
- Publiczne Gimnazjum w Dobrzeniu Wielkim; 
 Zespół Szkół w Kup: 

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Kup; 
- Publiczne Gimnazjum w Kup; 
 Przedszkole Publiczne w Czarnowąsach; 
 Publiczne Przedszkole nr 1 w Dobrzeniu Wielkim; 
 Publiczne Przedszkole w Brzeziu; 
 Publiczne Przedszkole w Chróścicach; 
 Publiczne Przedszkole w Kup; 

 
3.11.2. Współpraca międzynarodowa i międzygminna. 
 
Gmina Dobrzeń Wielki podpisała umowy o współpracy partnerskiej z 2 
zaprzyjaźnionymi gminami. Są to: 
 Gmina Heuchelheim – powiat Giesen w Hesji – Niemcy od 1990 roku; 
 Miasto Wil – Kanton St. Gallen – Szwajcaria – od 1992 roku. 

Wszystkie działania, a zwłaszcza bezpośrednie kontakty, wymiana doświadczeń i 
wymiana kulturalna w ramach wzajemnych porozumień gmin partnerskich, w 
sposób bardzo istotny przyczyniają się do większego otwarcia na świat i tolerancji, 
co w dobie integracji europejskiej jest szczególnie ważne i cenne. 
 
Na arenie regionalnej gmina jest członkiem: 
 Związku Gmin Śląska Opolskiego z siedzibą w Opolu; 
 Związku Gmin „Dolna Mała Panew” z siedzibą w Turawie. 
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RYCINA 15: Gmina Dobrzeń Wielki – schemat struktury organizacyjnej Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim – załącznik do Zarządzenia nr 0152/14/2005 Wójta Gminy 
Dobrzeń Wielki z dnia 23.06.2005 roku. 
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3.11.3. Gremia samorządowe. 
 
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym władzę wykonawczą w gminie Dobrzeń 
Wielki sprawuje Wójt, wyłoniony na podstawie bezpośrednich wyborów. Władzę 
uchwałodawczą, odpowiednik władzy ustawodawczej Sejmu RP, pełni Rada 
Gminy, składająca się z 15 osób. W wyniku wyborów samorządowych, które odbyły 
się jesienią 2002 roku, Rada Gminy w Dobrzeniu Wielkim składa się z 13 
mężczyzn i 2 kobiet. Udział kobiet w ogólnej liczbie radnych wynosi 13,33 % i jest 
to współczynnik niższy od przeciętnej występującej w samorządach wchodzących 
w skład powiatu oraz województwa opolskiego. 8 członków Rady Gminy legitymuje 
się wykształceniem wyższym lub policealnym, 4 średnim, a 2 zasadniczym 
zawodowym. 
 
TABELA 54: Gmina Dobrzeń Wielki – Radni Gminy według wieku w 2003 roku. 
 

Wiek Liczba radnych Struktura w % 
29 i mniej 0 0,00 
30 – 59 14 99,33 
60 i więcej 1 6,67 

 
3. 12. Organizacje społeczne i polityczne. 
 
Organizacje społeczne i polityczne na terenie gminy reprezentują wyłącznie 
stowarzyszenia. Należą do nich: 
 Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim – Zarząd 

Gminy w Dobrzeniu Wielkim oraz koła we wsiach: Dobrzeń Wielki, Chróścice, 
Czarnowąsy i Kup. 

 Gminne Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe”, do którego należą kluby 
sportowe we wsiach: 

- Dobrzeń Wielki – LZS „TOR”; 
- Chróścice – LZS „Victoria”; 
- Czarnowąsy – LZS „Swornica”; 
- Kup – LZS Kup; 
- Kup – LUKS „Podium”, 
 Ochotnicze Straże Pożarne (OSP): 

- OSP w Dobrzeniu Wielkim; 
- OSP w Dobrzeniu Małym; 
- OSP w Chróścicach; 
- OSP w Czarnowąsach; 
- OSP w Kup, 
 Stowarzyszenie Rozwoju Inicjatyw w Świerklach; 
 Towarzystwo Przyjaciół i Rozwoju Kultury w Dobrzeniu Wielkim. 



Gmina Dobrzeń Wielki                                                                                                             Strona 88 

STRATEGIA ROZWOJU 
REGIOPLAN sp. z o.o.                                            Wrocław                                     31 października 2006 

 
 
 
4. Gospodarka. 
 
4. 1. Rolnictwo i leśnictwo. 
 
Pomimo znacznego udziału funkcji produkcyjnych i usługowych w strukturze 
gospodarczej gminy sektor rolniczy jest także znaczącą gałęzią gminnej 
gospodarki. Przeważają małe gospodarstwa rolne o areale około 5 ha, zajmujące 
się głównie uprawą ziemi oraz hodowlą. Współpracują na terenie gminy z licznymi 
podmiotami gospodarczymi. 
 
4.1.1. Struktura użytkowania i własnościowa gruntów. 
 
TABELA 55: Gmina Dobrzeń Wielki – użytkowanie gruntów w 2003 roku (w 
hektarach). 
 

Użytki rolne 
W tym 

 
Powierzchnia 

ogólna 
 

Razem grunty 
orne 

sady łąki pastwi
ska 

Lasy i 
grunty 
leśne 

Pozostałe 
grunty i 

nieużytki 

9142 4454 3484 8 931 31 3406 1282 
 
Użytki rolne stanowią 48,73 % ogólnej powierzchni gminy, lasy i grunty leśne 37,25 
%, a pozostałe grunty i nieużytki 14,02 %. Natomiast w strukturze użytków rolnych 
największy obszar zajmują grunty orne 78,22 % i łąki 20,90 %. 
 
RYCINA 16: Gmina Dobrzeń Wielki – struktura użytkowania gruntów w 2003 roku. 
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TABELA 56: Gmina Dobrzeń Wielki – struktura użytkowania gruntów w 2003 roku. 
 

Użytki rolne 
W tym 

Jednostka  
administracy

jna 
 

Razem Grunty 
orne 

sady łąki pastwi
ska 

Lasy i 
grunty 
leśne 

Pozostałe 
grunty i 

nieużytki 

Gmina  
Dobrzeń Wlk. 

48,73 78,22 0,18 20,90 0,70 37,25 14,02 

Powiat  
Opolski 

41,49 79,51 0,24 18,48 1,76 45,49 13,02 

Województwo 
Opolskie 

59,92 88,17 0,31 9,45 2,07 26,94 13,14 

 
RYCINA 17: Gmina Dobrzeń Wielki – struktura użytkowania gruntów w 2003 roku. 
 

 
Z powyższej ryciny oraz tabeli wynika, że na terenie gminy Dobrzeń Wielki w 
porównaniu ze średnią charakteryzującą zagospodarowanie w powiecie i 
województwie, udział użytków rolnych kształtuje się na przybliżonym poziomie, 
zwłaszcza w stosunku do powiatu. Odsetek terenów określonych kategorią 
„pozostałe”, w skład których wchodzą między innymi: obszary zabudowy 
mieszkaniowej, tereny przemysłowe, place, ulice, skwery, parki, tereny wodne, 
nieużytki itp., również jest zbliżony do porównywanych jednostek. Bardzo wysoki w 
stosunku do województwa odsetek obszarów leśnych, ustępuje jednak średniej 
powiatowej. 
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TABELA 57: Gmina Dobrzeń Wielki – użytkowanie gruntów w gospodarstwach 
indywidualnych w 2003 roku (w hektarach). 
 

Użytki rolne 
W tym 

 
Powierzchnia 

ogólna 
 

Razem grunty 
orne 

sady łąki pastwi
ska 

Lasy i 
grunty 
leśne 

Pozostałe 
grunty i 

nieużytki 

3951 3658 2831 8 790 29 79 214 
 
Gospodarstwa indywidualne stanowią 43,22 % powierzchni ogólnej gminy. Użytki 
rolne stanowią 92,58 % ogólnej powierzchni gruntów gospodarstw indywidualnych, 
lasy i grunty leśne 2,00 %, a pozostałe ziemie oraz nieużytki 5,42 %. Natomiast 
struktura użytków rolnych będących we władaniu gospodarstw indywidualnych 
kształtuje się w następujący sposób: 
 grunty orne – 77,39 %; 
 sady – 0,22 %; 
 łąki – 21,60 %; 
 pastwiska – 0,79 %. 

 
RYCINA 18: Gmina Dobrzeń Wielki – struktura użytkowania gruntów w 
gospodarstwach indywidualnych w 2003 roku. 
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Udział gospodarstw indywidualnych w stosunku do ogólnej powierzchni 
poszczególnych elementów kształtujących przestrzeń gminy Dobrzeń Wielki 
przedstawia się w następujący sposób: 
 użytki rolne razem – 95,19 %; 
 grunty orne – 98,54 %; 
 sady – 100 %; 
 łąki – 84,85 %; 
 pastwiska – 93,55 %; 
 lasy – 2,32 %; 
 pozostałe grunty – 11,30 %. 

 
TABELA 58: Gmina Dobrzeń Wielki – struktura własności gruntów w 2005 roku. 
 

Własność Powierzchnia 
(ha) 

Struktura 
(%) 

Lasy Państwowe 3406 37,26 
Agencja Nieruchomości Rolnych  180 1,97 
Elektrownia Opole 397 4,34 
Grunty komunalne 291 3,18 
Grunty prywatne 4689 51,29 
Pozostałe grunty 179 1,96 

 
RYCINA 19: Gmina Dobrzeń Wielki – struktura własności gruntów w 2005 roku. 
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Najwięcej użytków rolnych w powierzchni ogólnej mają sołectwa: Krzanowice – 
86,01 % i Dobrzeń Wielki – 71,67 %. Najmniej: Brzezie – 16,40 % i Kup – 19,38 %. 
W pozostałych sołectwach użytki rolne stanowią pomiędzy 54 a 64 % powierzchni 
ogólnej, co szczegółowo prezentuje poniższa tabela:  
 
TABELA 59: Gmina Dobrzeń Wielki – struktura użytkowania gruntów według 
sołectw (w %). 
 

Sołectwo Użytki rolne Lasy Pozostałe grunty 
Borki 54,92 0,06 45,02 
Brzezie 16,40 72,34 11,26 
Chróścice 64,56 24,08 11,36 
Czarnowąsy 60,02 23,76 16,21 
Dobrzeń Mały 63,04 0,92 36,04 
Dobrzeń Wielki 71,67 9,86 18,47 
Kup 19,38 74,17 6,45 
Krzanowice 86,01 0,62 13,37 
Świerkle 60,64 30,35 9,00 

 
4.1.2. Charakterystyka gospodarstw rolnych. 
 
TABELA 60: Gmina Dobrzeń Wielki – użytkowanie gruntów w gospodarstwach 
rolnych w 2002 roku (w hektarach)16. 
 

Użytki rolne 
W tym 

 
Powierzchnia 

ogólna 
 

Razem grunty 
orne 

sady łąki pastwi
ska 

Lasy i 
grunty 
leśne 

Pozostałe 
grunty i 

nieużytki 

4045 3760 2777 8 924 52 80 205 
 
Gospodarstwa rolne stanowią 44,25 % powierzchni ogólnej gminy. Użytki rolne 
stanowią 92,95 % ogólnej powierzchni gruntów gospodarstw rolnych, lasy i grunty 
leśne 1,98 %, a pozostałe ziemie oraz nieużytki 5,07 %. Natomiast struktura 
użytków rolnych będących we władaniu gospodarstw rolnych kształtuje się w 
następujący sposób: 
 grunty orne – 73,85 %; 
 sady – 0,20 %; 
 łąki – 24,57 %; 
 pastwiska – 1,38 %. 

 

                                                           
16 Dane Powszechnego Spisu Rolnego z 2002 roku według siedziby gospodarstwa. 
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RYCINA 20: Gmina Dobrzeń Wielki – struktura użytkowania gruntów 
gospodarstwach rolnych w 2002 roku. 
 

 
Według danych z Powszechnego Spisu Rolnego z 2002 roku na terenie gminy 
Dobrzeń Wielki funkcjonowało 821 działek rolnych o powierzchni od 0,1 do 1,0 ha 
oraz 606 gospodarstw rolnych. Średnia wielkość gospodarstwa prywatnego 
zajmuje areał około 5 ha i jest zbliżona do przeciętnej wartości występującej w 
powiecie oraz województwie opolskim. 
 
TABELA 61: Gmina Dobrzeń Wielki – struktura powierzchni gospodarstw rolnych w 
2002 roku (I). 
 
Powierzchnia gospodarstwa w ha Ilość gospodarstw Struktura (%) 

1 – 2 261 43,07 
2 – 3 119 19,64 
3 – 5 72 11,88 
5 – 7 33 5,45 
7 – 10 28 4,62 

10 i więcej 93 15,35 
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RYCINA 21: Gmina Dobrzeń Wielki – charakterystyka struktury agrarnej w 2002 
roku. 
 

 
Gospodarstwa bardzo małe, to jest o areale od 1 do 2 ha, stanowią ponad 43 % 
ogólnej liczby gospodarstw w gminie. Gospodarstwa małe, to jest o areale od 2 do 
10 ha stanowią 41,5 %, natomiast gospodarstwa średnie jak na polskie warunki, 
czyli powyżej 10 ha, to zaledwie 15,3 % ogółu. Należy więc przyjąć, że struktura 
obszarowa gospodarstw rolnych jest bardzo rozdrobniona. Większość małych 
gospodarstw nadal będzie poszukiwać dodatkowych, pozarolniczych źródeł 
dochodu. Aby sprostać realiom współczesnej gospodarki rynkowej należy 
przyspieszyć tempo restrukturyzacji sektora rolniczego, celem poprawy struktury 
agrarnej gospodarstw. 
 
TABELA 62: Gmina Dobrzeń Wielki – struktura powierzchni gospodarstw rolnych w 
2002 roku (II). 
 

Powierzchnia 
gospodarstw  

w ha 

Gmina  
Dobrzeń Wielki 

(%) 

Powiat  
Opolski 

(%) 

Województwo 
Opolskie  

(%) 
1 – 2 43,07 38,91 28,72 
2 – 3 19,64 18,28 13,45 
3 – 5 11,88 14,82 14,05 
5 – 7 5,45 6,80 8,95 

7 – 10 4,62 6,50 10,30 
10 i więcej 15,35 14,69 24,53 
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TABELA 63: Gmina Dobrzeń Wielki – rozkład gospodarstw rolnych według 
miejscowości w 2005 roku. 
 

Miejscowość Ilość gospodarstw rolnych 
Borki 29 
Brzezie 17 
Chróścice 232 
Czarnowąsy 125 
Dobrzeń Mały 38 
Dobrzeń Wielki 112 
Kup 35 
Krzanowice 24 
Świerkle 39 

 
Według danych z Powszechnego Spisu Rolnego (2002 rok) w skład wyposażenia 
technicznego miejscowych gospodarstw rolnych wchodziło między innymi: 368 
ciągników, 32 samochody ciężarowe, 291 przyczep, 58 kombajnów zbożowych, 7 
kombajnów buraczanych, a także 33 kombajny ziemniaczane. Ponadto: 
 193 gospodarstwa dysponowały oborami; 
 210 gospodarstw – chlewniami; 
 214 gospodarstw – kurnikami; 
 214 gospodarstwa – budynkami wielofunkcyjnymi; 
 419 gospodarstw – stodołami. 

 
4.1.3. Jakość gleb, uprawy, hodowla i ceny gruntów. 
 
Gmina Dobrzeń Wielki posiada ogólnie bardzo przeciętne warunki do produkcji 
rolniczej. Areał gleb dobrych i średnich należących do II – IV klasy bonitacyjnej 
wynosi 55,3 %. Według opracowanej przez Instytut Upraw, Nawożenia i 
Gleboznawstwa w Puławach (IUNG Puławy) kompleksowej metody waloryzacji 
rolniczej przestrzeni produkcyjnej, obliczony dla gminy Dobrzeń Wielki wskaźnik 
wartości wynosi 70,8 pkt. 
 
Grunty orne o najwyższym wskaźniku bonitacji występują w sołectwach: Dobrzeń 
Wielki, Dobrzeń Mały, Chróścice i Świerkle (ponad 50 % gleb w II – IV klasie 
bonitacyjnej), zaś o wskaźniku najsłabszym w miejscowościach: Borki, Krzanowice, 
Brzezie, Kup i Czarnowąsy (ponad 50 % gleb w klasie V – VI). 
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TABELA 64: Gmina Dobrzeń Wielki – odsetek gleb dobrych i średnich (II – IV klasa 
bonitacyjna) według sołectw. 
 

Miejscowość Odsetek gleb w II – IV klasie 
Borki 27,23 
Brzezie 42,12 
Chróścice 62,96 
Czarnowąsy 48,61 
Dobrzeń Mały 63,80 
Dobrzeń Wielki 64,03 
Krzanowice 37,39 
Kup 43,68 
Świerkle 50,27 

 
Powyższe uwarunkowania decydują, że głównym kierunkiem w produkcji rolniczej 
jest uprawa roślinna dostosowana do potrzeb produkcji zwierzęcej, na potrzeby 
ludności i przemysłu przetwórczego oraz hodowla zwierząt. Największe znaczenie 
w gminie w 2004 roku miały następujące uprawy: 
 zboża podstawowe – 1985 ha (72,68 % ogólnej powierzchni zasiewów); 
 ziemniaki – 250 ha (9,15 %); 
 kukurydza – 150 ha (5,49 %); 
 okopowe pastewne – 125 ha (4,58 %); 
 kukurydza na zielonkę – 90 ha (3,30 %); 
 koniczyna, inne pastewne i trawy – 35 ha (1,28 %); 
 strączkowe pastewne – 30 ha (1,10 ha %); 
 rzepak i rzepik – 23 ha (0,84 %); 
 buraki cukrowe – 20 ha (0,73 %); 
 pozostałe – 23 ha (0,84 %). 

Natomiast wśród upraw zbożowych dominują: 
 pszenica – 618 ha (31,13 % ogólnej powierzchni zasiewów zbóż); 
 jęczmień – 570 ha (28,72 %); 
 mieszanki zbożowe – 520 ha (26,20 %); 
 pszenżyto – 117 ha (5,89 %); 
 żyto – 90 ha (4,53 %); 
 owies – 70 ha (3,53 %). 

 
Ogólnie można przyjąć, że na terenie gminy Dobrzeń Wielki uprawia się bardzo 
mało roślin wymagających dużej chemizacji, to jest: rzepaku czy buraka 
cukrowego. To zjawisko należy uznać za objaw pozytywny w stosunku do 
obecności bogatych walorów środowiska przyrodniczego. Warunki glebowe gminy, 
mniej korzystne od średniej występującej w województwie opolskim powodują, że 
plony głównych ziemiopłodów są niższe od wartości osiąganych w regionie. 
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TABELA 65: Gmina Dobrzeń Wielki – plony głównych ziemiopłodów w 
indywidualnych gospodarstwach rolnych w 2004 roku. 
 

Wyszczególnienie Gmina Dobrzeń Wielki –  
plony z 1 ha w dt 

Zboża podstawowe ogółem 47,0 
Pszenica ozima 55,0 
Pszenica jara 51,0 
Żyto 36,0 
Jęczmień ozimy 46,0 
Jęczmień jary 48,0 
Owies 37,0 
Pszenżyto ozime 37,0 
Pszenżyto jare 38,0 
Mieszkanki zbożowe jare 45,0 
Kukurydza 75,0 
Ziemniaki 230 
Buraki cukrowe 410 
Rzepak i rzepik ozimy 27,0 

 
Produkcja zwierzęca dostosowana jest do bieżących potrzeb na rynku. Na terenie 
gminy Dobrzeń Wielki główne kierunki hodowli w 2002 roku to: 
 drób ogółem – 96200 sztuk; 
 trzoda chlewna – 6754 sztuki (w tym 557 loch); 
 bydło – 1024 sztuki (w tym 216 krów); 
 konie – 39 sztuk; 
 owce – 60 sztuk. 

 
Według obecnych danych ceny gruntów ornych II, III i IV klasy bonitacyjnej 
kształtują się na poziomie od 6000 do 9000 złotych za 1 ha, natomiast V i Vi klasy 
4000 – 6000 złotych za 1 ha. Ceny użytków zielonych są niższe o około 25 %. 
 
4.1.4. Leśnictwo. 
 
Gmina charakteryzuje się znacznym zalesieniem. Lasy i grunty leśne stanowią 
37,25 % powierzchni gminy, to jest 340617 ha. Jest to wskaźnik niższy od średniej 
dla powiatu opolskiego – 45,49 % i wyższy od średniej dla całego województwa 
opolskiego – 26,94 %. 
 
 
 
 

                                                           
17 Łącznie z gruntami związanymi z gospodarką leśną. 
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TABELA 66: Gmina Dobrzeń Wielki – wskaźnik lesistości w 2003 roku. 
 

 Gmina 
Dobrzeń Wielki 

Powiat  
Opolski 

Województwo 
Opolskie 

Lesistość (%) 37,25 45,49 26,94 
 
Lasami znajdującymi się na terenie gminy Dobrzeń Wielki zarządza Nadleśnictwo 
Kup, należące do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Opolu. Jedynie 
część gruntów położonych w Czarnowąsach, na południe od rzeki Mała Panew, 
wchodzi w zasięg Nadleśnictwa Opole. Grunty zarządzane przez Nadleśnictwo 
Kup, znajdujące się na terenie gminy Dobrzeń Wielki położone są w dwóch 
obrębach leśnych: 
 obręb leśny Kup (część leśnictw: Kup, Kup Nowy i Masów) 
 obręb leśny Popielów (część leśnictw: Ładza i Chróścice). 

 
Rozmieszczenie obszarów leśnych na terenie gminy jest zwarte. Skupiają się one 
generalnie w północnej i wschodniej części gminy. We władaniu gospodarstw 
indywidualnych i przedsiębiorstw jest 80 ha lasów i gruntów leśnych, to jest 2,35 % 
ich ogólnej powierzchni. 
 
TABELA 67: Gmina Dobrzeń Wielki – wskaźniki lesistości według sołectw.  
 

Miejscowość Wskaźnik lesistości w % 
Borki 0,06 
Brzezie 72,34 
Chróścice 24,08 
Czarnowąsy 23,76 
Dobrzeń Mały 0,92 
Dobrzeń Wielki 9,86 
Kup 74,17 
Krzanowice 0,62 
Świerkle 30,35 

 
Największą lesistością charakteryzują się sołectwa: Kup – 74,17 % oraz Brzezie – 
72,34 %, zaś najmniejszą: Borki – 0,06 %, Krzanowice – 0,62 % i Dobrzeń Mały – 
0,92 %. W pozostałych sołectwach wskaźnik lesistości waha się w granicach od 10 
do 30 %. 
 
Podobnie jak w całym kraju oraz województwie opolskim dzisiejszy las na terenie 
gminy Dobrzeń Wielki posiada strukturę gatunkową korzystną z punktu widzenia 
zysków, ale niekorzystną z punktu widzenia optymalnego wykorzystania siedlisk i 
bioróżnorodności zespołów leśnych. Obecnie dominującym gatunkiem drzewa jest 
sosna, kosztem pożądanych z biologicznego punktu widzenia: dębów, jesionów, 
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klonów czy lip. Nadrzędność pozaprodukcyjnych funkcji lasu nad produkcją drewna 
pojawiło się i funkcjonuje od 1991 roku wraz z datą wejścia w życie „Ustawy o 
lasach”. Las gospodarczy bliższy wzorcowi lasu naturalnego jest bardziej odporny 
na działanie szkodliwych czynników. Do najgroźniejszych z nich należą: 
 cyklicznie pojawiające się susze; 
 skażenie powietrza i gleb zanieczyszczeniami; 
 gradacje szkodliwych owadów; 
 odbiegająca od przepisów penetracja terenów leśnych przez ludzi; 
 ewentualne zmiany struktury własnościowej lasów. 

 
Nadrzędnym celem ochrony ekosystemów leśnych jest utrzymanie i odtwarzanie 
ich charakteru, zbliżonego do pierwotnego oraz naturalnego, a także prowadzenie 
racjonalnej gospodarki leśnej związanej z pozyskaniem drewna. 
 
Zgodnie z tendencją zwiększenia lesistości kraju wskazane byłoby przeznaczenie 
pod zalesienie miejscowych gruntów rolnych V i VI klasy bonitacyjnej. Ich areał to 
2018 ha. Przeznaczenie tych terenów pod zalesienie spowodowałoby wzrost 
lesistości gminy z 37,25 % do 59,33 %. Natomiast zalesienie jedynie gruntów VI 
klasy bonitacyjnej (627 ha) spowodowałoby wzrost lesistości gminy z 37,25 % do 
44,12 %. 
 
4. 2. Działalności produkcyjne. 
 
4.2.1. Górnictwo i przetwórstwo kopalin. 
 
Na obszarze gminy Dobrzeń Wielki eksploatowane są 3 złoża kopalin: „Siołkowice 
2”, „Brzezie – Zachód” i „Brzezie – Elektrownia”. 
 
Użytkownikiem złoża kruszywa naturalnego „Siołkowice 2” jest Zakład Eksploatacji 
Kruszywa Naturalnego w Zawadzie. Koncesja na eksploatację złoża wydana 
została decyzją Wojewody Opolskiego w 1995 roku na okres 30 lat. Powierzchnie 
obszaru i terenu górniczego wynosi 24,25 ha. Złoże eksploatowane jest 
odkrywkowo, jednym poziomem wydobywczym, częściowo spod wody, przy użyciu 
koparki z osprzętem chwytakowym. Wydobywane są jednocześnie obie odmiany 
kopaliny: piaski oraz piaski i żwiry. Po uszlachetnianiu przez płukanie i 
frakcjonowanie w miejscowym zakładzie przeróbczym, kruszywo wykorzystywane 
jest do celów budowlanych i filtracyjnych. 
 
Eksploatację złoża kruszywa naturalnego „Brzezie – Zachód” prowadzi 
Spółdzielnia Pracy Surowców Mineralnych w Opolu. Obszar górniczy ma 
powierzchnię 5,19 ha, a teren górniczy 7,04 ha. Złoże eksploatowane jest 
odkrywkowo, jednym piętrem wydobywczym, podpoziomowo (ze stropu złoża), 
koparką z osprzętem chwytakowym. Kopalina transportowana jest samochodami 
do zakładu przeróbczego w Brzeziu. Stosowane metody przeróbki to: płukanie i 
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przesiewanie. W wyniku tych procesów otrzymywane są trzy asortymenty piasku o 
średnicach ziarn: 0,5 – 0,8 mm, 0,8 – 1,4 mm i 1,4 – 2 mm oraz cztery asortymenty 
żwiru o średnicach ziarn: 2,3 mm, 3,5 mm, 5,1 mm i 10,2 mm. 
  
Użytkownikiem złoża kruszywa naturalnego „Brzezie – Elektrownia” jest 
Spółdzielnia Pracy Surowców Mineralnych w Opolu. Złoże eksploatowane jest 
okresowo od 1995 roku na podstawie koncesji wydanej decyzją Wojewody 
Opolskiego ważnej do 31.12.2020 roku. Powierzchnie obszaru i terenu górniczego 
wynoszą 15,55 ha. Wydobywanie kopaliny prowadzone jest częściowo spod wody, 
przy użyciu koparki z osprzętem chwytakowym. Piaski i żwiry bez przeróbki 
wykorzystywane są na potrzeby budowlane i drogowe. 
 
W latach 1992 – 2001 eksploatowane było złoże iłów ceramiki budowlanej 
„Dobrzeń Wielki”. Kopalinę wykorzystywano w pobliskiej cegielni do produkcji cegły 
pełnej i cegły dziurawki. Decyzją Starosty Opolskiego z dnia 21.01.2002 roku 
stwierdzono wygaśnięcie koncesji na wydobywanie kopaliny i jednocześnie 
zniesiony został teren i obszar górniczy. Eksploatacja złoża została zakończona, a 
wyrobisko w przewadze zrekultywowano. 
 
W 1998 roku zaniechana została eksploatacja złoża kruszywa naturalnego 
„Chróścice”. Kopalinę wydobywano na podstawie niedostosowanej do wymogów 
nowego prawa koncesji z 1994 roku, bez utworzonego obszaru i terenu 
górniczego.  
 
Dwa złoża żwirków filtracyjnych: „Chróścice” i „Brzezie” po zakończonej 
eksploatacji skreślono z Bilansu zasobów. Złoże „Chróścice” eksploatowane było w 
latach 1962 – 1987 na powierzchni 10 ha. Od 1975 roku wydobywano żwirki 
filtracyjne ze złożą „Brzezie” na powierzchni 10,08 ha. Eksploatacja została 
zakończona w 1991 roku. 
 
4.2.2. Pozostałe działalności produkcyjne i struktura zatrudnienia w większych 
zakładach pracy. 
 
Pomimo, że gmina Dobrzeń Wielki jest samorządową jednostką wiejską funkcje 
produkcyjne zyskują tutaj z roku na rok na znaczeniu i prężenie się rozwijają. 
Powodem takiego stanu jest przede wszystkim: bezpośrednia bliskość aglomeracji 
opolskiej, kooperacja z elektrownią Opole, znacznie mniejsze niż w Opolu stawki 
podatku gruntowego oraz przyjazny klimat dla inwestorów jaki stwarza Urząd 
Gminy. 
 
Największym zakładem produkcyjnym na terenie gminy jest obecnie BOT 
Elektrownia Opole SA. Ponadto funkcjonuje tutaj kilkadziesiąt innych zakładów 
produkcyjnych, zajmujących się głównie przetwórstwem przemysłowym i 
zatrudniających od kilku do kilkudziesięciu osób każdy. 
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TABELA 68: Gmina Dobrzeń Wielki – wykaz większych zakładów pracy 
(pracodawców) w 2005 roku. 
 

Nazwa  
zakładu 

 
Lokalizacja 

Opis klasy działalności  
według EKD 

Zatrudnienie 
z terenu gminy

1 2 3 4 
BOT Elektrownia 

Opole SA 

Brzezie Wytwarzanie i dystrybucja energii 

elektrycznej 

416 

Szpital  

Pulmonologiczno – 

Reumatologiczny  

 

Kup 

 

Szpitalnictwo 

 

130 

ELKOM sp. z o.o. Brzezie Odprowadzanie ścieków, wywóz 

śmieci, usługi sanitarne i pokrewne 

43 

PROTEC sp. z o.o. Chróścice Produkcja pozostałych metalowych 

wyrobów gotowych 

39 

Nadleśnictwo Kup Kup Leśnictwo i pozyskiwanie drewna 37 

Zespół Szkół Dobrzeń 

Wielki 

Szkolnictwo podstawowe;  

szkolnictwo średnie 

32 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa nr 1 

Dobrzeń 

Wielki 

Szkolnictwo podstawowe 32 

Urząd Gminy Dobrzeń 

Wielki 

Kierowanie podstawowymi  

rodzajami działalności publicznej 

31 

Gminny Zakład 

Gospodarki  

Komunalnej  

i Mieszkaniowej 

 

Kup 

 

Odprowadzanie ścieków, wywóz 

śmieci, usługi sanitarne i pokrewne 

 

30 

Zespół Szkół Czarnowąsy Szkolnictwo podstawowe 30 

MERCOR SA 

Gdańsk 

Dobrzeń 

Wielki 

Budownictwo ogólne  

i inżynieria lądowa 

24 

KNAUF Bełchatów 

sp. z o.o. 

Brzezie Produkcja gipsu 24 

Gminny Ośrodek 

Kultury 

Dobrzeń 

Wielki 

Działalność domów kultury  

i ośrodków kultury 

24 

Zespół Szkół Kup Szkolnictwo podstawowe 19 

Zespół Szkół Chróścice Szkolnictwo podstawowe 18 

Przedszkole  

Publiczne 

Czarnowąsy Wychowanie przedszkolne 18 

BLACH-MET  

sp. z o.o. 

Chróścice Produkcja pozostałych metalowych 

wyrobów gotowych 

15 

ELTRANS  

sp. z o.o. 

Brzezie Towarowy transport drogowy 15 

Bank  

Spółdzielczy 

Dobrzeń 

Wielki 

Pośrednictwo walutowe 15 
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1 2 3 4 
Publiczna Szkoła 

Podstawowa nr 2 

Chróścice Szkolnictwo podstawowe 15 

Urząd Pocztowy Dobrzeń 

Wielki 

Działalność poczty państwowej 11 

RURBET sp. z o.o. Brzezie Rozbiórka i burzenie budynków; 

roboty ziemne 

10 

Przedszkole  

Publiczne 

Brzezie Wychowanie przedszkolne 10 

Przedszkole  

Publiczne nr 1 

Dobrzeń 

Wielki 

Wychowanie przedszkolne 10 

Przedszkole  

Publiczne 

Chróścice Wychowanie przedszkolne 9 

Przedszkole  

Publiczne 

Kup Wychowanie przedszkolne 9 

Komisariat Policji Dobrzeń 

Wielki 

Działalność dotycząca porządku i 

bezpieczeństwa publicznego 

9 

POLNORD SA 

Gdańsk 

Brzezie Budownictwo ogólne  

i inżynieria lądowa 

8 

Gminna Biblioteka 

Publiczna 

Dobrzeń 

Wielki 

Działalność bibliotek i archiwów 7 

Gminny Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej 

Dobrzeń 

Wielki 

Opieka socjalna  

bez zakwaterowania 

 

4 

Niepubliczne 

Przedszkole 

Dobrzeń Mały Wychowanie przedszkolne 3 

 
Powyższa tabela obejmuje również zakłady pracy z I i III sektora gospodarki 
narodowej, zarówno publiczne jak i prywatne, ponieważ głównym kryterium doboru 
była tutaj liczba zatrudnionych. Wyżej wymienione zakłady pracy generują 
zatrudnienie na poziomie 1100 osób. Liczba ta stanowi około 12 % wszystkich 
obywateli gminy w wieku produkcyjnym. 
 
Obecnie cena 1 m² terenu przeznaczonego pod działalności gospodarcze waha się 
w granicach od 25 do 50 złotych. Według obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego rezerwy lokalizacyjne pod działalności 
gospodarcze wynoszą 122 ha i kształtują się odpowiednio (według miejscowości): 
 Borki – 2 ha; 
 Brzezie – 12 ha; 
 Chróścice – 22 ha; 
 Czarnowąsy – 33 ha; 
 Dobrzeń Mały – 2 ha; 
 Dobrzeń Wielki – 20 ha; 
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 Krzanowice – 28 ha; 
 Kup – 2 ha; 
 Świerkle – 0,5 ha. 

 
Powyższe rezerwy zaspokoją terenowe potrzeby gminy w zakresie rozwoju 
aktywności produkcyjno – usługowych w perspektywie kilkunastu lat. 
 
Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności produkcyjnych powinno być 
poprzedzone między innymi analizą: powiązań komunikacyjnych, zaopatrzenia w 
energię elektryczną, wodę, gaz oraz usuwania i unieszkodliwiania odpadów, jak 
również skutków oddziaływania obiektów na środowisko naturalne. 
 
4. 3. Usługi rynkowe. 
 
Charakterystyczny w ostatnich 30 latach XX wieku dla krajów rozwiniętych proces 
serwicyzacji gospodarki postępuje w Polsce od 16 lat. Rośnie odsetek 
zatrudnionych w III sektorze gospodarki narodowej. Dogodne położenie 
geograficzne gminy Dobrzeń Wielki oraz obecna struktura gospodarcza powoduje, 
że pożądany staje się dalszy rozwój sektora produkcyjnego oraz usług: 
handlowych, gastronomicznych, sportowych i rekreacyjnych. 
 
4.3.1. Handel. 
 
Ogółem w 2002 roku na terenie gminy Dobrzeń Wielki funkcjonowało 109 sklepów, 
w których pracowało 235 osób. Na 1 obiekt handlowy przypadało 130 
mieszkańców. Większość sklepów, poza nielicznymi wyjątkami, to placówki małe i 
średnie, o powierzchni sprzedaży nie przekraczającej 100 m². Łączna 
powierzchnia sprzedażowa wszystkich sklepów wyniosła 8408 m², co daje średnio 
77,14 m² powierzchni na 1 sklep. Głównymi ośrodkami handlowymi w gminie są 
miejscowości: Dobrzeń Wielki, Chróścice oraz Czarnowąsy. Wszystkie 
miejscowości posiadają przynajmniej jeden obiekt handlowy zaopatrujący 
miejscową ludność w podstawowe produkty. 
 
TABELA 69: Gmina Dobrzeń Wielki – placówki handlowe według miejscowości w 
2005 roku. 
 

Miejscowość Ilość placówek handlowych 
1 2 

Borki 1 
Brzezie 1 
Chróścice 18 
Czarnowąsy 14 
Dobrzeń Mały 4 
Dobrzeń Wielki 29 
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1 2 
Kup 5 
Krzanowice 2 
Świerkle 1 

 
TABELA 70: Gmina Dobrzeń Wielki – dostępność oraz nasycenie placówkami 
handlowymi w 2002 roku. 
 

Wyszczególnienie Gmina  
Dobrzeń Wielki 

Powiat  
Opolski 

Województwo 
Opolskie 

Liczba mieszkańców na 1 sklep 130 144 97 
Liczba sklepów na 10 km² 11,98 5,94 11,61 
Liczba pracujących na 1 sklep 2,16 2,16 2,39 
Przeciętna powierzchnia  
sprzedażowa 1 sklepu w m² 

77,14 81,37 87,20 

Liczba mieszkańców na  
1 stacje paliw 

3547 4688 3974 

Liczba stacji paliw na 10 km² 0,44 0,18 0,28 
 
Dostępność placówek handlowych dla mieszkańców gminy Dobrzeń Wielki jest 
korzystniejsze od przeciętnej wartości występującej w powiecie opolskim i mniej 
korzystne od uwarunkowań charakteryzujących całe województwo opolskie. 
Nieznaczna powierzchnia gminy oraz skumulowanie większości sklepów na terenie 
3 miejscowości powoduje, że nasycenie siecią handlową wyrażone ilością sklepów 
na 10 km² jest korzystniejsze od porównywanych uwarunkowań, zwłaszcza na tle 
powiatu. Natomiast niska liczba pracujących na 1 sklep świadczy o tym, że 
miejscowy i regionalny handel to głównie zakłady osób fizycznych oraz firmy 
rodzinne. Ponadto na terenie gminy funkcjonują 4 stacje paliw. 
 
4.3.2. Gastronomia. 
 
Niezbędnym elementem współtworzącym prestiż danego rejonu jest świadcząca 
wysoki poziom gastronomia. Należy rozwijać sieć tego typu placówek. W tym celu 
należy wykorzystać obecne rezerwy lokalizacyjne oraz budynki typu: świetlice 
wiejskie czy dawne folwarki. Obecnie obiekty gastronomiczne i gastronomiczno – 
rozrywkowe reprezentuje 26 placówek. 
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TABELA 71: Gmina Dobrzeń Wielki – placówki gastronomiczne według 
miejscowości w 2005 roku. 
 

