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1. FORMALNO-PRAWNA PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy
jest
opracowaniem planistycznym wprowadzonym do systemu planowania w Polsce ustawą z
dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.1994.15.139). Na jej
podstawie Gmina Korfantów sporządziła i zatwierdziła uchwałą Nr XVI/115/2000 Rady
Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 lutego 2000r. „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów” (opracowane przez Biuro
Urbanistyczno - Architektoniczne ARPLAN Spółka z o.o. w Nysie pod kierunkiem mgr inż.
arch. Tadeusza Pawlika). Studium jest częścią lokalnego systemu planowania, które zgodnie
z art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(j.t.Dz.U.2001.142.1591 ze zm.), należy do zadań własnych gminy.
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym
(Dz.U.2003.80.717 ze zm.) podtrzymała obowiązek sporządzenia studium (lub jego zmiany).
Na podstawie jej art. 27 Rada Miejska w Korfantowie, po dokonaniu oceny aktualności
studium, podjęła uchwałę Nr XXV/153/08 z dnia 23 lipca 2008 roku w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Korfantów.
Zgodnie z ww. uchwałą i oceną aktualności zmiana studium obejmuje doprowadzenie do:
1) zgodności studium z wymogami art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.2003.80.717 ze zm.) oraz
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie zakresu
projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
(Dz.U.2004.118.1233);
2) spójności studium z:
a) strategią rozwoju województwa opolskiego na lata 2000-2015 oraz regionalnym
programem operacyjnym województwa opolskiego na lata 2007-2013;
b) planem zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego oraz
materiałami zebranymi do sporządzenia zmiany ww. planu, w tym szczególnie
zawartymi w raporcie o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa
opolskiego;
c) strategią rozwoju gminy Korfantów uchwaloną przez Radę Miejską w Korfantowie
uchwałą nr XXXV/207/2001 z dnia w dniu 12 grudnia 2001 roku (z późniejszymi
zmianami wprowadzonymi uchwałą nr XL/257/05 z dnia 30 grudnia 2005 r.);
d) planem rozwoju lokalnego gminy Korfantów na lata 2005 – 2006, przyjętym uchwałą
nr XXX/195/05 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 3 marca 2005r.;
e) planem rozwoju miejscowości Korfantów na lata 2005-2006 i 2007-2013, przyjętym
uchwałą Nr XXXI/204/05 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 marca 2005r.;
f) program ochrony środowiska dla gminy Korfantów na lata 2004 – 2015, przyjętym
uchwałą nr XXI/152/04 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 czerwca 2004r.;
g) planem gospodarki odpadami dla gminy Korfantów na lata 2004 – 2015, przyjętym
uchwałą nr XXI/152/04 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 czerwca 2004r.;
h) planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata
2004 – 2006, przyjętym uchwałą nr XVI/121/03 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia
30 grudnia 2003r.;
i) programem gospodarki ściekami na terenie gminy Korfantów, przyjętym uchwałą nr
XXXIII/212/05 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 maja 2005r.;
j) założeniami do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
gminy Korfantów, przyjętymi uchwałą nr XXXII/209/05 Rady Miejskiej w Korfantowie z
dnia 27 kwietnia 2005r.;
k) uchwałą Nr 374/2003 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 19 maja 2003r. w
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l)

sprawie wykazu gminnych dróg publicznych na terenie województwa opolskiego oraz
uchwała Nr 1055/2004 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 2 marca 2004 roku
zmieniającą uchwałę nr 374/2003 w sprawie nadania numerów drogom gminnym na
terenie województwa opolskiego;
obowiązującymi na obszarze gminy miejscowymi planami
zagospodarowania
przestrzennego.

W efekcie niniejsza zmiana studium obejmuje całkowitą zmianę tekstu studium oraz
rysunku studium „Kierunki zagospodarowania przestrzennego”.
Zgodnie z art. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2003.80.
717 ze zm.). jednostki samorządu terytorialnego określając zasady kształtowania polityki
przestrzennej powinny przyjmować ład przestrzenny i zrównoważony rozwój za podstawę
tych działań. Zasadę zrównoważonego rozwoju, jako podstawy kształtowania polityki
przestrzennej na obszarze gminy, podtrzymuje także art. 71 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r. Prawo ochrony środowiska (j.t.Dz.U.2008.25.150 ze zm.), zgodnie z którym (cyt.)
„zasady zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska stanowią podstawę do
sporządzenia i aktualizacji (…) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego”. Przez zrównoważony rozwój rozumie się taki rozwój społecznogospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i
społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych
procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych
potrzeb poszczególnych społeczności (lub obywateli) zarówno współczesnego pokolenia, jak
i przyszłych pokoleń.

2. RANGA PRAWNA STUDIUM
Pod względem prawnym studium posiada rangę tzw. aktu kierownictwa wewnętrznego.
Oznacza to, że uchwalone przez radę gminy studium (lub zmiana studium) zobowiązuje ją,
swoimi postanowieniami, do realizacji przyjętej w nim polityki przestrzennej. Przyjętą w
studium politykę przestrzenną samorząd gminy realizuje poprzez działania administracji
samorządowej, przy zastosowaniu powszechnie obowiązujących przepisów odrębnych oraz
dostępnych instrumentów prawnych. Podstawowym instrumentem realizacji polityki
przestrzennej jest przede wszystkim miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych
(art. 9 ust. 4 uopizp) w sposób określony art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym tzn. ustalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego muszą być zgodne z polityką przestrzenną, przyjętą w studium.

3. KONSTRUKCJA STUDIUM
Dokument zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Korfantów” składa się z części tekstowej i graficznej. Część tekstowa zmiany studium
składa się z wydzielonych trzech części:
1) WSTĘP – obejmujący informacje formalno-prawne,
2) CZEŚĆ I – obejmująca ocenę stanu zagospodarowania i uwarunkowania rozwoju w
zakresie:
a) struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy (rozdział 1),
b) systemów transportowych i infrastrukturalnych (rozdział 2),
c) stanu, kształtowania oraz ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu (rozdział 3),
d) stanu i ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków (rozdział 4);
3) CZĘŚĆ II – obejmująca
kierunki zagospodarowania i polityki
przestrzennej,
zawierająca:

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów
10
Autorska Pracownia Architektury i Urbanistyki A&U, Autor : mgr inż. arch. Maria Oleszczuk
__________________________________________________________________________________________

a) ustalenia ogólne - kierunki zagospodarowania przestrzennego i zasady polityki
przestrzennej (rozdział 5),
b) ustalenia strefowe - ochrona i kształtowanie przyrody i środowiska, dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz krajobrazu kulturowego (rozdział 6).
Integralną częścią zmiany studium jest rysunek:
– nr 1 - Kierunki zagospodarowania przestrzennego w skali 1: 10 000.
Po uchwaleniu niniejszej zmiany studium przestaje obowiązywać tekst „Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów” oraz
rysunek w skali 1 : 25 000 pierwotnej wersji studium, zatwierdzonej uchwałą Nr
XVI/115/2000 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 lutego 2000r. (opracowany przez
Biuro Urbanistyczno-Architektoniczne ARPLAN s-ka z o.o. w Nysie pod kierunkiem mgr inż.
arch. Tadeusza Pawlika).
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CZĘŚĆ I
STAN ZAGOSPODAROWANIA GMINY
I UWARUNKOWANIA JEJ ROZWOJU
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ROZDZIAŁ 1
STRUKTURA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA
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1. UKSZTAŁTOWANIE FUNKCJONALNO – PRZESTRZENNE GMINY
1.1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY
Gmina Korfantów położona jest w południowo - zachodniej części województwa opolskiego
w dorzeczu rzeki Ścinawy Niemodlińskiej. Pod względem administracyjnym wchodzi w skład
powiatu nyskiego, do którego należą również gminy miejsko-wiejskie: Nysa, Głuchołazy,
Otmuchów i Paczków oraz gminy wiejskie: Kamiennik, Łambinowice, Pakosławice i
Skoroszyce. Od północy gmina Korfantów graniczy z gminami Prószków i Tułowice, od
wschodu z gminą Biała, od południa z gminą Prudnik, a od zachodu z gminami Nysa i
Łambinowice.
Pod względem regionalizacji fizyczno-geograficznej Polski obszar gminy należy do
podprowincji Niziny Środkowopolskie, makroregionu Nizina Śląska, a położony jest
o
obrębie dwóch jej mezoregionów tj. Równiny Niemodlińskiej, rozciągającej się na wschodzie
gminy, oraz Płaskowyżu Głubczyckiego obejmującego jej południową część. W obrębie
Równiny Niemodlińskiej, w południowo-zachodniej części obszaru gminy, zaznacza się
mikroregion Wału Niemodlińskiego.
Gmina o powierzchni w granicach administracyjnych około 180 km 2 (w tym miasto 9 km2)
stanowi 1,91% ogólnej powierzchni województwa (9 412 km 2 ) i jest jedną ze średnich gmin
w regionie. W strukturze przestrzennej jej obszaru dominują grunty orne zajmujące około
55% powierzchni, łąki 12% oraz lasy występujące na około 23% powierzchni jej obszaru.
W marcu 2009 roku gmina liczyła ogółem 9728 mieszkańców, w tym miasto zamieszkiwało
1937 osoby. Gęstość zaludnienia utrzymuje się na niskim, jak na województwo opolskie,
poziomie 54 osób na 1 km2.
Miasto stanowi lokalny ośrodek usługowo-mieszkaniowy, o rozbudowanych usługach
ponadlokalnych. Obok niego w skład gminy Korfantów wchodzą dwadzieścia trzy sołectwa:
Borek, Gryżów, Jegielnica, Kuropas, Kuźnica Ligocka, Myszowice, Niesiebędowice,
Piechocice, Pleśnica, Przechód, Przydroże Małe, Przydroże Wielkie, Puszyna, Rączka,
Rynarcice, Rzymkowice, Stara Jamka, Ścinawa Mała, Ścinawa Nyska, Węża, Wielkie Łąki,
Włodary i Włostowa (oraz 5 przysiółków).
Miasto Korfantów położone jest w odległości 25 km od miasta powiatowego Nysy, 24 km
od Prudnika, 20 km od Niemodlina oraz około 45 km kilometrów od miasta wojewódzkiego
Opola i ma zapewnione z nimi ścisłe powiązania komunikacyjne. Dostęp do autostrady A4,
wchodzącej w skład paneuropejskiego korytarza transportowego C-E30, mającej w systemie
drogowym kraju podstawowe znaczenie, zapewniają węzły autostradowe PRĄDY i
GOGOLIN, położone w odległości (kolejno) około 24 km i 35 km od granic gminy.
Podstawową funkcją gospodarczą gminy jest rolnictwo, które rozwija się przy korzystnych
warunkach środowiska przyrodniczego. Ponadto gmina, jako uzupełniającą, posiada
funkcję turystyczno-rekreacyjną i mieszkaniową. Jej obszar leży poza głównymi osiami
rozwojowymi regionu. Poza intensywnym rolnictwem, rozwijającym się głównie w
południowej części gminy, występujące tu uwarunkowania nie mają znaczenia dla rozwoju
Opolszczyzny.
1.2. POWIĄZANIA ZEWNĘTRZNE GMINY
Powiązania zewnętrzne gminy Korfantów obejmują sferę przyrodniczą, kulturową,
społeczną, komunikacyjną i techniczną. Najistotniejsze powiązania zewnętrzne obszaru
gminy wynikają z relacji przyrodniczych:

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów
14
Autorska Pracownia Architektury i Urbanistyki A&U, Autor : mgr inż. arch. Maria Oleszczuk
__________________________________________________________________________________________

–

–

–

–

południowa i centralna jej część, cechująca się bardzo dobrą jakością rolniczej
przestrzeni produkcyjnej, wchodzi w skład rejonu Opolszczyzny o szczególnie
korzystnych uwarunkowaniach dla rozwoju intensywnej produkcji rolnej. Wysoka kultura
rolna i dobre gleby gwarantują gminie najwyższe lokaty w produkcji rolnej w
województwie opolskim i zapewniają powiązania z wielkopowierzchniowymi gruntami
ornymi gmin Biała, Prudnik i Nysa;
pod centralną i południową częścią obszaru gminy zalega zbiornik wód podziemnych
Polski GZWP 337, a pod północno-wschodnią część obszaru gminy zalega GZWP 338,
którego granice wyznaczają na południowym-wschodzie Krapkowice, a na północnym –
zachodzie Lewin Brzeski;
dolina Ścinawy Niemodlińskiej, stanowiąca regionalny korytarz ekologiczny, zapewnia
powiązania gminy z obszarem gmin sąsiednich tzn. z gminą Prudnik, Tułowice,
Niemodlin, Skoroszyce i Lewin Brzeski;
kompleksy leśne, stanowiące pozostałość dawnej Puszczy Śląskiej, wchodzą w skład
Ostoi Bory Niemodlińskie obejmującej także wielkoobszarowe kompleksy leśne na
terenie gminy Dąbrowa, Grodków, Biała, Lewin Brzeski, Łambinowice, Niemodlin,
Prószków, Skoroszyce i Tułowice, objęte granicami Obszaru Chronionego Krajobrazu
BORY NIEMODLIŃSKIE.