Miejscowość Ilość placówek gastronomicznych 
Borki - 
Brzezie 2 
Chróścice 5 
Czarnowąsy 8 
Dobrzeń Mały 1 
Dobrzeń Wielki 7 
Kup - 
Krzanowice 3 
Świerkle - 

 
4.3.3. Pozostałe placówki usługowe i rzemiosło. 
 
Oferta zakładów rzemieślniczych jest bogata i zróżnicowana. W szczególności 
świadczą one usługi: transportowe, budowlane, gastronomiczne, mechaniki 
pojazdowej, pośrednictwo oraz inne czynności związane z budownictwem czy 
obsługą rolnictwa. W Dobrzeniu Wielkim, Chróścicach, Czarnowąsach, Brzeziu 
oraz Kup zlokalizowane są Urzędy Pocztowe. Łącznie na terenie gminy, poza 
handlem, funkcjonuje kilkaset placówek usługowych. 
 
TABELA 72: Gmina Dobrzeń Wielki – zakłady rzemieślnicze według miejscowości 
w 2005 roku. 
 

Miejscowość Ilość placówek rzemieślniczych 
Borki 21 
Chróścice 105 
Czarnowąsy 160 
Dobrzeń Mały 23 
Dobrzeń Wielki 168 
Kup 55 
Krzanowice 34 
Świerkle 19 

 
4.3.4. Pośrednictwo finansowe. 
 
W miejscowości Dobrzeń Wielki działalność gospodarczą prowadzi Bank 
Spółdzielczy. Funkcjonują także agencje ubezpieczeniowe. Obecność banku 
pozytywnie wpływa na prestiż gminy. Zarówno klienci detaliczni jak i przedsiębiorcy 
mogą korzystać z pełnego wachlarza nowoczesnych usług finansowych. Na 
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miejscu można zapoznać się z ofertą bardzo ważnych w nowoczesnej gospodarce 
rynkowej kredytów konsumpcyjnych lub inwestycyjnych.  
 
Z większości usług ponadpodstawowych, związanych między innymi z: handlem, 
kulturą, szkolnictwem, służbą zdrowia, pośrednictwem finansowym, administracją 
powiatową i wojewódzką., mieszkańcy gminy korzystają w pobliskim Opolu. 
 
4. 4. Turystyka i rekreacja. 
 
4.4.1. Główne atrakcje turystyczne i rekreacyjne. 
 
Atrakcje turystyczne gminy związane są głównie z walorami krajobrazowymi 
centralnej części województwa opolskiego, to jest rozległych kompleksów leśnych, 
objętych ochroną w postaci Stobrawskiego Parku Krajobrazowego oraz doliną rzeki 
Odry. Naturalny krajobraz powinien przyciągać coraz większe rzesze turystów. 
Znajdą oni tutaj piękne krajobrazy, czystą wodę, kompleksy leśne, pomniki 
przyrody oraz inne urokliwe zakątki. Ponadto atrakcje turystyczne uzupełnia bogaty 
zasób zabytków z zespołem klasztornym w Czarnowąsach oraz parkami 
podworskimi na czele. 
 
4.4.2. Znakowane trasy turystyczne. 
 
Pomimo, iż funkcja turystyczna nie jest wiodącą branżą w strukturze gospodarczej 
gminy, to posiada ona gęstą sieć znakowanych tras rowerowych. Służą one 
głównie mieszkańcom, umożliwiając swobodne i bezpieczne poruszanie się na 
rowerach pomiędzy poszczególnymi miejscowościami w gminie. Istniejącą sieć 
tworzą następujące trasy: 
 ciąg pieszo – rowerowy przy drodze wojewódzkiej nr 454 (Opole – Namysłów) 

od miejscowości Czarnowąsy do miejscowości Kup – długość 12,7 km; 
 ciąg pieszo – rowerowy przy drodze wojewódzkiej nr 457 (Brzeg – Dobrzeń 

Wielki) od miejscowości Dobrzeń Wielki do miejscowości Chróścice – długość 
1,085 km; 

 ciąg pieszo – rowerowy w Chróścicach – długość 2,4 km; 
 ciąg pieszo – rowerowy w Czarnowąsach przy drodze powiatowej nr 1707 na 

ulicy Jakuba Kanii – długość 0,780 km; 
 ciąg pieszo – rowerowy w Czarnowąsach przy drodze powiatowej nr 1702 na 

ulicy Wolności – długość 1,950 km. 
 
Ponadto w trakcie realizacji są następujące inwestycje: 
 ciąg pieszo – rowerowy w Krzanowicach – długość 1,190 km; 

oraz planuje się: 
 ciąg pieszo – rowerowy relacji: Czarnowąsy – Świerkle – długość 2,950 km; 
 ciąg pieszo – rowerowy w Kup – długość 0,980 i 0,830 km. 
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4.4.3. Baza noclegowa. 
 
Baza noclegowa w gminie reprezentowana jest przez 3 hotele, oferujące łącznie 
640 miejsc noclegowych, dostępnych przez cały rok. Są to: 
 
 Hotel „Arenda” w Czarnowąsach – 360 miejsc noclegowych; 
 Hotel „Regius” w Czarnowąsach – 27 miejsc noclegowych; 
 Hotel „Pod Lasem” we wsi Brzezie – 250 miejsc noclegowych. 

 
4.4.4. Potencjalne kierunki rozwoju turystyki. 
 
Pomimo istniejących rzeczywistych i potencjalnych możliwości rozwoju turystyki na 
obszarze gminy, funkcja ta nie była dotychczas należycie rozwijana. W związku ze 
zmieniającymi się uwarunkowaniami społeczno – gospodarczymi w skali kraju  
i gmin, a także zwarzywszy na niewykorzystane walory oraz zasoby przyrodnicze 
gminy Dobrzeń Wielki, wydaje się być zasadne organizowanie tej dochodowej 
działalności. 
 
Zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju należy promować inwestycje 
sportowe i turystyczne oparte na koncepcji ekorozwoju, harmonijnie wpisanego w 
struktury przyrodnicze, gospodarcze oraz społeczne regionu. Ekologiczny rozwój 
turystyki powinien być nastawiony na budowę małych ośrodków dla turystów 
poszukujących spokoju i odosobnienie oraz kontaktu z naturą. Ten kierunek, 
zgodny z ideą ekorozwoju, zakłada unikanie degradacji walorów przyrodniczych. 
Teren gminy predysponowany jest do rozwoju dwóch rodzajów aktywizacji 
ekoturystycznej: 
 agroturystyka – tworzona w oparciu o bazę noclegową i żywieniową 

indywidualnych gospodarstw rolnych; 
 turystyka wiejska – baza noclegowa i żywieniowa w specjalnie 

przygotowanych punktach. Mogą to być: nowo budowane niewielkie ośrodki, 
istniejące zabudowania folwarczne, pola biwakowe, campingi. 

 
Biorąc pod uwagę zasoby przyrodniczo – krajobrazowe regionu oczekuje się 
rozwoju następujących form ekoturystyki: 
 krajoznawcza – polegająca na zwiedzaniu różnych miejsc i obiektów. Ta forma 

dotyczy zarówno turystów wypoczywających kilka godzin, jak i kilka dni; 
 rekreacyjna weekendowa – przyjazdy w wolne dni od pracy z możliwością 

zakwaterowania oraz uprawiania: wędkarstwa, pływania, grzybobrania itp.; 
 turystyka specjalistyczna: 

- turystyka rowerowa; 
- obserwacje przyrody; 
- fotografika i malarstwo; 
- hippika; 
- myślistwo; 
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- wędkarstwo; 
- turystyka zdrowotna; 
- „zielone szkoły”. 
 
Aby osiągnąć wyżej wymienione cele należy przede wszystkim: 
 zainwestować w budowę nowych funkcjonalnych obiektów sportowo – 

rekreacyjnych; 
 przygotować nową bazę noclegową i gastronomiczną, zwłaszcza w większych 

wsiach; 
 przygotować zabytki kultury i przyrody na przyjęcie turystów poprzez: 

urządzenie parkingów, ogrodzenia oraz inne działania zależne od specyfiki 
miejsca; 

 uzgodnić z właścicielami zbiorników wodnych zasady bezkolizyjnego 
użytkowania turystycznego; 

 zorganizować tereny do liniowej i obszarowej penetracji turystycznej na 
przyjęcie wypoczywających: pola biwakowe, wiaty, punkty widokowe, 
stanowiska do łowienia ryb, ambony; 

 oznakować sieć szlaków dla turystyki rowerowej, konnej oraz ścieżek 
przyrodniczo – dydaktycznych. 

 
Walory przyrodnicze regionu powinny wpłynąć na rozbudowę infrastruktury 
turystycznej, szczególnie bazy noclegowo – gastronomicznej. Równie istotne jest 
stałe zwiększanie standardu istniejących obiektów. Wskazane jest wprowadzanie 
funkcji turystycznych do obiektów zabytkowych. Przede wszystkim poprzez 
adaptację zespołów pałacowo – parkowych i zabudowań folwarcznych na hotele, 
zajazdy lub pensjonaty z towarzyszącymi im ośrodkami sportów np.: jeździeckimi. 
Aby wykorzystać istniejący potencjał tych obiektów należy doskonalić ich standard, 
dostosować infrastrukturę do wymogów architektonicznych, ekologicznych oraz 
ogólnych uwarunkowań ładu przestrzennego. 
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5. Infrastruktura techniczna. 
 
5. 1. Komunikacja. 
 
Z punktu widzenia połączeń lokalnych, regionalnych i międzynarodowych 
położenie komunikacyjne gminy jest korzystne. Już od średniowiecza przebiegały 
przez pobliskie Opole szlaki łączące historyczne krainy Polski Piastowskiej: Śląsk i 
Małopolskę z Niemcami. Natomiast z punktu widzenia połączeń lokalnych 
położenie komunikacyjne gminy jest również korzystne, ponieważ posiada ona 
dogodne połączenia drogowe zarówno z Opolem jak i innymi pobliskimi gminami. 
 
Drogi krajowe: 
 
Przez teren gminy nie przebiegają drogi krajowe. Jednakże w odległości 15 km od 
gminy, w mieście Opolu, krzyżują się ważne szlaki drogowe południowej Polski. 
Należą do nich: 
 droga nr 45 relacji: Chałupki – Racibórz – Opole – Kluczbork – Wieluń – 

Złoczew; 
 droga nr 46 relacji: Kłodzko – Nysa – Opole – Lubliniec – Częstochowa – 

Szczekociny; 
 droga nr 94 relacji: Chojnów – Legnica – Wrocław – Opole – Bytom – Kraków.  

 
Najważniejszą jednak drogą, przebiegającą w odległości 25 km od granic gminy 
jest autostrada A 4. Jest to najważniejsza oś komunikacyjna w południowej Polsce 
i jedna z najważniejszych w centralnej Europie. Docelowo będzie ona łączyć na 
terenie kraju miejscowość Jędrzychowice (na granicy Polski z Niemcami) z 
miejscowością Korczowa (na granicy Polski z Ukrainą). Mieszkańcy gminy 
Dobrzeń Wielki mogą włączyć się do ruchu na autostradzie poprzez drogowe 
węzły, zlokalizowane na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 46 (węzeł „Prądy”) oraz 
45 (węzęł „Rogów Opolski”) z drogą A4, położone poza granicami gminy. 
 
Drogi wojewódzkie: 
 
 nr 454: Opole – Dobrzeń Wielki – Pokój – Namysłów. 

Na terenie gminy Dobrzeń Wielki długość trasy nr 454 wynosi 16,7 km i przebiega 
przez następujące miejscowości: Czarnowąsy, Borki, Dobrzeń Mały, Dobrzeń 
Wielki oraz Kup.  
 
 nr 457: Brzeg – Popielów – Dobrzeń Wielki. 

Na terenie gminy Dobrzeń Wielki długość trasy nr 457 wynosi 5,5 km i przebiega 
przez następujące miejscowości: Chróścice i Dobrzeń Wielki. 
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 nr 461: Kup – Brynica – Jełowa. 

Na terenie gminy Dobrzeń Wielki długość trasy nr 461 wynosi 1,3 km i przebiega 
przez miejscowość Kup. 
 
 nr 464: Narok – rzeka Odra – Chróścice. 

Na terenie gminy Dobrzeń Wielki długość trasy nr 464 wynosi 1,8 km i przebiega 
przez miejscowość Chróścice. 
 
 nr 465: Żelazna – rzeka Odra – Dobrzeń Mały. 

Na terenie gminy Dobrzeń Wielki długość trasy nr 465 wynosi 0,5 km i przebiega 
przez miejscowość Dobrzeń Mały. 
 
W planach inwestycyjnych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu na rok 2007 ujęte 
zostało zadanie dotyczące przebudowy wiaduktu na drodze nr 454 w miejscowości 
Borki. 
 
Drogi powiatowe: 
 
TABELA 73: Gmina Dobrzeń Wielki – wykaz dróg powiatowych. 
 
Numer 
drogi 

Przebieg Długość 
w km18 

Nawierzchnia 

1344 Z Wołczyn – Murów – droga nr 454 2,64 twarda 
1702 Z Czarnowąsy – Brynica  5,15 twarda 
1703 Z Opole – Łubniany  0,23 twarda 
1707 Z Czarnowąsy – Opole  2,19 twarda 
1708 L Chróścice – droga nr 454 4,33 twarda 
1723 L Chróścice – Nowe Siołkowice 4,88 twarda (2,06 km),  

gruntowa (2,82 km)  
1724 L Chróścice – Babi Las 2,59 twarda (2,54 km),  

gruntowa (0,05 km)  
1725 L Chróścice – Dobrzeń Wlk. 

 – Masów  
10,86 twarda (8,93 km),  

gruntowa (1,93 km) 
1765 L Biadacz – Czarnowąsy  1,34 twarda 

 
Łączna długość dróg powiatowych przebiegających przez gminę Dobrzeń Wielki 
wynosi 34,21 km. Nawierzchnię twardą posiada 29,41 km dróg, to jest 85,97 % 
ogółu. Spośród 4,80 km dróg gruntowych – 2,82 km to nawierzchnia gruntowa 
ulepszona. Obecnie nie ma zamierzeń inwestycyjnych dotyczących dróg 
powiatowych na terenie gminy Dobrzeń Wielki. Wyżej wymienione drogi są pod 
nadzorem Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu. 
                                                           
18 Na terenie gminy Dobrzeń Wielki. 
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TABELA 74: Gmina Dobrzeń Wielki – wyniki pomiaru ruchu na drogach wojewódzkich w 2000 roku. 
 

Opis odcinka Rodzajowa struktura ruchu pojazdów samochodowych 
Pikietaż  

(km) 
Samochody  
ciężarowe 

 
Numer 
drogi 

Początek Koniec

 
Długość 

(km) 

 
Nazwa 

 
Pojazdy 
 ogółem

 
Motocykle

 
Samochody 

osobowe 

Lekkie  
samochody 
ciężarowe bez  

przyczepy
z  

przyczepą

 
Autobusy

 
Ciągniki 
rolnicze 

454 4,6 7,1 2,5 Opole – Borki  9321 28 7727 625 280 447 196 19 
454 7,1 12,6 5,5 Borki – Dobrzeń Wielki 7160 29 6007 609 179 193 129 14 
454 12,6 23,5 10,9 Dobrzeń Wlk. – Pokój  4111 12 3507 230 90 169 90 12 
454 23,5 44,0 20,5 Pokój – Namysłów  3029 9 2475 191 151 115 70 18 
457 0,0 20,7 20,7 Brzeg – Popielów  2470 20 2164 138 57 22 49 20 
457 20,7 31,0 10,3 Popielów - Dobrzeń Wlk. 3207 13 2806 186 87 42 35 38 
461 0,0 14,9 14,9 Kup – Jełowa  786 7 615 77 27 5 11 44 
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Drogi gminne: 
 
TABELA 75: Gmina Dobrzeń Wielki – wykaz dróg gminnych. 
 

Nr drogi Nazwa ciągu drogowego Długość w km
1 2 3 

102501 O (Kaniów) granica gminy Popielów – Kup  1,018 
102502 O Kup – Brynica  0,660 
102503 O Kup – ul. Rynek 0,432 
102504 O Kup – ul. Szpitalna 0,470 
102505 O Kup – ul. Młyńska 0,729 
102506 O Kup – ul. Piaskowa 0,308 
102507 O Kup – ul. Ogrodowa 0,363 
102508 O Kup – Świerkle – Biadacz  0,323 
102509 O Kup – Dobrzeń Mały  5,303 
102510 O Chróścice – Kaniów  2,828 
102511 O Dobrzeń Wielki – granica gminy Łubniany  3,054 
102512 O Dobrzeń Wielki – ul. Św. Rocha 0,310 
102513 O Dobrzeń Wielki – ul. Żeromskiego 0,725 
102514 O Dobrzeń Wielki – ul. Konopnickiej – ul. 

Mickiewicza 
1,913 

102515 O Dobrzeń Wielki – ul. Sienkiewicza 1,703 
102516 O Dobrzeń Wielki – ul. Dworcowa 0,450 
102517 O Dobrzeń Wielki – ul. Sokołów 0,352 
102518 O Dobrzeń Wielki – ul. Kościelna 0,620 
102519 O Dobrzeń Wielki – ul. Morcinka 0,441 
102521 O Dobrzeń Mały – ul. Odrzańska 0,450 
102522 O Chróścice – ul. Kwaśna 2,438 
102523 O Chróścice – ul. Kopiec 0,748 
102524 O Chróścice – ul. J. Reka 0,172 
102525 O Chróścice – ul. Św. Jana 0,267 
102526 O Chróścice – ul. Św. Rocha 1,567 
102527 O Chróścice – ul. Podlesie 0,645 
102529 O Chróścice – ul. Kąty 0,706 
102530 O Chróścice – ul. Ostrówek 1,973 
102531 O Dobrzeń Mały – ul. Otok 1,647 
102532 O Dobrzeń Wielki – ul. Polna 1,622 
102533 O Borki – ul. Obrońców Pokoju 1,110 
102534 O Borki – ul. Św. Jana 0,561 
102535 O Borki – ul. Parkowa 1,032 
102536 O Borki – ul. Szkolna 0,733 
102537 O Czarnowąsy – ul. Broniewskiego 0,394 
102538 O Czarnowąsy – ul. Leśna 1,830 
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1 2 3 
102539 O Czarnowąsy – ul. Dolna 0,326 
102541 O Czarnowąsy – ul. Chopina 0,891 
102542 O Czarnowąsy – ul. Boczna 0,773 
102543 O Świerkle – ul. Mickiewicza 1,058 
102589 O Dobrzeń Wielki – ul. M. Dratwy 0,183 
102590 O Dobrzeń Wielki – ul. Drzymały 0,483 
102591 O Dobrzeń Wielki – ul. Fiecka 0,735 
102592 O Dobrzeń Wielki – ul. K. Miarki 0,150 
102593 O Dobrzeń Wielki – ul. J. Kani 0,142 
102594 O Dobrzeń Wielki – ul. Knosały 0,179 
102595 O Dobrzeń Wielki – ul. Korfantego 0,573 
102596 O Dobrzeń Wielki – ul. Koraszewskiego 0,268 
102598 O Dobrzeń Wielki – ul. Kościuszki 0,289 
102599 O Dobrzeń Wielki – ul. Kubisów 0,170 
109001 O Dobrzeń Wielki – ul. Leśna 1,227 
109002 O Dobrzeń Wielki – ul. Ligonia 0,189 
109003 O Dobrzeń Wielki – ul. 22 Lipca 0,248 
109004 O Dobrzeń Wielki – ul. Matejki 0,530 
109005 O Dobrzeń Wielki – ul. Fr. Mehla 0,490 
109006 O Dobrzeń Wielki – ul. Miła 0,170 
109008 O Dobrzeń Wielki – ul. Młyńska 0,408 
109009 O Dobrzeń Wielki – ul. G. Morcinka 0,441 
109010 O Dobrzeń Wielki – ul. Piaskowa 0,332 
109011 O Dobrzeń Wielki – ul. Powstańców Śląskich 0,718 
109012 O Dobrzeń Wielki – ul. Prusa 0,182 
109013 O Dobrzeń Wielki – ul. Reymonta 0,322 
109014 O Dobrzeń Wielki – ul. Sobieskiego 0,227 
109015 O Dobrzeń Wielki – ul. Stawy 0,725 
109016 O Dobrzeń Wielki – ul. Strzelców Bytomskich 2,077 
109017 O Dobrzeń Wielki – ul. Świerkowa 0,189 
109018 O Dobrzeń Wielki – ul. Świerczewskiego 0,177 
109019 O Dobrzeń Wielki – ul. Tuwima 0,195 
109020 O Dobrzeń Wielki – od ul. Strzelców Bytomskich 

do oczyszczalni ścieków 
1,027 

109021 O Dobrzeń Wielki – ul. boczna do ul. Wrocławskiej 0,667 
109022 O Chróścice – część ul. Babi Las 0,483 
109023 O Chróścice – ul. Broniewskiego 0,213 
109024 O Chróścice – ul. Boczna 0,455 
109025 O Chróścice – ul. Chopina 0,829 
109026 O Chróścice – ul. Damrota 0,886 
109027 O Chróścice – ul. Grunwaldzka 0,139 
109028 O Chróścice – ul. Kochanowskiego 0,505 
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1 2 3 
109029 O Chróścice – ul. Koszykarzy 0,588 
109030 O Chróścice – ul. Kołłątaja 0,132 
109031 O Chróścice – ul. Konopnickiej 0,187 
109032 O Chróścice – ul. Kopernika 0,119 
109033 O Chróścice – ul. boczna od ul. Powstańców  0,191 
109034 O Chróścice – ul. Św. Jadwigi 0,303 
109035 O Chróścice – ul. Leśna 0,118 
109036 O Chróścice – ul. część ul. Ligonia 0,206 
109037 O Chróścice – ul. Mickiewicza 0,143 
109038 O Chróścice – ul. Nad Rzeką  0,877 
109039 O Chróścice – ul. Nad Ujściem 0,392 
109040 O Chróścice – ul. Nowowiejska 0,666 
109041 O Chróścice – ul. Orzeszkowej 0,184 
109042 O Chróścice – ul. Piaskowa 1,625 
109043 O Chróścice – ul. Polna 1,082 
109044 O Chróścice – ul. Bolesława Prusa 0,215 
109045 O Chróścice – ul. Mikołaja Reja 0,133 
109046 O Chróścice – ul. Sienkiewicza 0,325 
109047 O Chróścice – ul. Sobieskiego 0,146 
109048 O Chróścice – ul. Stawy 0,441 
109049 O Chróścice – ul. Szkolna 0,571 
109050 O Chróścice – ul. Świerkowa 0,243 
109051 O Chróścice – ul. Warszawska 0,704 
109052 O Chróścice – ul. Wąska 0,113 
109053 O Chróścice – ul. Wiatraki 0,188 
109054 O Chróścice – ul. Wyzwolenia 0,694 
109055 O Chróścice – ul. Żeromskiego 0,152 
109056 O Chróścice – ul. Wiklinowa 0,299 
109057 O Chróścice – ul. Parkowa 0,095 
109058 O Chróścice – część ul. Młyńskiej 0,195 
109059 O Chróścice – część ul. Kąty 0,230 
109060 O Chróścice – część ul. A. Kośnego 0,060 
109061 O Borki – ul. Struga 0,310 
109062 O Borki – ul. Słowackiego 0,105 
109063 O Borki – ul. Polna 0,219 
109064 O Borki – ul. Nowa 0,453 
109065 O Borki – ul. Lompy 0,310 
109066 O Borki – ul. Leśna 0,269 
109067 O Borki – ul. Kolejowa 0,098 
109068 O Borki – ul. Jasna  0,129 
109069 O Borki – ul. Boczna 0,163 
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1 2 3 
109070 O Krzanowice – ul. Stara Struga 0,269 
109071 O Krzanowice – ul. Polna 0,570 
109072 O Krzanowice – ul. Morcinka 0,340 
109073 O Krzanowice – ul. Moniuszki 0,210 
109074 O Krzanowice – ul. Łąkowa 0,241 
109075 O Krzanowice – ul. Kwiatowa 0,425 
109076 O Krzanowice – ul. Górna 0,519 
109077 O Krzanowice – ul. Miła 0,240 
109078 O Brzezie – ul. Polna 1,055 
109079 O Dobrzeń Mały – ul. Brzegowa 0,729 
109080 O Dobrzeń Mały – ul. Brzeziańska 1,074 
109081 O Dobrzeń Mały – ul. Chopina 0,149 
109082 O Dobrzeń Mały – ul. Wilczka 0,203 
109083 O Dobrzeń Mały – ul. Krótka 0,225 
109084 O Dobrzeń Mały – ul. Łąkowa 0,264 
109085 O Dobrzeń Mały – ul. 1 Maja 0,190 
109086 O Dobrzeń Mały – ul. Młyńska 0,227 
109087 O Dobrzeń Mały – ul. Ogrodowa 0,178 
109088 O Dobrzeń Mały – ul. Piaskowa 0,304 
109089 O Dobrzeń Mały – ul. Wolności 0,202 
109090 O Dobrzeń Mały – ul. Wschodnia 0,252 
109091 O Dobrzeń Mały – ul. Zielona 0,230 
109092 O Dobrzeń Mały – ul. Żeromskiego 0,095 
109093 O Dobrzeń Mały – część ul. Odrzańskiej 0,450 
109094 O Kup – ul. Kwiatowa 0,214 
109095 O Kup – ul. Leśna 0,244 
109096 O Kup – ul. Ligonia 0,520 
109097 O Kup – ul. 11-go Listopada  0,197 
109098 O Kup – ul. K. Miarki 0,347 
109099 O Kup – ul. Polna 0,671 
109100 O Kup – ul. Stawowa 0,406 

 
Dzięki gęstej sieci utwardzonych dróg, zwłaszcza powiatowych i gminnych, do 
każdego sołectwa można dojechać asfaltową trasą. Łączna długość dróg gminnych 
wynosi 82,479 km. Ponadto łączna długość dróg dojazdowych do gruntów rolnych i 
leśnych, będących własnością gminy Dobrzeń Wielki jest 17,900 km, w tym 5 km 
dróg utwardzonych. 
 
Komunikacja samochodowa: 
 
Dobrze rozwinięta jest sieć komunikacji autobusowej, obsługiwanej głównie przez 
Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej (PKS) oraz prywatne BUS-y. Dzięki 
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niej można bezpośrednio dotrzeć do każdego sołectwa gminy oraz do 
miejscowości sąsiednich takich jak między innymi: Opole, Brzeg, Namysłów, 
Popielów, Pokój czy Łubniany. 
 
Linie kolejowe: 
 
 nr 277: Opole Groszowice – Dobrzeń Wielki – Karłowice – Jelcz Laskowice – 

Wrocław Brochów. 
 
Jest to dwutorowa, zelektryfikowana linia kolejowa państwowego znaczenia. 
Kursowanie pociągów pasażerskich ze względów ekonomicznych zostało 
zawieszone przez Polskie Koleje Państwowe i obecnie odbywa się na niej tylko 
ruch towarowy. Infrastrukturę kolejową na terenie gminy stanowi stacja kolejowa w 
Dobrzeniu Wielkim i przystanek kolejowy w Dobrzeniu Małym. 
 
Szlak wodny: 
 
Południowo – zachodnią granicę gminy wyznacza rzeka Odra. Odra na tym 
odcinku jest spławna, wykorzystywana do transportu wodnego. Do tego celu ma 
służy między innymi stopień wodny w Dobrzeniu Wielkim. Zgodnie z koncepcją 
zagospodarowania tej rzeki zakłada się jej włączenie do europejskiego systemu 
dróg wodnych. 
 
Fakt istnienia różnorodnej i dogodnej sieci komunikacyjnej podnosi prestiż gminy 
oraz stanowi istotny argument, pozwalający stymulować jej dalszy gospodarczy 
rozwój, zwłaszcza w zakresie funkcji produkcyjnych. 
 
5. 2. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna. 
 
5.2.1. Zaopatrzenie w wodę. 
 
Obecnie gmina Dobrzeń Wielki jest zaopatrywana w wodę przez sieć wodociągową 
rozdzielczą o długości 130,8 km wraz z 2992 przyłączami wodociągowymi o 
łącznej długości 72,4 km. Siecią objęte są wszystkie miejscowości w gminie.  
 
TABELA 76: Gmina Dobrzeń Wielki – wyposażenie w sieć wodociągową w 2005 
roku. 
 

Przyłącza wodociągowe: Miejscowość Długość czynnej sieci 
rozdzielczej w mb ilość długość w mb 

1 2 3 4 
Borki 5960 141 2915 
Brzezie 2000 60 1242 
Chróścice 37615 855 22001 
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1 2 3 4 
Czarnowąsy 24725 626 13544 
Dobrzeń Mały 5818 189 3847 
Dobrzeń Wielki 30237 617 16042 
Krzanowice 3616 108 2460 
Kup 11915 266 6983 
Świerkle 8876 130 3389 

 
Obiektami zaopatrującymi obszar gminy w wodę są Stacje Ujęć Wody (SUW) 
zlokalizowane w następujących miejscowościach: 
 Brzezie (własność BOT Elektrowni „Opole” SA); 
 Czarnowąsy; 
 Chróścice. 

 
TABELA 77: Gmina Dobrzeń Wielki – zaopatrzenie w wodę z poszczególnych 
SUW w 2005 roku. 
 

Miejscowość Pobór wody z SUW 
Borki Czarnowąsy 
Brzezie Brzezie 
Chróścice Chróścice 
Czarnowąsy Czarnowąsy 
Dobrzeń Mały Czarnowąsy 
Dobrzeń Wielki Brzezie 
Krzanowice Czarnowąsy 
Kup Brzezie 
Świerkle Brzezie 

 
TABELA 78: Gmina Dobrzeń Wielki – charakterystyka poszczególnych SUW 
według pozwoleń wodnoprawnych. 
 

Wydajność SUW 
Qmaxh Qśrd Qmaxd 

Brzezie 200 m³/h 2460 m³/d 3736 m³/d 
Czarnowąsy 39 m³/h 711 m³/d 936 m³/d 
Chróścice b.d. b.d. b.d. 

 
Zdolność produkcyjna gminnych SUW (bez Chróścic) wynosi 3171 m³/dobę i w 
całości pokrywa bieżące zapotrzebowanie liczone na około 2531 m³/dobę. 
Największy zakład produkcyjny na terenie gminy – BOT Elektrownia „Opole” SA – 
wodę do celów technologicznych pobiera z rzeki Małej Panwi, natomiast wodę 
pitną z SUW Brzezie. W 2003 roku łączne zużycie wody z wodociągów w 
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gospodarstwach domowych wyniosło 343 dam³ co dało 24,2 m³ na 1 mieszkańca 
gminy. 
TABELA 79: Gmina Dobrzeń Wielki – gęstość sieci wodociągowej w 2003 roku. 
 

Wyszczególnienie Gmina  
Dobrzeń Wielki 

Powiat 
Opolski 

Województwo 
Opolskie 

Gęstość sieci wodociągowej19 
w km / 100 km² 

147,80 80,62 67,90 

Zużycie wody  
na 1 mieszkańca w m³ 

24,2 24,6 31,3 

 
Pełne zwodociągowanie obszaru gminy powoduje, że nasycenie siecią 
wodociągową w gminie Dobrzeń Wielki jest zdecydowanie wyższe od średniej w 
powiecie oraz województwie.  
 
Wśród zamierzeń inwestycyjnych związanych z zaopatrzeniem w wodę wymienia 
się kapitalny remont SUW w Chróścicach (wymiana technologii). 
 
5.2.2. Kanalizacja. 
 
Obecnie gmina Dobrzeń Wielki jest wyposażona w sieć kanalizacyjną rozdzielczą o 
długości 105,4 km wraz z 2519 przyłączami kanalizacji sanitarnej o łącznej 
długości 51,4 km. Siecią kanalizacji sanitarnej objęte są następujące miejscowości: 
 Borki; 
 Chróścice; 
 Czarnowąsy; 
 Dobrzeń Mały; 
 Dobrzeń Wielki; 
 Krzanowice; 
 Kup. 

Bez sieci pozostają miejscowości: 
 Brzezie; 
 Świerkle. 

 
TABELA 80: Gmina Dobrzeń Wielki – wyposażenie w sieć kanalizacyjną w 2005 
roku. 
 

Przyłącza kanalizacji sanitarnej: Miejscowość Długość czynnej sieci 
rozdzielczej w mb ilość długość w mb 

1 2 3 4 
Borki 4665 129 2775 
Chróścice 26711 729 16988 

                                                           
19 Sieć rozdzielcza, bez połączeń prowadzących do budynków i innych obiektów. 
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Czarnowąsy 25149 645 12197 
Dobrzeń Mały 2110 33 761 

1 2 3 4 
Dobrzeń Wielki 33762 727 13621 
Krzanowice 5125 113 2478 
Kup 7900 143 2561 

 
Obszar gminy obsługują 2 oczyszczalnie ścieków zlokalizowane w 
miejscowościach: 
 Czarnowąsy – o wydajności 400 m³/dobę; 
 Dobrzeń Wielki – wydajność 800 m³/dobę. 

 
TABELA 81: Gmina Dobrzeń Wielki – odprowadzanie ścieków do poszczególnych 
oczyszczalni w 2005 roku. 
 

Miejscowość Oczyszczalnia 
Borki Czarnowąsy 
Chróścice Dobrzeń Wielki 
Czarnowąsy Czarnowąsy 
Dobrzeń Mały Dobrzeń Wielki 
Dobrzeń Wielki Dobrzeń Wielki 
Krzanowice Czarnowąsy 
Kup Dobrzeń Wielki 

 
Zdolność przerobowa gminnych oczyszczalni ścieków wynosi 1200 m³/dobę i w 
całości pokrywa bieżące zapotrzebowanie. Największy zakład produkcyjny na 
terenie gminy – BOT Elektrownia „Opole” SA – posiada własną mechaniczno – 
biologiczną oczyszczalnię ścieków. W 2003 roku odprowadzono na terenie gminy 
254,8 dam³ płynnych nieczystości. 
 
TABELA 82: Gmina Dobrzeń Wielki – gęstość sieci kanalizacyjnej w 2003 roku. 
 

 
Wyszczególnienie 

Gmina  
Dobrzeń 

Wielki 

Powiat 
Opolski 

Województwo 
Opolskie 

Gęstość sieci kanalizacyjnej20  
w km / 100 km² 

101,10 19,00 17,29 

Ścieki odprowadzone siecią  
kanalizacyjną21  
na 1 mieszkańca w m³ 

 
17,95 

 
11,41 

 
27,43 

 

                                                           
20 Sieć rozdzielcza i kolektory. 
21 Do kanalizacji gminnej. 
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Niemal pełne skanalizowanie obszaru gminy powoduje, że nasycenie siecią 
kanalizacyjną w gminie Dobrzeń Wielki jest zdecydowanie wyższe od średniej w 
powiecie oraz województwie. 
 
Miejscowość Brzezie zostanie objęta siecią kanalizacyjną do 2006 roku, natomiast 
Świerkle do roku 2007. 
 
5. 3. Sieć gazowa. 
 
Przez teren gminy Dobrzeń Wielki przebiega odgałęzienie od gazociągu 
wysokoprężnego DN 200 PN 6,3 MPa relacji: Kluczbork – Opole – Przywory do 
stacji redukcyjno – pomiarowej (SRP) Norgips Brzezie. SRP Norgips Brzezie 
charakteryzuje się przepustowością Q = 6000 m³/h. Właścicielem powyższej 
infrastruktury jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM sp. z o.o. 
Oddział w Świerklanach. GAZ-SYSTEEM sp. z o.o. w najbliższych latach nie 
planuje na terenie gminy Dobrzeń Wielki żadnych inwestycji związanych z budową 
sieci gazowej wysokoprężnej oraz stacji redukcyjno – pomiarowej ze względu na 
rezerwy występujące w systemie przesyłowym. 
 
Poprzez Stację Redukcyjno – Pomiarową w Brzeziu Górnośląska Spółka 
Gazownictwa sp. z o.o. w Zabrzu, Zakład Gazowniczy w Opolu zajmuje się 
dystrybucją gazu przewodowego dla mieszkańców gminy. Obecnie w znacznej 
części zgazyfikowane są miejscowości: Brzezie, Dobrzeń Wielki, Chróścice oraz 
Kup. Koncepcja dalszej gazyfikacji gminy Dobrzeń Wielki wstępnie przewiduje na 
lata 2006 – 2010 dokończenie gazyfikacji wyżej wymienionych wsi oraz 
zgazyfikowanie miejscowości: Świerkle i Krzanowice. Natomiast gazyfikacja 
miejscowości: Dobrzeń Mały, Czarnowąsy, Brzezie i Borki będzie rozpatrywana 
wariantowo, w zależności od rozwoju systemu ciepłowniczego. Wraz z 
ewentualnym rozwojem gazowej sieci dystrybucyjnej zakłada się również budowę 
kolejnej stacji redukcyjno – pomiarowej w miejscowości Czarnowąsy.  
 
Generalnie długość wybudowanej sieci gazowej w latach 2001 – 2005 wynosi 
30857 mb. W rozbiciu na poszczególne lata rozwój sieci kształtował się 
następująco: 
 2001 rok – 8124 mb; 
 2002 rok – 7044 mb; 
 2003 rok – 8332 mb; 
 2004 rok – 3104 mb; 
 2005 rok – 4253 mb. 

Ilość wybudowanych przyłączy gazu w latach 2001 – 2005 wynosiła 467 sztuk. W 
rozbiciu na poszczególne lata rozwój ten kształtował się następująco: 
 2002 rok – 21 sztuk; 
 2003 rok – 204 sztuki; 
 2004 rok – 90 sztuk; 
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 2005 rok – 152 sztuki. 

Natomiast ilość odbiorców podłączonych do sieci gazowych w latach 2001 – 2005 
wynosi 159. W rozbiciu na poszczególne miejscowości jest to: 
 Kup – 19 umów handlowych; 
 Chróścice – 62 umowy handlowe; 
 Dobrzeń Wielki – 78 umów handlowych. 

 
5. 4. Elektroenergetyka. 
 
Na terenie gminy Dobrzeń znajduje się jedna z największych elektrowni w Polsce. 
BOT Elektrownia Opole SA zlokalizowana jest w odległości 9 km na północ od 
granic miasta Opola, poniżej ujścia rzeki Mała Panew do Odry, w miejscowości 
Brzezie. Usytuowanie w tym rejonie zapewnia korzystne warunki zasilania 
zurbanizowanego i uprzemysłowionego południowo – zachodniego regionu kraju. 
Obszar ten, charakteryzujący się znaczącym zużyciem energii elektrycznej, 
pozbawiony był dogodnych jej źródeł. BOT Elektrownia Opole jest kondensacyjną 
elektrownią cieplną blokową, z zamkniętym układem wody chłodzącej. 
Eksploatowane są 4 bloki energetyczne uruchomione w latach 1993 – 1997 o 
łącznej mocy zainstalowanej 1492 MW (1 x 376 MW; 1 x 373 MW; 1 x 373 MW; 1 x 
370 MW). Paliwem podstawowym jest węgiel kamienny. Wszystkie bloki 
wyposażone są w mokrą instalację odsiarczania spalin. Pracujące 4 bloki 
energetyczne charakteryzują się wysoką dyspozycyjnością i bardzo niskim 
współczynnikiem awaryjności. Zdolności produkcyjne energii elektrycznej BOT 
Elektrowni Opole wynoszą około 10 TWh rocznie. Część możliwości produkcyjnych 
była i jest nadal wykorzystywana jako źródło rezerw mocy i sprzedawana w ramach 
świadczenia regulacyjnych usług systemowych. Bazując na węglu kamiennym 
produkuje energię elektryczną dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i 
cieplną dla odbiorców zlokalizowanych w jej pobliżu.  
 
BOT Elektrownia Opole spełnia wymogi polskie i Unii Europejskiej w zakresie 
ochrony środowiska naturalnego. Wskaźniki emisji zanieczyszczeń wyróżniają 
BOT Elektrownię Opole jako obiekt spełniający z nadmiarem podstawowe 
wymagania standardów krajowych i europejskich. Zagospodarowanie odpadów 
zbliżone jest tu do idealnego przypadku procesu bezodpadowego, co stanowi 
istotny element zmniejszania uciążliwości obiektu dla otoczenia. BOT Elektrownia 
Opole stanowi przykład nowoczesnej technologicznie inwestycji, która nie tylko 
podnosi poziom kultury ekologicznej w Polsce, lecz integruje środowisko lokalne 
nie zatracając jego tradycji regionalnej jako wartości kulturowej. BOT Elektrownia 
Opole w 2000 roku została laureatem konkursu "Lider Polskiej Ekologii". Bardzo 
dobre wskaźniki eksploatacyjne oraz rezultaty w zakresie ochrony środowiska 
stawiają BOT Elektrownię Opole na czele wszystkich polskich elektrowni cieplnych 
opalanych węglem kamiennym.  
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Obecnie na terenie gminy Dobrzeń Wielki znajdują się następujące sieci wysokiego 
napięcia 400 kV relacji: 
 Dobrzeń – Pasikurowice; 
 Dobrzeń – Wielopole; 
 Dobrzeń – Rokitnica; 
 Dobrzeń – Ząbkowice. 

Linie te stanowią ważne elementy sieci przesyłowej krajowego systemu 
elektroenergetycznego i umożliwiają wyprowadzenie mocy elektrycznej z 
Elektrowni Opole oraz tranzyt mocy. Ponadto w miejscowości Dobrzeń Mały 
znajduje się Główny Punkt Zasilania (GPZ) 400/110 kV. Infrastruktura sieci 
najwyższych napięć znajduje się w gestii Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA. 
 
Wzdłuż obu linii 400 kV należy przestrzegać ograniczeń w użytkowaniu terenu o 
szerokości 90 m (po 45 m od osi linii w obu kierunkach). Dla terenu znajdującego 
się w granicach podanych wielkości obowiązują następujące ustalenia: 
 zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych i innych przeznaczonych na pobyt 

ludzi przez czas dłuższy niż 8 godzin na dobę; 
 dopuszcza się realizację obiektów związanych z działalnością gospodarczą, w 

których pobyt ludzi nie przekracza 8 godzin, przy spełnieniu wszystkich 
wymagań Polskiej Normy PN – E – 05100 z 1 marca 1998 roku 
„Elektroenergetyczne linie napowietrzne projektowanie i budowa”. W tych 
przypadkach konieczne jest uzgodnienie warunków lokalizacji projektowanych 
obiektów z właścicielem przedmiotowej linii. 

 
Ponadto przez teren gminy przebiegają linie 110 kV, będące własnością 
EnergiaPro Koncern Energetyczny SA, Oddział w Opolu, relacji: 
 Dobrzeń – Borki: o długości 4310 m; 
 Borki – Pokój: 7377 m; 
 Dobrzeń – Groszowice: 5404 m; 
 Dobrzeń – Sudecka: 5404 m; 
 Dobrzeń – Ozimek 1: 2881 m; 
 Dobrzeń – Ozimek 2: 2879 m; 
 Dobrzeń – Hermanowice: 7509 m; 
 Dobrzeń – Siołkowice: 7507 m; 
 Dobrzeń – Zakrzów: 3041 m; 
 Zakrzów – Harcerska: 427 m; 
 Harcerska – Groszowice: 539 m; 
 Dobrzeń – Gosławice: 3986 m. 

 
Na terenie gminy Dobrzeń Wielki nie ma Głównych Punktów Zasilania (GPZ), 
będących we władaniu EnergiaPro Koncern Energetyczny SA, Oddział w Opolu. 
Odbiorcy energii elektrycznej z terenu gminy zasilani są z GPZ Zakrzów (gmina 
Opole). W aktualnych planach inwestycyjnych do 2015 roku nie przewiduje się 
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żadnych inwestycji dotyczących budowy, rozbudowy lub modernizacji sieci 110 kV 
na terenie gminy dla potrzeb obecnych odbiorców. 
 
Energię elektryczną pobierają mieszkańcy wszystkich sołectw. Rozprowadzenie 
energii po sołectwach odbywa się poprzez sieci średniego napięcia SN 15 kV oraz 
sieci niskiego napięcia. Za gospodarkę energetyczną na terenie gminy odpowiada 
EnergiaPro Koncern Energetyczny SA, Oddział w Opolu. 
 
TABELA 83: Gmina Dobrzeń Wielki – odbiorcy oraz zużycie energii elektrycznej w 
gospodarstwach domowych w 2003 roku. 
 

Wyszczególnienie Powiat  
Opolski 

Województwo 
Opolskie 

Odbiorcy energii elektrycznej na  
1000 mieszkańców 

270,61 313,90 

Zużycie energii elektrycznej na 1 odbiorcę  
w kWh 

2386,5 1988,5 

Zużycie energii elektrycznej na 1 mieszkańca 
w kWh 

643,1 622,9 

 
W 2004 roku Urząd Statystyczny w Opolu podał dane dotyczące odbiorców i 
zużycia energii elektrycznej jedynie w pozycji dla powiatów i całego województwa. 
Wskaźnik dotyczący przeciętnej liczby odbiorców energii elektrycznej na 1000 
mieszkańców jest na terenie powiatu opolskiego niższy od porównywanej 
„wojewódzkiej” wartości bowiem przeciętna liczba osób w wiejskim gospodarstwie 
domowym jest wyższa od gospodarstwa domowego w mieście, a dane dotyczące 
województwa obejmują również tereny miejskie. Natomiast przeciętne zużycie 
energii elektrycznej na 1 odbiorcę oraz 1 mieszkańca jest wyższe na terenie 
powiatu opolskiego, ale nie wynika to tylko i wyłącznie z mniejszych skłonności do 
oszczędzania społeczności powiatu opolskiego lecz z faktu, że przeciętne zużycie 
energii jest wyższe w gospodarstwach wiejskich niż miejskich. 
 
5. 5. Ciepłownictwo. 
 
Sieć centralnego zaopatrywania w ciepło na terenie gminy posiadają jedynie 
sołectwa: Dobrzeń Wielki, Czarnowąsy oraz w niewielkim stopniu Brzezie. 
Wytwarzaniem energii cieplnej dla systemu ciepłowniczego zajmuje się BOT 
Elektrownia „Opole” SA w Brzeziu, natomiast przesyłem i dystrybucją ciepła 
zajmuje się „ELKOM” sp. z o.o. w Dobrzeniu Wielkim, która jest głównym odbiorcą 
ciepła z kotłowni BOT Elektrowni „Opole” SA. 
 
Ciepło do Dobrzenia Wielkiego dostarczane jest za pomocą sieci magistralnej 
∅250. Sieci posiadają rezerwy przesyłu wynoszące około 75 %. Dystrybucja ciepła 
na terenie Dobrzenia Wielkiego odbywa się za pomocą 70 węzłów cieplnych. 



Gmina Dobrzeń Wielki                                                                                                             Strona 124 

STRATEGIA ROZWOJU 
REGIOPLAN sp. z o.o.                                            Wrocław                                     31 października 2006 

 
 
 
Węzły cieplne w Dobrzeniu Wielkim posiadają około 40 % rezerwę przesyłową. 
Moc zainstalowana wynosi 8 MW, podczas gdy zapotrzebowanie wynosi 4,65 MW. 
Dostawa ciepła do miejscowości Czarnowąsy odbywa się za pośrednictwem sieci 
przesyłowej ∅100. Sieć nie posiada rezerwy przesyłowej. Dystrybucja ciepła na 
terenie miejscowości Czarnowąsy odbywa się za pomocą 97 węzłów cieplnych. 
Węzły cieplne w Czarnowąsach posiadają około 53 % rezerwę przesyłową. Moc 
zainstalowana wynosi 4,65 MW, podczas gdy zapotrzebowanie wynosi 2,16 MW. 
 
TABELA 84: Gmina Dobrzeń Wielki – sieć ciepłownicza w 2005 roku. 
 

 
Miejscowość 

Sieć magistralna
(m) 

Przyłącza 
(sztuki) 

Ilość budynków 
pobierających  
ciepło z sieci 

Czarnowąsy 10867 4039 179 
Dobrzeń Wielki 20854 6029 514 

 
Obecnie trwa modernizacja i budowa sieci cieplnych wraz z węzłami cieplnymi w 
miejscowościach Dobrzeń Wielki i Czarnowąsy. Rozważana jest również 
koncepcja uciepłowienia dla miejscowości Dobrzeń Mały, Brzezie i Borki. 
Reasumując system ciepłowniczy i gazowniczy pokrywa gminne zapotrzebowanie 
na ciepło w około 20 %, natomiast pozostałe 80 % zapotrzebowania pokrywane 
jest ze źródeł indywidualnych, do których należą głównie piece opalane węglem 
kamiennym i jego pochodnymi, olejem opałowym lub gazem propan – butan.  
 
5. 6. Telekomunikacja i łączność. 
 
Gmina Dobrzeń Wielki wyposażona jest w nowoczesne systemy 
telekomunikacyjne. Dzieje się tak dzięki włączeniu do central obsługujących 
przepływ automatyczny oraz inwestycji poczynionych przez Telekomunikację 
Polską SA. Zwiększa się liczba numerów telefonicznych. W każdej miejscowości 
zainstalowani są abonenci telefonii przewodowej. Umożliwia to nawiązanie 
łączności praktycznie z całym światem. 
 
Operujące na terenie gminy Telekomunikacja Polska SA zapewnia szeroką gamę 
usług. Są wśród nich usługi powszechne: telefoniczne, telegraficzne, teleksowe i 
telefaksowe oraz specjalistyczne w dziedzinie transmisji danych, radiokomunikacji i 
dostępu do internetu. Ponadto cały teren gminy jest w zasięgu działania 
operatorów telefonii bezprzewodowej: IDEA (Orange), PLUS GSM, ERA GSM.  
 
Trudności z pozyskaniem szerokiej gamy najświeższych informacji dotyczących 
telekomunikacji, związane z zastrzeżeniem danych ze względu na konkurencję, 
spowodowały, że w poniższym tekście oraz tabeli analizowane są ostatnie 
ogólnodostępne dane z 1999 roku. 
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Według danych z 1999 roku w gminie zarejestrowanych było 2195 łącz telefonii 
przewodowej. Na 1000 ludności przypadały więc 153 numery telefoniczne. 
Ponadto na terenie gminy funkcjonuje 5 placówek pocztowych zlokalizowanych w: 
Czarnowąsach, Chróścicach, Dobrzeniu Wielkim, Brzeziu i Kup, świadczące 
również usługi telekomunikacyjne. Daje to 2,82 placówki na 10 tysięcy ludności. 
 
TABELA 85: Gmina Dobrzeń Wielki – telekomunikacja i łączność22 w 1999 roku. 
 

Wyszczególnienie Gmina  
Dobrzeń Wielki 

Powiat  
Opolski 

Województwo 
Opolskie 

Ludność na 1 placówkę  
pocztową 

3548 3765 3901 

Liczba placówek pocztowych 
na 10 tysięcy ludności 

2,82 2,66 2,56 

Liczba placówek na 10 km² 0,44 0,23 0,29 
Linie telefoniczne na 1000 
ludności 

152,79 178,67 226,11 

Linie telefoniczne na 1000  
mieszkań 

569,10 685,82 766,95 

 
Nasycenie usługami łączności na terenie gminy Dobrzeń Wielki jest statystycznie 
korzystniejsze od uwarunkowań charakteryzujących powiat oraz województwo 
opolskie. Natomiast w poziom telefonizacji gminy Dobrzeń Wielki, o którym 
świadczy liczba linii na 1000 mieszkańców odbiegał od średniej dla powiatu i 
województwa. W tym przypadku niewątpliwie wyższą średnią ilość linii w powiecie i 
regionie zwiększa duża liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w 
gminach miejskich. Jeszcze bardziej wymiernym jest wskaźnik nasycenia telefonią 
na 1000 mieszkań, który w przypadku gminy Dobrzeń Wielki również odbiegał od 
średniej dla powiatu i województwa opolskiego. Tym samym, mając na uwadze 
zaspokojenie potrzeb mieszkańców oraz instytucji publicznych i prywatnych należy 
przedsięwziąć inwestycje, które spowodują wzrost liczby łącz do około 300 na 
1000 mieszkańców gminy. Jest to proces niezbędny w dzisiejszych realiach 
gospodarki rynkowej, z uwagi na zwiększone potrzeby telekomunikacyjne oraz 
teleinformatyczne mieszkańców, obecnych przedsiębiorców i potencjalnych 
inwestorów. 
 
5. 7. Gospodarka odpadami. 
 
Zorganizowanym systemem gospodarki odpadami objętych jest 100 % 
mieszkańców gminy Dobrzeń Wielki. Obsługę w zakresie zbiórki i wywozu 
odpadów w sektorze komunalnym i usługowym prowadzą następujące podmioty: 
 Gminny Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kup; 

                                                           
22 Dane dotyczące łączności pochodzą z końca 2002 roku. 
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 ELKOM sp. z o.o. 

Do gromadzenia stałych odpadów komunalnych na terenie gminy wykorzystywane 
są pojemniki o pojemnościach: 
 110 dm³ - 2941 sztuk; 
 1100 dm³ - 65 sztuk.  

 
W obrębie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przeważa model oparty o 
gromadzenia odpadów w małych pojemnikach (110 dm³), ustawionych na terenie 
poszczególnych posesji. Na obszarach zabudowy wielorodzinnej i usługowej do 
gromadzenia odpadów wykorzystywane są głownie pojemniki 1100 dm³. Usuwanie 
odpadów komunalnych z miejsc gromadzenia i przeładunek do pojazdów 
wywożących odbywa się w sposób zmechanizowany, przy użyciu 
specjalistycznych samochodów. Wywóz odbywa się regularnie, z częstotliwością 
zgodną z zawartymi umowami: w okresie zimowym – 3 razy w miesiącu, w okresie 
letnim – 2 razy w miesiącu oraz na żądanie. 
 
Podmioty gospodarcze wytwarzające odpady posiadają uzgodnienia i zezwolenia 
na wytwarzanie lub magazynowanie odpadów. Sposób i miejsce magazynowania 
odpadów uzależnione jest od rodzaju odpadów. Odpady powstające w procesie 
spalania (żużle i popioły) składowane są na przyzakładowych składowiskach i 
przekazywane firmie upoważnionej do gospodarczego wykorzystania tego rodzaju 
odpadów. 
 
Na terenie gminy w niewielkim stopniu prowadzony jest odzysk szkła, tworzyw 
sztucznych i papieru w rozmieszczonych gniazdach recyklingowych. Segregacja 
prowadzona jest częściowo we wszystkich sołectwach gminy z wykorzystaniem 
worków foliowych oraz pojemników o pojemności 1100 dm3. Do 2001 roku 
utworzono łącznie 13 gniazd recyklingowych, w których zbierano szkło, tworzywa 
sztuczne i makulaturę w pojemnikach 1100 dm3. Odbiorem wysegregowanych 
odpadów zajmuje się Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 
Dobrzeniu Wielkim. Na terenie gminy nie funkcjonuje system oddzielnego zbierania 
odpadów niebezpiecznych znajdujących się w strumieniu odpadów komunalnych. 
 
Na terenie gminy Dobrzeń Wielki funkcjonuje jedna instalacja do unieszkodliwiania 
odpadów – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w 
Chróścicach. Eksploatację obiektu rozpoczęto w roku 1994, uruchamiając kwaterę 
nr 1 o powierzchni 1,17 ha i zakładanej pojemności użytkowej 63300 m3. W 
ramach ogrodzenia pozostawiono teren przewidziany pod kwaterę nr 2, gdzie 
wykonano wstępne prace ziemne. W założeniach wstępnych obiekt przewidziano 
jako podpoziomowe składowisko odpadów. W 1999 roku opracowano technologię 
oraz przeprowadzono prace pozwalające na wypiętrzenie złoża składowanych 
odpadów ponad koronę obwałowania, co pozwoliło na zwiększenia pojemności 
kwatery. Aktualnie wykonywane są dalsze prace w celu przygotowania kwatery nr 
2 przeznaczonej do składowania odpadów komunalnych podpoziomowo i 
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nadpoziomowo. Powierzchnia zabudowy terenu będzie wynosiła 0,94 ha 
a pojemność użytkowa 53000 m3. 
 
Niepokojącym zjawiskiem jest występowanie dzikich składowisk odpadów. Na 
podstawie badań prowadzonych podczas prac nad gminnym planem gospodarki 
odpadami stwierdzono, że: 
 większość nielegalnych składowisk zlokalizowanych jest w bliskim sąsiedztwie 

osad ludzkich, w zagłębieniach terenu i dawnych wyrobiskach, na zboczach 
rowów lub na obrzeżach kompleksów leśnych; 

 powierzchnia nielegalnych składowisk jest różna (do kilku arów); 
 rodzaj zdeponowanych odpadów jest podobny. W składzie morfologicznym 

dominują: gruz budowlany z rozbiórki bądź remontu budynków, wyroby i 
opakowania z tworzyw sztucznych, papier i tektura, tekstylia, zużyte wyroby 
metalowe. Na wielu składowiskach zalegają również opakowania po 
nawozach sztucznych, pojemniki po farbach i lakierach, odpady gumowe 
(obuwie, osłony przewodów, zużyte opony samochodowe), odpady 
wielkogabarytowe, odpady organiczne (zielone) z gospodarstw domowych, 
ogrodów i zieleńców. 

  
Zlokalizowane na terenie gminy dzikie składowiska odpadów są na bieżąco 
likwidowane. Z informacji uzyskanych z Urzędu Gminy wynika, że w 2004 roku w 
gminie zlikwidowano cztery „dzikie” wysypiska odpadów, z czego dwa 
zlokalizowane w miejscowości Czarnowąsy, jedno w miejscowości Świerkle i jedno 
w Kup. W przypadku pojawienia się nowych dzikich składowisk, działania 
samorządu powinny skupić się na ich skutecznej eliminacji, począwszy od gorliwiej 
stosowanych kar administracyjnych, poprzez likwidację obiektów, a skończywszy 
na biologicznej rekultywacji zanieczyszczonych przez składowiska terenów. 
 
Mając na uwadze dbałość o stan środowiska naturalnego należy utrzymać 100 % 
wartość wskaźnika gospodarstw objętych zorganizowanym wywozem odpadów, 
między innymi poprzez działania w celu podniesienia świadomości ekologicznej. 
Ponadto należy także kontynuować system segregacji odpadów „u źródła” oraz ich 
racjonalnego zagospodarowania poprzez wtórne przetwarzanie. Gmina posiada 
wymagany Ustawą „o opadach” Plan Gospodarki Odpadami przyjęty uchwałą Rady 
Gminy Dobrzeń Wielki nr XXXI/299/2005 z dnia 22.12.2005 roku. 
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5. 8. Melioracje i urządzenia wodne. 
 
5.8.1. Melioracje. 
 
Urządzenie melioracji wodnych służą regulacji stosunków wodnych w celu 
poprawienia zdolności produkcyjnej gleby oraz ułatwienia jej uprawy. Ponadto 
chronią użytki rolne przed powodziami. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne 
(Dz. U. 115, poz. 1229 z dnia 11.10.2001 z późniejszymi zmianami) dzieli 
urządzenia melioracji wodnych na podstawowe i szczegółowe.  
 
Do urządzeń melioracji wodnych podstawowych należą: 
 budowle piętrzące, upustowe oraz obiekty służące do ujmowania wód; 
 stopnie i zbiorniki wodne; 
 kanały wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie; 
 rurociągi o średnicy co najmniej 0,6 m; 
 budowle regulacyjne oraz przeciwpowodziowe; 
 stacje pomp. 

Natomiast urządzenia melioracji wodnych szczegółowych obejmują: 
 rowy wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie; 
 deszczownie z pompami przenośnymi; 
 rurociągi o średnicy poniżej 0,6 m; 
 stacje pomp do nawodnień ciśnieniowych; 
 ziemne stawy rybne oraz groble na obszarach nawadnianych; 
 systemy nawodnień grawitacyjnych. 

 
TABELA 86: Gmina Dobrzeń Wielki – wykaz cieków podstawowych istotnych dla 
regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. 
 

Nazwa cieku Długość cieku w m 
Brzeziczanka 3480 
Brynica 6960 
Jemielnica 1500 
Kanał Borkowski 6380 
Kanał Stacji Pomp 4560 
Prądzielnica 5600 
Żydówka 8200 

 
Z powyższego zestawienia wynika, że całkowita długość wyżej wymienionych 
cieków podstawowych wynosi 36,680 km. 
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TABELA 87: Gmina Dobrzeń Wielki – melioracje szczegółowe. 
 

Miejscowość Długość rowów melioracyjnych w mb 
Borki 3488 
Brzezie 10058 
Chróścice 43012 
Czarnowąsy 17715 
Dobrzeń Mały 5018 
Dobrzeń Wielki 26905 
Krzanowice 4543 
Kup 21534 
Świerkle 9662 

 
Z powyższych danych wynika, że długość rowów melioracyjnych na terenie gminy 
wynosi łącznie 141,935 km. Oznacza to, że na każdy 1 km² gminy przypada 1,56 
km rowów melioracyjnych. 
 
Istotny wpływ na prowadzenie racjonalnej gospodarki wodnej mają rozmiary i 
techniczna sprawność urządzeń wodnych. Ponieważ nadmiar wód w glebie, 
podobnie jak ich niedobór negatywnie wpływają na jej wydajność, to tworzenie 
optymalnych warunków wilgotnościowych i powietrznych poprzez melioracje, dzięki 
którym można regulować poziom wód gruntowych oraz odpływ nadmiaru wód 
opadowych, staje się koniecznością. Prawidłowe funkcjonowanie systemów 
melioracyjnych jest uzależnione od ich właściwej eksploatacji i konserwacji. 
Odpowiedzialność za właściwe utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych 
spoczywa na zainteresowanych właścicielach gruntów.  
 
Stan urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie gminy Dobrzeń Wielki 
jest zadowalający. Pomimo tego większość urządzeń melioracyjnych wymaga 
odbudowy lub modernizacji. 
 
5.8.2. Urządzenia wodne. 
 
Na terenie gminy Dobrzeń Wielki zlokalizowane są następujące urządzenia wodne 
na rzece Odrze: 
 Jaz Dobrzeń; 
 Śluza duża Dobrzeń; 
 Śluza mała Dobrzeń; 
 Jaz Chróścice; 
 Śluza pociągowa Chróścice; 
 Śluza mała Chróścice; 
 Jaz stały na rzece Mała Panew (własność BOT Elektrowni Opole SA). 
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Jaz Dobrzeń – podstawowe parametry: 
 
 km rzeki – 164,05; 
 lata budowy – 1979 – 1982; 
 typ jazu – sektorowy; 
 ilość przęseł – 3; 
 wymiary przęseł – 3 x 32,00 m; 
 światło jazu – 96,00 m; 
 długość jazu – 103,70 m. 

 
Śluza duża Dobrzeń – podstawowe parametry: 
 
 km rzeki – 164,20; 
 rodzaj śluzy – komorowa; 
 lata budowy – 1910 – 1912; 
 długość użyteczna – 187 m; 
 długość komory – 180 m; 
 szerokość użyteczna – 9,6 m; 
 napęd – elektryczny i ręczny. 

 
Śluza mała Dobrzeń – podstawowe parametry: 
 
 km rzeki – 164,20; 
 rodzaj śluzy – komorowa; 
 lata budowy – 1892 – 1893; 
 długość użyteczna – 55 m; 
 długość komory – 48,20 m; 
 szerokość użyteczna – 9,20 m; 
 napęd – ręczny. 

 
Jaz Chróścice – podstawowe parametry: 
 
 km rzeki – 168,30; 
 lata budowy – 1894 rok; 
 typ jazu – kozłowo – iglicowy; 
 ilość przęseł – 3; 
 światło jazu – 103,18 m; 
 długość jazu – 103,70 m. 

 
Śluza pociągowa Chróścice – podstawowe parametry: 
 
 km rzeki – 168,30; 
 rodzaj śluzy – komorowa; 
 lata budowy – 1911 rok; 
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 długość użyteczna – 187,86 m; 
 długość komory – 180,0 m; 
 szerokość użyteczna – 9,6 m; 
 napęd – elektryczny i ręczny. 

 
Śluza mała Chróścice – podstawowe parametry: 
 
 km rzeki – 168,30; 
 rodzaj śluzy – komorowa; 
 lata budowy – 1894 rok; 
 długość użyteczna – 55,10 m; 
 długość komory – 47,32 m; 
 szerokość użyteczna – 9,60 m; 
 napęd – ręczny. 

 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej (RZGW) we Wrocławiu w ramach 
modernizacji istniejących obiektów planuje w miarę posiadanych środków 
finansowych modernizację śluzy pociągowej i budowę jazu klapowego 
trzyprzęsłowego w miejscowości Chróścice. Zmodernizowany jaz ma zostać 
udostępniony do wykorzystania energetycznego. Ponadto w obszarze międzywala 
przy jazie Dobrzeń planowana jest budowa małej elektrowni wodnej przez firmę 
Elektrownie Szczytowo – Pompowe SA w Warszawie.  
 
5. 9. Cmentarze. 
 
Na terenie gminy Dobrzeń Wielki funkcjonuje 5 cmentarzy parafialnych. 
Zlokalizowane są w następujących miejscowościach: 
 Chróścice – o powierzchni 0,67 ha; 
 Czarnowąsy – 2,09 ha; 
 Dobrzeń Wielki – 1,43 ha; 
 Kup – 1,21 ha; 
 Świerkle – 0,49 ha. 

 
Łączna powierzchnia cmentarzy wynosi 5,89 ha. Istniejące miejsca pochówku 
mogą zaspokoją potrzeby mieszkańców gminy w perspektywie najbliższych 
kilkunastu lat. W miejscowości Kup znajduje się nieczynny cmentarz poewangelicki 
o powierzchni 0,33 ha. 
 
Na terenie gminy nie ma grzebowiska dla zwierząt. Martwe zwierzęta odbierane są 
od rolników, po wcześniejszym zgłoszeniu, przez wyspecjalizowane 
przedsiębiorstwa. 
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5. 10. Obiekty obrony cywilnej. 
 
Obrona cywilna na terenie gminy Dobrzeń Wielki posiada następujące studnie 
awaryjne, przeznaczone do wykorzystania w razie potencjalnych zagrożeń: 
 Dobrzeń Wielki ul. Opolska 53 – wydajność 25 m³/h; 
 Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska 113 – wydajność 6 m³/h; 
 Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska 120 – wydajność 7 m³/h; 
 Kup – ul. Miarki 6 (szpital) – wydajność 7 m³/h. 
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6. Dokumentacja planistyczno – strategiczna. 
 
W niniejszym rozdziale zanalizowano zapisy wybranej dokumentacji planistyczno – 
strategicznej odnoszącej się do terenu gminy Dobrzeń Wielki. 
 
6. 1. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego. 
 
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego został przyjęty 
uchwałą nr XLIX/357/2002 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 września 
2002 roku. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa jest 
dokumentem, który w sposób systemowy zajmuje się zagospodarowaniem 
przestrzennym województwa. Stanowi on dokument uwzględniający istniejące 
uwarunkowania przestrzenne, priorytety i cele strategiczne rozwoju województwa 
wynikające bezpośrednio z kierunków polityki społeczno – gospodarczej zawartej 
w Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego na lata 2000 – 2015 oraz celów i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego, określonych między innymi w 
koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju. 
 
Zespół autorski Planu w następujący sposób określił cel dokumentu: „Głównym 
celem zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego jest 
tworzenie struktury przestrzennej, która będzie pobudzała rozwój 
województwa, zapewniała konkurencyjność w stosunku do otoczenia 
zewnętrznego i eliminowała niekorzystne różnice w warunkach życia 
wewnątrz regionu. Podstawową zasadą osiągnięcia celu w procesie rozwoju 
przestrzennego województwa jest – rozwój zrównoważony uwzględniający 
zarówno uwarunkowania przyrodnicze, jak i potrzeby rozwoju 
gospodarczego”. Zespół autorki Planu przyjął określił również zasady 
zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego i sformułował je w 
następujący sposób: „Podstawową zasadą zagospodarowania przestrzennego 
województwa przyjętą w planie zagospodarowania przestrzennego jest 
racjonalizacja przestrzeni i równoważenie rozwoju uwzględniające niezbędną 
dynamizację rozwoju, tworzenie warunków efektywności gospodarowania i 
znacznej poprawy warunków życia mieszkańców”. 
 
Pod względem struktury funkcjonalno – przestrzennej Plan wyróżnia w oparciu o 
istniejące uwarunkowania środowiska przyrodniczego oraz zróżnicowany potencjał 
gospodarczy i warunki rozwoju trzy główne strefy: 
 strefa uprzemysłowienia i urbanizacji; 
 strefa o szczególnych predyspozycjach do rozwoju rolnictwa i przetwórstwa 

rolno – spożywczego, a także turystyki i rekreacji; 
 strefa o szczególnych predyspozycjach do rozwoju rolnictwa, leśnictwa i 

rekreacji. 
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Według powyższego podziału tereny gminy Dobrzeń Wielki znajdują się w strefie 
uprzemysłowienia i urbanizacji. Strefa ta obejmuje pas położony wzdłuż rzeki Odry 
i utożsamiana jest z obszarem kształtującej się opolskiej aglomeracji miejsko – 
przemysłowej. Jest to strefa silnie zurbanizowana, w obrębie której zlokalizowane 
są 4 rejony przemysłowe: opolski, kędzierzyńsko – kozielski, strzelecko – 
górażdżański i ozimsko – zawadzki. Układ węzłowy strefy tworzą – ośrodek 
wojewódzki miasto Opole oraz ośrodki regionalne: Kędzierzyn – Koźle, Strzelce 
Opolskie i Krapkowice. Należy nadmienić, że gmina Dobrzeń Wielki jako jedna z 
nielicznych w województwie znajduje się na granicy wszystkich trzech stref. W 
praktyce północna część gminy odpowiada wyłącznie walorom 
przyporządkowanym strefie o szczególnych predyspozycjach do rozwoju rolnictwa, 
leśnictwa i rekreacji. 
 
Natomiast pod względem struktury hierarchiczno – funkcjonalnej sieci osadniczej 
województwa opolskiego Plan wyróżnia 4 poziomy ośrodków, przyjmując jako 
kryterium funkcję obsługi. Są to: 
 I poziom – ośrodek wojewódzki; 
 II poziom – ośrodki subregionalne; 
 III poziom – ośrodki obsługi ponadlokalnej; 
 IV poziom – ośrodki obsługi lokalnej. 

Według powyższej nomenklatury siedziba Urzędu Gminy – Dobrzeń Wielki 
zakwalifikowany został do IV poziomu, obejmującego ośrodki w których 
koncentrować się będą obiekty i placówki usług podstawowych w zakresie: 
szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego, ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, 
kultury, sportu i handlu.  
 
Plan wyróżnia również 4 podstawowe funkcje ośrodków w oparciu o dominującą 
obecnie i przewidywaną w przyszłości funkcję ośrodków: 
 ośrodki wielofunkcyjne; 
 ośrodki lokalne z rozwiniętą funkcją przemysłową; 
 ośrodki lokalne z rozwiniętą funkcją turystyczno – wypoczynkową; 
 ośrodki podstawowe z dominującą funkcją rolniczą. 

Wieś Dobrzeń Wielki została zakwalifikowana jako ośrodek lokalny z rozwiniętą 
funkcją przemysłową. Plan zakłada również możliwość, jeżeli taka będzie wola 
społeczności lokalnej, uzyskania statusu miejskiego dla miejscowości Dobrzeń 
Wielki i wymienia ją jako wieś predysponowaną do uzyskania statusu miasta. 
 
Poniżej przedstawiony jest wykaz zadań samorządowych i rządowych służących 
realizacji ponadlokalnych celów publicznych ujętych w Planie Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa Opolskiego, odnoszący się do terenu gminy 
Dobrzeń Wielki: 
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Środowisko przyrodnicze 
 
1. Ochrona naturalnych ekosystemów, naturalnych siedlisk, zbiorowisk i gatunków 
flory i fauny oraz terenów wodno – błotnych na wydzielonych obszarach 
proponowanych ostoi przyrodniczych sieci obszarów przyrodniczych NATURA 
2000:  
 Ostoja Lasy Stobrawsko – Turawskie.  

2. Realizacja „Wojewódzkiego programu zwiększenia lesistości na lata 2000 – 
2020” – zalesienie gruntów o niskiej przydatności rolniczej oraz łączenie 
rozdrobnionych kompleksów leśnych.  
 

Ochrona przeciwpowodziowa 
 
1. Modernizacja wałów przeciwpowodziowych na rzece Odra (brzeg prawy): km 
157,0 – 162,0 (odcinek Czarnowąsy – Borek). 
2. Budowa obwałowań przeciwpowodziowych na rzece Odra (brzeg prawy): km 
161,8 – 163,6 (odcinek Dobrzeń Mały – Dobrzeń Wielki). 
3. Budowa polderu Chróścice. 
4. Budowa systemu monitoringu i osłony meteorologicznej (SMOK). 
 

Infrastruktura gospodarcza 
 
1. Wspieranie utworzenia parku przemysłowego na terenach „wolnych” Elektrowni 
Opole. 
 

Rozwój obszarów wiejskich 
 
1. Wspieranie realizacji programu „Odnowa wsi”. 
 

Komunikacja 
 
1. Modernizacja pierwszorzędnej linii kolejowej nr 277 relacji Wrocław – Jelcz – 
Opole do uzyskania parametrów technicznych pozwalających na osiągnięcie 
prędkości przejazdu do 100 – 120 km/h dla pociągów pasażerskich i co najmniej 
100 km/h dla pociągów towarowych. 
2. Przebudowa śluzy Dobrzeń (dużej i małej) do parametrów: szerokość między 
głowami – 12 m, długość (dla śluzy małej) – 135 m. 
3. Przebudowa śluzy Chróścice (dużej i małej) do parametrów: szerokość między 
głowami – 12 m, długość (dla śluzy małej) – 135 m. 
4. Przebudowa i modernizacja jazu Chróścice z kozłowo – iglicowego na klapowy. 
5. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 454 relacji Opole – Namysłów do pełnych 
parametrów klasy G. Na odcinku Opole – Dobrzeń Wielki planowana budowa 
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drugiej jezdni. Minimalną szerokość drogi w liniach rozgraniczających określa się 
na 35 m. Na odcinku Dobrzeń Wielki – Namysłów planowana modernizacja drogi 
do parametrów: szerokość jezdni 7,0 m; szerokość poboczy utwardzonych 2 x 2,0 
m; szerokość korony 12,5 m. Minimalną szerokość drogi w liniach 
rozgraniczających określa się na 25 m. Budowa obejść miejscowości: Czarnowąsy, 
Borki, Dobrzeń Wielki, Kup. Budowa wiaduktu nad torami w ciągu obwodnicy 
miejscowości Dobrzeń Wielki (linia kolejowa nr 277). 
6. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 457 relacji Brzeg – Dobrzeń Wielki do 
pełnych parametrów klasy Z. Szerokość jezdni 7,0 m; szerokość korony 11,0 m. 
Minimalną szerokość drogi w liniach rozgraniczających określa się na 20 m. 
Budowa obejść miejscowości: Chróścice – Dobrzeń Wielki. 
7. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 461 relacji Kup – Jełowa do pełnych 
parametrów klasy Z. Szerokość jezdni 7,0 m; szerokość korony 11,0 m. Minimalną 
szerokość drogi w liniach rozgraniczających określa się na 20 m. 
8. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 464 relacji Narok – Chróścice do pełnych 
parametrów klasy Z. Szerokość jezdni 6,0 m; szerokość korony 11,0 m. Minimalną 
szerokość drogi w liniach rozgraniczających określa się na 20 m.  
9. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 465 relacji Żelazna – Dobrzeń Mały do 
pełnych parametrów klasy Z. Szerokość jezdni 6,0 m; szerokość korony 11,0 m. 
Minimalną szerokość drogi w liniach rozgraniczających określa się na 20 m.  
 

Gospodarka wodno – ściekowa 
 
1. Zarządzanie i monitoring zasobów GZWP. 
2. Ochrona wód podziemnych na obszarze GZWP nr 333. 
 

Energetyka 
 
1. Rozbudowa i modernizacja Elektrowni Opole. 
2. Budowa dwutorowej linii energetycznej wysokiego napięcia 400 kV relacji 
Dobrzeń – Wielopole. 
3. Budowa jednotorowej linii energetycznej wysokiego napięcia 400 kV relacji 
Dobrzeń – Świebodzice. 
4. Budowa dwutorowej linii energetycznej wysokiego napięcia 110 kV relacji 
Dobrzeń – Gracze. 
5. Budowa dwutorowej linii energetycznej wysokiego napięcia 110 kV relacji 
Dobrzeń – Kluczbork. 
6. Modernizacja jednotorowej linii energetycznej wysokiego napięcia 110 kV relacji 
Dobrzeń – Namysłów – Kluczbork. 
 

Środowisko kulturowe 
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1. Działania inspirujące, koordynujące i wspomagające rewaloryzację układów 
przestrzennych oraz obiektów zabytkowych. 
2. Ochrona krajobrazu kulturowego w opracowaniach planistycznych zgodnie z 
opracowaniem „Ochrona i Konserwacja Zabytkowego Krajobrazu Kulturowego 
Województwa Opolskiego”, będącego częścią ogólnopolskiego programu 
Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego. 
 
6. 2. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy Dobrzeń Wielki. 
 
Zgodnie z ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 1994 roku, z 
późniejszymi zmianami, Rada Gminy Dobrzeń Wielki przyjęła uchwałą nr 
XX/147/97 z dnia 25 marca 1997 roku Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dobrzeń Wielki. 
 