Ważną rolę w rozwoju obszaru gminy odgrywają powiązania komunikacyjne i
infrastrukturalne z sąsiednimi terenami. Najważniejsze z nich obejmują powiązania:
– drogą krajową DK 41 relacji
Nysa – Prudnik – Trzebina - Granica Państwa,
zapewniającą powiązania obszaru gminy z miastem powiatowym Nysą oraz Prudnik;
– drogą wojewódzką DW 407 relacji Nysa – Korfantów - Łącznik, zapewniającą powiązania
obszaru gminy z miastem powiatowym (Nysą) oraz poprzez drogę wojewódzką DW 409
z węzłem autostradowym Gogolin i DĄBRÓWKA;
– drogą wojewódzką DW 405 relacji Niemodlin – Korfantów, zapewniającą powiązania
gminy z miastem wojewódzkim Opolem oraz z węzłem autostradowym PRĄDY;
– drogą wojewódzką DW 406 relacji Nysa - Jasienica Dolna – Włostowa, zapewniającą
powiązania obszaru gminy z miastem Nysa;
– korytarzem energetycznym tworzonym przez dwutorową
linię elektroenergetyczną
wysokiego napięcia tzn. linię 110kV relacji Ceglana – Hajduki i Zdzieszowice – Hajduki;
– gazociągiem wysokiego ciśnienia relacji Prudnik – Nysa
DN 200 CN 4,0MPa,
wchodzącym w skład polskiego systemu gazowniczego.
Północna część obszaru gminy wraz z terenami wyznaczonymi na obszarze gminy Biała,
Łambinowice, Niemodlin, Lewin Brzeski, Dąbrowa, Komprachcice, Prószków, Krapkowice,
leży w zasięgu projektowanej strefy o charakterze parku kulturowego Krajobraz Reliktów
Puszczy Odrzańskiej – Bory Niemodlińskie, o znaczeniu regionalnym.
Powiązania społeczne gminy Korfantów wyrażają się jej związkach z rynkami pracy gmin
sąsiednich, w tym szczególnie miasta Niemodlin, Nysa i Opole, w mniejszym stopniu Białej,
Krapkowic i Prudnika. Miasto powiatowe Nysa, wyposażone w usługi ponadpodstawowe,
zapewnia obsługę mieszkańcom gminy w zakresie administracji i statystyki (Urząd Miasta i
Gminy, Starostwo Powiatowe, Oddział Urzędu Statystycznego), oświaty ponadpodstawowej,
ochrony zdrowia i opieki społecznej (Szpital Rejonowy), bezpieczeństwa publicznego i
wymiaru sprawiedliwości (Komenda Rejonowa Policji, sąd i prokuratura), ochrony ppoż.
(komenda straży pożarnej), obsługi celnej, skarbowej i bankowo-finansowej ochrony
sanitarno-epidemiologicznej (Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna), obsługi
geodezyjnej (ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej), obsługę urzędu pracy i
ubezpieczeń społecznych, obsługę w pozostałych zakresach (Zakład Energetyczny Opole,
Zakład Energetyki Cieplnej, Telekomunikacja Polska S.A., Obwodowy Urząd Poczty
Polskiej, biura notarialne).
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1.3. STRUKTURA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA OBSZARU GMINY
Przez strukturę funkcjonalno-przestrzenną rozumie się układ powiązanych ze sobą
obszarów, wyróżniających się jednorodnymi cechami funkcjonalnymi i przestrzennymi, a
także podsystemy liniowe zapewniające ich powiązania funkcjonalne, w tym szczególnie
systemy transportowe i infrastrukturalne.
Na granicach administracyjnych gminy Korfantów wyróżnia się dwa podstawowe elementy
struktury funkcjonalno-przestrzennej, charakteryzujące się jednorodnymi cechami
funkcjonalnymi (rodzaj pełnionej funkcji) i przestrzennymi (pokrycie, ukształtowanie
zagospodarowanie i zabudowa obszaru):
1) obszary otwarte rolno-leśne – tworzące strukturę przyrodniczą gminy, obejmujące
zespół obszarów pełniących funkcje ekologiczne (systemu ekologicznego) oraz zespół
obszarów wspomagających obszary systemu ekologicznego;
2) obszary osadnicze – tworzące strukturę osadniczą gminy, obejmujące zespoły
obszarów mieszkaniowych, usługowych oraz aktywności gospodarczej, uzupełnione
przez obszary zieleni w zabudowie, zapewniające powiązania z obszarami otwartymi
rolno-leśnymi.
1.3.1. Struktura przyrodnicza obszaru gminy
Wśród obszarów tworzących strukturę przyrodniczą gminy najważniejszą rolę dla
funkcjonowania przyrody ma zespół obszarów tworzących system ekologiczny gminy.
Ekologiczny System Obszarów Chronionych (ESOCh)
w gminie Korfantów tworzą
następujące obszary:
– dolina Ścinawy Niemodlińskiej, stanowiąca korytarz ekologiczny o randze regionalnej,
będąca ważną osią krajobrazową gminy;
– wieloprzestrzenne kompleksy leśne, stanowiące obszary węzłowe o randze regionalnej,
wchodzące w skład Borów Niemodlińskich, obejmujące kompleksy leśne położone w
północnej części obszaru gminy, a także położone w centralnej części gminy na
gruntach wsi Puszyna – Przydroże Małe i Myszowice – Włodary;
– dolina Ścinawki, Rzymkowickiego Rowu, Kiełcznicy, Młynówki Niwnickiej, Dobrzynki,
Rowu Wierzbiańskiego i Krzywdy oraz doliny mniejszych cieków, będących dopływami
Ścianawy Niemodlińskiej, Ścinawki i Młynówki Niwnickiej, stanowiące korytarze i
sięgacze ekologiczne o znaczeniu lokalnym;
– ciąg drobno powierzchniowych kompleksów leśnych z przyległymi fragmentami łąk i pól
uprawnych, usytuowanych w otoczeniu gruntów ornych, położone na wschód od Włodar
na granicy wododziałowej zlewni Nysy Kłodzkiej i Osobłogi, stanowiące korytarz
ekologiczny o charakterze leśno-rolnym, nieciągłym tzw. korytarz kroczący, z bogatą
strukturą funkcjonalno-przestrzenną;
– drobnopowierzchniowe kompleksy leśne, często izolowane wśród użytków rolnych, na
pozostałym obszarze gminy , stanowiące węzły ekologiczne o znaczeniu lokalnym;
– cieki i zbiorniki wodne, mające znaczenie dla funkcjonowania obszarów węzłowych,
korytarzy i sięgaczy ekologicznych, obejmujące głównie rzeki i potoki oraz zbiorniki
wodne, z których większe położone są na gruntach wsi Kuźnica Ligocka, Korfantów,
Przydroże Małe i Węża.
Ocenia się, że znaczna szerokość regionalnego korytarza ekologicznego o charakterze
łąkowo - wodno - zadrzewieniowym, jakim jest dolina Ścinawy Niemodlińskiej, stanowi o
dużej potencjalnej drożności oraz jego funkcjonalności w powiązaniach obszarów
węzłowych. Jej funkcja jest lepiej zachowana w północnej części gminy, a nieco gorzej w
części centralnej w związku z presją zabudowy i zawężania światła doliny. Najsłabiej
korytarz ekologiczny doliny Ścinawy Niemodlińskiej funkcjonuje w południowej części gminy,
na odcinku zapewniającym bardzo ważne dla funkcjonowania jej systemu ekologicznego

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów
16
Autorska Pracownia Architektury i Urbanistyki A&U, Autor : mgr inż. arch. Maria Oleszczuk
__________________________________________________________________________________________