Dla zapewnienia rozwoju przestrzennego i gospodarczego gminy Dobrzeń Wielki 
Studium ustaliło następujące cele: 
 

Cele ekologiczne: 
 
 ścisła ochrona unikatowych wartości, zasobów i walorów ekologicznych 

środowiska przyrodniczego oraz krajobrazu dolin rzecznych: Odry, Brynicy i 
Małej Panwi; 

 utrzymanie zdolności ekosystemów do odtwarzania zasobów przyrody; 
 ochrona istniejącego układu naturalnych powiązań przyrodniczych jako 

warunek ciągłości przestrzennej i przepływu materii ożywionej; 
 przywracanie równowagi ekologicznej środowiska obszarów przekształconych 

lub zdegradowanych na drodze dostosowania ekosystemów do lokalnych 
warunków siedliskowych; 

 wzmacnianie naturalnej odporności środowiska poprzez utrzymanie i 
wzbogacenie bioróżnorodności ekosystemów; 

 dążenie do zapewnienia zgodności między przydatnością, chłonnością i 
odpornością środowiska, a rodzajem i intensywnością zagospodarowania i 
użytkowania; 

 przeciwdziałanie czynnikom antropopresji i minimalizowanie ich negatywnego 
wpływu na środowisko; 

 poprawa warunków życia mieszkańców i funkcjonowania systemów 
przyrodniczych obszarów zainwestowanych; 

 racjonalne wykorzystanie zasobów środowiskowych. 
 

Cele gospodarcze: 
 
 ochrona kompleksów glebowych jako podstawy funkcjonowania ekosystemów 

żywicielskich; 
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 rozwój tradycyjnych dla gminy kierunków gospodarki rolnej, a także produkcji 

warzyw i owoców oraz związanego z nią przetwórstwa rolno – spożywczego; 
 podporządkowanie gospodarki leśnej zasadom gospodarowania na obszarze 

lasów ochronnych; 
 racjonalne wykorzystanie istniejącego majątku produkcyjnego; 
 dostosowanie procesów produkcji do wymogów gospodarki rynkowej; 
 racjonalne wykorzystanie terenów komunalnych i budowlanych 

przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczych.  
 

Cele społeczne: 
 
 zwiększenie podaży i różnorodności miejsc pracy poprzez zapewnienie 

nowych miejsc pracy poza rolnictwem, głównie w usługach, ale i w przemyśle, 
wykorzystującym kwalifikacje zawodowe zasobów kadr pracowniczych lub 
istniejącą bazę surowcową; 

 zapewnienie terenów rozwojowych pod budownictwo mieszkaniowe oraz 
poprawa estetyki miejsca zamieszkania; 

 ochrona dóbr kultury oraz tworzenie nowych wartości kulturowych; 
 optymalizacja lokalizacji i warunków realizacji w przestrzeni programów 

inwestycji rządowych i wojewódzkich; 
 tworzenie warunków dla rozwoju terenów rekreacji i wypoczynku o znaczeniu 

ponadlokalnym oraz rekreacji świątecznej dla mieszkańców gminy, a także 
podniesienie istniejących standardów wyposażenia terenów sportowo – 
rekreacyjnych; 

 poprawa standardów obsługi mieszkańców; 
 zapewnienie współczesnego standardu technicznego terenów zabudowanych 

(system komunikacyjny, infrastruktura techniczna). 
 

Cele przestrzenne: 
 
 kształtowanie struktury terenów zabudowanych efektywnej i sprawnie 

funkcjonującej; 
 kształtowanie struktury osadniczej zharmonizowanej ze środowiskiem 

przyrodniczym oraz racjonalizacja wykorzystania naturalnych cech przestrzeni; 
 kształtowanie ładu przestrzennego, a także zapewnienie ciągłości rozwoju i 

ewolucyjności przekształceń; 
 racjonalizacja wykorzystania terenów; 
 ochrona zasobów krajobrazu naturalnego i naturalno – kulturowego dolin 

rzecznych. 
 

Cele specjalne: 
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 modernizacja i rozbudowa istniejącego systemu drogowego oraz rozwój 

systemów transportowych, ułatwiających powiązania z miastem Opole; 
 zahamowanie degradacji wód powierzchniowych i żyzności gleb, wynikającej z 

gospodarczego użytkowania obszaru; 
 zachowanie istniejących stosunków wodnych na terenach o funkcjach 

ekologicznych oraz przeciwdziałanie ich dalszej degradacji, wynikającej z 
realizacji melioracji odwadniających; 

 realizacja nowoczesnych rozwiązań infrastrukturalnych, w tym szczególnie 
realizacja systemów kanalizacji sanitarnej oraz komunikacji na obszarach 
zabudowanych; 

 ograniczenia zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego poprzez stosowanie 
paliw niskoemisyjnych oraz technik i technologii minimalizujących ujemny 
wpływ działalności produkcyjno – usługowej na środowisko; 

 prowadzenie monitoringu stanu środowiska przyrodniczego. 
 
6. 3. Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego na lata 2000 – 2015.  
 
Według autorów dokumentu sformułowanie, uchwalonej przez Sejmik 
Samorządowy Województwa Opolskiego uchwałą nr XIX/129/2000 w dniu 30 maja 
2000 roku, Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego na lata 2000 – 2015 
stanowi podstawowe zadanie Samorządu Województwa i jest dla niego głównym 
instrumentem oddziaływania na ewolucję regionu. Dla mieszkańców Opolszczyzny 
zaś, Strategia powinna stać się programem współdziałania w sferze dobra 
wspólnego i miarą poczynionych dokonań. Misję regionu wyrażono słowami: 
„Województwo Opolskie regionem ludzi wykształconych i otwartych na 
świat”. 
 
Zgodnie z zapisem diagnozy aktualnego stanu województwa opolskiego, w 
regionie tym można wyróżnić trzy podstawowe strefy funkcjonalne: 
 strefę uprzemysłowienia i urbanizacji; 
 strefę o korzystnych warunkach dla rozwoju rolnictwa i przetwórstwa rolno - 

spożywczego; 
 strefę o korzystnych warunkach dla rozwoju leśnictwa, rolnictwa i rekreacji. 

 
Według powyższego podziału tereny gminy Dobrzeń Wielki znajdują się w strefie 
uprzemysłowienia i urbanizacji, obejmującej centralną część województwa. Strefa 
ta utożsamiana jest z obszarem kształtującej się opolskiej aglomeracji miejsko – 
przemysłowej. Jest to strefa silnie zurbanizowana, w obrębie której zlokalizowane 
są 4 rejony przemysłowe: opolski, kędzierzyńsko – kozielski, strzelecko – 
górażdżański i ozimsko – zawadzki. Układ węzłowy strefy tworzą – ośrodek 
wojewódzki miasto Opole oraz ośrodki regionalne: Kędzierzyn – Koźle, Strzelce 
Opolskie i Krapkowice. Należy nadmienić, że gmina Dobrzeń Wielki jako jedna z 
nielicznych w województwie znajduje się na granicy wszystkich trzech stref. W 
praktyce północna część gminy odpowiada wyłącznie walorom 
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przyporządkowanym strefie o szczególnych predyspozycjach do rozwoju rolnictwa, 
leśnictwa i rekreacji. 
 
 
Priorytety rozwojowe dla województwa opolskiego ustalono w następujący sposób: 
 Wzmocnienie konkurencyjności województwa opolskiego; 
 Wyrównanie szans rozwoju w regionie. 

 
Osiągnięcie efektów w obu kierunkach priorytetowych wymagało ustalenia celów 
strategicznych o następującym brzmieniu: 
 
(A) Dobrze wykształcone społeczeństwo; 
(B) Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej oraz istniejącego 

potencjału gospodarczego; 
(C) Aktywizacja gospodarcza regionu z wykorzystaniem europejskiego korytarza 

transportowego przebiegającego przez województwo opolskie; 
(D) Restrukturyzacja rolnictwa i rozbudowa sektora przetwórstwa rolno – 

spożywczego oraz wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich i małych miast; 
(E) Rozwój współpracy międzynarodowej, kontaktów indywidualnych oraz 

współpracy transgranicznej. 
(F) Poprawa warunków życia w regionie. 
 
Wśród celów operacyjnych wynikających z celów strategicznych wymienia się:  
 
(A) Dobrze wykształcone społeczeństwo: 
 system ustawicznego kształcenia społeczeństwa dla przygotowania do 

wymogów europejskiego rynku pracy; 
 integracja i rozwój tożsamości wielokulturowej społeczności regionalnej; 
 system wspierający edukację obywatelską. 

 
(B) Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej oraz istniejącego 
potencjału gospodarczego: 
 wysoki standard infrastruktury komunikacyjnej; 
 rozwój systemów telekomunikacyjnych i informatycznych; 
 pełna dostępność mediów technicznych; 
 systematyczna poprawa stanu środowiska przyrodniczego; 
 zabezpieczenie przeciwpowodziowe Odry; 
 restrukturyzacja przemysłu z zastosowaniem nowoczesnych technologii; 
 rozwój małych i średnich przedsiębiorstw; 
 rozwój sektora usług; 
 racjonalne wykorzystanie istniejących zasobów surowcowych, parki 

technologiczne i przemysłowe. 
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C) Aktywizacja gospodarcza regionu z wykorzystaniem europejskiego korytarza 
transportowego przebiegającego przez województwo opolskie: 
 autostrada A 4 osią rozwoju gospodarczego; 
 centra logistyczne wykorzystujące istniejącą infrastrukturę; 
 rzeka Odra międzynarodową drogą wodną. 

(D) Restrukturyzacja rolnictwa i rozbudowa sektora przetwórstwa rolno – 
spożywczego oraz wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich i małych miast: 
 wysoka jakość produktów rolno – spożywczych wyróżnikiem regionu; 
 silne, specjalistyczne gospodarstwa rolne; 
 wspieranie rozwoju infrastruktury dla gromadzenia i przetwarzania produktów 

rolnych; 
 poprawa struktury agrarnej gospodarstw rolnych; 
 wspieranie organizacji społecznych działających na rzecz rolnictwa; 
 realizacja programu „Odnowa wsi”; 
 poprawa dochodowości gospodarstw rolnych; 
 agroturystyka, rzemiosło, drobna wytwórczość i handel źródłami nowych 

miejsc pracy; 
 budowa infrastruktury technicznej dla rozwoju osadnictwa i inwestycji; 

 
(E) Rozwój współpracy międzynarodowej, kontaktów indywidualnych oraz 
współpracy transgranicznej: 
 dostosowanie regionu do funkcjonowania w Unii Europejskiej; 
 międzynarodowa współpraca międzyregionalna województwa opolskiego; 
 wspieranie współpracy partnerskiej gmin i powiatów; 
 rozwój współpracy transgranicznej; 
 kreowanie dobrego wizerunku regionu. 

 
(F) Poprawa warunków życia w regionie: 
 ograniczenie poziomu bezrobocia do 8 – 9 %; 
 aktywizacja obszarów wymagających szczególnych programów ograniczenia 

bezrobocia; 
 wspieranie lokalnych centrów rozwojowych; 
 rozwój budownictwa mieszkaniowego; 
 rozwój instytucji oświaty, zdrowia i kultury dla podniesienia standardu życia; 
 województwo opolskie bezpiecznym regionem. 

 
6. 4. Strategia Rozwoju Wspólnoty Opolskiej. 
 
Strategia Rozwoju Wspólnoty Opolskiej powstała w ramach projektu „Strategie 
Rozwoju Gmin i Powiatów Śląska Opolskiego" realizowanego przez Związek Gmin 
Śląska Opolskiego w 2000 roku, objętego dofinansowaniem LGPP – Programu 
Partnerstwa dla Samorządu Terytorialnego ze środków USAID – Amerykańskiej 
Agencji na rzecz Rozwoju Międzynarodowego. Strategia Rozwoju Wspólnoty 
Opolskiej przyjęta zsotała uchwałą Rady Powiatu Opolskiego nr XVIII/158/2001 z 
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dnia 19 kwietnia 2001 roku. Strategię opracowała Rada Liderów Lokalnych, 
będąca społeczną reprezentacją poszczególnych podmiotów samorządowych 
tworzących Wspólnotę. Rada Liderów Lokalnych przyjęła następującą, 
zintegrowaną misję Wspólnoty Opolskiej: „Wspólnota Opolska obszarem 
zgodnego współistnienia człowieka, środowiska i techniki, zamieszkałym 
przez ludzi świadomych swoich tradycji, z dynamiczną gospodarką, 
atrakcyjnymi miejscami wypoczynku, wieloma instytucjami kulturalnymi oraz 
z silnie rozwiniętym ośrodkiem naukowo – badawczym i akademickim w 
Opolu”.  
 
W Strategii Rozwoju Wspólnoty Opolskiej przyjęto następujące priorytety oraz cele 
główne: 
 
Priorytety: 
 
1. Ochrona środowiska naturalnego. 
2. Tworzenie warunków dla rozwoju przemysłu wysokich technologii. 
3. Rozwój przemysłu turystycznego. 
4. Kultywowanie tradycji i tworzenie nowych wartości kulturowych. 
 
Cele główne: 
 
A. Rozwiązanie problemów gospodarki wodno – ściekowej, ochrony powietrza i 
zagospodarowania odpadów. 
B. Zagospodarowanie zbiorników wodnych i rzek. 
C. Racjonalna gospodarka zasobami leśnymi, gruntami oraz lokalnymi złożami 
surowców. 
D. Ożywienie i rozwój gospodarki. 
E. Stworzenie kompleksowego, nowoczesnego systemu łączności oraz połączeń 
drogowych, wodnych i lotniczych. 
F. Ochrona i wykorzystanie zespołów przyrodniczo – krajobrazowych w celach 
turystyczno – rekreacyjnych i naukowych. 
G. Dobrze wykształceni mieszkańcy, mający dostęp do niezbędnej i odpowiednio 
zorganizowanej infrastruktury społecznej. 
 
6. 5. Program Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego. 
 
Zgodnie z ustawą „Prawo ochrony środowiska” z dnia 27 kwietnia 2001roku 
Program Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego na lata 2003 – 2006 z 
uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010 został opracowany w 2003 roku 
i przyjęty przez Sejmik Samorządowy Województwa Opolskiego uchwałą nr 
XIV/131/2003 z dnia 18 listopada 2003 roku.  
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W dokumencie tym przyjęto następujące zestawienie podstawowych celów i 
kierunków działań:  
 

Ochrona dziedzictwa przyrodniczego  
i racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych 

 
1. Ochrona i rozwój systemu obszarów chronionych. 
2. Ochrona zagrożonych siedlisk i gatunków roślin i zwierząt. 
3. Ochrona krajobrazu kulturowego. 
 

Ochrona i zrównoważone wykorzystanie lasów, łowiectwo 
 
1. Zwiększenie lesistości województwa. 
2. Poprawa zdrowotności i odporności drzewostanów. 
3. Ochrona i renaturalizacja obszarów leśnych. 
4. Zwiększanie ilości i powierzchni zadrzewień śródpolnych. 
5. Poprawa stanu i produkcyjności lasów niepaństwowych. 
 

Ochrona zasobów wodnych, w tym ochrona przed powodzią 
 
1. Kształtowanie i racjonalizacja wykorzystania zasobów wodnych, ochrona przed 

powodzią. 
 

Ochrona zasobów kopalin i rekultywacja terenów poeksploatacyjnych 
 
1. Ochrona i racjonalne gospodarowanie zasobami kopalin w eksploatowanych 
złożach. 
2. Poprawa dostosowania działań w zakresie planowania przestrzennego. 
3. Pobudzanie aktywności potencjalnych przedsiębiorców w zakresie możliwości 
poszukiwania i eksploatacji kopalin. 
4. Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych i „dzikich” wyrobisk. 
 

Ochrona gleb 
 
1. Doskonalenie struktur organizacyjnych Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego oraz opracowanie i wdrażanie programów działań proekologicznych. 
2. Ochrona gleb przed negatywnym wpływem czynników naturalnych i 
antropogenicznych. 
3. Rekultywacja terenów z dużym udziałem gleb zdegradowanych. 
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Wykorzystanie energii odnawialnej 
 
1. Wzrost wykorzystania energii odnawialnej w bilansie energetycznym 
województwa. 
2. Promocja i popularyzacja zagadnień związanych z wykorzystaniem energii 
odnawialnej. 
3. Optymalne lokalizowanie nowych obiektów i urządzeń do produkcji energii 
odnawialnej. 
 

Racjonalne użytkowanie surowców 
 
1. Ograniczenie materiałochłonności o 50% w stosunku do 1990 roku i kontynuacja 
działań zmierzających do redukcji odpadów gospodarczych. 
2. Kontynuacja działań zmierzających do zmniejszenia zużycia wody. 
3. Zmniejszenie zużycia energii w procesach produkcyjnych, rolnictwie i bytowaniu 
człowieka. 
 

Poprawa jakości wód podziemnych i powierzchniowych 
 
1. Zarządzanie zasobami wodnymi.  
2. zaopatrzenie w wodę. 
3. gospodarka ściekowa. 
 

Ochrona powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu 
 
1. Kontynuacja działań zmierzających do redukcji emisji zanieczyszczeń 
atmosferycznych. 
2. Budowa systemu zarządzania ochroną powietrza atmosferycznego. 
3. Wdrożenie mechanizmów rynkowych, sprzyjających podejmowaniu działań w 
zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i przeciwdziałania zmianom klimatu. 
 

Ochrona przed hałasem 
 
1. Stworzenie podstaw merytorycznych, do określenia wielkości populacji 
zagrożonej hałasem komunikacyjnym i przemysłowym. 
2. Tworzenie mechanizmów formalnych i organizacyjnych, w sferze 
administracyjnej na poziomie regionalnym i lokalnym. 
3. Opracowanie map akustycznych. 
4. Przygotowanie programów ochrony przed hałasem. 
5. Doskonalenie istniejących i kształtowanie nowych mechanizmów i procedur 
administracyjnych, na poziomie lokalnym i regionalnym. 
6. Monitorowanie zmian przestrzennych stanu zagrożenia hałasem i realizacji 
programów ochrony przed hałasem. 



Gmina Dobrzeń Wielki                                                                                                             Strona 145 

STRATEGIA ROZWOJU 
REGIOPLAN sp. z o.o.                                            Wrocław                                     31 października 2006 

 
 
 

Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym 
 
1. Monitorng pól elektromagnetycznych. 
2. Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego. 
 

Poważne awarie przemysłowe 
 
1. Zapobieganie zagrożeniom i zmniejszanie skutków ekologicznych i społecznych 
awarii przemysłowych. 
 

Bezpieczeństwo chemiczne i biologiczne 
 
1. Bezpieczeństwo chemiczne i biologiczne społeczeństwa i środowiska. 
2. Podnoszenie świadomości społecznej w zakresie biotechnologii, substancji i 
preparatów chemicznych, bezpieczeństwa biologicznego i chemicznego. 
3. Kształcenie kadr i administracji publicznej w zakresie bezpieczeństwa 
biologicznego i chemicznego. 
 
6. 6. Program Ochrony Środowiska Powiatu Opolskiego. 
 
Zgodnie z ustawą „Prawo ochrony środowiska” z dnia 27 kwietnia 2001roku 
Program Ochrony Środowiska Powiatu Opolskiego na lata 2004 – 2007 z 
uwzględnieniem perspektywy na lata 2008 – 2011 został opracowany w 2004 roku 
i przyjęty uchwałą Rady Powiatu Opolskiego nr XX/141/05 z dnia 24 lutego 2005 
roku.  
 
We wstępie do tego dokumentu czytamy, że „W wyniku realizacji Programu 
oczekuje się znacznej poprawy jakości środowiska naturalnego oraz 
osiągnięcia standardów międzynarodowych w tym wymagań dyrektyw Unii 
Europejskiej”. W dokumencie tym przyjęto następujące zestawienie działań: 
 

Gospodarka wodno – ściekowa 
 
Cele długoterminowe 2004 – 2011: 
 
1. Przywrócenie czystości wód powierzchniowych, ochrona zasobów wód 
podziemnych oraz zapewnienie mieszkańcom wody o wysokiej jakości. 
2. Minimalizacja zagrożeń spowodowanych klęskami powodzi. 
 
Cele krótkookresowe 2004 – 2007: 
 
1. Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i deszczowej. 
2. Ograniczenie ilości ścieków nieoczyszczonych. 
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3. Ograniczenie strat wody związanych z przesyłem i poprawą zaopatrzenia 
ludności w wodę. 
4. Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych. 
5. Zmniejszenie zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych. 
6. Zmniejszenie wodochłonności. 
7. Stworzenie monitoringu wód podziemnych. 
8. Zmniejszenie zużycia surowców energetycznych. 
 

Gospodarka odpadami 
 
Cele długoterminowe 2004 – 2011: 
 
1. Ograniczenie do minimum uciążliwości odpadów dla środowiska przy 
maksymalnym ich wykorzystaniu gospodarczym. 
 
Cele krótkookresowe 2004 – 2007: 
 
1. Usystematyzowanie gospodarki odpadami. 
2. Wzrost stopnia odzysku i recyklingu odpadów. 
3. Ograniczenie uciążliwości odpadów dla środowiska. 
4. Podnoszenie świadomości mieszkańców. 
 

Ochrona powierzchni ziemi i gleb 
 
Cele długoterminowe 2004 – 2011: 
 
1. Poprawa jakości środowiska pod względem ochrony ziemi i gleb w tym 
zwiększenie atrakcyjności Powiatu. 
2. Racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych. 
 
Cele krótkookresowe 2004 – 2007: 
 
1. Przywrócenie pożądanych właściwości biologicznych gleb. 
2. Zagospodarowanie terenu w sposób racjonalny. 
3. Wykorzystanie surowców naturalnych w sposób nie zagrażający środowisku. 
4. Rekultywacja terenów zdegradowanych przez eksploatację surowców 
naturalnych i przemysł. 
 
 
 
 
 
 



Gmina Dobrzeń Wielki                                                                                                             Strona 147 

STRATEGIA ROZWOJU 
REGIOPLAN sp. z o.o.                                            Wrocław                                     31 października 2006 

 
 
 

Ochrona powietrza 
 
Cele długoterminowe 2004 – 2011: 
 
1. Poprawa jakości powietrza poprzez obniżenie poziomu substancji szkodliwych 
w powietrzu. 
 
Cele krótkookresowe 2004 – 2007: 
 
1. Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji ze źródeł 
przemysłowych i energetycznych. 
2. Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń 
ze źródeł tak zwanej „niskiej emisji” oraz poprzez obniżenie zapotrzebowania na 
energię. 
3. Ograniczenie emisji niezorganizowanej. 
4. Ograniczenie emisji spalin. 
5. Rozwój energetyki odnawialnej. 
 

Ochrona przed hałasem 
 
Cele długoterminowe 2004 – 2011: 
 
1. Zapewnienie sprzyjającego komfortu akustycznego środowiska. 
 
Cele krótkookresowe 2004 – 2007: 
 
1. Ograniczenie hałasu komunikacyjnego. 
2. Tworzenie terenów wolnych od oddziaływań akustycznych związanych z 
przemysłem i komunikacją. 
 

Promieniowanie 
 
Cele długoterminowe 2004 – 2011: 
 
1. Obniżenie poziomów szkodliwego promieniowania elektromagnetycznego w 
środowisku. 
 
Cele krótkookresowe 2004 – 2007: 
 
1. Kontrola i ograniczenie emisji elektromagnetycznego promieniowania 
niejonizującego do środowiska. 
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Ochrona przyrody 
 
Cele długoterminowe 2004 – 2011: 
 
1. Ochrona różnorodności biologicznej Powiatu. 
2. Rozszerzenie oferty rekreacyjno – turystycznej Powiatu. 
3. Wzrost świadomości ekologicznej w społeczeństwie. 
4. Rejestrowanie przetrzymywanych zwierząt i roślin na podstawie umów 
międzynarodowych. 
 
Cele krótkookresowe 2004 – 2007: 
 
1. Utworzenie ekologicznego systemu obszarów chronionych Powiatu Opolskiego. 
2. Poprawa kondycji zdrowotno – sanitarnej lasów. 
3. Kreacja i promocja walorów przyrodniczych Powiatu. 
4. Rozszerzenie oferty rekreacyjno – turystycznej Powiatu. 
5. Wzrost świadomości ekologicznej w społeczeństwie. 
6. Rejestrowanie przetrzymywanych zwierząt i roślin na podstawie umów 
międzynarodowych. 
 

Edukacja ekologiczna 
 
Cele długoterminowe 2004 – 2011: 
 
1. Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców. 
 
Cele krótkookresowe 2004 – 2007: 
 
1. Wzrost świadomości ekologicznej młodzieży i dzieci w wieku szkolnym. 
2. Wzrost świadomości ekologicznej dorosłej części mieszkańców. 
 
6. 7. Program Ochrony Środowiska Gminy Dobrzeń Wielki. 
 
Zgodnie z ustawą „Prawo ochrony środowiska” z dnia 27 kwietnia 2001roku 
Program Ochrony Środowiska Gminy Dobrzeń Wielki został opracowany w 2005 
roku i przyjęty uchwałą Rady Gminy Dobrzeń Wielki nr XXXI/299/2005 z dnia 22 
grudnia 2005 roku.  
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W dokumencie tym przyjęto następujące zestawienie działań: 
 

Ochrona gleb i powierzchni ziemi 
 
Cele krótkookresowe do 2008 roku: 
 
 aktualizacja map glebowych; 
 zapobieganie degradacji i erozji gleb poprzez racjonalną gospodarkę 

zasobami naturalnymi. 
 
Cele średniookresowe do 2012 roku: 
 
 okresowa kontrola zawartości metali ciężkich, składników nawozowych oraz 

odczynu pH w glebach użytkowanych rolniczo; 
 coroczna aktualizacja rejestru zawierającego informacje o terenach, na 

których stwierdzono przekroczenie standardów jakości gleby i ziemi; 
 ochrona i wykorzystanie zespołów przyrodniczo – krajobrazowych w celach 

turystycznych; 
 promocja agroturystyki i rolnictwa ekologicznego; 
 organizacja cyklu szkoleń dla rolników obejmujących zasady kodeksu dobrych 

praktyk rolniczych; 
 wykorzystanie nieużytków na uprawy energetyczne; 
 rekultywacja terenów zdegradowanych przez przemysł wydobywczy. 

 
Gospodarka wodno – ściekowa 

 
Cele krótkookresowe do 2008 roku: 
 
 modernizacja stacji uzdatniania wody ujęć w Chróścicach i Brzeziu; 
 modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim; 
 modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czarnowąsach; 
 budowa kanalizacji sanitarnej na obszarach nieskanalizowanych 

(miejscowości: Kup, Świerkle i Brzezie); 
 inwentaryzacja nielegalnych kolektorów i rowów służących do odprowadzania 

ścieków; 
 inwentaryzacja istniejących systemów kanalizacji deszczowych wraz z oceną 

ich stanu technicznego; 
 wytypowanie odcinków do wykonania ochronnych barier roślinnych; 
 wykonanie roślinnych barier ochronnych wzdłuż wytypowanych odcinków wód 

powierzchniowych; 
 kontrola istniejących zabezpieczeń wodnych i rozpoznanie potrzeb w zakresie 

bezpieczeństwa przeciwpowodziowego; 
 opracowanie całościowego bilansu wodno – gospodarczego powiatu i 

województwa; 
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 opracowanie i wdrożenie systemu monitoringu emisji zanieczyszczeń ze 

źródeł punktowych do odbiorników; 
 opracowanie programu likwidacji nieczynnych ujęć wody bądź ich 

zabezpieczenia (w tym weryfikacja pozwoleń wodnoprawnych); 
 współpraca przy opracowaniu programu ochrony przed powodzią w zlewni 

rzeki Odry; 
 współpraca przy opracowaniu programu ochrony przed powodzią w zlewni 

rzeki Mała Panew; 
 budowa ekologicznych stanowisk do magazynowania obornika i zbiorników na 

gnojowicę w gospodarstwach rolnych. 
 
Cele średnioookresowe do 2012 roku: 
 
 wymiana odcinków rurociągów żeliwnych i stalowych (około 10 km); 
 wymiana odcinków rurociągów azbestowo – cementowych (około 1,3 km); 
 uzupełniająca rozbudowa sieci wodociągowej na terenach przeznaczonych 

pod budownictwo; 
 edukacja oraz propagowanie postaw i zachowań motywujących ludność do 

oszczędzania wody; 
 propagowanie budowy oczyszczalni przydomowych i małych grupowych 

oczyszczalni ścieków na terenach nie przewidzianych do skanalizowania; 
 budowa kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi; 
 prowadzenie monitoringu wpływu składowiska odpadów w Chróścicach na 

jakość wód; 
 prowadzenie akcji informacyjnej i propagowanie wśród rolników tzw. Kodeksu 

Dobrych Praktyk Rolniczych; 
 utrzymanie przeciwpowodziowej funkcji terenów zalewowych, całkowite 

zaprzestanie wszelkich nowych inwestycji, które mogą zmniejszyć rolę 
przeciwpowodziową terenów zalewowych; 

 przebudowa i udrażnianie koryt rzecznych; 
 rozwój współpracy regionalnej w celu doprowadzenia wód Małej Panwi do I 

klasy czystości; 
 stworzenie monitoringu wód podziemnych: GZWP nr: 333, 334, 336; 
 budowa oczyszczalni przydomowych i małych grupowych oczyszczalni 

ścieków na terenach nie przewidzianych do skanalizowania; 
 budowa małych elektrowni wodnych (Kup, Dobrzeń Wielki, Chróścice); 
 stosowanie w zakładach przemysłowych tylko najlepszych dostępnych technik 

produkcyjnych (BAT), sprzyjających ograniczeniu zużycia wody. 
 

Gospodarka odpadami 
 
Cele krótkookresowe do 2008 roku:  
 
 przeprowadzenie programu edukacji ekologicznej; 
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 organizacja obwoźnego (ruchomego) systemu zbiórki odpadów 

opakowaniowych (surowców wtórnych) przez podmiot spoza terenu gminy; 
 organizacja obwoźnego (ruchomego) systemu zbiórki odpadów 

niebezpiecznych przez podmiot spoza terenu gminy; 
 rozwijanie i wspieranie indywidualnych form utylizacji odpadów organicznych. 

 
Cele średniookresowe do 2012 roku: 
  
 zapobieganie powstaniu odpadów; 
 ograniczenie wytwarzanych odpadów; 
 właściwa izolacja odpadów od środowiska; 
 wprowadzenie systemu zbiórki odpadów biodegradowalnych; 
 wdrożenie selektywnej zbiórki odpadów na terenie całej gminy; 
 bieżąca likwidacja dzikich wysypisk; 
 wdrażanie technologii niskoodpadowych (BAT); 
 zastąpienie niskiej jakości paliw stałych paliwami ekologicznymi; 
 wzrost świadomości społeczeństwa w zakresie postępowania z odpadami. 

 
Ochrona powietrza atmosferycznego 

 
Cele krótkoterminowe do 2008 roku: 
 
 opracowanie gminnego studium wykorzystania energii niekonwencjonalnej, w 

tym bilansu biopaliw (w szczególności drewna i słomy), z uwzględnieniem 
możliwości ich pozyskania, zainteresowania potencjalnych producentów 
produkcją biopaliw oraz analizy techniczno – ekonomicznej zastosowania w 
gminie kotłów na biomasę; 

 opracowanie „Kompleksowego gminnego programu ograniczania niskiej 
emisji”; 

 budowa instalacji spalania biogazu na składowisku odpadów w Chróścicach; 
 opracowanie gminnego programu budowy ścieżek rowerowych, tak by 

kontynuowane były działania mające na celu ukształtowanie układu tras 
rowerowych o funkcjach komunikacyjnych, turystycznych i rekreacyjnych, 
promocja komunikacji rowerowej; 

 opracowanie analizy techniczno – ekonomicznej możliwości wykorzystania 
biogazu  
w celach energetycznych powstającego w otwartych komorach 
fermentacyjnych oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim; 

 wzmocnienie monitoringu powietrza; 
 spełnienie wymagań Najlepszej Dostępnej Techniki (BAT) i uzyskanie 

Pozwolenia Zintegrowanego (IPPC) przez Elektrownię Opole S.A. w Brzeziu 
oraz pozostałe jednostki gospodarcze działające na terenie gminy Dobrzeń 
Wielki, wymagające takiego pozwolenia. 
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Cele średniookresowe do 2012 roku: 
 
 rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczej w; Dobrzeniu Wielkim, 

Czarnowąsach, Dobrzeniu Małym, Borkach, Brzeziu i Chróścicach; 
 gazyfikacja miejscowości: Brzezie, Dobrzeń Wielki, Dobrzeń Mały, Kup, 

Czarnowąsy, Chróścice, Borki, Krzanowice oraz Świerkle; 
 termomodernizacja budynków (docieplanie, wymiana okien, modernizacja 

instalacji cieplnych); 
 dofinansowanie działań modernizacyjnych indywidualnych systemów 

grzewczych; 
 edukacja ekologiczna w zakresie: poszanowania energii cieplnej i elektrycznej, 

korzyści z termomodernizacji, zachęcania do stosowania paliw alternatywnych 
dla węgla (proekologicznych), szkodliwości spalania odpadów w paleniskach 
domowych; 

 prowadzenie bieżących remontów dróg gminnych; 
 promowanie publicznych środków transportu; 
 tworzenie ścieżek rowerowych; 
 egzekwowanie zakazu wypalania traw i ściernisk; 
 egzekwowanie przez policję wymagań dotyczących stanu technicznego 

pojazdów  
i przestrzegania dozwolonej prędkości ruchu; 

 zastosowanie przez jednostki gospodarcze paliw alternatywnych dla węgla; 
 budowa małych elektrowni wodnych (Kup, Dobrzeń Wielki, Chróścice); 
 zmniejszenie przez jednostki gospodarcze materiało- i energochłonności 

produkcji, wprowadzanie przyjaznych środowisku technologii, modernizacja, 
hermetyzacja  
i automatyzacja procesów technologicznych; 

 modernizacja dróg wojewódzkich i powiatowych, budowa obwodnic. 
 

Ochrona przed hałasem 
 
Cele krótkoterminowe do 2008 roku: 
 
Cele krótkoterminowe w zakresie ochrony przed hałasem obejmują stworzenie i 
aktualizację bazy danych o obiektach przemysłowych stwarzających zagrożenie 
akustyczne dla środowiska. 
 
Cele średniookresowe do 2012 roku: 
 
 prowadzenie bieżących remontów dróg gminnych; 
 pozyskiwanie danych o skali zagrożenia hałasem; 
 ograniczenie uciążliwości akustycznej dróg i tras kolejowych do poziomu, 

wymaganego normami, budowa ekranów dźwiękochłonnych, stosowanie od 
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strony drogi i torów kolejowych okien o zwiększonej izolacyjności akustycznej, 
lokalizacja ochronnych pasów zieleni; 

 egzekwowanie wymagań dotyczących stanu technicznego pojazdów i 
przestrzegania dozwolonej prędkości ruchu; 

 uwzględnianie w ewentualnych zamianach miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku 
w środowisku dla poszczególnych jednostek strukturalnych. 

 
Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym 

 
Cele krótkoterminowe do 2008 roku: 
 
Jako cel krótkoterminowy z zakresu ochrony przed elektromagnetycznym 
promieniowaniem niejonizującym wyznaczono określenie aktualnego poziomu 
promieniowania w miejscach jego potencjalnego oddziaływania. 
 
Cele średniookresowe do 2012 roku: 
 
Główny cel średnioterminowy, jaki przyjęto dla gminy Dobrzeń Wielki, jest kontrola  
i ograniczenie emisji niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego do 
środowiska poprzez: 
 uwzględnianie w przyszłych miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego (zmianach planów) zagrożeń związanych z promieniowaniem 
niejonizującym, preferowanie mało konfliktowych lokalizacji źródeł 
promieniowania niejonizującego; 

 stworzenie systemu monitoringu środowiska gminy ze względu na szkodliwe 
oddziaływanie pól elektromagnetycznych; 

 wyeliminowanie emisji promieniowania niejonizującego ze źródeł będących 
zagrożeniem dla ludzi i środowiska. 

 
Ochrona przyrody 

 
Cele krótkookresowe do 2008 roku: 
 
 utworzenie użytków ekologicznych: „Nadwodnik”, „Ziemowit”, „Osoka”, 

„Bobrek”; 
 objęcie ochroną prawną trzech pomników przyrody; 
 sformalizowanie ochrony prawnej zespołów przyrodniczo – krajobrazowych: 

„Stawki”, „Podlesie”, „Dolina Brynicy”. 
 
Cele średniookresowe do 2012 roku: 
 
 pielęgnacja i konserwacja istniejących na terenie gminy obiektów i form 

ochrony przyrody, w tym zabytkowych założeń zieleni; 
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 zalesianie nieefektywnych gruntów porolnych niskiej klasy bonitacyjnej; 
 ochrona czynna zieleni łęgowej (niskiej i wysokiej) w dolinach rzek; 
 realizacja zieleni urządzonej w obiektach rekreacyjno – wypoczynkowych 

(istniejących i projektowanych); 
 tworzenie ścieżek przyrodniczo – dydaktycznych w obrębie obszarów 

przyrodniczo cennych i krajobrazowo atrakcyjnych; 
 realizacja form zieleni izolacyjno – osłonowej wzdłuż ciągów komunikacyjnych. 

 
Ochrona przed skutkami poważnych awarii  

oraz bezpieczeństwo chemiczne i biologiczne 
 
Cele krótkoterminowe do 2008 roku: 
 
W celu realizacji zamierzonych priorytetów w zakresie ochrony przed skutkami 
poważnych awarii, do realizacji w latach 2005 – 2008 wybrano cel, jakim jest 
informowanie zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej 
o jego obowiązkach. W zakresie bezpieczeństwa chemicznego i biologicznego 
większość przewidywanych zadań leży w kompetencji wojewody i jego służb 
zespolonych oraz organów centralnych, w niewielkim zakresie do zadań 
koordynowanych i ma charakter pozainwestycyjny, stąd zgodnie z programem 
powiatowym nie przewiduje się zadań do realizacji na szczeblu gminnym, ani 
powiatowym. 
 
Cele średniookresowe do 2012 roku: 
 
 działania dostosowawcze w zakładach przemysłowych ograniczające ryzyko 

wystąpienia awarii; 
 działania dostosowawcze w zakładach przemysłowych mające na celu 

ograniczenie potencjalnych skutków wystąpienia awarii; 
 egzekwowanie wymogów dotyczących transportu substancji i odpadów 

niebezpiecznych; 
 instruowanie społeczeństwa o zasadach postępowania w wypadku 

wystąpienia awarii przemysłowych i transportowych; 
 informowanie społeczeństwa o występujących zagrożeniach, podjętych 

środkach zapobiegawczych i o działaniach, które będą podjęte w przypadku 
wystąpienia awarii przemysłowej; 

 uwzględnianie w przyszłych miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego (zmianach planów) potencjalnych stref zagrożenia związanych 
z ryzykiem wystąpienia poważnych awarii wokół obiektów i tras 
komunikacyjnych. 
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Edukacja ekologiczna 
 
Cele krótkookresowe do 2008 roku: 
 
Edukacja ekologiczna społeczeństwa jest procesem ciągłym, w którym efekty 
działań obserwuje się często po długim czasie. Celem krótkoterminowym jest więc 
organizacja systemu i rozpoczęcie odpowiednich działań, w tym wdrożenie 
publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o 
środowisku i jego ochronie. 
 