powiązania z Górami Opawskimi. Wynika to głównie z dużo mniejszej szerokości dna doliny
oraz znacznej presji rolnictwa, polegającej głównie na przekształcaniu łąk i pastwisk w
grunty orne. Stwierdza się, że dolina Ścinawy Niemodlińskiej ma duże znaczenie dla migracji
gatunków, populacji, przepływu i obiegu materii z wylesionego południa województwa
opolskiego na północ, do przyległych terenów wodno - błotnych gminy Tułowice i Niemodlin,
w tym szczególną rolę odgrywa w migracji ptaków. Pozostałe korytarze i sięgacze
ekologiczne (doliny cieków wodnych) gminy są silnie zdegradowane w swojej strukturze i
funkcjonowaniu. Powodem degradacji jest zamiana łąk na grunty orne, a także procesy
erozyjne (erozji wodnej i wietrznej), które zachodzą na wysokich skarpach dolin rzecznych w
południowej części gminy.
Wielkopowierzchniowe kompleksy leśne zapewniają powiązania funkcjonalno-przestrzenne
obszaru gminy z terenami ościennymi. Kompleksy leśne północnej części gminy, położone
na wschód i zachód od Przechodu) stanowią część Puszczy Niemodlińskiej i charakteryzują
się dużą zwartością, zróżnicowanym układem hydrologicznym, a w konsekwencji dużym
zróżnicowaniem typów siedliskowych drzewostanów i gatunkowym lasów. Tutaj też
występują największe powierzchnie roślinności zgodnej z roślinnością potencjalną.
Natomiast kompleksy leśne położone w centralnej części gminy, na gruntach wsi Puszyna –
Przydroże Małe, są samodzielnym, ostańcowym ekosystemem izolowanym gruntami
rolnymi.
Cieki i zbiorniki wodne gminy Korfantów pomimo tego, że są nieliczne i niewielkie
powierzchniowo, wykazują duży potencjał przyrodniczy predestynujący je niejednokrotnie
do ochrony.
Funkcję przyrodniczą obszarów systemu ekologicznego gminy wspomagają obszary
użytkowane rolniczo, głównie jako grunty orne. W strukturze funkcjonalno-przestrzennej
gminy Korfantów można wyróżnić dwa rodzaje obszarów rolnych, charakteryzujących się
odmienną fizjonomią krajobrazu (głównie ukształtowaniem i pokryciem terenów) oraz
jakością produkcyjną gleb:
– obszar rolny o wysokich walorach produkcyjnych, położony w obrębie Płaskowyżu
Głubczyckiego i Wału Niemodlińskiego w południowej i południowo-zachodniej części
gminy, o pagórkowatej i falistej rzeźbie terenu, o dominujących gruntach ornych I-III
klasy bonitacyjnej, o glebach lessowych i pyłowych;
– obszar rolny o średnich i niskich walorach produkcyjnych, położony w obrębie Równiny
Niemodlińskiej w centralnej i wschodniej części gminy, o równinnej rzeźbie terenu, o
dominujących użytkach rolnych IV – VI klasy bonitacyjnej.
W obrębie obu obszarów występują wieloprzestrzenne użytki rolne (grunty wsi Włodary,
Stara Jamka i Rzymkowice), których walory ekologiczne (ze względu na ich charakter) są
silnie obniżone. Monotonny, homogeniczny obszar rolniczy bardzo rzadko poprzecinany jest
innymi niż grunty orne ekosystemami. Nieliczne są tu zadrzewienia i remizy śródpolne
mające potencjał biotyczny. Obszary rolnicze o wysokich walorach produkcyjnych są
jednocześnie głównym elementem struktury przyrodniczej południowej i w mniejszym nieco
zakresie centralnej części gminy. W północnej części gminy agrosystemy ustępują
przeważającym kompleksom leśnym.
1.3.2. Struktura osadnicza gminy
Istotnym elementem struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy Korfantów są obszary
osadnicze. Gmina Korfantów zaliczana jest do obszarów słabo zurbanizowanych. Tworzy ją
24 miejscowości, w tym miasto Korfantów oraz 23 sołectwa: Borek, Gryżów, Jegielnica,
Kuropas, Kuźnica Ligocka, Myszowice, Niesiebędowice, Piechocice, Pleśnica, Przechód,
Przydroże Małe, Przydroże Wielkie, Puszyna, Rączka, Rynarcice, Rzymkowice, Stara
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Jamka, Ścinawa Mała, Ścinawa Nyska, Węża, Wielkie Łąki, Włodary i Włostowa. W procesie
historycznego rozwoju niektóre wsie, głównie w północnej części gminy, wykształciły
przysiółki, stanowiące odrębne jednostki osadnicze: Korfantów – Ulianówka, Przechód –
Kozówka, Podgórze i Smolarnia, Stara Jamka – Dobrzyków, Włostowa – Wojstraż,
Przydroże Małe – Ligota Ścinawska.
Historyczną osią rozwoju osadnictwa w gminie jest dolina Ścinawy Niemodlińskiej, wzdłuż
której usytuowanych jest większość jednostek osadniczych: wsie Przechód, Borek, Kuźnica
Ligocka, Włostowa, Rączka, Kuropas, Rynarcice, Przydroże Wielkie, Jegielnica, Ścinawa
Mała, Ścinawa Nyska i Gryżów oraz miasto Korfantów.
W strukturze osadniczej gminy dominują niewielkie jednostki osadnicze, liczące do 300
mieszkańców (12 z 24 jednostek osadniczych). Pięć wsi liczy od 500 do 1000 mieszkańców,
a tylko miasto Korfantów liczy powyżej 1000 mieszkańców (niecałe 2000 M). Struktura
osadnicza kształtuje się następująco:
– do 100 mieszkańców – wieś Pleśnica;
– od 100 do 300 mieszkańców - wsie
Borek, Jegielnica, Kuropas, Myszowice,
Niesiebędowice, Piechocice, Przydroże Wielkie, Rączka, Rynarcice, Stara Jamka,
Wielkie Łąki;
– od 301 do 500 mieszkańców - wsie Gryżów, Kuźnica Ligocka, Przydroże Małe, Puszyna,
Węża i Włostowa;
– od 501 do 1000 mieszkańców - ma Przechód, Rzymkowice, Ścinawa Mała, Ścinawa
Nyska i Włodary;
– powyżej 1000 mieszkańców - liczy miasto Korfantów.
W chwili obecnej wiodącą funkcją gminy jest rolnictwo, a uzupełniającą funkcja turystycznorekreacyjna i mieszkaniowa. Zachodząca powolna restrukturyzacja rolnictwa wpływa na
odejście znacznej liczby mieszkańców analizowanego obszaru do pracy w innych gałęziach
gospodarki. Rozwój gminy powoli uzyskuje charakter wielofunkcyjny, wykorzystujący
istniejące predyspozycje środowiska przyrodniczego, a także uwarunkowania wynikające z
jej położenia w regionie i powiązań komunikacyjnych.
Funkcje jednostek osadniczych gminy są historycznie związane z walorami rolniczej
przestrzeni produkcyjnej. We wsiach położonych w południowej i południowo-zachodniej
części gminy, gdzie grunty rolne charakteryzują się wysokimi walorami produkcyjnymi,
funkcja rolnicza stanowi funkcję dominującą (Gryżów, Węża, Jegielnica, Ścinawa Nyska,
Przydroże Małe, Przydroże Wielkie, Pleśnica, Rynarcice, Myszowice). Poruszając się w
kierunku północno-wschodnim funkcja rolnicza osad wiejskich gminy traci na znaczeniu na
rzecz funkcji mieszkaniowej. W północnej części obszaru gminy funkcja mieszkaniowa jest
podstawową funkcją wsi, a często uzupełniona jest słabo rozwiniętą funkcją turystyczną
(Przechód, Borek, Kuźnica Ligocka).
Miasto Korfantów wyróżnia się dobrze rozwiniętą funkcją mieszkaniową oraz usługową. W
skali gminy szerokie wyposażenie Korfantowa w usługi potwierdza jego rolę jako gminnego
ośrodka usługowego. Wśród wsi gminy wyposażeniem w usługi wyróżnia się wieś Przechód,
Ścinawa Mała oraz (w mniejszym stopniu) Włodary, wyposażone w rozszerzony zakres
usług podstawowych, wspomagające gminny ośrodek usługowy w obsłudze mieszkańców.
Poziom wyposażenia w usługi pozostałych
wsi gminy
jest podstawowy, częściej
elementarny (minimalny), a w niektórych wsiach usługi nie występują w ogóle (Pleśnica,
Rączka, Wielkie Łąki).
Charakterystyczną cechą jednostek osadniczych gminy Korfantów jest historyczny sposób
rozwoju przestrzennego zabudowy wsi. Zasadą są:
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skupione, zwarte zespoły zabudowy wsi położonych w południowej, południowo –
zachodniej i centralnej części gminy (z wyjątkiem wsi Włodary o układzie pasmowym wsi
łańcuchówki, dostosowanym do ukształtowania terenu);
półzwarta lub rozproszona zabudowa wsi położonych w północnej części gminy, które
rozwijały się głównie wzdłuż podstawowych szlaków drogowych (Przechód, Kuźnica
Ligocka, Borek).

Na obszarach osadniczych gminy Korfantów, wyróżnionych na podstawie dominującej funkcji
obszaru (obszary mieszkaniowe, usługowe, aktywności gospodarczej i zieleni urządzonej)
można wyodrębnić z otoczenia, na podstawie cech kompozycji układu zabudowy i
zagospodarowania oraz hierarchii ważności na obszarze osadniczym, następujące zespoły
zabudowy:
 obszary mieszkaniowe, obejmujące:
– zespoły zabudowy zagrodowej, kulturowe, charakterystyczne dla wsi o funkcji
rolniczej, występujące we wsi Gryżów, Węża, Ścinawa Nyska, Jegielnica, Rynarcice,
Myszowice, Piechocice, Stara Jamka i Rzymkowice, lokalnie występujące w
jednorodnych, niewielkich zespołach na terenach zabudowanych innych wsi gminy;
– zespoły zabudowy mieszkaniowej wiejskiej, stanowiącej dawną zabudowę
zagrodową przekształconą na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, a także na
potrzeby nieuciążliwych usług, występujące głównie we wsiach centralnej i północnej
części obszaru gminy, w których funkcja rolnicza utraciła na znaczeniu (Przechód,
Kuźnica Ligocka, Borek,
Włostowa, Wielkie Łąki, Niesiebędowice, Puszyna,
Pleśnica);
– zespoły zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, kulturowe i współczesne,
występujące w niewielkich zespołach w większości wsi gminy, w tym szczególnie we
wsiach, które w procesie historycznego rozwoju wykształciły jako dominującą
funkcję mieszkaniową (Przechód), oraz współczesne, usytuowane w większych
zespołach wyłącznie na obszarze miasta Korfantów;
– zespoły zabudowy małomiasteczkowej, kulturowe, występujące wyłącznie na
obszarze miasta Korfantów oraz wsi Ścinawa Mała, związane z
rozwojem
przedmieść średniowiecznych układów urbanistycznych;
– zespoły zabudowy wielorodzinnej, współczesne występujące głównie na obszarze
miasta, ale także we wsi Ścinawa Mała, Włodary, Przydroże Małe, Włostowa;
 obszary usługowe, obejmujące:
– zespoły staromiejskich centrów usługowych, występujące wyłącznie w obrębie
zabytkowych układów urbanistycznych miasta Korfantów i wsi Ścinawa Mała;
– zespoły wiejskich ośrodków usługowych, ukształtowanych w historycznym procesie
rozwoju we wsi Ścinawa Mała – Ścinawa Nyska, Przechód i Włodary;
– zespoły koncentracji usług, kulturowe i współczesne, wykształcone w mieście
Korfantów oraz w pozostałych wsiach;
 obszary aktywności gospodarczej, obejmujące:
– zespoły zabudowy produkcyjnej, współczesne, usytuowane głównie na obszarze
miasta Korfantów;
– zespoły zabudowy różnorodnych form aktywności gospodarczej, usytuowane
głównie w mieście oraz we wsiach Przechód, Włostowa, Stara Jamka, Puszyna,
Przydroże Małe, Ścinawa Nyska, Ścinawa Mała i Włodary;
– zespoły zabudowy produkcyjnej rolnej, kulturowe i współczesne, usytuowane we wsi
Włostowa, Pleśnica, Ścinawa Nyska i Przydroże Wielkie;
 obszary zieleni urządzonej, tworzące system przyrodniczy terenów zabudowanych,
obejmujące:
– zespoły sportu i rekreacji, usytuowane w Korfantowie i Ścinawie Małej – Ścinawie
Nyskiej,
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zespoły zieleni parkowej i urządzonej, kulturowe, usytuowane w mieście Korfantów
oraz we wsi Puszyna, Przydroże Małe, Przydroże Wielkie, Ścinawa Mała i
Myszowice,
zespoły zieleni cmentarnej, kulturowe i współczesne, usytuowane w Korfantowie oraz
we wsiach Gryżów, Przechód, Przydroże Małe, Puszyna, Rynarcice, Rzymkowice,
Ścinawa Mała i Węża.
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1.4. LUDNOŚĆ GMINY
Od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku liczba ludności gminy systematycznie spada z
10347 mieszkańców w 1994 roku, poprzez 10249 M w 1996 roku, 10115 M w 2000 roku,
9949 M w 2004 roku, do 9706 mieszkańców w roku 2009.
TABELA 1
GMINA KORFANTÓW - Zmiany liczby ludności w latach 1994 - 2009.
lp.

rok

1
2
3
4
5
6
8

1994
1995
1996
1998
1999
2000
2002

9
11
13
14
15

2003
2005
2007
2009
spadek / wzrost %

Liczba mieszkańców
gminy – ogółem
10 347
10 247
10 249
10 248
10 156
(10 115)
maj – 9 925
(10 050)
9956 (9 972)
(9 879)
9 760
9 706
- 6,2 %

w tym miasto
Korfantów
1 894
1 899
1 901
1 903
1 955
1 952

w tym tereny wiejskie
gminy
8 453
8 348
8 348
8 345
8 201
8 163
7 979 (8099)

1 951
1 985
1 968
1 937
1 928
+ 1,8 %

7 971
7 911
7 823
7 778
- 8,0 %

Źródło : Dane Urzędu Statystycznego – opracowanie własne J.O.
W nawiasach podano dane Urzędu Miejskiego w Korfantowie

W latach 1995 – 2009 ogólna liczba mieszkańców gminy spadła o 6,2%, przy czym w tym
okresie liczba mieszkańców miasta wzrosła o 1,8%, a liczba mieszkańców terenów wiejskich
gminy spadła o około 8,0%.
Z 23 wsi gminy 5 wsi wykazało tendencję do wzrostu liczby ludności w ostatnich latach:
Niesiebędowice (+10,5%), Przydroże Małe (+1,4%), Rynarcice (+1,5%), Wielkie Łąki (+
0,8%) oraz Włostowa (+ 3,9%). W dwóch następnych liczba ludności nie uległa zmianie –
Kuropas i Ścinawa Nyska. Stabilizację liczby ludności z niewielką tendencją do spadku
(spadki do 5%) wykazywało sześć wsi gminy tj. wieś Gryżów, Kuźnica Ligocka, Myszowice,
Piechocice, Przechód, Przydroże Wielkie, Puszyna, Rzymkowice, Stara Jamka, Węża i
Włodary. Spadek wielkości 5-10% liczby mieszkańców świadczący o regresie liczby ludności
wystąpił we wsiach: Borek (spadek o 5,8%), Jegielnica (- 5,1%), Rączka (-7,1%) i Ścinawa
Mała (-6,3%). Stały spadek liczby ludności charakterystyczny jest dla wsi Pleśnica (spadek o
11,5%), co świadczy o postępującym procesie depopulacji. Miasto Korfantów, podobnie jak
większość wsi gminy, wykazuje stabilizację liczby mieszkańców z tendencją do niewielkiego
spadku. Ogólnie zmiany wskazują na stabilizację liczby ludności gminy z niewielką
tendencją do spadku.
TABELA 2
GMINA KORFANTÓW – Zmiany liczba ludności w miejscowościach gminy w latach 2003-009.
l.p.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

miejscowość

Korfantów
Borek
Gryżów
Jegielnica
Kuropas
Kuźnica Ligocka
Myszowice
Niesiebędowice
Piechocice
Pleśnica

2003

2005

2007

liczba ludności
2009
spadekwzrost (%)

1985
227
346
196
164
433
161
124
152
87

1968
231
349
193
163
437
160
126
147
78

1937
224
352
185
162
424
160
132
150
78

1928
214
336
186
164
421
156
137
147
77

- 2,9
- 5,8
- 2,9
- 5,1
0,0
- 2,8
- 3,1
+ 10,5
- 3,3
- 11,5

prognoza 2020

1900
200
320
160
150
400
140
150
130
60
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Przechód
837
827
806
Przydroże Małe
355
370
367
Przydroże Wielkie
161
161
162
Puszyna
366
357
357
Rączka
142
140
130
Rynarcice
202
197
203
Rzymkowice
596
570
583
Stara Jamka
254
251
246
Ścinawa Mała
850
830
797
Ścinawa Nyska
500
497
510
Węża
437
436
430
Wielkie Łąki
118
129
119
Włodary
805
811
792
Włostowa
458
451
454
Ogółem
9956
9879
9760
Źródło : Dane U.M. w Korfantowie - opracowanie własne J.O.