Cele średniookresowe do 2012 roku: 
 
 wytyczanie i realizacja ścieżek przyrodniczo – dydaktycznych, szlaków 

pieszych, rowerowych, konnych w rejonach przyrodniczo cennych; 
 promocja działań proekologicznych z przeznaczeniem dla dorosłej części 

społeczności lokalnej – wydawnictwa ekologiczne, szkolenia; 
 realizacja rekreacyjnych ścieżek rowerowych- broszury, mapy, tablice 

informacyjne; 
 promocja agroturystyki, rolnictwa ekologicznego (szkolenia, broszury, 

warsztaty); 
 opracowanie, wdrożenie i bieżąca realizacja wieloletnich, intensywnych 

szkoleń dla rolników, w szczególności promujących dobre praktyki rolnicze 
oraz dla działkowców; 

 opracowanie, wdrożenie i bieżąca realizacja wieloletnich szkoleń dla leśników; 
 edukacja ekologiczna nauczycieli; 
 organizacja konkursów ekologicznych, akcji sprzątania, akcji edukacyjnych, 

festynów ekologicznych i innych spotkań integrujących mieszkańców; 
 wspieranie edukacji dzieci i młodzieży szkolnej i przedszkolnej – wycieczki, 

warsztaty; 
 opracowanie i wydawanie folderów przyrodniczych, broszur informacyjnych, 

plakatów, przewodników, materiałów promocyjnych; 
 organizowanie cyklicznych programów, wystaw, imprez, publikacji w prasie 

itp.; 
 doposażenie bibliotek w najnowsze pozycje w zakresie ochrony środowiska; 
 prowadzenie działalności informacyjnej w Urzędzie Gminy; 
 budowa systemu udostępniania informacji o środowisku. 
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1. Wnioski z diagnozy społeczno – gospodarczej. 
 
Na podstawie diagnozy społeczno – gospodarczej gminy Dobrzeń Wielki, której 
zadaniem było przedstawienie i zanalizowanie obecnej sytuacji społeczno – 
ekonomicznej terenu gminy, opracowano wnioski, z których najważniejsze 
elementy są wyszczególnione poniżej.  
 
1. 1. Uwarunkowania geograficzne, przyrodnicze i kulturowe. 
 
 korzystne położenie geograficzne w regionie; 
 sprzyjający rolnictwu i mieszkańcom (osadnictwu) klimat; 
 rzeźba terenu nie kolidująca z rozwojem budownictwa mieszkaniowego; 
 gęsta sieć cieków wodnych; 
 zagrożenia powodziowe – rzeka Odra; 
 przewaga gleb ze średnią i niską klasą bonitacyjną; 
 duża różnorodność fauny i flory; 
 znaczna lesistość gminy; 
 występowanie cennych przyrodniczo terenów objętych ochroną, w tym 

NATURA 2000;  
 bogate tradycje historyczno – kulturowe. 

 
1. 2. Sfera społeczna. 
 
 obecnie młoda demograficznie gmina; 
 ujemny przyrost naturalny i dodatnie saldo migracji; 
 masowe wyjazdy w celach zarobkowych poza teren gminy (głównie do 

Niemiec), zwłaszcza wśród ludzi młodych; 
 zróżnicowana struktura branżowa przedsiębiorstw; 
 bezrobocie niższe od średniej w regionie i wśród innych gmin wiejskich; 
 dostęp do podstawowych usług służby zdrowia; 
 rozwinięta sieć usług szkolnictwa; 
 zróżnicowana i bogata działalność kulturalna i sportowa; 
 zróżnicowanie narodowościowe mieszkańców gminy; 
 brak antagonizmów społecznych; 
 niska przestępczość; 
 współpraca z zagranicznymi gminami partnerskimi; 
 wskaźniki zamieszkania wyższe od przeciętnych; 
 zasób terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe; 
 atrakcyjność krajobrazowa terenów przeznaczonych pod budownictwo 

mieszkaniowe; 
 dobrze zorganizowana administracja samorządowa; 
 korzyści wynikające z opracowania strategii rozwoju i planu rozwoju lokalnego. 
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1. 3. Gospodarka. 
 
 przemysłowo – rolniczy charakter gminy; 
 funkcjonowanie na terenie gminy dużych podmiotów gospodarczych, w tym 

jednego z największych zakładów w województwie BOT Elektrowni Opole SA; 
 wysoki odsetek gruntów w rękach prywatnych; 
 bliskość hurtowych odbiorców płodów rolnych; 
 potencjalnie duży rynek zbytu na produkty rolne – aglomeracja opolska; 
 problematyka w rolnictwie zbieżna z ogólnokrajową tendencją; 
 zróżnicowana struktura branżowa rzemiosła; 
 rozwinięta sieć podstawowych usług handlowych; 
 zasób terenów przeznaczonych pod działalności gospodarcze; 
 wysoka atrakcyjność krajobrazu umożliwiająca rozwój funkcji turystycznych i 

wypoczynkowych, zwłaszcza w dziedzinie rekreacji i agroturystyki; 
 konkurencja ze strony sąsiednich gmin. 

 
1. 4. Infrastruktura techniczna. 
 
 dogodne połączenia komunikacyjne: drogowe, kolejowe i wodne; 
 niewydolność komunikacyjna obecnego układu drogowego; 
 infrastruktura sieci kolejowej przystosowana do przeładunku towarów; 
 konieczność modernizacji dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych; 
 rozwinięta sieć wodociągowa; 
 rozwinięta sieć kanalizacyjna; 
 rozwijająca się sieć gazowa; 
 rozwijająca się sieć ciepłownicza; 
 rozwinięte usługi telekomunikacyjne i łączności; 
 zorganizowana gospodarka odpadami. 
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2. Analiza SWOT. 
 
2. 1. Założenia metodologiczne. 
 
Według definicji Analiza SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats) 
identyfikuje oraz ocenia mocne i słabe strony społeczności oraz przyszłe szanse i 
zagrożenia wynikające z wpływu otoczenia i zmian w nim zachodzących 
(Kłosowski S., Adamski J., 1999).  
 
TABELA 88: Czynniki współtworzące analizę SWOT. 
 

MOCNE STRONY: 
zalety społeczności, zasoby: ludzkie, 
środowiska, finansowe dostępne w  

rozwiązywaniu problemów, elementy 
przewagi nad innymi 

SŁABE STRONY: 
obecnie istniejące problemy i bariery, 

przeszkody do podjęcia działań,  
brakujące elementy 

SZANSE: 
zmiany w otoczeniu sprzyjające  

działaniom, konkretne zyski, możliwi  
partnerzy 

ZAGROŻENIA: 
Negatywne skutki uboczne działań, 

próba przewidzenia nieoczekiwanych 
skutków, zagrożenia i rozwiązania,  

których należy uniknąć 

 
Na podstawie własnych przemyśleń, wnikliwych studiów i analiz oraz po 
zapoznaniu się z diagnozą społeczno – gospodarczą gminy Dobrzeń Wielki jako 
dokumentem przedstawiającym faktyczne informacje, Zespół Roboczy ds. Strategii 
Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki określił: 
 
 mocne strony – uwarunkowania, stanowiące mocne strony gminy, elementy 

przewagi nad innymi, które należy wykorzystać aby osiągnąć zamierzone cele; 
 słabe strony – obecnie istniejące problemy i bariery, które należy 

wyeliminować aby nie utrudniały osiągnięcia misji; 
 szanse – czynniki, które mogą być traktowane jako pomocne i przy 

odpowiednich działaniach wykorzystane jako uwarunkowania sprzyjające 
rozwojowi gminy; 

 zagrożenia – czynniki zagrażające realizacji misji, których wpływ może osłabić 
podejmowane działania. 

 
Strategiczny plan rozwoju powinien opierać się na mocnych stronach lokalnej 
społeczności i środowiska, eliminować słabości, wykorzystywać pojawiające się 
szanse oraz unikać przyszłych zagrożeń. 
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2. 2. Mocne strony. 
 
 korzystne położenie geograficzne (miasto Opole, rzeka Odra); 
 bogate zasoby naturalnej przyrody; 
 inicjatywy proekologiczne; 
 bogaty zasób infrastruktury technicznej; 
 wysoko rozwinięty poziom oświaty; 
 baza sportowa; 
 ścieżki rowerowe; 
 baza kulturalna; 
 placówki służby zdrowia; 
 gospodarność lokalnej społeczności; 
 wykształcona i wykwalifikowana zawodowo społeczność; 
 zintegrowane społeczeństwo; 
 ciągłość historycznych tradycji; 
 szereg imprez kulturalnych; 
 społeczeństwo otwarte na zmiany; 
 gospodarność w zakresie finansów publicznych; 
 zasobność gminnego budżetu – stabilna sytuacja finansów gminnych; 
 niski wskaźnik bezrobocia; 
 rozwinięty rynek pracy; 
 funkcjonowanie dużych podmiotów gospodarczych o randze regionalnej; 
 rozwinięty sektor małych przedsiębiorstw produkcyjno – usługowych; 
 uzbrojone tereny pod budownictwo mieszkaniowe; 
 uzbrojone tereny pod inwestycje gospodarcze; 
 ład i porządek na terenie poszczególnych miejscowości. 

 
2. 3. Słabe strony. 
 
 zły stan nawierzchni dróg; 
 duże natężenie ruchu drogowego; 
 brak obwodnic; 
 mała liczba miejsc parkingowych;  
 zły stan infrastruktury przeciwpowodziowej; 
 brak zagospodarowania rzeki Odry; 
 brak zagospodarowanych terenów wypoczynkowych i rekreacyjnych; 
 brak bazy wypoczynkowej i rekreacyjnej; 
 brak krytej pływalni; 
 brak ogólnodostępnych terenów sportowych, zwłaszcza dla młodzieży; 
 brak żłobka na terenie gminy; 
 brak ośrodków kulturalnych w wielu miejscowościach; 
 brak dużego centrum handlowego; 
 zahamowanie rozwoju przedsiębiorczości wśród lokalnej społeczności; 
 brak nowych inwestycji; 
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 brak miejsc pracy na lokalnym rynku, zwłaszcza dla kobiet; 
 brak działań Urzędu Gminy w zakresie aktywizacji bezrobotnych; 
 emigracja młodzieży; 
 rozdzielenie rodzin z powodu pracy zagranicą; 
 niekorzystne zmiany demograficzne; 
 słabe gleby uniemożliwiające rozwój intensywnego rolnictwa; 
 rozdrobnienie gospodarstw rolnych – przestarzała struktura agrarna; 
 duże dysproporcje w rozwoju poszczególnych miejscowości; 
 uzależnienie finansów gminy od BOT Elektrowni Opole SA; 
 nie korzystanie ze środków UE. 

 
2. 4. Szanse. 
 
 rozwój turystyki; 
 zagospodarowanie terenów zielonych; 
 ochrona urodzajnych gleb w dolinie rzeki Odry; 
 rozwój terenów wypoczynkowych i rekreacyjnych; 
 dostosowanie rozwoju części gminy do obecności Stobrawskiego PK; 
 rozwój agroturystyki; 
 zagospodarowanie rzeki Odry; 
 rozwój budownictwa mieszkaniowego; 
 pozyskiwanie nowych mieszkańców; 
 rozwój przedsiębiorczości na bazie lokalnego kapitału; 
 udział budżetu gminy w modernizacji dróg powiatowych i wojewódzkich; 
 kontynuacja zaopatrzenia gminy w ciepło z BOT Elektrowni Opole SA; 
 kontynuacja rozwoju infrastruktury technicznej; 
 lokalizacja firm z udziałem kapitału zagranicznego; 
 rozwój lokalnego przetwórstwa rolno – spożywczego; 
 nowe, wspólne inicjatywy gospodarcze z BOT Elektrownią Opole SA; 
 harmonijny rozwój wszystkich miejscowości; 
 korzystanie ze środków UE. 

 
2. 5. Zagrożenia. 
 
 niekorzystne zmiany demograficzne; 
 wyjazdy młodych mieszkańców zagranicę; 
 brak perspektyw dla ludzi młodych; 
 brak perspektyw dla osób starszych; 
 wzrost bezrobocia; 
 wzrost patologii społecznych i przestępczości; 
 uszczuplenie sieci oświatowej; 
 wzrost kosztów utrzymania infrastruktury komunalnej; 
 zagrożenie powodziowe i inne klęski żywiołowe; 
 awarie przemysłowe; 
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 niewydolność komunikacyjna; 
 niska świadomość ekologiczna mieszkańców i przedsiębiorców; 
 wywindowanie cen gruntów do zbyt wysokiego poziomu; 
 stagnacja gospodarcza miasta Opole; 
 niekorzystne zmiany związane z restrukturyzacją energetyki; 
 brak nowych zachęt dla inwestorów. 
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3. Wizja. 
 
3. 1. Idea tworzenia wizji. 
 
Prawidłowe określenie celów oraz zadań strategicznych wymaga zarysowania wizji 
przyszłości. W myśl definicji powinna ona być wyrazem aspiracji społecznych oraz 
twórczym wyobrażeniem przyszłości określającym rangę, atrakcyjność gminy, jak 
również efekty wykorzystania jej atutów i szans rozwojowych oraz efekty eliminacji 
lub znaczącego ograniczenia problemów i zagrożeń. Innymi słowy wizja powinna 
określić ton przyszłych celów strategicznych, przedstawiać gminę naszych marzeń. 
 
Diagnoza obecnego stanu i analiza SWOT, a wszystko to skonfrontowane 
konsultacjami eksperckimi oraz aktywnym uczestnictwem Zespołu Roboczego ds. 
Strategii Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki umożliwiło sformułowanie wizji. Poniżej 
przedstawiony jest proces jej powstawania.  
 
3. 2. Przebieg prac nad wizją – etap I. 
 
W pierwszym etapie prac nad wizją gminy Dobrzeń Wielki Zespół Roboczy ds. 
Strategii zaproponował 5 wizji przyszłości gminy. Miały one charakter krótkich, 
zwięzłych haseł oraz gry słowem „Dobrzeń”. W przyszłej polityce promocyjnej 
gminy mogą one posłużyć także jako element marketingu. Problematyka, której 
dotyczyły wizje obejmowała praktycznie wszystkie dziedziny życia społeczno – 
gospodarczego gminy. Przedstawione poniżej wyniki dyskusji wieńczące I etap 
prac, odzwierciedlają także wnioski, jakie Zespół Roboczy wyciągnął zarówno z 
diagnozy jak i analizy SWOT. 
 
1. Gmina gospodarna, nowoczesna, rozwojowa, przyjazna dla każdego. 
 
2. Gospodarnie, dobrze, Dobrzeń Wielki. 
 
3. Harmonijna współpraca z wizją na przyszłość. 
 
4. Przestrzeń Dobrze(ń) zagospodarowana. 
 
5. Tu Dobrze(ń) dla każdego. 
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3. 3. Przebieg prac nad wizją – etap II. 
 
Zadaniem drugiego etapu prac było sformułowanie kilku wizji, bliskich tej 
docelowej, uwzględniających wyniki poprzedniej dyskusji. Zespół Roboczy ds. 
Strategii do dalszych rozważań zakwalifikował 3 propozycje.  
 
1. Gospodarnie, dobrze, Dobrzeń Wielki. 
 
2. Przestrzeń Dobrze(ń) zagospodarowana. 
 
3. Tu Dobrze(ń) dla każdego. 
 
3. 4. Przebieg prac nad wizją – etap III. Ostateczna wersja.  
 
III etap prac miał za zadanie wyłonić ostateczne brzmienie wizji. Podczas dyskusji 
ustalono, że będzie ona miała zwięzłą formę, ale jednocześnie zawierającą 
maksymalnie wiele, spójnie brzmiących elementów, wypracowanych podczas cyklu 
spotkań strategicznych poświęconych wizji gminy Dobrzeń Wielki.  
 
 

Dobrzeń – tu żyje się dobrze. 
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4. Cele strategiczne. 
 
Po wyłonieniu najważniejszych problemów nakreślonych przez diagnozę społeczno 
– gospodarczą i analizę SWOT oraz po przyjęciu ostatecznego brzmienia wizji, 
Zespół Roboczy ds. Strategii przystąpił do opracowywania głównych założeń 
Strategii. Są nimi między innymi cele strategiczne.  
 
Cele strategiczne, w myśl definicji, powinny wyrażać idealne zakończenie tego, co 
chce się osiągnąć lub do czego dążyć. Ponadto cele strategiczne winny 
podporządkować sobie wszystkie działania rozwojowe na terenie gminy w ciągu 
najbliższych 8 lat, bowiem przyjęto, że horyzontem czasowym Strategii Rozwoju 
Gminy Dobrzeń Wielki są lata 2006 – 2013. 
 
 

Cel strategiczny „A”: 
Utrzymać i rozwinąć stan posiadania – jakość życia na miarę XXI 

wieku. 
 
A. I. Dobrzeń łączy zalety wsi i miasta. 
A. II. Infrastruktura. 
A. III. Oświata. 
A. IV. Kultura i sport. 
 
 

Cel strategiczny „B”: 
Wykorzystać niezwykłe położenie – rozwój w oparciu o mocne 

strony. 
 
B. I. Sąsiedztwo przemysłowych gigantów. 
B. II. Walory naturalne gminy. 
 
 

Cel strategiczny „C”: 
Usunąć hamulce rozwoju. 

 
C. I. Komunikacja kluczem rozwoju. 
C. II. Przeciwdziałanie zagrożeniom. 
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5. Zadania strategiczne. 
 
Bardziej szczegółowym elementem strategii rozwoju są zadania strategiczne. Są to 
przedsięwzięcia organizacyjne, modernizacyjne, inwestycyjne, prawotwórcze i 
restrukturyzacyjne, których wdrożenie do praktyki gospodarczej gminy Dobrzeń 
Wielki będzie warunkiem realizacji nakreślonej uprzednio wizji. Wszystkie zadania 
winny być realizowane w ramach określonych wcześniej celów. Każde z nich musi 
prowadzić do osiągnięcia jednego z 3 celów strategicznych. W wyniku prac 
Zespołu Roboczego ds. Strategii Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki uzgodniono, że w 
ciągu najbliższych 8 lat w realizowanych będzie 35 zadań strategicznych. 
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CEL STRATEGICZNY „A”: 

 
Utrzymać i rozwinąć stan posiadania – jakość życia na miarę XXI wieku. 

 
A. I. Dobrzeń łączy zalety wsi i miasta: 
1. Opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej centrum usługowego 
w Dobrzeniu Wielkim oraz mniejszych centrów w pozostałych miejscowościach 
gminy. 
2. Stworzenie systemu wszechstronnej promocji gminy. 
3. Przygotowanie oferty terenów pod budownictwo mieszkaniowe. 
4. Kontynuacja i poszerzenie współpracy partnerskiej z zagranicznymi gminami. 
5. Realizacja programów modernizacji wsi w oparciu o fundusze pomocowe. 
6. Wspieranie tworzenia gospodarstw specjalistycznych, agroturystycznych i 
ekologicznych. 
7. Przybliżenie społeczeństwu gminy problematyki uzyskania przez wieś Dobrzeń 
Wielki praw miejskich. 
 
A. II. Infrastruktura: 
1. Stworzenie warunków do powstania partnerstwa publiczno – prywatnego w celu 
realizacji infrastruktury technicznej na terenach przewidzianych pod inwestycje. 
2. Prowadzenie marketingu terenów inwestycyjnych. 
3. Dokończenie budowy sieci kanalizacyjnej. 
4. Rozwój sieci teleinformatycznych – działania w kierunku dostępu do 
szerokopasmowego internetu. 
5. Opracowanie „Planu zaopatrzenia gminy w ciepło, gaz i energię elektryczną”. 
 
A. III. Oświata: 
1. Modernizacja obiektów szkolnych. 
2. Utrzymanie obecnej sieci placówek szkolnych, z dostosowaniem do 
zmieniających się potrzeb. 
 
A. IV. Kultura i sport: 
1. Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury. 
2. Modernizacja świetlic wiejskich. 
3. Rozbudowa i modernizacja bibliotek. 
4. Unowocześnienie obiektów sportowych. 
5. Zagospodarowanie ogólnodostępnych plenerowych terenów otwartych. 
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CEL STRATEGICZNY „B”: 

 
Wykorzystać niezwykłe położenie – rozwój w oparciu o mocne strony. 

 
B. I. Sąsiedztwo przemysłowych gigantów: 
1. Opracowanie długofalowej polityki współpracy pomiędzy Urzędem Gminy a 
lokalnymi przedsiębiorcami. 
2. Budowa krytej pływalni. 
3. Rozwój ekologicznych systemów ogrzewania. 
4. Dostosowanie profilu szkolnictwa ponadgimnazjalnego do potrzeb 
przedsiębiorców.  
 
B. II. Walory naturalne gminy: 
1. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych. 
2. Zagospodarowanie terenów wzdłuż cieków wodnych. 
3. Realizacja zapisów gminnego Programu Ochrony Środowiska oraz Planu 
Gospodarki Odpadami. 
4. Inwentaryzacja przyrodnicza obszaru gminy. 
5. Rozwój sieci obszarów prawnie chronionych zgodnie z postulatami gminnego 
Programu Ochrony Środowiska. 
 

 
 

 
CEL STRATEGICZNY „C”: 

 
Usunąć hamulce rozwoju. 

 
C. I. Komunikacja kluczem rozwoju: 
1. Budowa drogi tranzytowej. 
2. Budowa dróg lokalnych dla obsługi mieszkańców oraz dróg użytku rolnego. 
3. Modernizacja dróg dla potrzeb lokalnych przedsiębiorców. 
4. Rozwój sieci ścieżek rowerowych. 
5. Budowa stacji przeładunkowej na Odrze w Borkach. 
 
C. II. Przeciwdziałanie zagrożeniom: 
1. Realizacja programu zabezpieczenia przeciwpowodziowego. 
2. Modernizacja urządzeń melioracyjnych. 
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6. Dokumentacja zadań strategicznych. 
 
A.I.1. Opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej centrum 
usługowego w Dobrzeniu Wielkim oraz mniejszych centrów w pozostałych 
miejscowościach gminy. 
 
A.I.2. Stworzenie systemu wszechstronnej promocji gminy. 
 
To zadanie ma na celu promowanie inwestycyjno – gospodarczych walorów gminy 
Dobrzeń Wielki. Podstawowym elementem każdego działania skierowanego na 
przyciągnięcie inwestorów jest promocja, a nawet reklama gminy. W tym celu 
należy wykorzystać wszelkie nowoczesne formy prezentacji, takie jak: 
 materiały reklamowe w formie katalogów i folderów; 
 prasa lokalna; 
 prasa branżowa; 
 prasa ogólnopolska; 
 internet; 
 reklama medialna; 
 uczestnictwo na targach, wystawach oraz innych imprezach gromadzących 

osoby z grup docelowych; 
 akcje mailingowe; 
 organizowanie własnych, powiatowych lub euroregionalnych imprez promocji 

gospodarczej. 
 
Gmina powinna posiadać profesjonalnie nagrany kilkunastominutowy film 
wyodrębniający jej walory oraz przedstawiający konkretne oferty. Należałoby także 
wyasygnować środki w celu umieszczenia artykułu w dużych ogólnopolskich 
czasopismach. Efekt publikacji w tych wydawnictwach bywa nieporównywalnie 
większy niż wszelkie anonse w pismach branżowych czy folderach lub katalogach. 
Funkcjonująca obecnie witryna internetowa gminy Dobrzeń Wielki, powinna mieć 
odnośnik na profesjonalnie przygotowaną stronę o tematyce gospodarczej. W 
związku z niniejszym zadaniem zaleca się opracowanie planu marketingu i 
promocji gminy w perspektywie kilku lat. 
 
A.I.3. Przygotowanie oferty terenów pod budownictwo mieszkaniowe. 
 
Podczas prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego bądź 
zmianami tych planów należy umiejętnie zaplanować lokalizację atrakcyjnych 
terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe dla bardziej 
wymagających osadników. Korzyści wynikające z faktu osiedlenia się na terenie 
gminy osób zamożnych nie ograniczają się tylko do większych wpływów z 
podatków lokalnych. Grupa takich obywateli może zwiększyć pulę rodzimego 
kapitału, której część zainwestuje na terenie gminy. Zamożni mieszkańcy stwarzają 
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większy popyt na miejscowe usługi. Mogą oni także rozreklamować walory gminy 
Dobrzeń Wielki wśród innych przedsiębiorców. Pierwszy etap tego zadania należy 
zrealizować podczas prac nad ewentualnymi zmianami miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego poprzez wskazanie określonych lokalizacji. 
Zakładając, że tereny te będą charakteryzowały się atrakcyjnym położeniem np.: 
odpowiednio większy areał działki, słoneczny stok o korzystnej ekspozycji, bliskość 
terenów leśnych, pełen zestaw infrastruktury technicznej itp., to cena takich działek 
może kilkakrotnie przekraczać przeciętną wartość występującą w gminie za m² 
gruntu pod budownictwo mieszkaniowe. Informacje o zasobie tego typu terenów 
należy włączyć do programu promocji gminy. Ważnym aspektem niniejszego 
zadania jest również kwestia uzbrojenia terenów przewidzianych pod budownictwo 
mieszkaniowe w podstawową infrastrukturę techniczną (prąd, woda, kanalizacja, 
komunikacja). 
 
A.I.4. Kontynuacja i poszerzenie współpracy partnerskiej z zagranicznymi gminami. 
 
Istotne znaczenie dla gminy Dobrzeń Wielki ma podpisane porozumienie o 
współpracy z niemieckim i szwajcarskim partnerem samorządowym. Współpraca 
pomiędzy samorządami polega głównie za wymianie doświadczeń i przyjacielskim 
kontaktom w wielu dziedzinach. Należy trwale kontynuować raz nawiązane 
kontakty oraz je rozwijać np.: w dziedzinie turystyki, gospodarki czy kultury. Jedną 
z tańszych form promocji zagranicą jest przedstawienie własnej oferty gminom 
partnerskim. Partnerzy Dobrzenia Wielkiego ze Szwajcarii i Niemiec wchodzą w 
skład większej struktury administracyjnej analogicznie do polskich powiatów czy 
województw. Przedstawiają także swoje oferty promocyjne na rodzimym rynku i 
różnych imprezach typu targi. Każdy z partnerów mógłby, prezentując siebie – 
zaprezentować ofertę gminy partnerskiej. Współpracę w dziedzinie turystyki należy 
wzbogacić hasłem o wymianę np.: młodzieży na czas ferii zimowych czy wakacji 
letnich. Ofertę należy skierować również do dorosłych mieszkańców, którzy 
mogliby korzystać z urlopów w regionie opolskim. Celem wzbogacenia współpracy 
międzynarodowej oraz lokalnej oferty kulturalnej można wprowadzić np.: „święto 
współpracy”. Byłaby to odpowiednio zareklamowana, otwarta impreza 
organizowana na przemian na terenie gminy Dobrzeń Wielki i jej partnerów, której 
uczestnikami byliby mieszkańcy zainteresowanych samorządów oraz zapewne 
również okolicznych gmin. 
 
A.I.5. Realizacja programów modernizacji wsi w oparciu o fundusze pomocowe. 
 
Szeroka problematyka dotycząca obecnego stanu przestrzeni społeczno – 
ekonomicznej gminy Dobrzeń Wielki jak również próby zarysowania 
poszczególnych koncepcji rozwojowych zostały zawarte w licznych zadaniach 
strategicznych niniejszego dokumentu. Wśród wielu programów finansowanych 
przez Unię Europejską w ramach funduszy strukturalnych jest również program 
„Odnowy wsi”. Celem programu jest stworzenie koncepcji oraz zadań 
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inwestycyjnych, obejmujących zarówno aspekty społeczne i gospodarcze jak 
również architektoniczne czy urbanistyczne, które po wdrożeniu wpłyną na rozwój 
miasta lub jego wybranego fragmentu. Projekt programu i listę zadań tworzy się 
przy współpracy: miejscowej administracji samorządowej, rad sołeckich, lokalnej 
społeczności, partnerów prywatnych oraz ekspertów zewnętrznych (biura 
architektoniczne, planistyczne, ekonomiści, itp.). Podobnie jak w strategii należy 
opracować wizję (koncepcję rozwoju), cele oraz konkretne zadania strategiczne 
(inwestycyjne), które wpłyną na rozwój danej miejscowości. Z funduszu „Odnowy 
wsi” w szczególności finansuje się zadania związane z kulturą, sportem, ochroną 
środowiska czy komunikacją (np.: piesze ciągi spacerowo – rowerowe). Ostatnim 
etapem prac jest wypełnienie oraz złożenie odpowiedniego wniosku. Przydział 
środków finansowych, w zależności od oceny danego projektu, prowadzony jest na 
szczeblu wojewódzkim – Urząd Marszałkowski. Celem niniejszego zadania jest 
również opracowanie na szczeblu Urzędu Gminy koncepcji umożliwiającej 
wykorzystanie innych funduszy pomocowych wspierających polską wieś. 
 
A.I.6. Wspieranie tworzenia gospodarstw specjalistycznych, agroturystycznych i 
ekologicznych. 
 
Agroturystyka jest czynnikiem aktywizującym wieś i zapewnia dodatkowe dochody 
rolnikom. Turystyką wiejską interesują się głównie mieszkańcy miast i większych 
aglomeracji, którzy dążą do bliskiego kontaktu z przyrodą, poszukują ciszy i 
spokoju, chcą aktywnie spędzić wolny czas itp. Agroturystyka jest bardzo 
opłacalna, jednakże należy liczyć się z dużą konkurencją w tej branży. Umiejętność 
sprostania konkurencji nie może opierać się tylko na intuicji oraz przypadkowych 
rozwiązaniach indywidualnych osób. Należy przygotować cały pakiet programów, 
które pozwolą usatysfakcjonować przyjeżdżających turystów. Oferta turystyki 
wiejskiej powinna być skoordynowana między innymi z miejscowym kalendarzem 
cyklicznych imprez sportowych i kulturalnych. Niezbędnej pomocy w tym zakresie 
udzielałby Urząd Gminy oraz regionalne zrzeszenia agroturystyczne, informując 
jednocześnie o prawnych i finansowych uwarunkowaniach agroturystyki.  
 
Zachęta do tworzenia gospodarstw specjalistycznych, w tym również 
ekologicznych powinna być skierowana przede wszystkim do rolników 
indywidualnych. Bieżący monitoring sytuacji panującej na rynkach rolnych, 
konsultowany z regionalnymi ośrodkami doradztwa i organizacjami rolniczymi, 
może owocować rozpoznaniem nisz rynkowych. Dalsze prace powinny 
skoncentrować się głównie na jednym wiodącym produkcie, któremu zostanie 
podporządkowana cała organizacja danego gospodarstwa rolnego. Należy również 
liczyć się z częstymi zmianami profilu produkcji, w zależności od uwarunkowań 
podaży i popytu na rynkach. Ważnym aspektem niniejszego zadania 
strategicznego jest certyfikacja gospodarstw ekoturystycznych, w celu oferowania 
turystom jednolitych, wysokich standardów. Należy również rozpatrzyć lokalne 
uwarunkowania, a zwłaszcza możliwości kooperacji z miejscowymi zakładami 
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przemysłowymi, np.: uprawy kultur opałowych na potrzeby BOT Elektrowni Opole 
SA. 
A.I.7. Przybliżenie społeczeństwu gminy problematyki uzyskania przez wieś 
Dobrzeń Wielki praw miejskich. 
 
Potencjał demograficzny, struktura lokalnej gospodarki, a przede wszystkim jej 
rozwój i kondycja oraz postępujące procesy centrotwórcze usług predysponują 
wieś Dobrzeń Wielki do uzyskania praw miejskich. Podczas prac nad niniejszą 
Strategią Rozwoju rozważano różne aspekty „za i przeciw” uzyskania przez 
Dobrzeń Wielki praw miejskich. Ramy czasowe i nieformalny charakter tych 
dyskusji uniemożliwiały podjęcie nawet wstępnych decyzji w tym zakresie. W 
związku z powyższym proponuje się w okresie najbliższych kilku lat rozpoczęcie 
procesu konsultacji społecznych w celu przybliżenia lokalnej społeczności 
problematyki uzyskania przez wieś Dobrzeń Wielki praw miejskich. Docelowo 
proces ten zwieńczony zostanie referendum. Postulat ten zawarto również w 
Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego.  
 
A.II.1. Stworzenie warunków do powstania partnerstwa publiczno – prywatnego w 
celu realizacji infrastruktury technicznej na terenach przewidzianych pod 
inwestycje. 
 
Niniejsze zadanie strategiczne stanowi ważny etap działań umożliwiających 
stworzenie atrakcyjnych warunków dla inwestorów. Przygotowanie (uzbrojenie) 
terenów inwestycyjnych wymaga szerokiej współpracy wielu podmiotów, w 
szczególności porozumienia pomiędzy właścicielami poszczególnych mediów 
(energia elektryczna, gaz, telekomunikacja, sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, 
itd.) z właścicielami gruntów, inwestorami i lokalną administracją samorządową. W 
ramach niniejszego zadania strategicznego przewiduje się budowę infrastruktury 
technicznej na terenach planowanych stref aktywności gospodarczych przy 
współudziale właścicieli gruntów, a także właścicieli poszczególnych sieci.  
 
A.II.2. Prowadzenie marketingu terenów inwestycyjnych. 
 
Niniejsze zadanie strategiczne jest rozwinięciem zadania nr A.I.2. Marketing 
terenów inwestycyjnych jest nierozłącznie związany z kwestią miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. W pierwszej kolejności należy wyodrębnić 
tereny, które nadają się na ofertę dla potencjalnych inwestorów oraz określić profile 
oczekiwanych inwestycji. W powiązaniu z harmonogramem realizacji inwestycji w 
zakresie infrastruktury technicznej należy określić ramy czasowe i kolejność 
przedsięwzięć, mających za zadanie zwiększenie atrakcyjności poszczególnych 
terenów. W tym celu należy podjąć współpracę z właścicielami gruntów oraz 
lokalnymi przedsiębiorcami. Ofertę inwestycyjną należy opracować w formie 
katalogu (tradycyjny, multimedialny, itp.). Katalog ten powinien odróżniać się od 
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innych materiałów promocyjnych gminy szczegółowością oraz technicznym 
charakterem opracowania. Jego zawartość można wzbogacić o informacje 
dotyczące niewykorzystanych obecnie obiektów, nadających się pod działalność 
gospodarczą. Spośród licznych informacji możliwych do zamieszczenia, minimum 
stanowią: 
 sytuacja prawna gruntu; 
 przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego; 
 opis położenia z wyeksponowaniem dostępnych połączeń komunikacyjnych; 
 podział geodezyjny; 
 wielkość działki oraz opis stanu technicznego budynku;  
 sytuacja w zakresie wyposażenia w infrastrukturę techniczną; 
 wszelkie ewentualne ograniczenia w przeznaczeniu terenu lub obiektu 

wynikające z przepisów prawnych itp. 
 
A.II.3. Dokończenie budowy sieci kanalizacyjnej. 
 
Gmina Dobrzeń Wielki jest niemalże w pełni skanalizowana. Obecnie bez 
kanalizacji sanitarnej pozostają jedynie 2 miejscowości: Brzezie i Świerkle. Zgodnie 
z planami inwestycyjnymi obie miejscowości zostaną skanalizowane do końca 
2007 roku. Tym samym gmina wiejska Dobrzeń Wielki, jako jedna z nielicznych 
gmin wiejskich w skali kraju, w całości zostanie objęta zorganizowanym systemem 
odprowadzania płynnych nieczystości komunalnych. Zadanie obejmuje również 
budowę nowej, mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu 
Wielkim o docelowej przepustowości 2700 m³/dobę. 
 
A.II.4. Rozwój sieci teleinformatycznych – działania w kierunku dostępu do 
szerokopasmowego internetu. 
 
W obecnych czasach dostęp człowieka do nowoczesnej infrastruktury 
teleinformatycznej jest niezbędny zarówno na szczeblu edukacji jak i w okresie 
wykonywania obowiązków związanych z daną formą pracy zarobkowej, a także w 
sferze rozrywki czy kultury. Ideą niniejszego zdania jest podjęcie działań 
skierowanych do dostawców usług teleinformatycznych celem wykonania 
niezbędnych inwestycji umożliwiających dostęp do szerokopasmowego interentu 
zarówno dla odbiorców indywidualnych oraz instytucji publicznych i podmiotów 
gospodarczych. 
 
A.II.5. Opracowanie „Planu zaopatrzenia gminy w ciepło, gaz i energię 
elektryczną”. 
 
Oczekiwany dalszy rozwój funkcji produkcyjnych oraz w mniejszym stopniu 
turystyczno – rekreacyjnych powinien być poprzedzony szeregiem działań 
zmierzających do poprawy stanu środowiska przyrodniczego. Jednym z 
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ważniejszych przedsięwzięć jest zmiana systemu ogrzewania. Kotłownie, zarówno 
w budynkach użyteczności publicznej jak i w zabudowie wielorodzinnej oraz 
indywidualnej, zasilane obecnie węglem kamiennym i jego pochodnymi, proponuje 
się zastąpić np.: sieciami centralnego zaopatrywania w ciepło, gazem ziemnym, 
energią elektryczną, wykorzystaniem pomp cieplnych czy biomasy, a nawet tak 
zwanych solarów. W tym celu należy wykonać kolejny krok i po opracowaniu 
„Projektu założeń do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i 
paliwa gazowe” przygotować obligatoryjny dokument „Plan zaopatrzenia gminy w 
ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”. Na jego podstawie należy opracować 
długofalową koncepcję podmiany paliw stałych. Niezbędna jest także analiza 
ekonomiczna tego planu, ponieważ jednym z zagrożeń na drodze do 
wyeliminowania uciążliwego dzisiaj systemu grzewczego jest np.: wzrost cen gazu 
i energii elektrycznej, a także koszty przesyłu ciepła w systemie centralnego 
ogrzewania. 
  
A.III.1. Modernizacja obiektów szkolnych. 
 
Celem niniejszego zadania jest podjęcie niezbędnych zamierzeń inwestycyjnych 
związanych z modernizacją techniczną budynków gminnej sieci szkolno – 
oświatowej oraz obiektów towarzyszących: stołówki, biblioteki szkolne, sale 
gimnastyczne, boiska i place sportowe, itd. W zależności od potrzeb należy 
opracować harmonogram inwestycji modernizacyjnych w perspektywie 
najbliższych kilku lat. 
 
A.III.2. Utrzymanie obecnej sieci placówek szkolnych, z dostosowaniem do 
zmieniających się potrzeb. 
 
W zakresie dostępności dzieci i młodzieży obecna gminna sieć oświatowa jest 
wystarczająca z punktu widzenia potrzeb i nie przewiduje się w najbliższych latach 
budowy nowej placówki. Przy zespole szkół w Dobrzeniu Wielkim budowana jest 
sala gimnastyczna. Począwszy od roku szkolnego 2006/2007 planowana jest 
likwidacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Chróścicach. Uczniowie ze zlikwidowanej 
szkoły uczęszczać będą do Szkoły Podstawowej nr 1 w Chróścicach. Ideą 
niniejszego zadania jest utrzymanie obecnego stanu. Jednakże w dłuższej 
perspektywie, w związku z postępującym niżem demograficznym, należy rozważyć 
możliwość uszczuplenia sieci przedszkolnej, szkół podstawowych i gimnazjum. 
Mniejsza ilość dzieci w przedszkolach oraz uczniów w szkołach podstawowych, a 
później także w gimnazjach spowoduje, że wiele z obecnych pomieszczeń do 
nauczania będzie niewykorzystane. Potencjał tej bazy można wykorzystać na cele 
kulturalne, komunalne bądź komercyjne. W związku z powyższym proponuje się 
opracowanie długofalowej strategii gospodarowania mieniem oświatowym. 
 