809
360
153
351
132
205
586
247
796
500
434
119
772
476
9706

- 3,3
+ 1,4
- 5,0
- 4,1
- 7,1
+ 1,5
- 1,6
- 3,5
- 6,3
0,0
- 0,7
+ 0,8
- 4,1
+ 3,9
- 2,5

790
360
140
340
130
210
590
230
820
510
420
120
750
480
9500

Na zmiany liczby ludności gminy w latach 1996 – 2009 decydujący wpływ miał ruch
naturalny wyrażający się spadkiem liczby urodzeń z 132 w 1996 roku do poziomu 99 w
2006r. (w tym w mieście z 19 do 13), spadkiem liczby zgonów z 121 do 101 (przy czym w
mieście nastąpił wzrost z 26 do 29), a w konsekwencji spadkiem przyrostu naturalnego z
poziomu +1,1 do poziomu -0,2. Przyrost naturalny jest więc obecnie ujemny. Wzrost
liczby małżeństw w analizowanym okresie z poziomu 45 (w tym 7 w mieście) do poziomu 61
(w tym 19 w mieście) pozwala prognozować stabilizację liczby ludności z niewielką tendencją
do jej spadku.
Liczbę ludności gminy w znacznym stopniu kształtują migracje. W latach 1996 – 2006
znacząco zmniejszył się napływ ludności na tereny wiejskie gminy, ale wzrósł on w mieście
Korfantów. Z kolei odpływ ludności zwiększył się zarówno na terenach wiejskich gminy, jak i
w mieście (wzrost kolejno do poziomu 121% i 250%). Saldo migracji (napływu i odpływu
ludności) jest więc ujemne i wynosi -6,4 na terenach wiejskich gminy oraz -8,9 na terenie
miasta Korfantów.
TABELA 3
GMINA KORFANTÓW – Migracje ludności w latach 1996 – 2006.
lp.

rok

NAPŁYW

ogółem
z miast
z zagranicy
(w tym miasto)
1 1996
125 (24)
10 (1)
2 2006
92 (28)
32 (10)
5 (1)
Źródło : Roczniki statystyczne - opracowanie własne J.O.

ODPŁYW
ogółem
(w tym miasto)
128 (18)
155 (45)

z miast
60 (18)

z zagranicy
17 (0)
44 (15)

W mieście Korfantów zamieszkuje 19,9% ludności gminy, a 51% jej mieszkańców stanowią
kobiety, przy czym w mieście grupa ta stanowi 53%. Ogółem na stu mężczyzn w gminie
przypadają 104 kobiety (na terenie miasta 113 kobiet), przy czym w grupie
przedprodukcyjnej liczba kobiet przypadająca na 100 mężczyzn wynosi 94, w grupie
produkcyjnej 109 kobiet, a w grupie poprodukcyjnej aż 208 kobiet.
Zmiany w strukturze wieku ludności gminy w latach 1996 – 2006 wskazują na zwiększenie
udziału ludności w wieku produkcyjnym z 55,6% na 62,9% ludności gminy (w mieście z
55,9% na 66%), niewielki wzrost liczby ludności w wieku poprodukcyjnym z 14,4% na 15,6%
oraz znaczące zmniejszenie wielkości grupy przedprodukcyjnej z 30% w 1996r. na 21,6% w
2006r. (w mieście z 28,7% na 18,4%). Zachodzące zmiany w strukturze wieku ludności
mają zasadniczy wpływ na kształtowanie na obszarze gminy usług oświaty, opieki społecznej
i ochrony zdrowia oraz miejsc pracy. Obecnie na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada
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w gminie 58,9 osób (na terenie miasta 51,4 osoby).
TABELA 4
GMINA KORFANTÓW - Struktura wieku ludności – stan 2006 r.
Ogółem

przedprodukcyjnym
razem

W tym
kobiety
1018
168

Ludność w wieku
produkcyjnym
poprodukcyjnym
razem

Gmina
9724
2099
6121
W tym
1847
340
1220
miasto
Źródło : Rocznik statystyczny - opracowanie własne J.O.

w tym
kobiety
2929
619

razem
1504
287

w tym
kobiety
1016
192

Nieprodukcyjnym na
sto osób w wieku
produkcyjnym

58,9
51,4

Procesy demograficzne, zachodzące w latach 1996-2009 na obszarze gminy, wyrażają się:
– niekorzystnymi zmianami liczby ludności terenów wiejskich gminy (spadek o 8%) oraz
korzystnymi zmianami w mieście Korfantów (wzrost o +1,8%);
– nierównomiernym rozkładem niekorzystnych procesów demograficznych na obszarze
wiejskim gminy, gdzie w niektórych wsiach liczba ludności wzrosła (Niesiebędowice,
Przydroże Małe, Rynarcice, Wielkie Łąki i Włostowa), a w niektórych intensywnie
zachodzą procesy depopulacji (wyludnienia - Pleśnica);
– niekorzystnymi procesami w mieście Korfantów, gdzie dynamika spadku liczby ludności
w ostatnim pięcioleciu była duża (ok. -3% liczby ludności);
– ujemnym przyrostem naturalnym (-0,2), wynikającym z dużego spadku liczby urodzeń
(o 25%) przy mniejszym spadku liczby zgonów (o 17%) oraz spadku dzietności kobiet;
– znaczącym wzrostem odpływu ludności przy jednoczesnym zmniejszeniu się napływu na
obszar gminy (saldo: – 63 osoby);
– niekorzystnymi zmianami w strukturze wieku ludności wyrażającymi się znaczącym
spadkiem udziału grupy przedprodukcyjnej (z 30% na 21,6%) oraz dominującym
udziałem grupy produkcyjnej i poprodukcyjnej, stanowiącej aż 78,4% ludności gminy;
– znacznym obciążeniem grupy produkcyjnej ludnością nieprodukcyjną (58,9 osób).
Ocena
procesów demograficznych, zachodzących na obszarze gminy,
prognozować liczbę jej ludności w następujący sposób:
2005 rok
- 9 879 osób (w tym miasto 1 968 M),
2010 rok
- 9 700 osób (w tym miasto 1 920 M)
2015 rok
- 9 550 osób (w tym miasto 1 850 M)
2020 rok
- 9 500 osób (w tym miasto 1 900 M)

pozwala

Szczegółową prognozę demograficzną dla poszczególnych miejscowości umieszczono w
tabeli nr 2.

2. KLASY PRZEZNACZENIA TERENÓW
2.1. TERENY MIESZKANIOWE
2.1.1. Zabudowa zagrodowa
Największe zespoły zabudowy zagrodowej związane są przede wszystkim z urodzajnymi
glebami Płaskowyżu Głubczyckiego, gdzie praktycznie inne formy zabudowy mieszkaniowej
nie występują lub występują w niewielkim stopniu. Cechą charakterystyczną gminy jest więc
duży udział zabudowy zagrodowej we wsiach południowej części gminy, zmniejszenie jej
udziału w centralnej części gminy oraz jej niewielki udział we wsiach północnej części gminy.
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Zespoły zabudowy zagrodowej w formach historycznych charakterystyczne są dla wsi
Gryżów, Węża, Ścinawa Nyska, Jegielnica, Rynarcice, Myszowice, Rzymkowice i Stara
Jamka. W dużym stopniu rolnicza funkcja i większe zespoły zabudowy zagrodowej
zachowały się także we wsi: Ścinawa Mała, Rączka, Przydroże Małe, Przydroże Wielkie,
Włodary, Kuropas, Puszyna, Piechocice, Włodary, a także na obszarze miasta (w tym
szczególnie w przysiółku Ulianówka).
Na skutek restrukturyzacji rolnictwa we wsiach gminy następuje:
– zanik funkcji rolniczych, uwidaczniający się małą skalą inwestycji rolniczych, brakiem
realizacji nowej zabudowy zagrodowej oraz liczną zabudową zagrodową opuszczoną,
przekształcaną na inne funkcje, we wsiach północnej i wschodniej części gminy;
– zmniejszanie się roli funkcji rolniczej wsi położonych w centralnej części gminy, w tym
szczególnie wsi mających dobre powiązania komunikacyjne z miastem Korfantów i
Nysą;
– utrzymanie się i rozwój funkcji rolniczej wsi południowej części gminy.
Istotnym problemem w rozwoju wsi jest zabudowa zagrodowa opuszczona (nieużytkowana).
Zjawisko to najdotkliwiej dotknęło wieś: Borek, Puszyna, Wielkie Łąki, Piechocice, Pleśnica,
Kuźnica Ligocka, Rzymkowice oraz przysiółki wsi Przechód – Podgórze i Smolarnia oraz
Stara Jamka - Dobrzyków. Pojedyncze, opuszczone zagrody występują w każdej wsi. Na
funkcję rolniczą wsi, lub jej zanik, szczególny wpływ ma:
–
proces starzenia się jej ludności (jak np. w Pleśnicy);
–
niski poziom wyposażenia w usługi lub też niezadowalający dostęp do usług
znajdujących się we wsiach sąsiednich;
–
niezadowalające powiązania drogowe oraz trudny dostęp do
transportu
zbiorowego.
W gminie obserwuje się powolny proces przekształcania nieużytkowanej (opuszczonej)
zabudowy zagrodowej (lub mającej cechy zabudowy zagrodowej) na tzw. zabudowę
wiejską, rozumianą jako zabudowę zagrodową przekształconą na zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną, gdzie budynek mieszkalny zachowuje swoją funkcję, a budynki gospodarcze i
produkcyjne zostają przekształcone na domy mieszkalne, kuchnie letnie, pracowanie
artystyczne itp. lub też zabudowa zostaje przekształcona na potrzeby różnorodnych,
nieuciążliwych form działalności gospodarczych (usługi, hurtownie, zakłady rzemieślnicze,
drobna produkcja itp.). Obecnie te procesy najwyraźniej zachodzą we wsiach położonych w
północnej części gminy (Przechód, Borek, Kuźnica Ligocka), które ze względu na położenie
w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu BORY NIEMODLIŃSKIE mają potencjalne
możliwości rozwoju rekreacji, a także mieszkalnictwa (w formie drugiego domu letniskowego
dla mieszkańców miast, w tym szczególnie Nysy).
2.1.2. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zgodnie z przepisami odrębnymi, zdefiniowana jest
jako budynek mieszkalny o nie więcej niż dwóch mieszkaniach w budynku lub też jednym
mieszkaniu i lokalu użytkowym, któremu może towarzyszyć budynek garażowy lub
gospodarczy. Na obszarze gminy Korfantów zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
najczęściej występuje w formach współczesnych, jako zabudowa wolnostojąca, rzadziej w
formach historycznych jako willa miejska oraz jako historyczna zabudowa robotnicza
(Włodary, Niesiebędowice).
Na obszarze miasta Korfantów zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna stanowi dominującą
formę zabudowy mieszkaniowej. Największy zespół współczesnej zabudowy jednorodzinnej
usytuowany jest we wschodniej części miasta. W większych zespołach zabudowę
jednorodzinną spotykamy także w południowej i północnej części miasta, przy drodze do wsi
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Rączka oraz przy drodze na Włostową. Znaczna liczba nowych budynków mieszkalnych
wskazuje na duże zainteresowanie miastem, jako miejscem zamieszkania.
Na obszarze wiejskim gminy brak jest wyraźnie ukształtowanych zespołów zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej. Rzadko też spotyka się jej dawne zespoły tzw. zabudowę
robotniczą. Najczęściej we wsiach gminy zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna uzupełnia
luki zabudowy zagrodowej. Sąsiedztwo takie może być źródłem licznych konfliktów i obniża
znacznie standardy zamieszkania oraz jakość kompozycji przestrzeni. Zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna, w tym zrealizowana (lub realizowana) współcześnie, dominuje
we wsi Przechód, Borek, Włostowa, Włodary, Ścinawa Nyska i Ścinawa Mała. Pojedyncze
budynki zrealizowane zostały w ostatnich latach także we wsi Niesiebędowice, Przydroże
Małe oraz jego przysiółku Ligota Ścinawska i Puszyna.
Najczęściej występującą na obszarze wiejskim gminy formą zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej jest tzw. zabudowa wiejska tzn. zabudowa zagrodowa lub mająca cechy
zabudowy zagrodowej adaptowana na cele wyłącznie mieszkaniowe, rzadziej na cele
mieszkaniowo-usługowe. Największe przekształcenia tego typu na obszarze gminy objęły
zabudowę wsi Przechód, Borek, Kuźnica Ligocka, Puszyna, Przydroże Małe, Włodary,
Kuropas i Włostowa.
Obserwuje się zjawisko prowadzenia pracy zarobkowej we własnym domu, głównie w sferze
usług. Zjawisko to przybiera na natężeniu głównie we wsiach północnej części gminy.
Niektóre zespoły zabudowy mieszkaniowej (w tym szczególnie zabudowy wiejskiej) cechują
się wysokimi walorami krajobrazowymi, związanymi z malowniczymi i oryginalnymi cechami
krajobrazu oraz ukształtowaniem zabudowy (Włodary, Przechód – przysiółek Kozówka,
Smolarnia i Podgórze oraz Przydroże Wielkie.
2.1.3. Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
Na obszarze gminy Korfantów zabudowa wielorodzinna występuje w formie zespołów
współczesnej zabudowy blokowej, zespołów historycznej zabudowy kamienicowej oraz jako
pojedyncze budynki.
Zespoły (często zabytkowych) kamienic występują wyłącznie w granicach zabytkowych
układów urbanistycznych tzn. w mieście Korfantów oraz we wsi Ścinawa Mała. Zabudowa
skupiona jest w obrębie zabytkowych centrów tych miejscowości, wokół rynku oraz wokół
historycznych szlaków drogowych. Pojedyncze wielorodzinne budynki mieszkalne w formie
kamienic spotykamy także we wsi Przechód, Stara Jamka, Myszowice, Włostowa i
Przydroże Małe.
Największe zespoły wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej, zrealizowanej w formie
zabudowy blokowej, usytuowane są we wschodniej i zachodniej części miasta Korfantów, a
na obszarze wiejskim gminy występują głównie we wsiach, w których
działalność
produkcyjną prowadziły państwowe gospodarstwa rolne lub też spółdzielnie rolnicze. W
zamkniętych (ukończonych) kompozycyjnie zespołach spotykamy ją we wsi Włostowa,
Włodary, Przydroże Małe, Puszyna i Ścinawa Mała, a pojedyncze wielorodzinne budynki
mieszkalne spotykamy także we wsi Przechód i Wielkie Łąki. W gminie trwa proces
przekształcania
budynków usługowych (szkół, przedszkoli i innych) na zabudowę
mieszkaniową wielorodzinną.
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2.1.4. Standardy zamieszkiwania gminy
Wielkość zasobów mieszkaniowych
następująco:

gminy Korfantów 2006 roku kształtowała się

TABELA 5
GMINA KORFANTÓW –– Wielkość zasobów mieszkaniowych - stan 2006r.
WSKAŹNIK
MIASTO
GMINA
Liczba mieszkań (szt.)
557
2 140
Liczba izb (szt.)
2 380
9 848
Powierzchnia użytkowa (m2)
45 700
196 800
Źródło: roczniki statystyczne woj. opolskiego - opracowanie własne J.O.

OGÓŁEM
2 697
12 228
242 500

W latach 2000 - 2006 przy spadku liczby ludności o 5,1% (w tym w mieście o 2,8%) liczba
mieszkań zwiększyła się o 1,3% (w mieście o 6,1%), liczba izb wzrosła o 6,7% (w mieście
aż o 15,8%), a powierzchnia użytkowa mieszkań ogółem wykazała wzrost o 5,7 % (w
mieście aż o 15,7%).
TABELA 6
GMINA KORFANTÓW – Zmiany w zasobach mieszkaniowych w latach 1996-2006.
ROK
Ludność w mieszkaniach

1996
2000
G
10 249
10 156
M
1 901
1 955
Liczba mieszkań (szt.)
G
2 662
2 669
M
525
532
Liczba izb (szt.)
G
11 461
11 524
M
2 055
2 097
Pow. użytkowa mieszkań (m2)
G
229 500
231 200
M
39 300
39 500
Źródło: roczniki statystyczne woj. opolskiego - opracowanie własne J.O.
G - gmina ogółem (w tym M – miasto).

2006
9 724
1 847
2 697
557
12 228
2 380
242 500
45 700

spadek/wzrost (%)
- 5,1%
- 2,8%
+ 1,3%
+ 6,1%
+ 6,7%
+ 15,8%
+ 5,7%
+ 16,3%

Zmiany standardów zamieszkiwania gminy Korfantów należy uznać za korzystne w każdym
zakresie, co obrazuje poniższa tabela.
TABELA 7
GMINA KORFANTÓW – Zmiany standardów zamieszkiwania w latach 1996 – 2006.
ROK
Liczba osób/mieszkanie

1996
2000
G
3,85
3,80
M
3,62
3,67
Pow. użytkowa/osobę
G
22,4
22,8
M
20,3
20,2
Średnia pow. użytkowa mieszkania
G
86,2
86,6
M
74,9
74,2
Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
G
260
262
M
276
272
Źródło: roczniki statystyczne woj. opolskiego - opracowanie własne J.O.
G - gmina ogółem (w tym M – miasto).

2006
3,61
3,32
24,9
24,8
89,9
82,1
277
301

spadek/wzrost (%)
- 6,2%
- 8,3%
+ 11,1%
+22,2%
+4,3%
+9,6%
+ 6,5%
+ 9,1%

Od 1996 roku warunki zamieszkiwania na obszarze gminy Korfantów uległy znacznej
poprawie we wszystkich wskaźnikach standardów zamieszkania. Obniżyła się liczba osób
zamieszkujących jedno mieszkanie, wzrosła średnia powierzchnia mieszkania, a w
konsekwencji wzrosła powierzchnia użytkowa przypadająca na 1 osobę. Na poprawę
standardów zamieszkania wpływ miał:
– spadek liczby ludności (głównie na obszarze wiejskim gminy);
– wzrost liczby realizacji nowych mieszkań (głównie na obszarze miasta).
Rozkład standardów zamieszkania na obszarze gminy jest zróżnicowany. Na podstawie
wskaźnika samodzielności zamieszkania oraz liczby osób zamieszkujących w mieszkaniu
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ocenia się, że najgorsze warunki mieszkaniowe mają (w kolejności) mieszkańcy wsi
Myszowice, Jegielnica, Przydroże Małe, Włostowa, Wielkie Łąki, Ścinawa Mała i Ścinawa
Nyska. Z kolei najlepsze warunki mieszkaniowe mają wsie Pleśnica, Niesiebędowice,
Przydroże Wielkie, Rzymkowice, Piechocice, Borek i Puszyna.
Gmina Korfantów należy do grupy gmin miejsko - wiejskich województwa opolskiego
charakteryzujących się średnio korzystnymi standardami zamieszkiwania terenu oraz niskim
wskaźnikiem liczby mieszkań przypadających na 1000 mieszkańców.
TABELA 8
GMINA KORFANTÓW - Standardy zamieszkiwania na tle powiatu i województwa – stan 2006r.
WSKAŹNIK

GMINA
KORFANTÓW
Liczba osób/mieszkanie
3,61
Liczba osób/izbę
0,80
m2 pow. użytkowej/osobę
24,9
Średnia pow. użytkowa mieszkania
89,9
Ilość mieszkań/1000 mieszkańców
277
Źródło : roczniki statystyczne – opracowanie własne J.O.

POWIAT
NYSKI
3,44
0,81
23,4
73,5
318

WOJEWÓDZTWO
OPOLSKIE
3,11
0,82
24,7
76,8
321

Według Narodowego Spisu Powszechnego 81,5% mieszkań gminy zostało wybudowanych
przed 1945 rokiem (potwierdza to liczba zabudowy zabytkowej, która powinna stać się
atutem w rozwoju pozarolniczych funkcji gminy). Struktura wieku zasobów
mieszkaniowych gminy przedstawia się następująco :
TABELA 9
GMINA KORFANTÓW – Struktura wieku zasobów mieszkaniowych – stan 2002r.
lp.
mieszkania wybudowane w latach
liczba mieszkań (szt.)
1
przed 1918 rokiem
737
2
1918 – 1944
1142
3
1945 – 1970
192
4
1971 – 1978
171
5
1989 – 2002
63
6
OGÓŁEM
2305
Źródło : roczniki statystyczne – opracowanie własne J.O.

udział w ogólnej liczbie (%)
32
49,5
8,4
7,4
2,7
100

Dominuje własność osób fizycznych, w których władaniu pozostaje ok. 85% ogólnej liczby
mieszkań gminy. We władaniu gminy pozostaje ok. 13% mieszkań, spółdzielni
mieszkaniowych 1,5% mieszkań, a pozostałe należą do Skarbu Państwa i zakładów pracy.
Z ogólnej liczby mieszkań 82% jest wyposażona w ciepłą bieżącą wodę, 62% w centralne
ogrzewanie, a tylko 0,5% w gaz sieciowy.
2.1.5. Potrzeby mieszkaniowe
Zgodnie z optymistyczną prognozą sporządzoną do potrzeb „Programu ochrony środowiska”
liczba ludności gminy wzrośnie w 2015 roku do poziomu 9980 mieszkańców, w tym miasta
do poziomu 2040 mieszkańców. Z kolei zgodnie z prognozą demograficzną (wersja
pesymistyczna – bardziej prawdopodobna) sporządzoną na potrzeby niniejszego studium do
roku 2020 liczba mieszkańców gminy zmniejszy się z poziomu 9879 (2005r.) do poziomu
9600 osób (przy stabilizacji liczby mieszkańców miasta na poziomie 1900 osób). Przyjmuje
się, że liczba ludności gminy będzie się stabilizować (9600-9700 M), ale wykazywać
niewielkie tendencje do spadku. Ocenia się, że potrzeby mieszkaniowe mieszkańców gminy
będą kształtowane pod wpływem:
– ubytków zasobów mieszkaniowych spowodowanych ich wiekiem (ok. 82% zabudowy
gminy powstało przed 1945 rokiem);
– tendencji do
przekształceń zabudowy mieszkaniowej na funkcje mieszkaniowe
rekreacyjne oraz usługowe;
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–
–
–

potrzeby poprawy samodzielności zamieszkania;
tendencji do wzrostu liczby małych gospodarstw domowych 1-2 osobowych;
potrzeby poprawy standardów mieszkaniowych oraz zapewnienia przez gminę mieszkań
socjalnych.