A.IV.1. Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury. 
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Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim pełni rolę centrum życia 
kulturalnego gminy. Działalność GOK cieszy się szerokim zainteresowaniem 
mieszkańców. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na usługi kultury GOK 
zamierza zintensyfikować działania w kierunku umożliwiającym mieszkańcom, 
szczególnie młodym, zrzeszania się w ramach różnych grup i sekcji kulturalnych 
(teatralne, taneczne, muzyczne, itp.). Działania te prowadzą do zachęcenia 
uczestnictwem w życiu kulturalnym gminy coraz większej liczby mieszkańców. 
Osiągane są między innymi poprzez szersze dostosowanie oferty w kierunku 
potrzeb różnych grup wiekowych, między innymi na bieżąco wzbogacana jest 
oferta oraz działalność instytucji kulturalnych z innymi rodzajami aktywności, 
szczególnie w dziedzinach: sportu, rekreacji, gastronomii czy rozrywki. W związku 
z powyższym niezbędne jest wykonanie inwestycji technicznych modernizujących 
obecną infrastrukturę GOK. 
 
A.IV.2. Modernizacja świetlic wiejskich. 
 
Ogólnodostępne świetlice wiejskie pełnią rolę satelitów (filii) Gminnego Ośrodka 
Kultury. Również tutaj zwiększa się zapotrzebowanie na usługi oferowane przez te 
obiekty i w związku z powyższym, analogicznie do poprzedniego zadania, planuje 
się modernizację świetlic wiejskich, między innymi poprzez wyposażenie obiektów 
w dostęp do internetu. 
 
A.IV.3. Rozbudowa i modernizacja bibliotek. 
 
Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrzeniu Wielkim oraz jej 3 filie są uzupełnieniem 
gwarantowanych usług kulturalnych świadczonych przez Urząd Gminy. Również te 
obiekty wymagają remontów i modernizacji. Rosnące zapotrzebowanie 
mieszkańców gminy na wypożyczenia pozycji znajdujących się w zasobach 
lokalnych bibliotek wymuszają podjęcie działań mających na celu informatyzację 
placówek bibliotecznych.  
 
A.IV.4. Unowocześnienie obiektów sportowych. 
 
Analogicznie do usług kultury rośnie popyt na usługi sportowe i chęć czynnego w 
nich uczestnictwa. Działania samorządu powinny nadal koncentrować się wokół 
rozwoju oraz upowszechniania na terenie gminy różnych form sportu i rekreacji, 
zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych obywateli gminy. Analogicznie do 
pożądanych przedsięwzięć związanych z kulturą, należy nadal tworzyć dla 
miejscowej społeczności możliwość zrzeszania się w klubach i sekcjach 
sportowych, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji wolnego czasu dla dzieci 
i młodzieży w okresie ferii i wakacji szkolnych. Ponadto planowanymi 
przedsięwzięciami w zakresie sportu i rekreacji powinny być również: rozbudowa, 
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modernizacja i aktywizacja bazy sportowo – rekreacyjnej. W tym celu budowana 
jest między innymi hala sportowa przy Zespole Szkół w Dobrzeniu Wielkim. 
Planuje się również zainstalowanie podgrzewanej murawy na boiskach 
przeznaczonych do gry w piłkę nożną. Taka inwestycja umożliwi organizowanie 
rozgrywek piłkarskich i cyklów treningowych praktycznie w okresie całego roku 
kalendarzowego. 
 
A.IV.5. Zagospodarowanie ogólnodostępnych plenerowych terenów otwartych. 
 
Znaczna ilość imprez kulturalnych ma charakter masowy. Ciekawa oferta 
kulturalna nierzadko cieszy się licznym zainteresowaniem. Impreza masowa ma 
nie tylko charakter zbiorowego przeżycia danego wydarzenia, ale służy również 
integracji lokalnej społeczności i mocniejszej identyfikacji ze swoją „małą ojczyzną” 
– gminą czy nawet daną miejscowością. W tym celu postuluje się zorganizowanie 
ogólnodostępnych plenerowych terenów otwartych i zagospodarowanie ich w 
sposób umożliwiający bezpieczną organizację imprez masowych, między innymi 
poprzez: 
 budowę sceny; 
 wydzielenia sektorów dla publiczności – miejsca siedzące i stojące; 
 ogrodzenie terenu; 
 budowę dróg dojazdowych, w tym ciągów pieszo – rowerowych; 
 wydzielenie miejsc dla lokalizacji punktów handlowych i gastronomicznych; 
 zaplecze sanitarne; 
 doprowadzenie głównych mediów: prąd, woda, itp. 

Rolę centralnego, ogólnogminnego terenu otwartego mógłby pełnić plac 
zlokalizowany przy zbiorniku wodnym „Balaton”. Ponadto należy rozważyć 
lokalizację mniejszych (lokalnych), plenerowych terenów otwartych w 
poszczególnych miejscowościach gminy. 
 
Generalnie gmina Dobrzeń Wielki posiada zróżnicowaną ofertę kulturalną. 
Przewodnią ideą zadań strategicznych A.IV.1. – A.IV.5. jest dalsza intensyfikacja 
oferty kulturalnej, zwłaszcza w celu zachęcenia do uczestnictwa w niej szerszych 
grup społecznych. Jednym z elementów jest także kontynuacja opracowywania 
corocznego programu imprez kulturalnych, opublikowania go w formie kalendarium 
i jego upowszechnienie wśród mieszkańców oraz na zewnątrz gminy, zachęcając 
ich tym samym do wspólnego organizowania takich przedsięwzięć. Niezbędna jest 
tutaj także ewentualna współpraca z podmiotami prywatnymi. Istniejący obecnie 
kalendarz imprez należałoby wzbogacić między innymi o: 
 cykliczne wystawy autorskie; 
 koncerty orkiestr; 
 koncerty zespołów regionalnych i ludowych; 
 kabaretony; 
 targi staroci; 
 plenerowe wystawy artystyczne; 
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 spotkania twórcze; 
 koncerty muzyczne na świeżym powietrzu, itp. 

Większość imprez powinna być związana z historią i tradycją regionu. Ponadto 
należy przedsięwziąć działania marketingowe promujące cykl dzisiejszych i 
przyszłych wydarzeń kulturalnych oraz podjąć starania mające na celu pozyskanie 
atrakcyjnych imprez o zasięgu regionalnym bądź ogólnokrajowym, organizowanych 
przez znane w kraju firmy. Dobrzeń Wielki mógłby zabiegać o to, aby stać się 
jednym z „przystanków” na trasach imprez objazdowych organizowanych przez 
różne instytucje i koncerny. Analogicznie do opisanych powyżej przedsięwzięć 
związanych z kulturą, należy podjąć działania zmierzające do kontynuacji 
programu cyklicznych imprez sportowych. Organizacyjnie mechanizmy imprez 
sportowych funkcjonowałyby podobnie do tych związanych z kulturą. Mogą się one 
odbywać w tym samym czasie lub osobno. Atrakcyjność imprez można podnieść 
poprzez organizowanie wszelakich zawodów z nagrodami  
 
Należy także rozważyć przyszłą formę finansowania usług kultury i sportu. 
Podstawową barierą rozwoju życia kulturalnego oraz inicjatyw społecznych jest 
brak środków finansowych i technicznych. Niniejsze zadania mają również na celu 
organizację formy finansowania usług kultury oraz sportu poprzez urynkowienie. 
Praktyka gospodarki wolnorynkowej wykazuje niezaprzeczalnie większe 
zaangażowanie podmiotów prywatnych nad publicznymi. Zadanie to jest 
ryzykowne ze względu na znaną sprzeczność pomiędzy pełnieniem zadań 
publicznych w dziedzinie kultury i sportu, a dążeniem do ekonomicznych profitów. 
Jednak odpowiedni system dotacji np.: do cen sprzedanych biletów lub do 
konkretnych przedsięwzięć umożliwiłby z jednej strony wyzwolenie inicjatywy w 
duchu gospodarki wolnorynkowej, a z drugiej – zapewnienie wartościowej i nie 
wyłącznie komercyjnej oferty kulturalnej i sportowej. 
 
B.I.1. Opracowanie długofalowej polityki współpracy pomiędzy Urzędem Gminy a 
lokalnymi przedsiębiorcami. 
 
Gmina Dobrzeń Wielki ma charakter przemysłowo – rolniczy co jest swojego 
rodzaju ewenementem, biorąc pod uwagę fakt, że jest to gmina wiejska. 
Największym zakładem produkcyjnym na terenie gminy jest obecnie BOT 
Elektrownia Opole SA. Ponadto funkcjonuje tutaj kilkadziesiąt innych zakładów 
produkcyjnych, zajmujących się głównie przetwórstwem przemysłowym i 
zatrudniających od kilku do kilkudziesięciu osób każdy. Celem niniejszego zadania 
strategicznego jest opracowanie długofalowej polityki współpracy pomiędzy 
Urzędem Gminy Dobrzeń Wielki i lokalnymi przedsiębiorcami, a w szczególności z 
największym zakładem: BOT Elektrownią Opole SA. Współpraca ta miałaby 
dotyczyć działań zmierzających do osiągnięcia obopulnych korzyści, służących 
zrównoważonemu rozwojowi gminy oraz rozwojowi ekonomicznemu danego 
przedsiębiorstwa. Pomocna w tym zakresie będzie nowa Ustawa o partnerstwie 
publiczno – prywatnym, umożliwiająca szereg wspólnych inicjatyw na styku sektora 
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publicznego i prywatnego. Najbardziej oczekiwane, wspólne przedsięwzięcia 
dotyczą przede wszystkim: 
 rozwoju infrastruktury technicznej; 
 ochrony środowiska; 
 rozwoju lokalnego rolnictwa; 
 nowych inwestycji produkcyjno – usługowych; 
 pozyskania nowych inwestorów; 
 wzrostu zatrudnienia w lokalnych przedsiębiorstwach, itp. 

 
B.I.2. Budowa krytej pływalni. 
 
Jednym z zadań, które można zrealizować wspólnie z lokalnymi 
przedsiębiorstwami jest budowa krytej pływalni. Do rozstrzygnięcia w późniejszej 
fazie dojrzewania tej idei będzie postanowienie co do typu i wielkości planowanego 
obiektu (zwykły kryty basen czy aquapark). Budżet gminy nie jest w stanie sam 
pokryć kosztów budowy takiego obiektu, a także późniejszych całkowitych kosztów 
utrzymania funkcjonującej już pływalni, zwłaszcza gdyby miał to być aquapark. 
Biorąc jednak pod uwagę możliwość dostarczenia przez BOT Elektrownię Opole 
SA niezbędnego „surowca” w postaci ciepłej wody, a także liczebność populacji 
(potencjalnych klientów pływalni) zamieszkującej w promieniu 50 km od Dobrzenia 
Wielkiego, można rozważyć zasadność ekonomiczną takiej inwestycji. Należy 
pamiętać, że kryta pływalnia służyłaby przede wszystkim lokalnej społeczności i w 
znaczny sposób wzbogaciła gminną infrastrukturę sportowo – rekreacyjną. Zakres 
usług obiektu mógłby obejmować również zabiegi leczniczo – rehabilitacyjne. 
Obiekt byłby także mocnym argumentem przyciągającym nowych inwestorów, a 
przede wszystkim osadników. 
 
B.I.3. Rozwój ekologicznych systemów ogrzewania. 
 
Niniejsze zadanie strategiczne jest uzupełnieniem zadania nr A.II.5. 
Funkcjonowanie BOT Elektrowni Opole SA stwarza możliwość zaopatrzenia 
mieszkańców gminy w ciepło dostarczane za pomocą sieci centralnego 
ogrzewania. Obecnie w ten sposób zaopatrywane są tylko miejscowości Dobrzeń 
Wielki i Czarnowąsy oraz w niewielkim stopniu Brzezie. Rozważana jest również 
koncepcja uciepłownienia dla miejscowości: Dobrzeń Mały i Borki oraz 
dokończenie uciepłownienia wsi Brzezie. Dodatkowo w znacznej części 
zgazyfikowane są miejscowości: Brzezie, Dobrzeń Wielki, Chróścice oraz Kup. 
Koncepcja dalszej gazyfikacji gminy Dobrzeń Wielki wstępnie przewiduje na lata 
2006 – 2010 dokończenie gazyfikacji wyżej wymienionych wsi oraz zgazyfikowanie 
miejscowości: Świerkle i Krzanowice. Natomiast gazyfikacja miejscowości: 
Dobrzeń Mały, Czarnowąsy, Brzezie i Borki będzie rozpatrywana wariantowo, w 
zależności od rozwoju systemu ciepłowniczego. Wraz z ewentualnym rozwojem 
gazowej sieci dystrybucyjnej zakłada się również budowę kolejnej stacji redukcyjno 
– pomiarowej w miejscowości Czarnowąsy. Generalnie scentralizowany system 
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ciepłowniczy i gazowniczy pokrywa gminne zapotrzebowanie na ciepło w około 20 
%. Powyższe koncepcje w znacznej mierze zależą od ekonomicznej opłacalności 
danej inwestycji. Należy wyraźnie zaznaczyć, że przesył ciepła sieciowego dla 
terenów wiejskich opłacalny jest tylko dla miejscowości położonych najbliżej 
producenta ciepła. Natomiast ze względu na duże koszty budowy sieci i przesyłu 
ciepła staje się on nieopłacalny dla miejscowości położonych w zachodniej oraz 
północnej części gminy. 
 Jeżeli chodzi o gazyfikację to opłacalność przedsięwzięcia uzależniona jest 
między innymi od zawarcia odpowiedniej ilości umów o przyłączenie do sieci 
gazowej oraz długości projektowanych gazociągów i przyłączy odpowiednich dla 
umożliwienia zaistnienia warunków technicznych przyłączenia. Ewentualna 
przyszła budowa sieci gazowej powinna być realizowana z uwzględnieniem 
obowiązującego prawa energetycznego – ustawy z dnia 10.04.1997 roku (Dz. U. 
Nr 54 poz. 348) oraz rozporządzeń wykonawczych, w szczególności w oparciu o: 
 wnioski podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci gazowej 

posiadających tytuł prawny do korzystania z przyłączanego obiektu; 
 sporządzony przez przedsiębiorstwo energetyczne plan rozwoju w zakresie 

sieci gazowej, uwzględniający wytyczne miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, ograniczony do zadań, dla których istnieją 
warunki techniczne oraz ekonomiczne dostarczania paliwa gazowego. 

Z punktu widzenia ekologii należy nadmienić, że stacje redukcyjno – pomiarowe 
oraz gazociągi stanowią układy hermetycznie zamknięte i wyłączając stany 
awaryjne nie zagrażają środowisku naturalnemu. Wprowadzenie gazyfikacji sprzyja 
ochronie środowiska poprzez eliminację lokalnej emisji pyłów i toksycznych 
składników spalin. 
 
B.I.4. Dostosowanie profilu szkolnictwa ponadgimnazjalnego do potrzeb 
przedsiębiorców. 
 
Na terenie gminy Dobrzeń Wielki funkcjonuje bogata sieć placówek szkolnictwa 
ponadgimnazjalnego. Zasadniczym celem niniejszego zadania strategicznego, 
poza utrzymaniem obecnej sieci placówek, jest bieżące dostosowywanie profilu 
klas ponadgimnazjalnych do sytuacji na lokalnym rynku pracy. Może on dotyczyć 
tendencji na rynku pracy w kontekście regionalnego rynku pracy, ale przede 
wszystkim powinien odnosić się do zapotrzebowania lokalnych przedsiębiorców. 
Oczywiście w obecnych czasach trudno jest przewidzieć konkretne 
zapotrzebowanie i koniunkturę na poszczególne zawody nawet w perspektywie 
kilku lat, jednakże planowany system może dotyczyć np.: tylko przeszkolenia 
uczniów lub zagwarantowania im przynajmniej odbycia praktyk zawodowych. 
 
Osobną kwestią jest profil miejscowego Liceum Ogólnokształcącego. W obecnych 
czasach nawet placówki szkolne konkurują między sobą o uczniów, a w niedalekiej 
przyszłości, ze względu na niż demograficzny, proces ten przybierze jeszcze na 
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sile. W związku z powyższym oczekuje się, że miejscowe Liceum będzie oferować 
oryginalny program nauczania związany z nauką języków obcych i europeistyką. 
 
B.II.1. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych. 
 
Potencjalne kierunki rozwoju turystyki i rekreacji przedstawione zostały w diagnozie 
społeczno – gospodarczej. Atrakcje krajoznawcze, turystyczne i rekreacyjne gminy 
Dobrzeń Wielki związane są głównie z doliną rzeki Odry oraz rozległymi 
kompleksami leśnymi, objętymi ochroną w postaci Stobrawskiego Parku 
Krajobrazowego. Naturalny krajobraz powinien przyciągać coraz większe rzesze 
turystów. Również lokalna społeczność potrzebuje dobrze zorganizowanych i 
zagospodarowanych miejsc rekreacyjnych. Obecnie lokalny sektor turystyczno – 
rekreacyjny praktycznie nie istnieje. Wskazane jest stymulowanie rozwoju tego 
sektora w oparciu o trzy elementy: kompleksy leśne na północy gminy, dolinę Odry 
oraz agrotyrustykę i ekoturystykę. 
 
Budowę bazy turystycznej i rekreacyjnej, którą najpewniej podejmą głównie 
prywatne podmioty, należy wspierać inwestycyjnie ze środków gminnych poprzez 
rozbudowę infrastruktury towarzyszącej usługom turystycznym. Dotyczy to 
następujących przedsięwzięć: 
 wspieranie rozwoju bazy noclegowej; 
 wyznaczenie atrakcyjnych miejsc dla zabudowy pensjonatowej i pól 

namiotowych; 
 wzbogacenie sieci szlaków pieszych i rowerowych; 
 zagospodarowanie terenów wzdłuż zbiorników („Balaton”) i cieków wodnych 

(Odra, Brynica, Mała Panew); 
 wytyczenie nowych szlaków dla: jeździectwa, dorożek, ścieżek dydaktycznych, 

tras spacerowych; 
 oznaczenie punktów widokowych lub obserwacyjnych; 
 budowa parkingów, wiat i miejsc odpoczynku; 
 budowę parków rozrywki dla dzieci i młodzieży, np.: skate parki; 
 pokrycie terenu gminy siecią zharmonizowanych plansz informacyjnych, 

przedstawiających miejsce w którym się obecnie turysta znajduje. 
 
Ofertę turystyczną i rekreacyjną należy również odpowiednio wypromować. 
Działania takie należy wykonać w aspekcie technicznym podobnie do zadania nr 
A.I.2. Walory inwestycyjno – gospodarcze z tamtego zadania, w tym przypadku 
należy zastąpić promocją walorów turystyczno – rekreacyjnych. Wyszczególnić 
należy szeroki wachlarz możliwości spędzania wolnego czasu w gminie Dobrzeń 
Wielki, np.: 
 jeździectwo; 
 rajdy w nieznane; 
 rajdy rowerowe; 
 jazda konna i wycieczki dorożką; 
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 kuligi zimą; 
 spotkania przy ognisku; 
 grzybobranie; 
 imprezy „na życzenie”; 
 oferta agroturystyczna; 
 współuczestnictwo w lokalnych imprezach kulturalnych i sportowych; 
 wyjazdy do miejsc godnych zwiedzania w okolicznych miastach i gminach. 

 
Oferty należy pogrupować co do wieku potencjalnych turystów, czasu jaki można 
spędzić na terenie gminy (dzień, weekend, turnusy tygodniowe itp.). Jednakże 
należy liczyć się z faktem, że atrakcje krajoznawczo – turystyczne gminy są w 
stanie wygenerować tylko ruch jednodniowy i weekendowy. Gmina Dobrzeń Wielki 
wspólnie z sąsiednimi samorządami powinna regularnie prezentować się na każdej 
imprezie typu targi turystyczne, zarówno o zasięgu regionalnym (Wrocław), 
ogólnopolskim (Poznań) czy nawet międzynarodowym (Berlin). 
 
B.II.2. Zagospodarowanie terenów wzdłuż cieków wodnych. 
 
Poza kompleksami leśnymi na północy gminy, doliny rzek: Odry, Brynicy i Małej 
Panwi są największymi atrakcjami przyrodniczymi, krajoznawczymi i turystyczno – 
rekreacyjnymi gminy. Wody rzek mają obecnie pozaklasową jakość. Strategia 
Rozwoju Województwa Opolskiego oraz Studium Zagospodarowania 
Przestrzennego Pasma Odry przewiduje cykl działań, które mają umożliwić 
oczyszczenie wód docelowo do II (Odra) i I (Brynica) klasy czystości. Mając na 
uwadze powyższe zamierzenia należy przedsięwziąć zawczasu działania, 
związane z zagospodarowaniem gminnej części dolin w kierunku rekreacyjnym. 
Realizacja niniejszego zadania strategicznego powinna obejmować: 
 prace porządkowe i rekultywacyjne w pasie około 100 – 150 m od brzegu 

rzeki; 
 wytyczenie i oznakowanie miejsc do leżakowania, biwakowania, rekreacji i 

bezpośredniego kontaktu z wodą; 
 wytyczenie i oznakowanie przebiegu: drogi rowerowej, szlaków dla 

jeździectwa, ścieżek dydaktycznych, tras spacerowych wzdłuż rzek. 
  
Wybrane trasy wzdłuż rzek należy powiązać z istniejącymi alejami wiejskimi 
łączącymi doliny z wybranymi miejscowościami, tworząc tym samym 
zorganizowaną sieć ciągów spacerowo – rekreacyjnych. Należy również umożliwić 
powiązanie miejscowej sieci do podobnych w sąsiednich gminach. Należy 
pamiętać, że obszary te pełnią równocześnie rolę lokalnych korytarzy 
ekologicznych. W związku z powyższym przyszłe zagospodarowanie należy 
dopasować do lokalnych uwarunkowań oraz uzależnić je od wyników 
inwentaryzacji przyrodniczej. Ponadto zakres planowanych przedsięwzięć należy 
powiązać w aspekcie technicznym z programem „Odra 2006”.  
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Wszelkie formy przyszłego zagospodarowania i użytkowania terenów 
nadrzecznych należy przeprowadzić zgodnie z następującymi aktami prawnymi: 
 Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001 roku; 
 Ustawa O odpadach z dnia 27.04.2001 roku; 
 Ustawa O ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 roku; 
 Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 roku; 
 Ustawa O zbiorowym zaopatrzenie w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków z dnia 07.06.2001 roku. 
 
Ponadto należy rozpatrzyć propozycje zagospodarowania terenów przy rzece 
Odrze zamieszczone w następujących nadrzędnych dokumentach planistyczno – 
strategicznych: 
 Studium Zagospodarowania Przestrzennego Pasma Odry; 
 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego; 
 Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego; 
 Strategia Rozwoju Powiatu Opolskiego. 

 
B.II.3. Realizacja zapisów gminnego Programu Ochrony Środowiska oraz Planu 
Gospodarki Odpadami. 
 
Zgodnie z ustawą „Prawo ochrony środowiska” i ustawą „O odpadach” z dnia 27 
kwietnia 2001roku Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami 
Gminy Dobrzeń Wielki został opracowany w 2005 roku i przyjęty uchwałą Rady 
Gminy Dobrzeń Wielki nr XXXI/299/2005 z dnia 22 grudnia 2005 roku. Celem 
niniejszego zadania jest wdrożenie w życie założeń niniejszych dokumentów w 
zakresie ochrony środowiska, ochrony przyrody oraz gospodarowania odpadami. 
Główne postulaty Programu Ochrony Środowiska przedstawione są w diagnozie 
społeczno – gospodarczej w rozdziale nr 6.7., natomiast diagnoza stanu 
gospodarki odpadami w rozdziale nr 5.7. 
 
B.II.4. Inwentaryzacja przyrodnicza obszaru gminy. 
 
Jednym z istotnych zadań związanych z ochroną przyrody i ochroną środowiska 
naturalnego jest przeprowadzenie dokładnej inwentaryzacji przyrodniczej. 
Dotyczyć ona powinna zlokalizowania i opisania stanowisk florystycznych, ostoi 
fauny oraz rozpoznania obiektów geologicznych i geomorfologicznych. 
Inwentaryzacja wykaże również ewentualne, dodatkowe tereny, znajdujące się 
obecnie poza siecią obszarów chronionych, które należałoby ze względu na cenne 
wartości objąć jedną z form ochrony przyrody. W tym celu, mając na uwadze 
ograniczenie środków koniecznych na realizację tego zadania, można nawiązać 
kontakty ze środowiskami naukowymi na wyższych uczelniach. Gmina ze swojej 
strony mogłaby na przykład zaproponować odbycie cyklu praktyk dla naukowców 
oraz studentów, oferując w zamian za inwentaryzację np.: darmowe noclegi. 
Należy podjąć również rozmowy z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody. 
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Ponadto na realizację niniejszego zadania można uzyskać również środki z Unii 
Europejskiej. Posiadanie aktualnej inwentaryzacji przyrodniczej skraca czas 
opracowywania raportu oddziaływania na środowisko planowanych inwestycji i 
zmian planów zagospodarowania przestrzennego. 
 
 
 
 
B.II.5. Rozwój sieci obszarów prawnie chronionych zgodnie z postulatami 
gminnego Programu Ochrony Środowiska. 
 
Niniejsze zadanie jest kontynuacją poprzedniego. Do podstawowych form ochrony 
przyrody w Polsce należy tworzenie rezerwatów przyrody, parków narodowych, 
parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu. Coraz większe 
znaczenie mają także użytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne oraz 
zespoły przyrodniczo – krajobrazowe. Formami ochrony indywidualnej są: 
gatunkowa ochrona roślin i zwierząt oraz pomniki przyrody w rodzaju: 
pojedynczych drzew, alei, głazów narzutowych, skałek itp., które są akcentami 
wydatnie wpływającymi na urozmaicenie krajobrazu. Walory przyrodnicze gminy 
Dobrzeń Wielki, zgodnie z przeprowadzonymi wstępnymi badaniami potwierdzają 
ich wysokie znaczenie w skali regionu. Potwierdza to między innymi obecność na 
terenie gminy Parku Krajobrazowego, sieci NATURA 2000 oraz pomników 
przyrody. Opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej gminy Dobrzeń Wielki może 
skutkować wyróżnieniem szeregu obszarów cennych pod względem faunistycznym 
i florystycznym proponowanych do objęcia ochroną. Należy nadmienić, że prawne 
zabezpieczenie w zakresie polityki ekologicznej spowoduje, że cenne walory 
naturalne centralnej części województwa opolskiego pozostaną pod ochroną. 
Jednocześnie istniejące zasoby przyrodnicze mogą być głównym źródłem rozwoju 
turystyki i rekreacji w gminie. Należy rozważyć również powiązanie ochrony 
walorów przyrodniczo – krajobrazowych z ochroną zabytków i obiektów 
archeologicznych. 
 
Przyjęty uchwałą Rady Gminy Dobrzeń Wielki nr XXXI/299/2005 z dnia 22.12.2005 
roku Program Ochrony Środowiska Gminy Dobrzeń Wielki wskazuje 5 kategorii 
obszarów i obiektów kwalifikujących się do objęcia ochroną prawną. Szczegółowo 
są one przedstawione w rozdziale nr 1.10.8. diagnozy społeczno – gospodarczej. 
 
Ostatnim etapem niniejszego zadania jest powołanie przez Radę Gminy Dobrzeń 
Wielki, po przeprowadzeniu inwentaryzacji przyrodniczej, zespołu specjalistów 
reprezentujących między innymi: Urząd Gminy, Nadleśnictwo, Wojewódzkiego 
Konserwatora Przyrody, niezależne organizacje ekologiczne, ekspertów 
zewnętrznych, itp., w celu przeanalizowania zapisów Programu Ochrony 
Środowiska oraz inwentaryzacji przyrodniczej i wyłonienia obiektów oraz obszarów 
proponowanych do objęcia ochroną wraz z podaniem docelowej formy ochrony. Na 
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podstawie wyników prac zespołu należy złożyć stosowne wnioski do Wojewody 
Opolskiego o ustanowienie ochrony prawnej dla wybranych terenów lub objąć je 
ochroną na podstawie uchwały Rady Gminy, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody 
z dnia 16.04.2004 roku. 
 
 
 
 
 
C.I.1. Budowa drogi tranzytowej. 
 
Kluczem do rozwoju każdego kraju, regionu, a także poszczególnych jednostek 
samorządu terytorialnego jest nowoczesna i funkcjonalna infrastruktura drogowa. 
Gmina Dobrzeń Wielki posiada gęstą sieć utwardzonych dróg, w tym aż 5 tras 
rangi wojewódzkiej, jednakże ich stan techniczny, a w szczególności 
funkcjonalność pozostawia wiele do życzenia. Główną osią komunikacyjną gminy 
jest droga wojewódzka nr 454 relacji: Opole – Dobrzeń Wielki – Namysłów. Według 
badań Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu dziennie przejeżdża nią blisko 10 
tysięcy pojazdów. Jest to wartość odpowiadająca niejednej, ważnej drodze rangi 
krajowej. Obecne parametry techniczne drogi nr 454 oraz fakt, że przebiega ona 
przez centralne rejony miejscowości: Czarnowąsy, Borki, Dobrzeń Mały, Dobrzeń 
Wielki i Kup oddziaływują negatywnie na bezpieczeństwo ruchu (piesi i pojazdy) 
oraz środowisko naturalne (hałas i zanieczyszczenia atmosfery). Celem 
niniejszego zadania jest budowa nowej drogi na odcinku Opole – Dobrzeń Wielki 
oraz jej gruntowna modernizacja na odcinku Dobrzeń Wielki – Namysłów zgodnie z 
postulatami zawartymi między innymi w Planie Zagospodarowania Przestrzennego 
Województwa Opolskiego. Oczekiwana inwestycja pełniłaby więc rolę drogi 
tranzytowej. Wykonanie inwestycji według planowanych zamierzeń rozwiązałoby w 
znacznym stopniu obecne problemy. Ważnym aspektem niniejszego zadania jest 
również zapewnienie na zmodernizowanej trasie nr 454 odpowiedniej liczby 
zjazdów do poszczególnych miejscowości, a także wyznaczenie lokalizacji na 
parkingi i usługi związane z obsługą komunikacji drogowej. Ponadto Gmina 
Dobrzeń Wielki oczekuje na realizację planowanych modernizacji pozostałych dróg 
wojewódzkich, a także powiatowych. Niezbędne działania zmierzające do 
zwiększenia ich klasy technicznej to przede wszystkim: 
 budowa chodników i oświetlenia w miejscowościach położonych wzdłuż trasy; 
 budowa zjazdów i parkingów w celu bezkolizyjnego korzystania z punktów 

usługowych oraz dróg wewnętrznych; 
 budowa poboczy; 
 poszerzenie jezdni. 

 
C.I.2. Budowa dróg lokalnych dla obsługi mieszkańców oraz dróg użytku rolnego. 
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Potencjał demograficzny wielu miejscowości gminy wyrażony liczbą mieszkańców 
oraz oczekiwany, dalszy rozwój budownictwa mieszkaniowego powoduje, że nawet 
zmodernizowana sieć dróg wojewódzkich i powiatowych może być 
niewystarczająca z punktu widzenia komunikacyjnych potrzeb mieszkańców. W 
związku z powyższym planuje się budowę sieci alternatywnych dróg gminnych, 
najczęściej równoległych do obecnie istniejących, umożliwiających swobodny 
dojazd do posesji oddalonych od obecnych dróg głównych. Zadanie to obejmuje 
również budowę dróg użytku rolnego, które umożliwią bezpieczny i bezkolizyjny 
transport maszyn i urządzeń rolniczych. 
 
C.I.3. Modernizacja dróg dla potrzeb lokalnych przedsiębiorców. 
 
Funkcjonujące na terenie gminy duże zakłady produkcyjne wymagają 
szczególnych parametrów technicznych dróg dojazdowych. Celem niniejszego 
zadania jest realizacja inwestycji drogowych, umożliwiających bezpieczny i 
bezkolizyjny dojazd do wybranych zakładów pracy przez pojazdy ciężarowe. 
Dodatkowo przy projektowaniu nowej drogi nr 454 oraz modernizacji pozostałych 
wybranych dróg i ulic, należy wziąć pod uwagę zastosowanie technologii zgodnych 
z normami Unii Europejskiej, dotyczących nośności obiektów mostowych, a także 
nacisku osi pojazdów ciężarowych. 
  
Realizacja zadań nr C.I.1. – C.I.3. dotyczy także dbałości o stan lokalnego 
środowiska akustycznego. Dbałość o stan techniczny nawierzchni dróg celem 
zwiększenia płynności ruchu komunikacyjnego, w szczególności związanego z 
przejazdem przez ciasne centra miejscowości, wpływa na obniżenie emisji hałasu 
do środowiska. Przy modernizacji dróg i ulic należy zwrócić szczególną uwagę na 
dobór nawierzchni właściwej dla rzeczywistej prędkości pojazdów. Asfalty 
porowate zmniejszają emisję hałasu dopiero przy prędkościach przekraczających 
70 km/h, natomiast tak zwane „ciche asfalty” (nawierzchnia, która obniża emisję 
hałasu o około 5 dB przy prędkościach poniżej 70 km/h) mogą być stosowane w 
obszarze zabudowanym. Zastosowanie cichych nawierzchni drogowych poprawi 
warunki akustyczne w środowisku zewnętrznym o około 5 dB. Nie zapewni to 
jednak warunków komfortu akustycznego w miejscach, na których poziom dźwięku 
przed zastosowaniem działań ochronnych jest większy niż 65 dB w porze dziennej 
i 55 dB w porze nocnej. 
 
C.I.4. Rozwój sieci ścieżek rowerowych. 
 
Oznakowane drogi rowerowe to nie tylko element niezbędnej infrastruktury 
towarzyszącej turystyce, ale również skuteczny środek zmniejszający ruch 
pojazdów, a tym samym ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i natężenia 
hałasu. Nierzadko osoby chcące zrezygnować z poruszania się pojazdem 
wewnątrz gminy na rzecz roweru, nie mogą tego uczynić z powodu braku dróg 
rowerowych. Gmina Dobrzeń Wielki jest zasobna w sieć takich dróg. Niniejsze 
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zadanie ma na celu kontynuację budowy sieci, możliwie bezkolizyjnych z 
transportem kołowym, dróg rowerowych. Zasadnicza idea takiego układu tras 
rowerowych powinna uwzględniać połączenie każdej części miejscowości z jej 
centrum, połączenia pomiędzy miejscowościami oraz możliwość podłączenia się 
do oznakowanej sieci dróg w sąsiednich gminach. Zapis ten jest uzupełnieniem 
informacji dotyczących ścieżek rowerowych zawartych w kilku poprzednich 
zadaniach strategicznych. 
 
 
 
 
C.I.5. Budowa stacji przeładunkowej na Odrze w Borkach. 
 
Okolice Dobrzenia Wielkiego mają bogate tradycje związane z żeglugą na rzece 
Odrze. Zagadnienie to wspaniale dokumentuje publikacja Heleny Kokott „Odra w 
życiu mieszkańców Dobrzenia”. Ogólnie znane są zalety transportu wodnego i 
śródlądowego, zarówno w kontekście ekonomicznym jak i związanym z ochroną 
środowiska. Niestety czasy rozwoju żeglugi śródlądowej na rzece Odrze jak i w 
całej Polsce zakończyły się na początku lat 90-tych XX wieku i wciąż oczekują na 
swoisty renesans. Ideą niniejszego zadania jest budowa stacji przeładunkowej na 
rzece Odrze na wysokości wsi Borki. Sens budowy portu w Borkach zależy 
oczywiście od realizacji kluczowych inwestycji związanych z udrożnieniem toru 
wodnego na rzece Odrze (np.: budowa stopnia wodnego w Malczycach). 
Uzasadnieniem w skali lokalnej celowości niniejszego zadania jest fakt, że na 
terenie gminy funkcjonują podmioty gospodarcze, które zainteresowane są 
transportem śródlądowym surowców do produkcji jak również gotowymi 
produktami. Skala planowanego przedsięwzięcia jest na tyle duża, że jej realizacja 
uzależniona jest od środków pochodzących z budżetu centralnego, środków z Unii 
Europejskiej i ewentualnych środków pochodzących od inwestorów prywatnych w 
ramach partnerstwa publiczno – prywatnego. Uzupełnieniem tego zadania są 
również zawarte w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 
Opolskiego inwestycje takie jak: 
 przebudowa śluzy Dobrzeń (dużej i małej); 
 przebudowa śluzy Chróścice (dużej i małej); 
 przebudowa i modernizacja jazu Chróścice z kozłowo – iglicowego na 

klapowy. 
 
C.II.1. Realizacja programu zabezpieczenia przeciwpowodziowego. 
 
Cyklicznie nawiedzające gminę Dobrzeń Wielki powodzie, których kulminacją była 
katastrofalna powódź z lipca 1997 roku uzmysławiają, że obecne zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe na rzece Odrze bezwzględnie wymaga koniecznych 
modernizacji oraz generalnie wdrożenia nowej strategii zagospodarowania terenów 
położonych wzdłuż rzeki Odry. Wyrazem tego na szczeblu regionalnym i 
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centralnym było opracowanie programu „Odra 2000”, a później „Odra 2006”. 
Wdrażanie programu opóźnia się i wciąż istnieje niebezpieczeństwo braku 
odpowiedniego zabezpieczenia na wypadek nowego kataklizmu. Gmina Dobrzeń 
Wielki oczekuje na realizację inwestycji związanych z ochroną przeciwpowodziową 
na swoim terenie. Minimum stanowią następujące inwestycje zawarte w Planie 
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego: 
 modernizacja wałów przeciwpowodziowych na rzece Odra (brzeg prawy): km 

157,0 – 162,0 (odcinek Czarnowąsy – Borek); 
 budowa obwałowań przeciwpowodziowych na rzece Odra (brzeg prawy): km 

161,8 – 163,6 (odcinek Dobrzeń Mały – Dobrzeń Wielki); 
 budowa polderu Chróścice. 

 
C.II.2. Modernizacja urządzeń melioracyjnych. 
 