Szacuje się, że około:
– 0,2% mieszkań rocznie ubywa ze względu na ich stan techniczny lub przekształcenia na
inne przeznaczenie tzn. że rocznie liczba mieszkań w gminie zmniejsza się o ok. 5 szt.;
– 100 rodzin w gminie nie posiada samodzielnego mieszkania (tzn. ok. 3 na 100 rodzin),
przy czym najgorszymi wskaźnikami samodzielności zamieszkania cechuje się miasto
Korfantów (-35 szt.) oraz wieś (kolejno) Ścinawa Mała (-30 szt), Włodary (-15 szt.),
Włostowa (-10 szt.), Ścinawa Nyska (-10 szt.), Przydroże Małe (-10 szt.), Myszowice (-5
szt.), Jegielnica (-5szt.), Węża (-10 szt.) i Wielkie Łąki (-5szt.);
– liczba nowych mieszkań oddawanych do użytkowania w latach 1996-2006 wynosiła min.
3 szt. a max. 8 szt. rocznie (średnio 4 szt.).
Zakłada się jednocześnie, że:
– średnia liczba osób w gospodarstwie domowym w mieście spadnie do poziomu 3,1 osób,
a na obszarze wiejskim gminy do poziomu 3,4 osoby;
– do roku 2020 gmina uzyska standard 300 mieszkań na 1000 mieszkańców (ok. 2880
mieszkań ogółem na obszarze gminy, w tym w mieście min. 570 mieszkań).
Powyższe analizy wykazały, że do 2020 roku na obszarze gminy należy zrealizować 180 210 nowych mieszkań, w tym na terenie miasta powinno ich powstać min. 60 – 90 szt., a
na obszarze wiejskim gminy max. 120 szt. Uwzględniając tendencje w ruchu budowlanym i
preferencje mieszkańców do zamieszkania na terenie miasta można przyjąć, że skala
rozwoju zabudowy mieszkaniowej będzie nieco wyższa. Z kolei uwzględniając strukturę
władania mieszkaniami należy przyjąć, że min 80 % mieszkań w mieście i 100 % mieszkań
na obszarze wiejskim gminy zostanie zrealizowana w formie zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej. Przy średniej wielkości działki (wraz z obsługą komunikacyjną) 0,17ha pod
zabudowę mieszkaniową należy wyznaczyć teren o powierzchni 36-38 hektarów, w tym na
terenie miasta około 14-16 ha oraz na terenach wiejskich około 20 ha. Rozkład przestrzenny
planowanych, nowych terenów zabudowy mieszkaniowej powinien uwzględniać preferencje
mieszkańców gminy wyrażone skalą i rodzajem ruchu budowlanego oraz tendencjami
procesów demograficznych w poszczególnych miejscowościach.
Analiza ruchu budowlanego w gminie w latach 2004 - 2009 wykazała, że zainteresowania
mieszkańców w zakresie lokalizacji zabudowy mieszkaniowej koncentrują się na terenie
miasta Korfantów oraz we wsiach Przechód, Włostowa i Przydroże Małe. Niewielki ruch
budowlany daje się odczuć także we wsi Piechocice, Włodary, Ścinawa Mała i Ścinawa
Nyska. W pozostałych wsiach gminy ruch budowlany był związany głównie z modernizacją
budynków istniejących.
2.1.6. Ocena pojemności terenów zabudowy mieszkaniowej
Powierzchnia terenów osiedlowych gminy wynosi 540 ha (tj. 3% powierzchni gminy).
Dominującą formą użytkowania są obszary osiedleńcze obejmujące tereny mieszkaniowe,
które stanowią ok. 80% terenów zabudowanych (ok. 430 ha – ok. 700 letni rozwój osad
gminy).
Na obszarze gminy obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy
Korfantów, obejmujący jej obszar w granicach administracyjnych. Powierzchnię terenów
rezerwowanych w obowiązującym planie miejscowym pod nową zabudowę mieszkaniową
(planowanych do zabudowy) szacuje się łącznie na 186 ha (co stanowi 43% 700-letniego
rozwoju osadnictwa na obszarze gminy), z czego na terenie miasta znajduje się 33 ha, a na
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terenach wiejskich gminy 153 ha. Przy szacowaniu wielkości terenów planowanych pod
zabudowę mieszkaniową nie brano pod uwagę powierzchni terenów położonych w lukach
zabudowy.
Wielkość terenów zaspokajających potrzeby mieszkaniowe ludności gminy, uwzględniająca
prognozowane procesy demograficzne oraz poprawę standardów jej zamieszkania,
wyszacowano ogółem na 33 ha, w tym na terenie miasta na ok. 14 ha oraz na terenach
wiejskich gminy na ok. 20 ha. Plan miejscowy zapewnia więc 5 - 6 krotnie więcej terenów
pod zabudowę mieszkaniową, niż wynika to z oszacowanych potrzeb, przy czym na
obszarze miasta wielkość potrzebnych terenów jest większa 2,4 krotnie, a na terenach
wiejskich gminy 7,7 krotnie. Zestawienie prognozowanych potrzeb mieszkaniowych oraz
wielkości zarezerwowanych w obowiązującym planie miejscowym terenów na ten cel
przedstawiono w tabeli poniżej.
TABELA 10
GMINA KORFANTÓW – Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych do 2020 roku (prognoza
optymistyczna).
l.p.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

wieś-miasto

prognoza
liczba
ludności202
0

prognozowane
potrzeby
mieszkaniowe
(nowe
mieszkania –
szt.)

wielkość planowanych terenów
zabudowy mieszkaniowej (ha)
wynikających z
zarezerwowanych
prognozowanych w obowiązującym
potrzeb
planie

Korfantów
1900
60-90
14,0 -16,0
Borek
200
3
0,5
Gryżów
320
0
Jegielnica
160
0
Kuropas
150
2
0,3
Kuźnica Ligocka
400
5
1,0
Myszowice
140
2
0,3
Niesiebędowice
150
5
1,0
Piechocice
130
0
Pleśnica
60
0
Przechód
790
15
3,0
Przydroże Małe
360
10
2,0
Przydroże
140
3
0,5
Wielkie
14
Puszyna
340
5
1,0
15
Rączka
130
0
16
Rynarcice
210
0
17
Rzymkowice
590
0
18
Stara Jamka
230
0
19
Ścinawa Mała
820
30
4,5
20
Ścinawa Nyska
510
10
2,0
21
Węża
420
5
1,0
22
Wielkie Łąki
120
0
23
Włodary
750
15
3,0
24
Włostowa
480
10
2,0
Ogółem
9500
180-210
36,0 – 38,0
Źródło : Dane U.M. w Korfantowie - opracowanie własne J.O.

Wielkość
rezerwowanych
terenów zbędnych
(ha)

33,0
5,2
2,5
1,5
7,0
4,1
10,5
2,5
4,0
2,0
34,5
5,5
3,0

19,0
4,7
2,5
1,5
6,7
3,1
10,2
1,5
4,0
2,0
31,5
3,5
2,5

10,5
2,5
9,2
9,0
5,0
19,5
4,5
3,0
10,5
186,0

9,5
2,5
9,2
5,0
3,0
18,5
4,5
0
8,5
150,0

Wielkość terenów planowanych pod zabudowę mieszkaniową znacznie przekracza faktyczne
i prognozowane potrzeby gminy. Ocenia się, że w większości wsi gminy nowe potrzeby
mieszkaniowe będą zaspokajane na istniejących terenach mieszkaniowych, poprzez
modernizację lub wymianę zabudowy (głównie zabudowy opuszczonej) oraz uzupełnienie jej
luk. Nowe tereny pod zabudowę mieszkaniową będą niezbędne w mieście Korfantów oraz
we (głównie) wsi Przechód, Przydroże Małe, Ścinawa Mała, Ścinawa Nyska, Włodary i
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Włostowa. We wsi Kuźnica Ligocka, Niesiebędowice, Przydroże Wielkie, Puszyna i Węża
może wystąpić potrzeba wyznaczenia niewielkich, nowych terenów pod zabudowę
mieszkaniową, a w pozostałych wsiach gminy generalnie takich potrzeb nie będzie.
Większość, wyznaczonych obowiązującym miejscowym planem, nowych terenów zabudowy
mieszkaniowej na obszarze wiejskim gminy uzupełnia duże luki istniejącej zabudowy,
położonej wzdłuż dróg powiatowych, rzadziej gminnych. Dotyczy to głównie wsi centralnej i
północnej części gminy. Ten sposób kształtowania terenów osadniczych ocenia się jako
niekorzystny dla standardów zamieszkiwania oraz funkcjonowania dróg, przeważnie o
planowanej klasie głównej (G) lub zbiorczej (Z).
2.2. USŁUGI
2.2.1. Handel
W skali gminy oferta usług handlu detalicznego miasta Korfantów potwierdza pełnienie
przez nie funkcji gminnego ośrodka usługowego. Wśród wsi gminy wyposażeniem w usługi
handlu detalicznego wyróżniają się Przechód, Włodary oraz Ścinawa Mała, wspomagające
miasto w obsłudze mieszkańców.
Na obszarze gminy handel detaliczny prowadzi 88 stacjonarnych placówek handlowych, z
czego na terenie miasta usytuowanych jest 45% ich ogółu. W mieście koncentruje się 69%
placówek handlu artykułami przemysłowymi. W świetle tych danych należy uznać, że
znaczenie handlu detalicznego dla gospodarki miasta jest istotne.
Standardy obsługi mieszkańców gminy wyrażają się średnim wskaźnikiem 9,1 placówek
handlowych przypadających na 1000 jej mieszkańców oraz wskaźnikiem 110 jego
mieszkańców na 1 sklep. Standardy obsługi mieszkańców są zróżnicowane. Na terenie
miasta są wyższe, kształtując się na poziomie 20,1 placówki na 1.000 mieszkańców oraz
48,2 mieszkańców na 1 sklep, podczas gdy na terenach wiejskich gminy osiągają wartość
(kolejno) 6,2 sklepu/1.000M oraz 162 M/sklep. Standardy obsługi mieszkańców miasta
są wysokie (w porównaniu do podobnych miast województwa), a terenów wiejskich gminy
średnie. Rozkład i liczbę placówek handlu detalicznego, zapewniających obsługę
mieszkańców i rolnictwa przedstawiono w tabeli poniżej.
TABELA 11
GMINA KORFANTÓW - Rozkład przestrzenny placówek handlowych – stan 2008r.
lp.

WIEŚ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Korfantów
Borek
Gryżów
Jegielnica
Kuropas
Kuźnica Ligocka
Myszowice
Niesiebędowice
Piechocice
Pleśnica
Przechód
Przydroże Małe
Przydroże Wielkie
Puszyna

handel
artykułami
spożywczy
mi
9
-

handel
artykułami
spożywcz
oprzemysło
wymi
8
2
1
1
1
1
1
2
2
1

handel
artykułami
przemysło
wymi

handel
artykułami
rolnymi

22
1
1

1
-

handel
paszami,
maszyna
mi
rolniczymi
i żywcem
2
1

OGŁÓŁEM

40
2
1
2
1
1
1
2
2
2
3
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Rączka
Rynarcice
1
Rzymkowice
3
Stara Jamka
1
Ścinawa Mała
2
Ścinawa Nyska
2
Węża
2
Wielkie Łąki
1
Włodary
3
2
Włostowa
2
Ogółem
12
36
Źródło – UM w Korfantowie – opracowanie własne J.O.

1
2
2
3
32

1
1
3

1
1
5

2
3
3
6
2
2
2
8
3
88

Podstawowych usług handlu detalicznego brak jest w czterech wsiach gminy: Borek,
Pleśnica, Rączka i Przydroże Wielkie, które obsługiwane są poprzez handel obwoźny. Na
poziomie podstawowym w usługi handlu detalicznego wyposażone są wsie Myszowice,
Jegielnica, Kuźnica Ligocka i Niesiebędowice. Wizja lokalna w terenie nie potwierdziła tak
znacznej liczby istniejących i funkcjonujących stacjonarnych placówek handlu detalicznego.
Wiele z nich jest zlikwidowane (pustostany): Piechocice (1), Jegielnica (1), Gryżów (1), Węża
(1), Rynarcice (1), Kuropas (1), Przechód (1), Wielkie Łąki (1) i Myszowice (1).
System usług na terenie miasta uzupełnia sezonowe targowisko, usytuowane w obrębie
zabytkowego śródmieścia. Rozmieszczenie i struktura branżowa placówek handlowych
zmienia się w sposób dynamiczny, podlegając fluktuacjom zależnym od ogólnej sytuacji w
kraju. Nie ma więc możliwości, za pomocą narzędzi planistycznych, sterować strukturą
handlu.
Na obszarze gminy Korfantów dominuje handel w małych sklepach, o średniej powierzchni
sprzedaży mniejszej niż 200m2. Obszar gminy Korfantów nie charakteryzuje się warunkami
demograficznymi,
komunikacyjnymi
i
innymi,
umożliwiającymi
lokalizację
wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (o powierzchni powyżej 2000m2), a
zapotrzebowanie na obiekty o powierzchni
1000-2000m2 należy uznać za bardzo
ograniczone, a także niewskazane ze względu na charakter handlu i zabudowy.
Układ przestrzenny obiektów handlowych ma duże znaczenie dla kształtowania
przestrzennego miasta i wsi, wspomagających miasto w obsłudze mieszkańców i rolnictwa.
Generalnie handel detaliczny koncentruje się w skupiskach, w obrębie zabytkowego centrum
miasta Korfantów i wsi Ścinawa Mała, oraz w mniejszym stopniu w centrum zabudowy wsi
Przechód i Włodary. Przeważnie placówki handlowe są sytuowane w parterach budynków
mieszkalnych, rzadziej w obiektach handlowych. Handel detaliczny gminy oferuje obsługę
mieszkańców głównie w zakresie artykułów codziennego użytku w formie zakupów z
bezpośredniej bliskości domu, w gminnym ośrodku usługowym oraz na targowisku.
2.2.2. Gastronomia i rozrywka
Usługi gastronomii zlokalizowane są w mieście Korfantów oraz w pięciu sołectwach gminy,
tj. we wsiach: Rzymkowice, Stara Jamka, Ścinawa Mała, Ścinawa Nyska i Włostowa. W
2008 roku na obszarze gminy łącznie działalność prowadziło 8 lokali gastronomicznych.
TABELA 12
GMINA KORFANTÓW – Wykaz lokali gastronomicznych – stan 2008 rok.
lp.
1
2
3

miejscowość
Korfantów
Rzymkowice
Stara Jamka

restauracja

kawiarnia

cukiernia

pub

bar

-

1
-

-

-

1
1
1

mała
gastronomia
-

łącznie
2
1
1
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4
5
6

Ścinawa Mała
Ścinawa Nyska
Włostowa
OGÓŁEM
1
Źródło – Urząd Miejski w Korfantowie – opracowanie własne J.O.

-

1
2
1
7

-

1
2
1
8

Na obszarze miasta, będącego gminnym ośrodkiem usługowym, nasycenie lokalami
gastronomicznymi ocenia się jako bardzo niskie. Jako niskie należy także ocenić nasycenie
usługami gastronomii wsi gminy. Brakuje usług gastronomii we wsiach o potencjalnych
możliwościach rozwoju turystyki i rekreacji (Przechód), a także w niektórych wsiach o liczbie
mieszkańców większej niż 500 osób (Włodary).
Zbyt małe jest zróżnicowanie branż lokali gastronomicznych. Zarówno w mieście, jak i we
wsiach dominują bary, które stanowią 88% ogólnej liczby lokali gastronomicznych. Brak jest
restauracji, cukierni, cocktail-baru, a także winiarni, herbaciarni i pubu.
Poziom zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy w zakresie gastronomii ocenia się jako
niezadowalający. Na jeden lokal gastronomiczny przypada ogółem 1213 osób, przy czym na
terenie miasta 964 M/1 lokal, a na terenach wiejskich gminy 1300M/1 lokal. Wskaźniki te
zarówno na terenie miasta Korfantów jak i we wsiach gminy będą niewystarczające w
przypadku intensywniejszego rozwoju funkcji turystyczno-rekreacyjnych.
Brak jest na obszarze gminy odrębnych lokali rozrywkowych (kasyna, salony gier, dyskoteki,
kluby, sale bilardowe, kręgielnie, kawiarnie internetowe itp.).
2.2.3. Turystyka i wypoczynek
Gmina Korfantów położona jest poza granicami głównych rejonów turystycznowypoczynkowych województwa opolskiego (Górami Opawskimi, Górą Św. Anny, Jeziorami
Turawskimi oraz zbiornikami Nyskim i Otmuchowskim). W ocenie atrakcyjności turystycznowypoczynkowej około 45% obszaru gminy Korfantów uznaje się za nieprzydatne dla
rozwoju turystyki i wypoczynku (centralna część gminy), ok. 30% jej obszaru kwalifikuje się
jako tereny posiadające małą i średnią atrakcyjność turystyczno - wypoczynkową
(południowo-zachodnia i północno-wschodnia część obszaru), a tylko 25% obszaru gminy
zakwalifikowano do obszarów atrakcyjnych dla potrzeb turystyki i wypoczynku. Do
tych ostatnich zaliczono miasto Korfantów, rejon wsi Ścinawa Mała i Ścinawa Nyska
oraz rejon wsi Przechód - Borek. Wg ww. oceny na obszarze gminy nie występują tereny
bardzo atrakcyjne dla rozwoju turystyki i wypoczynku.
Przydatność dla rozwoju turystyki wyraża się w jej walorach przyrodniczych, krajobrazowych
i kulturowych, a także w jej położeniu w stosunku do większych ośrodków miejskich,
zagospodarowaniu obszaru gminy i tzw. walorach specjalistycznych tzn. w cechach
środowiska umożliwiających rozwój specyficznych form rekreacji. Gmina Korfantów posiada
walory turystyczne przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe, które sprzyjają głównie rozwojowi
turystyki krajoznawczej i wypoczynkowi sobotnio-niedzielnemu (rekreacji sobotnioniedzielnej). Atrakcyjność turystyczna i rekreacyjna gminy przejawia się przede wszystkim w
następujących podstawowych aspektach:
– w znaczących (regionalnych) walorach kulturowych miasta Korfantów oraz lokalnych
walorach kulturowych wsi Ścinawa Mała, Ścinawa Nyska, Przydroże Małe i Przechód, z
zachowanymi licznymi obiektami zabytkowymi, stanowiącymi atrakcje turystyczne i
możliwymi do wykorzystania ich na cele turystyczne i rekreacyjne;
– w istnieniu niezaprzeczalnych walorów użytkowych i klimatycznych wielkoobszarowych
kompleksów leśnych w północnej części gminy (wraz z rezerwatami przyrody),
przydatnych dla rozwoju form rekreacji i turystyki kwalifikowanej (rowerowej, pieszej,
konnej i ekologicznej oraz uprawiania grzybiarstwa i myślistwa, a także rozwoju tzw.
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turystyki ekologicznej);
w specyficznym położeniu terenów wielkopowierzchniowych kompleksów leśnych,
przydatnych dla rozwoju rekreacji sobotnio-niedzielnej oraz rekreacji podmiejskiej, w
niewielkich odległościach od Opola, Nysy, Niemodlina i Prudnika, umożliwiających
dojazd w czasie krótszym niż pół godziny;
– w potencjalnych możliwościach rozwoju rekreacji i sportów kwalifikowanych na bazie
planowanego zbiornika retencyjnego w rejonie Ścinawy Małej – Ścinawy Nyskiej Gryżowa, a także na bazie mogących powstać zbiorników wodnych w dolinie Ścinawy
Niemodlińskiej w rejonie miasta Korfantów oraz wsi Kuźnica Ligocka i Przechód;
– możliwości wykorzystania istniejących i mogących powstać stawów hodowlanych dla
celów rekreacji (sporty wędkarskie - łowiska), w tym szczególnie na gruntach wsi Węża,
Myszowice i Włostowa.
Ogólna ocena warunków przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych pozwala
postawić tezę, że gmina Korfantów nie ma większych możliwości rozwoju bazy
wypoczynku pobytowego (z wyjątkiem jej północnej części w rejonie wsi Przechód i jej
przysiółków).
–

Szczególne znaczenie dla rozwoju turystyki na obszarze gminy Korfantów mają walory
kulturowe i krajobrazowe miasta Korfantów, a w nieco mniejszym stopniu wsi Przydroże
Małe i Ścinawa Mała - Ścinawa Nyska. Podstawowym obszarem mogącym przyciągać
turystów i przyczynić się do rozwoju turystyki krajoznawczej jest stare miasto Korfantowa
wraz z zespołem zamkowo - parkowym, Ścinawa Mała oraz wieś Przydroże Małe (w tym
szczególnie zespół kościelny „Na Szwedzkiej Górce”). Rola tych miejsc jest niedoceniana w
rozwoju gospodarczym gminy.
Większą
szansę na rozwój wypoczynku pobytowego stwarza możliwość
rozwoju
agroturystyki. Obecnie agroturystyczną działalność gospodarczą prowadzą 2 gospodarstwa
rolne w miejscowości Przechód. Rozwój agroturystyki w północnej i centralnej części
obszaru gminy jest pożądany ze względu na mniejszą przydatność gruntów dla produkcji
rolnej, większe rozdrobnienie gospodarstw rolnych i mniejszą ich produktywność oraz
większe walory środowiska przyrodniczego. Rozwój tej funkcji ogranicza stosunkowo słabe
wyposażenie w usługi (handlu detalicznego, gastronomii, rozrywki, kultury, sportu i rekreacji).
Potencjalne warunki rozwoju gospodarstw agroturystycznych mają wsie
Przechód
(szczególnie jego przysiółki), Kuźnica Ligocka, Borek i Rzymkowice. Istotne, dla rozwoju
agroturystyki i rekreacji sobotnio-niedzielnej w tym rejonie, są cechy wsi "sielskiej" oraz
poprawa walorów kulturowych i krajobrazowych. Na pozostałym obszarze gminy
agroturystyka ma mniejsze szanse na rozwój. W ostatnich latach ujawniły się tendencje do
jej rozwoju we wsiach centralnej części gminy, w tym szczególnie we wsi Wielkie Łąki i
Myszowice.
Poziom obsługi turystyki na obszarze gminy jest niski. W Korfantowie działa Gminne
Centrum Informacji, a noclegi zapewniają tylko pokoje gościnne przy Miejskim Ośrodku
Sportu i Rekreacji w Korfantowie, przy Opolskim Centrum Rehabilitacji Arkadia Sp. z o.o.
oraz kwatery prywatne w dwóch domach w miejscowości Przechód. Wyposażenie gminy w
bazę żywieniową, zieleń urządzoną oraz tereny sportowo-rekreacyjne omówiono w
stosownych rozdziałach.
Gmina położona jest na przebiegu jednej z głównych tras komunikacyjnych województwa,
drogi krajowej DK 41, zapewniającej powiązania międzyregionalne z województwami
ościennymi, oraz na przebiegu drogi wojewódzkiej DW 407, istotnej dla powiązań
regionalnych. Wyposażenie obszaru gminy w urządzenia i obiekty obsługi transportu i ruchu
turystycznego (stacje paliw, całodobowe serwisy samochodowe oraz obiekty bazy
żywieniowej i noclegowej) jest niskie, w stosunku do rzeczywistego natężenia ruchu
(potencjalnych możliwości).
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2.2.4. Kultura
Wyposażenie terenu w zakresie urządzeń kultury (domy kultury, kina, biblioteki itp.) ustala
się indywidualnie. Miasto Korfantów wyposażone jest w Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji, prowadzący działalność w szerokim zakresie kulturalno-rekreacyjnym,
dla różnych grup wiekowych. W MGOKSiR w Korfantowie mają swoją siedzibę:
▪ Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji;
▪ Klub Seniora przy MDK Korfantów z chórem „Echo Korfantowa”;
▪ Gminna Grupa Twórczości Artystycznej;
▪ Świetlica Socjoterapeutyczna w Korfantowie, która posiada też oddział w Ścinawie
Nyskiej;
▪ Sekcja Lekkoatletyczna;
▪ Sekcja Tenisa Stołowego;
▪ Sekcja Siatkówki LUKS.
Obszar wiejski gminy wyposażony jest w placówki kulturalne w formie wiejskich domów
kultury (Ścinawa Nyska i Przechód) i świetlic wiejskich (Rączka, Przydroże Małe, Pleśnica,
Jegielnica, Gryżów, Węża, Włodary, Rynarcice, Kuropas, Myszowice, Wielkie Łąki,
Niesiebędowice, Włostowa, Kuźnica Ligocka, Rzymkowice, Stara Jamka i Puszyna). Poziom
wyposażenia terenów wiejskich gminy w podstawowe obiekty kulturalno-społeczne ocenia
się wysoko (tylko w 3 wsiach gminy brak jest placówki kultury: Borek, Przydroże Wielkie i
Ścinawa Mała). Stan techniczny obiektów jak i estetyka otoczenia jest wysoka. System
świetlic wiejskich, spełniających rolę centrów społecznych i kulturalnych w środowiskach
wiejskich, należy uznać za prawidłowy, umożliwiający mieszkańcom nawiązywanie więzi
społecznych i rozwój działalności kulturalnej. Na analizowanym obszarze działają także trzy
biblioteki publiczne w Korfantowie, Ścinawie Nyskiej i Przechodzie.
Do organizowania imprez kulturalnych dla dużej liczby uczestników oraz imprez masowych
wykorzystywany jest stadion miejski w Korfantowie.
2.2.5. Wychowanie, oświata i nauka
W roku 2008 w gminie Korfantów funkcjonowały cztery przedszkola publiczne, w tym jedno
na terenie miasta. Łącznie dysponowały one 210 miejscami (w tym 90 miejscami na terenie
miasta i 120 na obszarze wiejskim gminy). Uczęszczało do nich 171 dzieci. Zapewniona
przez gminę liczba miejsc przedszkolnych była wykorzystana w 81%, przy czym w mieście
wskaźnik ten kształtował się na poziomie 76%. Wskaźniki te należy uznać za korzystne,
umożliwiające podejmowanie pracy przez kobiety.
TABELA 13
GMINA KORFANTÓW - Wykaz placówek przedszkolnych - stan 2008r.
lp.
1
2