Nowoczesne rolnictwo to nie tylko zapewnienie zbytu i opłacalność produkcji, ale 
również dbałość o warsztat pracy czyli w tym przypadku użytki rolne. Ważnym ich 
elementem są melioracje. Działania właścicieli gruntów jak również administracji 
zarządzającej urządzeniami melioracyjnymi powinny skoncentrować się na 
inwestycjach, które spowodują zwiększenie obecnego wskaźnika gruntów 
zmeliorowanych w stosunku do ogółu użytków rolnych oraz na odbudowie 
istniejących cieków melioracyjnych podstawowych i szczegółowych. Ponadto na 
bieżąco należy modernizować oraz konserwować istniejące urządzenia. Nakład na 
harmonijne i cykliczne działania w tym zakresie przyniesie zysk w postaci np.: 
zmniejszenia kosztów produkcji oraz zwiększenia wydajności pracy i plonów. 
Ważnym elementem tego zadania strategicznego jest również zapewnienie 
możliwości nawadniania i odwadniania terenu. Najważniejsze działania w tym 
zakresie to przede wszystkim: 
 naprawa i remont jazów oraz urządzeń piętrzących; 
 wykonanie regulacji cieków na odcinkach przebiegających przez tereny 

zabudowane; 
 ekoregulacje odcinków cieków wodnych poza obszarami zabudowanymi. 

 
Ponadto niezbędne działania to poszerzenie oraz oczyszczenie i pogłębienie koryt 
większych cieków (np.: Żydówka) oraz rowów melioracyjnych na całej długości. 
Wieloletnie zaniedbania w tym zakresie spowodowały podniesienie się ich dna. Z 
tego powodu po dłuższych i intensywnych opadach atmosferycznych mogą 
występować lokalne podtopienia. Realizację niniejszego zadania należy 
skoordynować z programem „Odra 2006”. 
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7. Źródła finansowania. 
 
7. 1. Potencjalne źródła finansowania. 
 
Zadania realizowane w ramach Strategii Rozwoju mogą być finansowane z 
różnych źródeł. W polskim systemie finansowym są to źródła wewnętrzne i 
zewnętrzne. Źródła wewnętrzne oznaczają środki pochodzące z terenu gminy od 
podmiotów gospodarczych, budżetu lokalnego czy od mieszkańców. Natomiast 
źródła zewnętrzne to środki pochodzące od podmiotów funkcjonujących poza 
terenem gminy lub umiejscowionych organizacyjnie poza gminą. 
 
Źródła wewnętrzne i zewnętrzne generować mogą środki o charakterze 
bezzwrotnym (na przykład dotacje, subwencje, darowizny, itp.) oraz zwrotnym (na 
przykład kredyty czy pożyczki), a także mogą mieć charakter źródeł generujących 
środki w sposób stabilny i systematyczny, co do terminu i wielkości lub zmienny i 
dyskrecjonalny, z punktu widzenia czasu ich kreacji i wielkości tych środków. 
Cechy te mają istotne znaczenie dla sposobu realizacji poszczególnych 
przedsięwzięć w ramach Strategii Rozwoju. Decydują bowiem o zakresie tych 
przedsięwzięć, tempie realizacji i całkowitych kosztach wykonania poszczególnych 
zadań, a w niektórych przypadkach o skuteczności. 
 
TABELA 89: Podział środków finansujących programy strategiczne. 
 
 
Środki lokalne 

 bezzwrotne jednorazowe (samoopodatkowanie, 
dotacje z budżetu gminy); 

 bezzwrotne systematyczne (pozycja budżetu gminy); 
 zwrotne jednorazowe (obligacje gminne). 

 
Środki krajowe 

 bezzwrotne jednorazowe (dotacje celowe); 
 bezzwrotne systematyczne (subwencje); 
 zwrotne jednorazowe (kredyty i pożyczki bankowe). 

Środki zagraniczne  bezzwrotne jednorazowe (środki pomocowe); 
 zwrotne jednorazowe (środki z linii kredytowych). 

 
Środki lokalne posiadają tą podstawową zaletę, że są narzędziem mobilizacji 
społeczności lokalnej, zmuszają do racjonalnego ich wykorzystania i podnoszą ich 
efektywność. Wady związane są ze zwrotnością lub bezzwrotnością. W przypadku 
środków zwrotnych niezbędne jest określenie źródła, z którego będą one 
zwracane, często wraz z odsetkami (kuponami). Wadą zewnętrznych środków 
bezzwrotnych jest ich niskie oddziaływanie motywujące w kierunku efektywnego 
wykorzystania. Środki krajowe charakteryzują się mniejszą dostępnością i często, 
w przypadku środków bezzwrotnych, niższą kontrolą efektywności wykorzystania. 
Dotyczy to zwłaszcza środków publicznych. W przypadku środków zagranicznych 
są one z reguły połączone z koniecznością wyasygnowania środków własnych. 
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Podstawowe rodzaje środków finansowych, które mogą być wykorzystane przy 
realizacji zadań Strategii Rozwoju można zestawić następująco: 
 środki własne podmiotów gospodarczych (przedsiębiorstw) istniejących na 

terenie gminy; 
 środki własne podmiotów gospodarczych (przedsiębiorstw) spoza terenu 

gminy, krajowych i zagranicznych; 
 środki budżetowe z budżetu gminnego, pozyskane w formie racjonalizacji 

wydatków budżetowych (oszczędności) lub w drodze zaplanowanych 
wydatków budżetowych; 

 środki budżetowe z budżetów powiatowych i wojewódzkich; 
 środki rządowe z budżetu centralnego i budżetu wojewody; 
 środki celowe funduszy ekologicznych (od Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej, poprzez fundusze wojewódzkie, aż po 
fundusz gminny); 

 środki pochodzące z fundacji ekologicznych; 
 środki pochodzące z pomocy zagranicznej (w tym ekokonwersji długów 

zagranicznych Polski); 
 środki finansowe pochodzące z zagranicznych linii kredytowych; 
 środki z banków komercyjnych; 
 środki funduszy inwestycyjnych; 
 środki towarzystw leasingowych; 
 środki pochodzące z operacji na rynkach kapitałowych lub oprocentowania 

depozytów bankowych; 
 środki pochodzące z budżetów gospodarstw domowych; 
 środki pochodzące z samoopodatkowania się społeczności lokalnych; 
 środki pochodzące z emisji obligacji komunalnych; 
 środki pochodzące z darowizn, specjalnych emisji znaczków i innych 

wydawnictw; 
 środki pochodzące z zasobów finansowych towarzystw ubezpieczeniowych i 

reasekuracyjnych; 
 środki pochodzące z emisji tzw. obligacji ekologicznych (cat bonds); 
 środki generowane przez system opłat lokalnych (klimatycznych) za 

korzystanie ze środowiska przyrodniczego. 
 
Z drugiej strony formy finansowania inwestycji proekologicznych dostępne na rynku 
można podzielić na: 
 zobowiązania finansowe:  

- kredyty; 
-  pożyczki; 
-  obligacje; 
-    leasing; 
 udziały kapitałowe – akcje i udziały w spółkach; 
 dotacje – środki bezzwrotne. 
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Formy te występują czasami łącznie (np.: dotacje do spłaty odsetek od kredytów 
bankowych lub pożyczki preferencyjne). Wśród zobowiązań finansowych 
najbardziej rozpowszechnione są preferencyjne pożyczki przez celowe fundusze 
ekologiczne oraz Bank Ochrony Środowiska. Obligacje i leasing są formami, które 
wymagają większego doświadczenia i umiejętności ze strony podmiotu 
realizującego przedsięwzięcie proekologiczne. Istotną cechą tej formy jest 
dopasowywanie oferty do lokalnych warunków, które umożliwiają sterowanie 
strumieniami finansowymi odpowiednio do możliwości i potrzeb klienta. Udziały 
kapitałowe są nową i rozwijającą się wraz z sektorem bankowym formą 
finansowania inwestycji ekologicznych. Angażowanie kapitału w finansowaniu 
inwestycji jest dokonywane na zasadach komercyjnych i najczęściej jest 
stosowane w prywatyzacji mienia komunalnego (zwłaszcza przy komunalnych 
oczyszczalniach ścieków, zakładach uzdatniania wody pitnej czy komunalnych 
wysypiskach odpadów). Dotacje (bezzwrotne formy finansowania) stanowią 
tradycyjną i bardzo poszukiwaną przez inwestorów formę finansowania 
przedsięwzięć proekologicznych. W praktyce stosuje się je coraz rzadziej, 
ponieważ zdaniem przedstawicieli życia gospodarczego tworzą one sytuację 
nierównego traktowania podmiotów gospodarczych. Nadal wykorzystuje się je 
często do katalizowania strumienia preferencyjnych pożyczek, które są 
połączeniem dotacji i kredytów. Najczęściej korzystają z tego instrumentu celowe 
fundusze ekologiczne, a także fundacje ekologiczne. Te ostatnie czynią to z reguły 
w postaci uruchamianych w bankach komercyjnych liniach kredytowych z 
dopłatami do odsetek, które obniżają stopy oprocentowania tych kredytów. 
 
7. 2. Ogólne zasady doboru środków finansowych 
 
W trakcie doboru środków finansowych należy pamiętać o przestrzeganiu kilku 
podstawowych zasad. Pierwsza wiąże się z koniecznością dokładnej oceny wad i 
zalet poszczególnych potencjalnych źródeł. Ocena ta musi charakteryzować się 
wysoką rzetelnością i bezstronnością, co implikuje, że najlepiej aby była ona 
wykonywana przez niezależnych ekspertów. 
 
Druga zasada dotyczy oceny dostępności i ryzykowności poszczególnych źródeł. 
Ocena taka jest istotna zwłaszcza z punktu widzenia skuteczności realizacji 
danego przedsięwzięcia oraz jego całkowitych kosztów. 
 
Trzecia zasada wiąże się z koniecznością wykorzystania przy przygotowywaniu 
finansowego wsparcia poszczególnych inżynierii finansowej i montażu 
finansowego. Według popularnej definicji „inżynieria finansowa to umiejętność 
projektowania, konstruowania i wdrażania innowacji finansowych w dziedzinie 
nowoczesnego zarządzania finansami, umożliwiająca optymalny wybór metod 
finansowania działalności i efektywne zarządzanie ryzykiem, silnie wsparta przez 
zaawansowane metody wyceny instrumentów pochodnych i modelowania ryzyka, 
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a także przez nowoczesną technologię informatyczną”.23 Tak rozumiana inżynieria 
finansowa, której źródła wywodzą się z rynków kapitałowych, znajduje swoje 
zastosowanie przy tych wszystkich przedsięwzięciach, które wymagają określenia 
poziomu ich ryzyka, źródeł finansowania i ryzyka oraz kosztów wykorzystania tych 
źródeł. Znajduje zatem zastosowanie także przy finansowaniu inwestycji. 
Optymalny wybór metody finansowania danej inwestycji powinien skupiać się 
przede wszystkim na maksymalnym obniżeniu kosztów finansowania działalności 
inwestycyjnej, przy danym założonym poziomie ryzyka ich wykorzystania lub na 
minimalizacji ryzyka, przy danym założonym poziomie kosztów wykorzystania tych 
źródeł finansowania. Pomimo swego miejsca i znaczenia rynek finansowy nie jest 
w pełni znany i zrozumiały dla potencjalnych klientów. Wielość form, źródeł i 
procedur stosowanych w jego ramach wymaga dobrej orientacji w celu podjęcia 
właściwej decyzji finansowej. Panuje powszechne przekonanie, że 
zapotrzebowanie na środki finansowe na inwestycje prorozwojowe znacznie 
przewyższa dostępne ich zasoby (podaż). Tymczasem wiele uruchomionych w 
ostatnich latach zagranicznych linii kredytowych nie zostało wykorzystanych z 
uwagi na brak dobrze przygotowanych projektów inwestycyjnych. Zapotrzebowanie 
na środki finansowe jest zależne od kosztu pozyskania tych środków. Popyt na 
„tani pieniądz” będzie zawsze duży. Im wyższy koszt kredytów oraz im trudniejsze 
do spełnienia warunki uzyskania tych środków, tym mniej będzie chętnych na ich 
wykorzystanie. Dostęp do kapitału inwestycyjnego oraz koszt jego pozyskania 
często przesądzają o powodzeniu lub klęsce projektów inwestycyjnych. Na ogół 
trudno jest sfinansować całość inwestycji z jednego źródła (np.: z jednego 
funduszu lub jednego banku) lub za pomocą jednego instrumentu (np.: tylko dotacji 
czy kredytu). Jednocześnie nie należy rozpoczynać inwestycji jeżeli całość 
zapotrzebowania na nakłady inwestycyjne nie zostaną zbilansowane źródłami 
finansowymi, czyli jeżeli nie jest zamknięty montaż finansowy. Wyszukiwanie i 
łączenie wielu różnych źródeł i form finansowania danej inwestycji jest dziedziną 
inżynierii finansowej. Podmioty przygotowujące się do realizacji inwestycji muszą 
skrupulatnie obserwować rynek finansowy, aby odpowiednio do swoich planów 
inwestycyjnych i własnych możliwości finansowych dobierać źródła i formy 
finansowania realizowanych przez siebie inwestycji. Z trzecią zasadą i 
wykorzystaniem inżynierii finansowej łączy się potrzeba precyzyjnego opracowania 
harmonogramów realizacji poszczególnych celów strategicznych, celów pośrednich 
i zadań strategicznych. Harmonogramy takie są ściśle skorelowane z zakresem, 
rodzajami i sposobami wykorzystanie poszczególnych źródeł finansowania i 
bezinwestycyjnego wsparcia przedsięwzięć. 
 
Po czwarte przy doborze środków warunkujących i wspierających przedsięwzięcia 
w ramach strategii rozwoju, jak również planów rozwoju lokalnego należy również 
pamiętać o możliwościach wykorzystania wsparcia niefinansowego. Chodzi przede 
wszystkim o takie formy jak: 
                                                           
23 Tarczyński W., Zwolanowski M., Inżynieria finansowa. Instrumentarium. Strategie. 
Zarządzanie ryzykiem. Strategie inwestowania. Ryzyko inwestowania., Warszawa 1999 
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 pomoc bezinwestycyjna z gmin partnerskich; 
 wsparcie rzeczowe w różnej postaci; 
 wkład pracy własnej mieszkańców gminy. 

 
Przedsięwzięcia bezinwestycyjne mogą być, w warunkach niedostatku dostępnych 
źródeł finansowych, bardzo interesującym uzupełnieniem realizacji zadań. Są 
także wyrazem bezpośredniego zaangażowania mieszkańców gminy w realizację 
strategii, a później również planu rozwoju lokalnego. 
 
7. 3. Rozmiary i uwarunkowania źródeł finansowych. 
 
Wdrożenie niniejszej Strategii Rozwoju będzie możliwe dzięki stworzeniu 
sprawnego systemu finansowania ochrony środowiska. Podstawowymi źródłami 
finansowania działań proekologicznych są: fundusze ekologiczne, fundacje i 
programy pomocowe czy własne środki inwestorów. Podstawę tego systemu 
tworzą natomiast fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej czyli: 
 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; 
 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; 
 Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; 
 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Gromadzą one wpływy z opłat płaconych za korzystanie ze środowiska i jego 
zasobów przez podmioty gospodarcze (opłaty za emisję zanieczyszczeń do 
powietrza, zrzut ścieków, składowanie odpadów) oraz kar nakładanych za 
ponadnormatywne zanieczyszczanie środowiska. 
 
Środki własne podmiotów gospodarczych (przedsiębiorstw) będą mogły być 
uruchomione tylko wówczas, gdy dane przedsięwzięcie jest rentowne 
ekonomicznie, czyli gwarantuje nadwyżkę przychodów nad kosztami. 
 
Środki finansowe z budżetu gminnego stanowią najbardziej elastyczne źródło 
finansowania przedsięwzięć, o najszerszym zakresie stosowania. 
 
Środki budżetowe z budżetów powiatowych i wojewódzkich mogą być 
praktycznie wykorzystywane tylko do takich przedsięwzięć, które mają znaczenie 
ponadgminne lub są szczególnie ważne dla obszarów problemowych. 
  
Na wsparcie ze środków budżetu centralnego lub wojewody mogą liczyć tylko 
te przedsięwzięcia, które maja strategiczne znaczenie dla gospodarki kraju lub 
regionu (inwestycje centralne). 
 
Środki celowych funduszy ekologicznych mogą być wykorzystane przy 
realizacji przedsięwzięć proekologicznych według przygotowanych projektów, które 
uzyskały akceptację merytoryczną i spełniają warunki formalne. Biorąc pod uwagę, 
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że większość zadań przedstawionych w ramach Strategii Rozwoju ma taki 
charakter, możliwość wsparcia ich środkami funduszy jest istotnym źródłem. 
Ta sama uwaga dotyczy środków pochodzących z fundacji ekologicznych i 
ekokonwersji. Fundacje istniejące w Polsce, dają również pewne możliwości dla 
wsparcia finansowego określonych przedsięwzięć. Zgromadzenie odpowiednich 
informacji w tym zakresie nie jest zadaniem łatwym, ponieważ nie istnieje w 
naszym kraju żaden ośrodek, który koordynowałby napływ tych środków, lub nawet 
zbierał odpowiednie informacje. 
 
Interesującym źródłem są również środki pomocowe, pochodzące zwłaszcza z 
Unii Europejskiej. Należy jednak pamiętać, że donatorzy unijni stawiają określone 
wymagania merytoryczne (wysoka jakość), formalne (kompletna dokumentacja) 
oraz finansowe (własny wkład) przed składanymi projektami. Wiele projektów 
przygotowywanych w Polsce nie spełnia tych warunków i nie charakteryzuje się 
dostateczną rzetelnością merytoryczną i solidnością formalną. Przed wstąpieniem 
Polski do Unii Europejskiej podstawowe znaczenie miały programy i fundusze 
pomocowe przygotowujące Polskę do wykorzystania funduszy strukturalnych. 
Jednakże w zakresie ochrony środowiska i rozwoju regionalnego nadal funkcjonują 
między innymi takie organizacje i fundusze jak: 
 FUNDACJA EKOFUNDUSZ – fundacja finansująca projekty ekologiczne o 

znaczeniu ogólnokrajowym i szerszym ze środków pochodzących z 
ekokonwersji polskiego zadłużenia; 

 GLOBAL ENVIRONMENTAL FACILITY – światowa organizacja o charakterze 
kapitałowego funduszu celowego na rzecz ochrony środowiska; 

 PROGRAM WWF DLA POLSKI – krajowe przedstawicielstwo 
międzynarodowej organizacji World Wild Fund; 

 NARODOWA FUNDACJA OCHRONY ŚRODOWISKA – fundacja zajmująca 
się opracowywaniem ekspertyz w zakresie ochrony środowiska oraz edukacją 
ekologiczną; 

 FUNDACJA PARTNERSTWO DLA ŚRODOWISKA – fundacja promuje 
działania na rzecz ekorozwoju; 

 REGIONALNE CENTRUM EKOLOGICZNE NA EUROPĘ ŚRODKOWĄ I 
WSCHODNIĄ – wspomaga swobodną wymianę informacji oraz udział 
społeczeństwa w podejmowaniu decyzji dotyczących ochrony środowiska; 

 
Środki finansowe pochodzące z zagranicznych linii kredytowych są w chwili 
obecnej dość ważnym źródłem wsparcia realizacji lokalnych inwestycji. Należy 
jednak pamiętać, że są to środki zwrotne i z reguły przeznaczone na realizację 
zadań celowych (na przykład wsparcia rozwoju infrastruktury lub przekształceń 
strukturalnych). 
 
Środki bankowe, przyjmujące postać kredytów i pożyczek komercyjnych są 
dostępnym lecz kosztownym wsparciem przedsięwzięć inwestycyjnych. Oznacza 
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to, że należy je wykorzystywać tylko w sytuacjach koniecznych, zwłaszcza przy 
finalizacji przedsięwzięć. 
 
Środki pochodzące z funduszy inwestycyjnych wymagają od organów 
samorządu terytorialnego stworzenia określonych zachęcających warunków do 
sprowadzenia takich środków. Podobna sytuacja dotyczy środków z towarzystw 
leasingowych. 
 
W przypadku dysponowania przez gminę nadwyżkami środków finansowych w 
pewnych okresach mogą one być lokowane na rynkach kapitałowych lub na 
depozytach bankowych. Pierwszy sposób pozwala przy sprzyjających 
okolicznościach i umiejętnościach uzyskać większe nadwyżkowe środki. Jest 
jednak bardziej ryzykowny. Lokaty bankowe, mniej dochodowe, są jednak znacznie 
bezpieczniejsze. 
 
Środki pochodzące z budżetów gospodarstw domowych mogą stanowić 
ważny element wsparcia zadań zapisanych w Strategii Rozwoju pod warunkiem 
zaangażowania mieszkańców w poszczególne przedsięwzięcia i posiadania przez 
nich odpowiednich nadwyżek finansowych (oszczędności). 
 
Podobna uwaga dotyczy środków pochodzących z samoopodatkowania się 
społeczności lokalnych. Wymaga ono jednak przeprowadzenia referendum i 
pozytywnej decyzji mieszkańców.  
 
Bardziej atrakcyjna może być emisja obligacji komunalnych lub emisja obligacji 
ekologicznych. Ich zaletą jest możliwość pozyskania dość znacznych środków w 
przypadku odpowiednio wysokiego oprocentowania, wadą natomiast konieczność 
zwrotu wraz z odsetkami. Środki z obligacji komunalnych mogą być zastosowane 
do szerszej gamy przedsięwzięć, natomiast z obligacji ekologicznych tylko na 
działania proekologiczne. 
 
Środki pochodzące z zasobów finansowych towarzystw ubezpieczeniowych i 
reasekuracyjnych mogą być wykorzystane do przedsięwzięć, w efekcie których 
spodziewać się można zmniejszenia wysokości wypłacanych odszkodowań (na 
przykład popowodziowych czy powypadkowych). 
 
Znacznie mniejszą rolę posiadają środki generowane przez system opłat 
lokalnych (na przykład klimatycznych) za korzystanie z walorów środowiska 
przyrodniczego oraz środki okazjonalne, pochodzące z darowizn, specjalnych 
emisji znaczków czy innych wydawnictw. 
 
Istotnymi środkami w realizacji niniejszej Strategii Rozwoju są po wejściu do Unii 
Europejskiej środki Funduszu Spójności i funduszy strukturalnych. Głównym 
celem polityki regionalnej Unii Europejskiej jest wyrównanie różnic 
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międzyregionalnych w poziomie życia i w rozwoju gospodarczym pomiędzy 
najbiedniejszymi a najbogatszymi regionami państw członkowskich, a przez to 
zwiększenie społecznej i gospodarczej spójności Unii. Polityka strukturalna i 
regionalna UE realizowana jest poprzez współfinansowanie za pomocą funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójności określonych programów i projektów rozwoju 
regionalnego. Na realizację wymienionego wyżej celu pomoc z funduszy 
strukturalnych kierowana jest (w okresie budżetowym UE 2000 – 2006) do 
regionów, których zamożność, liczona za pomocą wskaźnika poziomu produktu 
krajowego brutto na jednego mieszkańca (za ostatnie trzy lata według parytetu siły 
nabywczej) jest mniejsza niż 75% przeciętnej wartości tego wskaźnika w całej UE. 
Obecnie Polska w całości spełnia kryteria zakwalifikowania, bowiem poziom 
produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca liczony za trzy ostatnie lata 
według parytetu siły nabywczej jest niższy od 75% średniego poziomu w UE. 
Średnia dla Polski wynosi obecnie poniżej 40 % przeciętnej dla Unii. Według 
obecnych regulacji funduszy strukturalnych oznacza to możliwość uzyskania 
wspólnotowego wsparcia na rozwój społeczno – gospodarczy dla całej Polski, z 
zasobów wszystkich funduszy strukturalnych (BFESA 2002). 
 
Kolejnym bardzo ważnym instrumentem finansowym Unii jest Fundusz Spójności. 
Z jego środków finansowane są duże (o minimalnej wartości 10 mln EUR) projekty 
infrastrukturalne w zakresie ochrony środowiska oraz transeuropejskich sieci 
transportowych. Pomoc z Funduszu Spójności przyznawana jest krajom, w których 
produkt narodowy brutto na głowę mieszkańca jest mniejszy od 90 % średniej dla 
Unii Europejskiej. Pomoc ta ma ułatwić krajom – beneficjentom dostosowanie się 
do wymogów unii walutowej. W przeciwieństwie do zasad obowiązujących w 
funduszach strukturalnych, Fundusz Spójności finansuje konkretne projekty, a nie 
programy operacyjne. Projekty takie mogą otrzymać współfinansowanie w 
wysokości od 80 do 85 % zaangażowanych środków publicznych. Wielkość ta jest 
odpowiednio obniżana w przypadku projektów przynoszących dochód. W ramach 
przygotowywania do Funduszu Spójności opracowywany jest i przekazywany do 
Komisji Europejskiej odrębny dokument programowy Strategy Reference 
Framework, który stanowi podstawę procesu selekcji projektów. Zawiera on 
ponadto propozycje projektów, zgodnych z celami wspólnotowej polityki w zakresie 
ochrony środowiska, które zostaną przedłożone w celu uzyskania wsparcia. 
Procedura uzyskiwania środków Funduszu przewiduje, że każdy projekt jest 
przyjmowany przez Komisję w porozumieniu z państwem członkowskim 
korzystającym z pomocy. Zgodnie z obecnie obowiązującymi kryteriami 
przyznawania pomocy, Polska po przystąpieniu do Unii Europejskiej jest 
beneficjentem tego funduszu. Oznacza to, że wydatkowanie jego środków nie 
podlega zasadom i procedurom Funduszy Strukturalnych, w szczególności zaś nie 
wymaga przygotowania złożonych dokumentów programowych. Wystarczy 
przygotować dobrze opracowane projekty (grupy projektów) i z należytym 
uzasadnieniem przedłożyć Komisji Europejskiej. Jakkolwiek nie jest on funduszem 
strukturalnym, to jednak ze względu na swój charakter jest jednym z 



Gmina Dobrzeń Wielki                                                                                                             Strona 196 

STRATEGIA ROZWOJU 
REGIOPLAN sp. z o.o.                                            Wrocław                                     31 października 2006 

 
 
 
najważniejszych instrumentów realizacji polityki spójności społeczno – 
gospodarczej (BFESA 2002).  
 
Praktyczne znaczenie dla realizacji zadań ujętych w Strategii Rozwoju Gminy 
Dobrzeń Wielki mają zwłaszcza fundusze strukturalne. W skład funduszy 
strukturalnych wchodzą między innymi: 
 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; 
 Europejski Fundusz Społeczny. 

 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) powstał w 1975 roku jako 
reakcja na coraz głębsze rozbieżności w rozwoju regionów. Jego głównym 
zadaniem jest niwelowanie dysproporcji w poziomie rozwoju regionalnego krajów 
należących do Unii Europejskiej. Z tego funduszu mogą być współfinansowane 
przedsięwzięcia: 
 inwestycje tworzące nowe lub zachowujące aktualne miejsca pracy poprzez: 

-  podwyższenie ogólnej atrakcyjności regionów; 
-  bezpośrednie wsparcie finansowe planów małych i średnich 

przedsiębiorstw; 
-   badania naukowe i rozwój nowych technologii mających wpływ na wzrost 

potencjału rozwojowego regionów; 
 rozwój infrastruktury, która służy rozwojowi regionów, o ile prowadzi do 

powstania nowych miejsc pracy lub do zwiększenia zróżnicowania lokalnej 
gospodarki; 

 wspieranie lokalnych inicjatyw modernizacyjnych służących pogłębianiu 
integracji miejscowych społeczności, szerzeniu i ugruntowaniu wiedzy 
przydatnej w życiu społecznym i gospodarczym; 

 inwestycje w edukację i opiekę zdrowotną; 
 rozwój potencjału lokalnego: małych i średnich przedsiębiorstw; 
 działalność badawczo – rozwojowa; 
 inwestycje związane z ochroną środowiska. 

 
Europejski Fundusz Społeczny (EFS) współfinansuje działania Unii Europejskiej 
związane z polityką zatrudnienia i programami rozwoju zasobów ludzkich. Pomoc 
koncentrowana jest w najbiedniejszych regionach, w których niedostateczne 
wykształcenie oraz trudności w jego uzyskaniu są przyczyną degradacji 
ekonomicznej i społecznej. Fundusz wspiera inicjatywy przeciwdziałające 
bezrobociu, wpływające na wzrost przedsiębiorczości i zatrudnienia oraz 
kształtujące potencjał kadrowy lokalnych społeczności. Założenia funduszu 
szczególną troską obejmują równouprawnienie kobiety i problemy marginalizacji 
społecznej. Działania współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego 
zawarte są w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego 
(ZPORR) w Priorytecie 2 – „Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w 
regionach”. Są to następujące Działania: 
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 2.1 – rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i 

możliwości kształcenia ustawicznego w regionie; 
 2.2 – wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne; 
 2.3 – reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa; 
 2.4 – reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami 

restrukturyzacyjnymi; 
 2.5 – promocja przedsiębiorczości; 
 2.6 – regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy. 

 
Większość zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych ujętych w ramach Strategii 
Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki, a zwłaszcza w Planie Rozwoju Lokalnego będą 
realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego. Szczególne znaczenie ma Priorytet 3 – „Rozwój Lokalny”. Celem 
tego priorytetu, współfinansowanego z Europejskiego Fundusz Rozwoju 
Regionalnego, jest aktywizacja społeczna i gospodarcza obszarów zagrożonych 
marginalizacją, w celu umożliwienia im włączenia się w procesy rozwojowe kraju i 
Europy. Cele szczegółowe obejmują: 
 wsparcie lokalnych i regionalnych centrów, które w znaczący sposób wpływają 

na ekonomiczną i społeczną aktywność ich otoczenia; 
 wykorzystanie możliwości związanych z realizacją inwestycji 

infrastrukturalnych i wparcia dla zasobów ludzkich i przedsiębiorstw 
realizowanych w ramach priorytetu 1 (rozbudowa i modernizacja infrastruktury 
służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów) oraz 2 (wzmocnienie 
rozwoju zasobów ludzkich w regionach), jak również działań realizowanych w 
ramach Sektorowych Programów Operacyjnych (SPO); 

 zwiększenie możliwości zatrudnienia, edukacji i ochrony zdrowia dla 
społeczności lokalnych, poprzez poprawę stanu infrastruktury; 

 tworzenie przyjaznego środowiska rozwoju dla mikroprzedsiębiorstw; 
 wykorzystanie potencjału turystycznego, sportowego i kulturowego, 

historycznego i przyrodniczego, poprzez rozwój i poprawę stanu infrastruktury 
turystycznej, wypoczynkowej, a także obiektów kulturowych; 

 zwiększenie atrakcyjności obszarów wiejskich dla inwestorów lokalnych i 
inwestorów zewnętrznych; 

 poprawa jakości środowiska; 
 zapobieganie problemom społecznym. 

 
Wśród działań zawartych w priorytecie 3 (rozwój lokalny), znaczenie dla Gminy 
Dobrzeń Wielki będą miały działania: 
 3.1 – obszary wiejskie; 
 3.5 – lokalna infrastruktura społeczna. 

 
Działanie 3.1 – obszary wiejskie: inwestycje współfinansowane z EFRR będą 
wynikały z Planu Rozwoju Lokalnego i będą prowadziły do wzrostu zatrudnienia 
poza rolnictwem. Wsparcie będzie dotyczyło następujących obszarów: 
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 zaopatrzenie w wodę, systemy odprowadzania i oczyszczania ścieków; 
 lokalna infrastruktura drogowa (drogi powiatowe i gminne); 
 gospodarka odpadami na obszarach małych miast i wsi, likwidacja „dzikich” 

wysypisk; 
 kompleksowe zagospodarowanie terenów dla celów inwestycyjnych; 
 pozyskiwanie energii poprzez tworzenie lokalnych systemów odnawialnych 

źródeł energii, zwiększanie efektywności zużycia energii w budynkach 
publicznych; 

 ochrona powietrza (w tym modernizacja i rozbudowa publ9cznych systemów 
ciepłowniczych w celu redukcji emisji i poprawy efektywności wykorzystania 
energii); 

 lokalna infrastruktura przeciwpowodziowa; 
 lokalna infrastruktura turystyczna i kulturalna (w tym ulepszenie i rewitalizacja 

dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego) o szczególnym potencjale we 
wspieraniu wzrostu gospodarczego na lokalną skalę; 

 systemy informacji turystycznej i kulturalnej. 
 
Działanie 3.5 – lokalna infrastruktura społeczna: głównym celem Działania 3.5 
jest poprawa jakości infrastruktury społecznej, w tym lokalnej infrastruktury 
edukacyjnej i ochrony zdrowia, szczególnie w kontekście zwalczania dysproporcji 
pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi. Wsparcie będzie dotyczyło 
następujących obszarów: 
 budowa, rozbudowa, modernizacja i wyposażenie lokalnej infrastruktury 

edukacyjnej (przedszkola, szkoły i placówki edukacyjne działające w systemie 
oświaty), a w szczególności: 

-  sale dydaktyczne; 
-  biblioteki; 
-  obiekty sportowe; 
-  laboratoria; 
-  poprawa wyposażenia edukacyjnego (z wyjątkiem zakupu komputerów) w 

przedszkolach, szkołach i placówkach edukacyjnych działających w 
systemie oświaty;  

-  budowa, modernizacja i wyposażenie bazy socjalnej dla uczniów; 
-  modernizacja i wyposażenie podstawowej infrastruktury ochrony zdrowia 

(ośrodki zdrowia). Wsparcie będzie skierowane na podniesienie jakości 
służby zdrowia nie zaś na zwiększenie wielkości tego sektora; 

-  publiczne obiekty sportowe i rekreacyjne. 
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7. 4. Sposoby finansowania zadań strategicznych w ramach Strategii 
Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki. 
 
TABELA 90: Gmina Dobrzeń Wielki – główne źródła finansowania zadań ujętych w 
Strategii Rozwoju. 
 

Nr 
zadania 

 

 
Nazwa zadania 

 
Źródła finansowania 

1 2 3 
 

 
 

A.I.1. 

Opracowanie koncepcji 
architektoniczno – urbanistycznej 
centrum usługowego w Dobrzeniu 
Wielkim oraz mniejszych centrów 
w pozostałych miejscowościach 

 budżet gminy; 
 inwestor. 

 

A.I.2. Stworzenie systemu 
wszechstronnej promocji gminy 

 budżet gminy; 
 Unia Europejska. 

A.I.3. Przygotowanie oferty terenów  
pod budownictwo mieszkaniowe 

 budżet gminy; 
 właściciele gruntów. 

 
A.I.4. 

Kontynuacja i poszerzenie 
współpracy partnerskiej  

z zagranicznymi gminami 

 bezinwestycyjnie. 

 
 

A.I.5. 

 
Realizacja programów  

modernizacji wsi w oparciu  
o fundusze pomocowe 

 budżet gminy; 
 właściciele obiektów; 
 Urząd Marszałkowski 
 Unia Europejska; 
 programy pomocowe; 

 
A.I.6. 

Wspieranie tworzenia gospodarstw 
specjalistycznych, 

agroturystycznych i ekologicznych

 budżet gminy; 
 inwestor; 
 Unia Europejska. 

 
A.I.7. 

Przybliżenie społeczeństwu gminy 
problematyki uzyskania przez wieś 

Dobrzeń Wielki praw miejskich 

 budżet gminy. 

 
 

A.II.1. 

Stworzenie warunków do 
powstania partnerstwa publiczno – 

prywatnego w celu realizacji 
infrastruktury technicznej na 
terenach przewidzianych pod 

inwestycje 

 budżet gminy; 
 inwestor; 
 Unia Europejska. 

 

A.II.2. Prowadzenie marketingu  
terenów inwestycyjnych 

 budżet gminy; 
 właściciele gruntów. 

A.II.3. Dokończenie budowy  
sieci kanalizacyjnej 

 budżet gminy; 
 Unia Europejska. 
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1 2 3 
 

A.II.4. 
Rozwój sieci teleinformatycznych – 

działania w kierunku dostępu do 
szerokopasmowego internetu 

 operatorzy telekomunikacyjni.

 
A.II.5. 

Opracowanie „Planu zaopatrzenia 
gminy w ciepło, gaz i energię 

elektryczną” 

 budżet gminy. 

A.III.1. Modernizacja obiektów szkolnych  budżet gminy; 
 Unia Europejska. 

 
A.III.2. 

Utrzymanie obecnej sieci placówek 
szkolnych, z dostosowaniem do 

zmieniających się potrzeb 

 budżet gminy. 

A.IV.1. Rozbudowa  
Gminnego Ośrodka Kultury 

 budżet gminy; 
 Unia Europejska. 

 
A.IV.2. 

 
Modernizacja świetlic wiejskich 

 budżet gminy; 
 Urząd Marszałkowski; 
 Unia Europejska. 

 
A.IV.3. 

 
Unowocześnienie obiektów  

sportowych 

 budżet gminy; 
 Urząd Marszałkowski; 
 Unia Europejska; 
 Totalizator Sportowy. 

 
A.IV.5. 

Zagospodarowanie 
ogólnodostępnych plenerowych 

terenów otwartych 

 budżet gminy; 
 inwestor; 
 Unia Europejska. 

 
B.I.1. 

Opracowanie długofalowej polityki 
współpracy pomiędzy Urzędem 

Gminy a lokalnymi 
przedsiębiorcami 

 bezinwestycyjnie. 
 

 
B.I.2. 

 
Budowa krytej pływalni 

 budżet gminy; 
 inwestor; 
 Urząd Marszałkowski; 
 Unia Europejska. 

 
B.I.3. 

 
Rozwój ekologicznych systemów 

ogrzewania 

 budżet gminy; 
 inwestor; 
 WFOŚ24; 
 Unia Europejska. 

 
B.I.4. 

Dostosowanie profilu szkolnictwa 
ponadgimnazjalnego o potrzeb 

lokalnych przedsiębiorców 

 budżet gminy; 
 lokalni przedsiębiorcy. 

 
B.II.1. 

Zagospodarowanie terenów  
rekreacyjnych 

 budżet gminy; 
 inwestor; 
 Unia Europejska. 

                                                           
24 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska.  
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1 2 3 
 
 

B.II.2. 

 
 

Zagospodarowanie terenów 
wzdłuż cieków wodnych 

 RZGW25; 
 WZMIUW26; 
 budżet gminy; 
 właściciele gruntów; 
 inwestor; 
 Unia Europejska 

 
B.II.3. 

Realizacja zapisów gminnego 
Programu Ochrony Środowiska 

oraz Planu Gospodarki Odpadami 

 według źródeł wskazanych w 
POŚ i PGO 

 
B.II.4. 

Inwentaryzacja przyrodnicza  
obszaru gminy 

 budżet gminy; 
 WKP27; 
 Unia Europejska. 

 
B.II.5. 

Rozwój sieci obszarów prawnie 
chronionych zgodnie z postulatami 

gminnego Programu Ochrony 
Środowiska 

 budżet gminy; 
 Nadleśnictwo Kup; 
 Urząd Wojewódzki. 

 
C.I.1. 

 
Budowa drogi tranzytowej 

 Zarząd Dróg Wojewódzkich; 
 Zarząd Dróg Powiatowych; 
 Unia Europejska. 

 
C.I.2. 

Budowa dróg lokalnych dla obsługi 
mieszkańców oraz dróg użytku 

rolnego 

 budżet gminy; 
 Unia Europejska. 

 
 

C.I.3. 
 

Modernizacja dróg dla potrzeb 
lokalnych przedsiębiorców 

 budżet gminy; 
 Zarząd Dróg Wojewódzkich; 
 Zarząd Dróg Powiatowych; 
 Unia Europejska. 

 
C.I.4. 

 
Rozwój sieci ścieżek rowerowych 

 budżet gminy; 
 budżet powiatu; 
 PTTK28; 
 Unia Europejska. 

 
 

C.I.5. 

 
Budowa stacji przeładunkowej na 

Odrze w Borkach 

 budżet centralny; 
 Urząd Wojewódzki; 
 RZGW; 
 Inwestor; 
 Unia Europejska. 

 
C.II.1. 

Realizacja programu 
zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego 
 

 RZGW; 
 Unia Europejska. 

                                                           
25 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej; 
26 Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. 
27 Wojewódzki Konserwator Przyrody. 
28 Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze.  
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1 2 3 
C.II.2. Modernizacja  

urządzeń melioracyjnych 
 WZMiUW; 
 właściciele gruntów. 
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8. Harmonogram realizacji zadań strategicznych. 
 
Podczas prac nad Strategią Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki ustalono, że zadania 
strategiczne będą realizowane w latach 2006 – 2013. Jednocześnie postanowiono, 
że harmonogram przedsięwzięć podzielony zostanie na trzy okresy czasowe: 
 
I – lata 2006 – 2007 ; II – lata 2008 – 2010 ; III – lata 2011 – 2013. 
 
Kierując się realiami budżetowymi gminy oraz pierwszym okresem korzystania z 
unijnych środków strukturalnych, do I okresu (to jest na lata 2006 – 2007) 
przydzielono wszystkie zadania strategiczne, na które planuje pozyskać się 
dofinansowanie unijne, a także zadania realizowane bezinwestycyjnie oraz te bez 
realizacji których osiągnięcie celów strategicznych do 2013 roku będzie mało 
prawdopodobne. Zadania strategiczne zakwalifikowane do okresu II, to jest na lata 
2008 – 2010 są kontynuacją przedsięwzięć wcześniejszych, bądź rozpoczęcie ich 
realizacji uzależnione jest od zakończenia zadań z etapu I. W etapie III, to jest 
pomiędzy rokiem 20011 a 2013, znajdują się głównie kontynuacje zadań, których 
realizacja rozpoczęła się w latach 2008 – 2010. Rola Urzędu Gminy w procesie 
realizacji poszczególnych zadań oznaczona jest następującymi symbolami: I – rola 
inspirująca, WS – rola wspierająca, W – rola wykonawcza. 
 
TABELA 91: Gmina Dobrzeń Wielki – harmonogram realizacji zadań 
strategicznych. 
 

Lata Nr  
zadania 

Nazwa zadania 
2006-2007 2008-2010 2011-2013

1 2 3 4 5 
 
 

A.I.1. 

Opracowanie koncepcji 
architektoniczno – urbanistycznej 
centrum usługowego w Dobrzeniu 
Wielkim oraz mniejszych centrów 
w pozostałych miejscowościach 

  
 

W 

 

A.I.2. Stworzenie systemu 
wszechstronnej promocji gminy 

W   

A.I.3. Przygotowanie oferty terenów  
pod budownictwo mieszkaniowe 

I , WS , W   

 
A.I.4. 

Kontynuacja i poszerzenie 
współpracy partnerskiej  

z zagranicznymi gminami 

 
W 

 
 

 
W 

 

 
A.I.5. 

Realizacja programów 
modernizacji wsi w oparciu  

o fundusze pomocowe 

 
I , WS , W

  
I, WS , W 

 
I , WS , W



Gmina Dobrzeń Wielki                                                                                                             Strona 204 

STRATEGIA ROZWOJU 
REGIOPLAN sp. z o.o.                                            Wrocław                                     31 października 2006 

 
 
 

1 2 3 4 5 
 

A.I.6. 
Wspieranie tworzenia gospodarstw 

specjalistycznych, 
agroturystycznych i ekologicznych

 
I , WS 

 
I , WS 

 

 
A.I.7. 

Przybliżenie społeczeństwu gminy 
problematyki uzyskania przez wieś 

Dobrzeń Wielki praw miejskich 

  
W 

 

 
 

A.II.1. 

Stworzenie warunków do  
powstania partnerstwa  

publiczno – prywatnego w celu 
realizacji infrastruktury technicznej 
na terenach przewidzianych pod 

inwestycje 

 
 

W 

 
 

W 

 

A.II.2. Prowadzenie marketingu  
terenów inwestycyjnych 

W , WS W , WS W , WS 

A.II.3. Dokończenie budowy  
sieci kanalizacyjnej 

W   

 
A.II.4. 

Rozwój sieci teleinformatycznych – 
działania w kierunku dostępu do 

szerokopasmowego internetu 

 
I , WS 

 
I , WS 

 

 
A.II.5. 

Opracowanie „Planu zaopatrzenia 
gminy w ciepło, gaz i energię 

elektryczną” 

 
W 

 

  

A.III.1. Modernizacja obiektów szkolnych W W  
 

A.III.2. 
Utrzymanie obecnej sieci placówek 

szkolnych, z dostosowaniem do 
zmieniających się potrzeb 

 
W 

 
W 

 
W 

A.IV.1. Rozbudowa  
Gminnego Ośrodka Kultury 

 W  

A.IV.2. Modernizacja  
świetlic wiejskich 

W W  

A.IV.3. Unowocześnienie obiektów 
sportowych 

W W W 

 
A.IV.5. 

Zagospodarowanie  
ogólnodostępnych plenerowych  

terenów otwartych 

  
I , WS , W 

 
I , WS , W

 
B.I.1. 

Opracowanie długofalowej  
polityki współpracy pomiędzy  

Urzędem Gminy  
a lokalnymi przedsiębiorcami 

 
W 

  

B.I.2. Budowa  
krytej pływalni 

 I , WS , W I , WS , W
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1 2 3 4 5 
B.I.3. Rozwój ekologicznych 

 systemów ogrzewania 
I , WS I , WS I , WS 

 
B.I.4. 

Dostosowanie profilu szkolnictwa 
ponadgimnazjalnego o potrzeb 

lokalnych przedsiębiorców 

 
I , WS 

 
I , WS 

  
I , WS 

B.II.1. Zagospodarowanie terenów  
rekreacyjnych 

 I , WS , W I , WS , W

B.II.2. Zagospodarowanie terenów 
wzdłuż cieków wodnych 

 I , WS , W I , WS , W

 
B.II.3. 

Realizacja zapisów gminnego 
Programu Ochrony Środowiska 

oraz Planu Gospodarki Odpadami

 
W 

 
W 

 
W 

 
B.II.4. 

Inwentaryzacja przyrodnicza  
obszaru gminy 

 WS , W  

 
B.II.5. 

Rozwój sieci obszarów prawnie 
chronionych zgodnie z postulatami 

gminnego Programu Ochrony 
Środowiska 

  
WS , W 

 
WS , W 

C.I.1. Budowa drogi tranzytowej  I , WS  
 

C.I.2. 
Budowa dróg lokalnych dla obsługi 

mieszkańców oraz dróg użytku 
rolnego 

 
W 

 
W 

 
W 

C.I.3. Modernizacja dróg dla potrzeb 
lokalnych przedsiębiorców 

I , WS , W I , WS , W  

C.I.4. Rozwój sieci ścieżek rowerowych WS , W WS , W  
C.I.5. Budowa stacji przeładunkowej na 

Odrze w Borkach 
  I , WS 

C.II.1. Realizacja programu 
zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego 

I , WS I , WS I , WS 

C.II.2. Modernizacja  
urządzeń melioracyjnych 

I , WS I , WS I , WS 
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1. Lista zadań i projektów Planu Rozwoju Lokalnego. 
 
Niniejszy rozdział jest jednym z najważniejszych elementów Strategii Rozwoju 
Gminy Dobrzeń Wielki. Przedstawia on listę zadań i projektów, które będą 
realizowane na terenie gminy. Poniżej znajduje się wykaz proponowanych 
inwestycji, których realizacja nastąpi w latach 2006 – 2013. 
 
1. 1. Wykaz proponowanych inwestycji w latach 2006 – 2009. 
 
1. Budowa infrastruktury pod nowe tereny mieszkaniowe i przemysłowe. 
2. Budowa obwodnicy drogowej gminy Dobrzeń Wielki. 
3. Realizacja kompleksowych placów zabaw. 
4. Urządzenie terenów sportowo – rekreacyjnych. 
 
1. 2. Wykaz proponowanych inwestycji w latach 2007 – 2009. 
 
1. Budowa alternatywnych dróg komunikacyjnych. 
 
1. 3. Wykaz proponowanych inwestycji w latach 2007 – 2010. 
 
1. Budowa sieci cieplnej. 
 
1. 4. Wykaz proponowanych inwestycji w latach 2007 – 2013. 
 
1. Budowa oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim. 
2. Modernizacja obiektów kultury. 
3. Modernizacja obiektów szkolnych. 
4. Renowacja dóbr kultury. 
5. Realizacja inwestycji uzupełniających modernizację zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego. 
 
1. 5. Wykaz proponowanych inwestycji w latach 2008 – 2009.  
 
1. Budowa portu turystycznego w Dobrzeniu Wielkim. 
2. Budowa mieszkań socjalnych. 
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2. Dokumentacja zadań i projektów. 
 
Budowa infrastruktury pod nowe tereny mieszkaniowe i przemysłowe. 
 
Zadanie obejmuje budowę: sieci wodociągowych, sieci kanalizacyjnych, dróg 
dojazdowych oraz wykup terenów pod drogi i place na obszarach przeznaczonych 
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo 
mieszkaniowe i aktywności produkcyjno – usługowe. 
 
Charakter zadania: rozwój systemu komunikacji i infrastruktury. 
 
Zgodność ze Strategią Wojewódzką: cel strategiczny (B) – rozbudowa i 
modernizacja infrastruktury technicznej oraz istniejącego potencjału 
gospodarczego; cel operacyjny (3) – pełna dostępność mediów technicznych oraz 
cel strategiczny (D) – restrukturyzacja rolnictwa i rozbudowa sektora przetwórstwa 
rolno – spożywczego oraz wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich i małych 
miast; cel operacyjny (9) – budowa infrastruktury technicznej dla rozwoju 
osadnictwa i inwestycji. 
 
Zgodność ze Strategią Powiatową: cel główny (D) – ożywienie i rozwój 
gospodarki; cel szczegółowy (D1) – przygotowanie i promocje terenów 
inwestycyjnych. 
 
Zgodność ze Strategią Gminną: zadania: przygotowanie oferty terenów pod 
budownictwo mieszkaniowe oraz prowadzenie marketingu terenów inwestycyjnych. 
 
Budowa obwodnicy drogowej gminy Dobrzeń Wielki. 
 
Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacyjne, między innymi w związku z 
wykupem terenów na odcinku 18 km i powierzchni około 90 ha. 
 
Charakter zadania: rozwój systemu komunikacji i infrastruktury, poprawa 
warunków i jakości życia mieszkańców oraz poprawa stanu środowiska 
naturalnego. 
 
Zgodność ze Strategią Wojewódzką: cel strategiczny (B) – rozbudowa i 
modernizacja infrastruktury technicznej oraz istniejącego potencjału 
gospodarczego; cel operacyjny (1) – wysoki standard infrastruktury 
komunikacyjnej. 
 
Zgodność ze Strategią Powiatową: cel główny (E) – stworzenie kompleksowego, 
nowoczesnego systemu łączności oraz połączeń drogowych, wodnych i lotniczych; 
cele szczegółowe: (E1) – budowa funkcjonalnego układu komunikacyjnego – 
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sprawnego, szybkiego, bezpiecznego i nieuciążliwego dla mieszkańców oraz (E2) 
– modernizacja dróg powiatowych i wojewódzkich. 
 
Zgodność ze Strategią Gminną: zadanie – budowa drogi tranzytowej. 
 
Realizacja kompleksowych placów zabaw. 
 
Zadanie obejmuje budowę ogólnodostępnych placów zabaw dla dzieci i młodzieży 
w miejscowościach: Chróścice, Czarnowąsy, Dobrzeń Wielki i Kup. 
 
Charakter zadania: poprawa warunków i jakości życia mieszkańców. 
 
Zgodność ze Strategią Wojewódzką: cel strategiczny (F) – poprawa warunków 
życia w regionie; cel operacyjny (3) – wspieranie lokalnych centrów rozwojowych. 
 
Zgodność ze Strategią Powiatową: cel główny (G) – dobrze wykształceni 
mieszkańcy, mający dostęp do niezbędnej i odpowiednio zorganizowanej 
infrastruktury społecznej; cel szczegółowy (G8) – poprawa bezpieczeństwa 
publicznego. 
 
Zgodność ze Strategią Gminną: zadanie – zagospodarowanie terenów 
rekreacyjnych. 
 
Urządzenie terenów sportowo – rekreacyjnych. 
 
Zadanie obejmuje szereg inwestycji związanych z zagospodarowaniem terenów 
sportowych, rekreacyjnych i zielonych w celu udostępnienia ich dla mieszkańców 
gminy. 
 
Charakter zadania: poprawa warunków i jakości życia mieszkańców. 
 
Zgodność ze Strategią Wojewódzką: cel strategiczny (F) – poprawa warunków 
życia w regionie; cel operacyjny (3) – wspieranie lokalnych centrów rozwojowych. 
 
Zgodność ze Strategią Powiatową: cel główny (F) – ochrona i wykorzystanie 
zespołów przyrodniczo – krajobrazowych w celach turystyczno – rekreacyjnych i 
naukowych; cele szczegółowe: (F2) – zagospodarowanie kompleksów 
przyrodniczo – krajobrazowych oraz jezior, stawów i zbiorników wodnych dla 
potrzeb turystycznych, rekreacyjnych i naukowych oraz (F6) – dbałość o porządek, 
ład oraz estetykę miejscowości i posesji. 
 
Zgodność ze Strategią Gminną: zadania: unowocześnienie obiektów sportowych, 
zagospodarowanie ogólnodostępnych plenerowych terenów otwartych, 
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zagospodarowanie terenów rekreacyjnych, zagospodarowanie terenów wzdłuż 
cieków wodnych oraz rozwój sieci ścieżek rowerowych. 
 
 
 
 
Budowa alternatywnych dróg komunikacyjnych. 
 
Zadanie obejmuje budowę dodatkowych dróg gminnych łączących poszczególne 
miejscowości gminy. Będą to inwestycje: 
 Dobrzeń Wielki – Dobrzeń Mały – 1 km; 
 Chróścice – Dobrzeń Wielki – 1,5 km; 
 Borki – Dobrzeń Mały – 1,5 km; 
 Dobrzeń Mały – Brzezie – 1,5 km.  

 
Charakter zadania: rozwój systemu komunikacji i infrastruktury, poprawa 
warunków i jakości życia mieszkańców oraz poprawa stanu środowiska 
naturalnego. 
 
Zgodność ze Strategią Wojewódzką: cel strategiczny (B) – rozbudowa i 
modernizacja infrastruktury technicznej oraz istniejącego potencjału 
gospodarczego; cel operacyjny (1) – wysoki standard infrastruktury komunikacyjnej 
oraz cel strategiczny (D) – restrukturyzacja rolnictwa i rozbudowa sektora 
przetwórstwa rolno – spożywczego oraz wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich 
i małych miast; cel operacyjny (9) – budowa infrastruktury technicznej dla rozwoju 
osadnictwa i inwestycji. 
 
Zgodność ze Strategią Powiatową: cel główny (E) – stworzenie kompleksowego, 
nowoczesnego systemu łączności oraz połączeń drogowych, wodnych i lotniczych; 
cel szczegółowy (E1) – budowa funkcjonalnego układu komunikacyjnego – 
sprawnego, szybkiego, bezpiecznego i nieuciążliwego dla mieszkańców. 
 
Zgodność ze Strategią Gminną: budowa dróg lokalnych dla obsługi mieszkańców 
oraz dróg użytku rolnego. 
 
Budowa sieci cieplnej. 
 
Zadanie obejmuje budowę sieci cieplnych na terenie całej gminy na bazie ciepła 
wytwarzanego przez BOT Elektrownię Opole SA. 
 
Charakter zadania: rozwój systemu komunikacji i infrastruktury, poprawa 
warunków i jakości życia mieszkańców oraz poprawa stanu środowiska 
naturalnego. 
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Zgodność ze Strategią Wojewódzką: cel strategiczny (B) – rozbudowa i 
modernizacja infrastruktury technicznej oraz istniejącego potencjału 
gospodarczego; cele operacyjne: (3) – pełna dostępność mediów technicznych 
oraz (4) – systematyczna poprawa stanu środowiska przyrodniczego. 
 
Zgodność ze Strategią Powiatową: cel główny (A) – rozwiązanie problemów 
gospodarki wodno – ściekowej, ochrony powietrza i zagospodarowania odpadów; 
cel szczegółowy (A4) – ochrona powietrza. 
 
Zgodność ze Strategią Gminną: zadanie – rozwój ekologicznych systemów 
ogrzewania. 
 
Budowa oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim. 
 
Zadanie obejmuje budowę nowej, mechaniczno – biologicznej oczyszczalni 
ścieków w Dobrzeniu Wielkim o docelowej przepustowości 2700 m³/dobę. 
 
Charakter zadania: rozwój systemu komunikacji i infrastruktury, poprawa 
warunków i jakości życia mieszkańców oraz poprawa stanu środowiska 
naturalnego. 
 
Zgodność ze Strategią Wojewódzką: cel strategiczny (B) – rozbudowa i 
modernizacja infrastruktury technicznej oraz istniejącego potencjału 
gospodarczego; cel operacyjny (3) – systematyczna poprawa stanu środowiska 
przyrodniczego oraz cel strategiczny (D) – restrukturyzacja rolnictwa i rozbudowa 
sektora przetwórstwa rolno – spożywczego oraz wielofunkcyjny rozwój obszarów 
wiejskich i małych miast; cel operacyjny (9) – budowa infrastruktury technicznej dla 
rozwoju osadnictwa i inwestycji. 
 
Zgodność ze Strategią Powiatową: cel główny (A) – rozwiązanie problemów 
gospodarki wodno – ściekowej, ochrony powietrza i zagospodarowania odpadów; 
cel szczegółowy (A1) – modernizacja i rozbudowa systemów wodno – 
kanalizacyjnych. 
 
Zgodność ze Strategią Gminną: zadanie – dokończenie budowy sieci 
kanalizacyjnej. 
 
Modernizacja obiektów kultury.  
 
Zadanie obejmuje szereg inwestycji związanych z modernizacją gminnej sieci 
placówek świadczących usługi kulturalne.  
 
Charakter zadania: poprawa stanu środowiska kulturowego oraz poprawa 
warunków i jakości życia mieszkańców. 
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Zgodność ze Strategią Wojewódzką: cel strategiczny (F) – poprawa warunków 
życia w regionie; cel operacyjny (5) – rozwój instytucji oświaty, zdrowia i kultury dla 
podniesienia standardu życia. 
 
Zgodność ze Strategią Powiatową: cel główny (G) – dobrze wykształceni 
mieszkańcy, mający dostęp do niezbędnej i odpowiednio zorganizowanej 
infrastruktury społecznej; cele szczegółowe: (G4) – doskonalenie systemu edukacji 
szkolnej i pozaszkolnej oraz (G7) – ochrona i kultywowanie tradycji oraz wspieranie 
inicjatyw twórczych rozwijających kulturę regionu. 
 
Zgodność ze Strategią Gminną: zadanie: rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury, 
modernizacja świetlic wiejskich oraz rozbudowa i modernizacja bibliotek. 
 
Modernizacja obiektów szkolnych. 
 
Zadanie obejmuje szereg inwestycji związanych z modernizacją gminnej sieci 
placówek szkolno – edukacyjnych. 
 
Charakter zadania: rozwój systemu infrastruktury oraz poprawa warunków i 
jakości życia mieszkańców. 
 
Zgodność ze Strategią Wojewódzką: cel strategiczny (F) – poprawa warunków 
życia w regionie; cel operacyjny (5) – rozwój instytucji oświaty, zdrowia i kultury dla 
podniesienia standardu życia. 
 
Zgodność ze Strategią Powiatową: cel główny (G) – dobrze wykształceni 
mieszkańcy, mający dostęp do niezbędnej i odpowiednio zorganizowanej 
infrastruktury społecznej; cel szczegółowy (G4) – doskonalenie systemu edukacji 
szkolnej i pozaszkolnej. 
 
Zgodność ze Strategią Gminną: modernizacja obiektów szkolnych. 
 
Renowacja dóbr kultury. 
 
Zadanie obejmuje inwestycje mające na celu renowację i rewitalizację obiektów 
zabytkowych (kościoły, kapliczki, plebanie, itp.) oraz powstanie obiektu 
muzealnego kultywującego tradycje regionu. 
 
Charakter zadania: poprawa stanu środowiska kulturowego oraz poprawa 
warunków i jakości życia mieszkańców. 
 
Zgodność ze Strategią Wojewódzką: cel strategiczny (F) – poprawa warunków 
życia w regionie; cel operacyjny (5) – rozwój instytucji oświaty, zdrowia i kultury dla 
podniesienia standardu życia oraz cel strategiczny (A) – dobrze wykształcone 
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społeczeństwo; cel operacyjny (2) – integracja i rozwój tożsamości wielokulturowej 
społeczności regionalnej. 
 
Zgodność ze Strategią Powiatową: cel główny (G) – dobrze wykształceni 
mieszkańcy, mający dostęp do niezbędnej i odpowiednio zorganizowanej 
infrastruktury społecznej; cel szczegółowy (G7) – ochrona i kultywowanie tradycji 
oraz wspieranie inicjatyw twórczych rozwijających kulturę regionu. 
 
Zgodność ze Strategią Gminną: realizacja programów modernizacji wsi w 
oparciu o fundusze pomocowe. 
Realizacja inwestycji uzupełniających modernizację zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego. 
 
Zadanie obejmuje szereg inwestycji towarzyszących modernizacji systemu 
zabezpieczenia przeciwpowodziowego realizowanego przez Skarb Państwa, np.: 
budowa dróg dojazdowych do użytków rolnych, budowa ścieżek rowerowych na 
wałach przeciwpowodziowych, itp. 
 
Charakter zadania: rozwój systemu komunikacji i infrastruktury, poprawa 
warunków i jakości życia mieszkańców oraz poprawa stanu środowiska 
naturalnego. 
 
Zgodność ze Strategią Wojewódzką: cel strategiczny (B) – rozbudowa i 
modernizacja infrastruktury technicznej oraz istniejącego potencjału 
gospodarczego; cel operacyjny (5) – zabezpieczenie przeciwpowodziowe Odry  
 
Zgodność ze Strategią Powiatową: cel główny (B) – zagospodarowanie 
zbiorników wodnych i rzek; cele szczegółowe: (B1) – regulacja rzek oraz 
rekonstrukcja systemów wodno – melioracyjnych oraz (B4) – współdziałanie 
samorządów lokalnych na rzecz oczyszczenia i wykorzystania Odry. 
 
Zgodność ze Strategią Gminną: zadania: zagospodarowanie terenów 
rekreacyjnych, zagospodarowanie terenów wzdłuż cieków wodnych, rozwój sieci 
ścieżek rowerowych, realizacja programu zabezpieczenia przeciwpowodziowego 
oraz modernizacja urządzeń melioracyjnych. 
 
Budowa portu turystycznego w Dobrzeniu Wielkim. 
 
Zadanie ma na celu budowę infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w celu 
wykorzystania rzeki Odry do celów turystycznych i sportowo – rekreacyjnych. 
 
Charakter zadania: rozwój systemu komunikacji i infrastruktury. 
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Zgodność ze Strategią Wojewódzką: cel strategiczny (C) – aktywizacja 
gospodarcza regionu z wykorzystaniem europejskiego korytarza transportowego 
przebiegającego przez województwo opolskie; cel operacyjny (3) – rzeka Odra 
międzynarodową drogą wodną. 
 
Zgodność ze Strategią Powiatową: cel główny (B) – zagospodarowanie 
zbiorników wodnych i rzek; cel szczegółowy (B3) – zagospodarowanie i 
zwiększenie atrakcyjności terenów turystycznych przylegających do zbiorników 
wodnych. 
 
Zgodność ze Strategią Gminną: zagospodarowanie terenów rekreacyjnych oraz 
zagospodarowanie terenów wzdłuż cieków wodnych. 
 
Budowa mieszkań socjalnych. 
 
Zadanie obejmuje inwestycje związane z budową komunalnych mieszkań 
socjalnych. 
 
Charakter zadania: rozwój systemu infrastruktury, poprawa warunków i jakości 
życia mieszkańców, w tym zmiany w strukturze zamieszkania. 
 
Zgodność ze Strategią Wojewódzką: cel strategiczny (F) – poprawa warunków 
życia w regionie; cel operacyjny (4) – rozwój budownictwa mieszkaniowego. 
 
Zgodność ze Strategią Powiatową: cel główny (G) – dobrze wykształceni 
mieszkańcy, mający dostęp do niezbędnej i odpowiednio zorganizowanej 
infrastruktury społecznej; cel szczegółowy (G9) – rozwój „przyjaznego” 
budownictwa mieszkaniowego. 
 
Zgodność ze Strategią Gminną: przygotowanie oferty terenów pod budownictwo 
mieszkaniowe. 
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3. Finansowanie zadań Planu Rozwoju Lokalnego. 
 
TABELA 0: Gmina Dobrzeń Wielki – wykaz proponowanych inwestycji w latach 2006–2013 wynikających z Planu Rozwoju Lokalnego ze wskazaniem źródeł finansowania. 
 
 

Lata 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 

Nazwa  

inwestycji 

Planowany 

termin 

realizacji 

Szacunkowe 

nakłady  

w tyś. PLN środki 

własne

środki 

UE i in. 

środki 

własne

środki 

UE i in.

środki 

własne

środki 

UE i in.

środki 

własne 

środki 

UE i in.

środki 

własne

środki 

UE i in.

środki 

własne

środki 

UE i in.

środki 

własne

środki 

UE i in.

środki 

własne 

środki 

UE i in. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Budowa infrastruktury 

pod nowe tereny 

 mieszkaniowe i 

przemysłowe 

 

2006–2009 

 

4000 

 

500 

 

500 

 

500 

 

500 

 

500 

 

500 

 

500 

 

500 

        

Budowa obwodnicy 

drogowej gminy  

Dobrzeń Wielki  

(dokumentacja) 

 

2006-2009 

 

400 

 

100 

  

100 

  

100 

  

100 

         

Realizacja 

kompleksowych palców 

zabaw 

2006-2009 400 50 50 50 50 50 50 50 50         

Urządzenie terenów 2006-2009 4000 250 750 250 750 250 750 250 750         
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sportowo – rekreacyjnych 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Budowa alternatywnych 

dróg komunikacyjnych 

2007-2009 6000   1000 1000 1000 1000 1000 1000         

Budowa sieci cieplnej 2007-2010 80000   5000 15000 5000 15000 5000 15000 5000 15000       

Budowa oczyszczalni 

ścieków w Dobrzeniu 

Wielkim 

 

2007-2013 

 

10000 

 

   

700 

 

700 

 

700 

 

700 

 

700 

 

700 

 

700 

 

700 

 

700 

 

700 

 

700 

 

700 

 

700 

 

700 

Modernizacja obiektów 

kultury 

2007-2013 15000   1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 

Modernizacja obiektów 

szkolnych 

2007-2013 10000   700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 

Renowacja dóbr kultury 2007-2013 10000   700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 

Realizacja inwestycji 

uzupełniających 

modernizację 

zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego 

 

2007-2013 

 

15000 

   

428 

 

1712 

 

428 

 

1712 

 

428 

 

1712 

 

428 

 

1712 

 

428 

 

1712 

 

428 

 

1712 

 

428 

 

1712 

Budowa portu  

turystycznego w 

Dobrzeniu Wielkim 

 

2008-2009 

 

2000 

     

500 

 

500 

 

500 

 

500 

        

Budowa mieszkań 2008-2009 2000     500 500 500 500         
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socjalnych 
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4. Powiązania i rola Planu Rozwoju Lokalnego. 
 
4. 1. Powiązanie projektów z innymi działaniami realizowanymi na terenie 
gminy, powiatu i województwa. 
 
Wszystkie projekty zawarte w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Dobrzeń Wielki 
wykazują powiązania z działaniami realizowanymi na terenie gminy, powiatu i 
województwa. Szczegółowy charakter tych powiązań dotyczący spójności 
projektów Planu Rozwoju Lokalnego z działaniami realizowanymi oraz 
planowanymi na terenie gminy, powiatu i województwa przedstawia rozdział 2 
„Dokumentacja zadań i projektów” niniejszego dokumentu. 
 
Należy nadmienić, że gmina Dobrzeń Wielki posiada obecnie ważne miejscowe 
plany zagospodarowania przestrzennego na większości terenów objętych 
planowanymi inwestycjami wpisanymi do Planu Rozwoju Lokalnego. 
 
4. 2. Finansowanie. 
 
Szczegółowy wykaz zakresu finansowania projektów zawartych w Planie Rozwoju 
Lokalnego na lata 2006 – 2013 przedstawia rozdział 3 niniejszego dokumentu 
„Finansowanie zadań Planu Rozwoju Lokalnego”. Należy nadmienić, że środki 
przeznaczone na finansowanie projektów w 2006 i 2007 roku zostały 
zabezpieczone w gminnym budżecie. 
  
4. 3. Wskaźniki osiągnięć Planu Rozwoju Lokalnego. 
 
Realizacja projektów zawartych w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Dobrzeń 
Wielki umożliwi między innymi: 
 modernizację sieci wodociągowej; 
 budowę sieci kanalizacyjnej; 
 budowę oczyszczalni ścieków; 
 budowę sieci ciepłowniczych; 
 modernizację wybranych odcinków dróg gminnych; 
 budowę nowych odcinków dróg gminnych; 
 kompleksowe przygotowanie pod budowę obwodnicy drogowej gminy; 
 przygotowanie nowych terenów pod inwestycje w budownictwo mieszkaniowe 

i aktywności produkcyjne i usługowe; 
 budowę i modernizację obiektów sportowo – rekreacyjnych; 
 modernizację obiektów infrastruktury społecznej takich jak: placówki 

oświatowe i kulturalne;  
 renowację zabytków; 
 rozwój turystyki i rekreacji. 
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Dzięki skutecznej realizacji zamierzonych projektów zwiększy się dostępność 
urządzeń infrastruktury technicznej, zwłaszcza w dziedzinie zaopatrzenia w wodę, 
odprowadzaniu płynnych nieczystości, zaopatrzenia w ciepło oraz dostępności 
komunikacyjnej. Powyższe nie pozostanie również bez pozytywnego wpływu na 
funkcjonowanie środowiska naturalnego gminy. Modernizacja urządzeń sieci 
wodociągowej spowoduje podwyższenie standardu zasobów eksploatacyjnych 
ujęć, zwiększy ich wydajność oraz dostosuje infrastrukturę wodociągową do 
przepisów przeciwpożarowych. Natomiast dzięki budowie nowej, funkcjonalnej 
oczyszczalni ścieków rozwiązany zostanie problem bezpiecznej utylizacji płynnych 
nieczystości. Budowa sieci ciepłowniczych zlikwiduje problem indywidualnych 
kotłowni zasilanych paliwami obecnie uznawanymi za nieekologiczne i zagrażające 
środowisku. Realizacja projektów w dziedzinie komunikacji przygotuje tereny pod 
budowę obwodnicy drogowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 oraz umożliwi 
budowę około 5,5 km nowych dróg gminnych, odciążając tym samym nadmierny 
ruch pojazdów na dzisiejszych odcinkach dróg. Modernizacja i budowa obiektów 
infrastruktury społecznej takich jak: budynki szkolne i obiekty kulturalne zwiększy 
dostępność do usług kultury i sportu dla mieszkańców gminy, a w szczególności 
dzieci i młodzieży oraz unowocześni i poszerzy ich dzisiejszą ofertę. Zaś 
renowacja zabytków to jeden z etapów ochrony dziedzictwa kulturowego 
województwa opolskiego. Inwestycje z dziedziny sportu, rekreacji i turystyki to 
możliwość aktywnego wypoczynku dla mieszkańców gminy oraz podwaliny na 
przyszły rozwój sektora turystycznego skierowanego na przyjęcie osób spoza 
terenu gminy. 
 
Należy nadmienić, że plan działań dotyczący przyszłego funkcjonowania i 
wykorzystania sieci tego typu obiektów zawarty został w niniejszej Strategii 
Rozwoju oraz współtworzonej przez Gminę Dobrzeń Wielki Strategii Rozwoju 
Wspólnoty Opolskiej, potwierdzając tym samym przemyślaną, długofalową i spójną 
politykę samorządu lokalnego. Reasumując można stwierdzić, że Plan Rozwoju 
Lokalnego Gminy Dobrzeń Wielki jest dopełnieniem i jednocześnie szczegółowym 
wyrazem wcześniej podjętych koncepcji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gmina Dobrzeń Wielki                                                                                                             Strona 220 

STRATEGIA ROZWOJU 
REGIOPLAN sp. z o.o.                                            Wrocław                                     31 października 2006 

 
 
 
5. Realizacja założeń Strategii i Planu Rozwoju Lokalnego. 
 
5. 1. Reorganizacja pracy Urzędu Gminy. 
 
Realizacja większości zadań strategicznych oraz wszystkich projektów ujętych w 
Planie Rozwoju Lokalnego spoczywać będzie głównie na barkach Urzędu Gminy 
Dobrzeń Wielki. Ponadto pozostałe zadania będą wymagały jego wspomagającej 
lub inspirującej roli. Skuteczna realizacja ambitnie zarysowanych celów 
strategicznych i konkretnych projektów wymagać będzie reorganizacji pracy 
wewnątrz urzędu. Proces ten powinien być I etapem prac wdrażających w życie 
niniejszą Strategię wraz z Planem. 
 
Za poprawnie przeprowadzoną reorganizację należało będzie uznać proces 
polegający na odpowiednim dopasowaniu obecnej kadry urzędniczej, w zależności 
od wykształcenia i umiejętności, do realizacji lub roli nadzorczej nad konkretnymi 
zadaniami strategicznymi i projektami. Reorganizacja wymagać będzie mogła 
zarówno przetasowań kadrowych w ramach istniejących dziś wydziałów, jak 
również w zależności od potrzeb powołania nowej komórki zajmującej się 
wdrażaniem Strategii i Planu Rozwoju Lokalnego. Ze względu na obszerny zakres 
przewidywanych działań, przewiduje się możliwość tworzenia nowych etatów w 
administracji samorządowej. Obowiązki wynikające z realizacji zadań i projektów 
powinny być również włączone do obecnych kompetencji urzędników. 
 
5. 2. Monitoring. 
 
Ostatnim etapem prac nad tworzeniem niniejszego dokumentu jest opracowanie 
zasad monitorowania realizacji Strategii i Planu Rozwoju Lokalnego. Monitoring 
jest podstawą ewentualnej aktualizacji planu strategicznego i powinien obejmować 
organizacje oraz instytucje zarówno publiczne jak i prywatne. Proponowany plan 
rozwoju bazuje na rzeczywistych szansach, precyzując konkretne działania. 
Powinien on podlegać corocznemu przeglądowi w zakresie zmian lub utrzymania 
ustalonej wizji, celów i zadań. Harmonogram realizacji zadań strategicznych, 
stanowiący część Strategii oraz lista zadań i projektów, stanowiąca część Planu 
Rozwoju Lokalnego powinna być aktualizowana. Może to wynikać np.: z pojawienia 
się nowych podmiotów, które mogłyby stać się pełnoprawnymi uczestnikami 
procesu rozwoju, bądź zarysowania się całkowicie nowych priorytetów powstałych 
np.: w wyniku nieprzewidywalnych dzisiaj zdarzeń. Zdolność grupy monitorującej 
Strategię i Plan Rozwoju Lokalnego do reagowania na zmiany i podejmowanie 
odpowiednich działań jest jednym z ważniejszych wyznaczników ich sukcesu. 
Reasumując skuteczny monitoring pozwala na wczesne dostrzeganie zagrożeń 
oraz wykorzystanie pojawiających się szans.  
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Praktyka realizacji zadań strategicznych oraz inwestycyjnych w wielu gminach 
wskazuje, że konieczne jest powołanie i ukonstytuowanie się najpóźniej w 
pierwszym kwartale 2007 roku takiego zespołu. Składać się on powinien z 
kilkunastu osób, reprezentujących możliwie szeroki przekrój społeczeństwa gminy. 
Mogą to być zarówno wybrani przedstawiciele Urzędu Gminy: wójt, radni oraz 
urzędnicy, a także: prywatny biznes, przedstawiciele lokalnych organizacji 
społecznych oraz niezależni obserwatorzy. Do kompetencji takiego zespołu 
powinno należeć ustalenie corocznego planu finansowego projektów zawartych 
zwłaszcza w Planie Rozwoju Lokalnego i przedłożenie Radzie Gminy w celu 
podjęcia uchwały. Zespół powinien również współuczestniczyć w tworzeniu 
gminnego budżetu. Ponadto sprawozdania z realizacji Strategii i Planu oraz prac 
zespołu monitorującego powinny trafiać co roku na obrady Rady Gminy. 
 
Organizując procedurę i zespół monitorujący niniejszą Strategię i Plan Rozwoju 
Lokalnego należy oprzeć się na przykładowej procedurze wskazanej w 
Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego – ogólny 
podręcznik wdrażania. Dla realiów gminy Dobrzeń Wielki proponuje się 
następujący harmonogram działań: 
 
1. Zarządzeniem Wójta Gminy wyznaczony zostaje zespół monitorujący Strategię i 
Plan Rozwoju Lokalnego. 
2. Zespół monitorujący składa się z wybranych pracowników Urzędu Gminy, 
instytucji współpracujących, przedstawicieli lokalnego sektora prywatnego, 
organizacji społecznych, itp. – maksymalnie 15 – 20 osób. 
3. Zespół monitorujący spośród siebie wybiera przedstawiciela pełniącego rolę 
koordynatora zespołu. 
4. Wójt Gminy może dodatkowo wnioskować do Rady Gminy o powołanie w 
ramach Rady Gminy specjalnej komisji do spraw Strategii i Planu Rozwoju 
Lokalnego. 
5. Komisja podejmuje czynną współpracę z zespołem monitorującym w celu 
bieżącego informowania Rady Gminy o postępach prac zespołu. 
6. W posiedzeniach zespołu i komisji mogą brać udział niezależni obserwatorzy, 
pełniący rolę doradczą. 
7. Zespół wspólnie z komisją prowadzi bieżący monitoring wdrażania Strategii i 
Planu Rozwoju Lokalnego, jego ocenę, aktualizację oraz ustala coroczny plan 
finansowy. 
8. Plan finansowy trafia pod obrady Rady Gminy i zostaje przyjęty uchwałą Rady 
Gminy. 
9. Rada Gminy ujmuje plan finansowy Planu Rozwoju Lokalnego w kolejnych 
budżetach gminy. 
10. Zmiany dotyczące Strategii Rozwoju i Planu Rozwoju Lokalnego wprowadza 
się jako załączniki do pierwotnie uchwalonego tekstu. 
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