miejscowość

liczba
oddziałów

Przedszkole w Korfantowie
4
Przedszkole w Ścinawie Nyskiej
3
z oddziałem zamiejscowym w Węży
3
Przedszkole we Włodarach
1
4
ZS Przedszkole Przechód
2
RAZEM
10
Źródło: Dane UM. w Korfantowie. - opracowanie własne J.O.

liczba
miejsc

liczba pdn

ilość
dzieci

90
60

4
3

69
56

20
40
210

1
2
10

14
32
171

Liczba dzieci w wieku przedszkolnym na obszarze gminy zmniejszyła się o około 10% w
latach 1996-2003, a od 2004 roku liczba urodzeń wykazuje tendencje do stabilizacji na
poziomie 2-3% liczby ludności gminy (190-280 dzieci w grupie wiekowej 3-6 lat). Przedszkola
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publiczne usytuowane są w Korfantowie oraz we wsiach pełniących funkcję lokalnych
ośrodków usługowych (Przechód, Ścinawa Mała-Ścinawa Nyska oraz Włodary), a ich
rozkład przestrzenny ocenia się jako prawidłowy (optymalny – przy uwzględnieniu
wprowadzenia planowanego obowiązku nauczania od 6 roku życia). Ich lokalizacja zapewnia
łatwy dojazd z sąsiednich wsi w czasie nieprzekraczającym 20min.
Na obszarze gminy brak jest placówek przedszkolnych niepublicznych, zapewniających stałą
lub czasową opiekę nad dziećmi. Tego typu niewielkie (prywatne) placówki pożądane są we
wsiach (lub ich zespołach) Kuźnica Ligocka, Przydroże Małe, Rzymkowice, Węża.
Obowiązkowym nauczaniem w zakresie podstawowym objęte są dzieci w wieku 7-13 lat
(klasy I-VI) oraz gimnazjalnym w wieku 14-16 lat (klasy I-III). Zapewnienie nauki należy do
obowiązków samorządu lokalnego. Na obszarze gminy Korfantów w roku szkolnym 20082009 działało 5 podstawowych szkół publicznych (Korfantów, Ścinawa Mała, Przechód,
Rzymkowice i Włodary) oraz trzy gimnazja (Korfantów, Ścinawa Mała i Przechód).
TABELA 14
GMINA KORFANTÓW – Lokalizacja publicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych - stan
2008 - 2009r.
Lp.

Placówka

Adres
SZKOŁY PODSTAWOWE

1.

Zespół Szkół w Korfantowie

ul. 3 Maja 12, 48-317 Korfantów

2.

Zespół Szkół w Ścinawie Małej

ul. Klasztorna 4, 48-325 Ścinawa
Mała

3.

Zespół Szkół w Przechodzie

Przechód 239, 48-324 Przechód

4.
5.
6.

1.

Szkoła Podstawowa w
Gryżowie
Szkoła Podstawowa w
Rzymkowicach
Szkoła Podstawowa we
Włodarach

Zespół Szkół w Korfantowie

m. Korfantów, Kuropas, Stara
Jamka, Wielkie Łąki, Włostowa,
Myszowice, Niesiebędowice,
Piechocice, Puszyna, Rączka,
Przydroże Wielkie, Kuźnica Ligocka.
Ścinawa Mała, Ścinawa Nyska,
Przydroże Małe, Jegielnica, Pleśnica.
Przechód, Borek.

Gryżów 84, 48-325 Ścinawa Mała Gryżów, Węża.
Rzymkowice 7, 48-324 Przechód
Włodary, ul. Szkolna 1, 48-317
Korfantów
GIMNAZJA PUBLICZNE

ul. 3 Maja 12, 48-317 Korfantów

ul. Klasztorna 4, 48-325 Ścinawa
Mała
3. Zespół Szkół w Przechodzie
Przechód 239, 48-324 Przechód
Źródło: Dane UM. w Korfantowie. - opracowanie własne J.O.
2.

Zasięg obsługi

Zespół Szkół w Ścinawie Małej

Rzymkowice, Kuźnica Ligocka
Włodary, Rynarcice
m. Korfantów, Włodary, Rzymkowice,
Rynarcice, Kuźnica Ligocka, Wielkie
Łąki, Przechód, Włostowa, Borek,
Myszowice, Puszyna, Stara Jamka,
Rączka, Kuropas, Piechocice,
Niesiebędowice, Przydroże Wielkie.
Ścinawa Mała, Ścinawa Nyska,
Przydroże Małe, Jegielnica, Pleśnica.
Przechód, Borek.

Na obszarze gminy brak jest niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych.
TABELA 15
GMINA KORFANTÓW – Publiczne szkoły podstawowe i gimnazjalne - stan 2008-2009r .
Lp.
1
2
3
4

Szkoła
Zespół Szkół w Korfantowie – SP
Zespół Szkół w Korfantowie – Gimnazjum
Zespół Szkół w Ścinawie Małej – SP
Zespół Szkół w Ścinawie Małej – Gimnazjum

Liczba
oddziałów
12
11
6
6

Liczba
pomieszczeń do
nauki
13
9
5
5

Liczba uczniów
223
250
122
129
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5
Zespół Szkół w Przechodzie – SP
6
Szkoła Podstawowa w Gryżowie*
7
Szkoła Podstawowa w Rzymkowicach*
8
Szkoła Podstawowa we Włodarach
Razem
Źródło: UM. w Korfantowie. - opracowanie własne J.O.
* szkoły planowane do likwidacji pod 31.08.2009r.

6
6
6
6
59

8
6
7
9
62

67
45
66
75
977

Generalnie wszystkie szkoły podstawowe i gimnazja (oprócz szkoły w Rzymkowicach)
posiadają odpowiednią liczbę pomieszczeń dydaktycznych, sale gimnastyczne, boiska
sportowe, biblioteki i pracownie komputerowe. Gimnazja zlokalizowane są w obiektach, w
których mieszczą się również szkoły podstawowe (i przedszkole w ZS w Przechodzie), co
jest niezgodne z wymogami prawnymi i może decydować o nowych potrzebach w tym
zakresie. Rozpoczęto budowę nowego obiektu dydaktycznego gimnazjum w Korfantowie.
Na sesji w maju 2009r., Rada Gminy podjęła decyzję o likwidacji szkół w Gryżowie i
Rzymkowicach oraz filii szkoły w podstawowej w Korfantowie usytuowanej w Puszynie z
dniem 31.08.2009r.
Podstawowym czynnikiem, mającym wpływ na kształtowanie racjonalnej sieci szkolnej są
procesy demograficzne. Prognoza demograficzna wskazuje na dalszy spadek udziału grupy
wiekowej objętej obowiązkiem nauczania. W tym świetle decyzja rady gminy jest słuszna.
Rozkład przestrzenny szkół w gminie, zapewniający prawidłową obsługę jej mieszkańców,
powinien obejmować zachowanie szkoły podstawowej i gimnazjalnej w Korfantowie,
Przechodzie i Ścinawie Małej. Na racjonalne wykorzystanie tych palcówek wpływ będzie
mieć wprowadzenie obowiązku nauczania od 6 roku życia.
Na obszarze gminy brak jest jednostek szkolnictwa ponadgimnazjalnego, wyższego oraz
placówek naukowo-badawczych. Mieszkańcy gminy mają zapewniony do nich dostęp w
mieście powiatowym Nysa, które skupia szkoły licealne ogólnokształcące i profilowane,
technika i zasadnicze szkoły zawodowe oraz szkoły policealne.
2.2.6. Ochrona zdrowia i opieka społeczna
Na obszarze gminy brak jest publicznych ośrodków zdrowia. W podstawowym zakresie
ochrony zdrowia mieszkańcy gminy Korfantów obsługiwani są przez niepubliczne zakłady
opieki zdrowotnej:
– Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej KORF-MEDICA w Korfantowie;
– Niepubliczny Zakład opieki Zdrowotnej ELMET we Włodarach;
– Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Zakład Ortopedyczny Bogusław i Antonina
Hutnik w Korfantowie;
a także prywatne gabinety lekarskie:
– Prywatny Gabinet Lekarski (Lucjan Neudek), Praktyka Lekarska (Dariusz Rupniewski),
Indywidualna Praktyka Lekarska (Marek Czerner), Praktyka Lekarska (Ernest Kucharz),
Indywidualna Praktyka Lekarska (Grażyna Mackiewicz – Zabochnicka) oraz Indywidualna
Praktyka Lekarska (Maria Czerner) w Korfantowie;
– Prywatny Gabinet - Felczera Medycyny (Alfred Hauschild) w Rzymkowicach;
– Gabinet Opieki Zdrowotnej (Jan Kałuża) oraz Gabinet Medyczny (Bernadeta Czerwińska)
w Ścinawie Małej;
– Pielegniarka Środowiskowo – Rodzinna (Jolanta Bednar) w Gryżowie.
W Korfantowie działa także Laboratorium Analiz Medycznych „Lam”. Usługi medyczne
koncentrują się w gminnym ośrodku usługowym, jakim jest miasto Korfantów oraz w
Ścinawie Małej.
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Poziom zaspokojenia potrzeb mieszkańców w podstawowym zakresie ochrony zdrowia
ocenia się jako średni. Od 1996 roku liczba placówek na obszarze gminy, zapewniających
podstawową opiekę zdrowotną, zmniejszyła się z 4 do 3, wzrosła jednocześnie liczba
prywatnych praktyk lekarskich (z 2 do 9). Na 1 lekarza opieki zdrowotnej przypada 880
mieszkańców gminy.
Na terenie miasta Korfantów działa Opolskie Centrum Rehabilitacji, zapewniające leczenie
oraz rehabilitację pacjentom z terenu województwa. Jest to ośrodek wyspecjalizowany w
pełno profilowym leczeniu i usprawnianiu osób ze schorzeniami narządu ruchu. W skład
centrum wchodzą oddziały szpitalne: Oddział Chirurgii Ortopedycznej (19 łóżek), Oddział
Rehabilitacji Narządu Ruchu (70 łóżek), Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej (76
łóżek), Oddział rehabilitacji dziennej, cztery zakłady rehabilitacyjne: Dział Fizjoterapii,
Zakład Kinezyterapii, Zakład Fizykoterapii, Zakład Hydroterapii oraz Wojewódzka
Przychodnia Rehabilitacyjno – Ortopedyczna w ramach której działa pięć poradni:
neurologiczna, ortopedyczna dla dzieci, preluksacyjna, ortopedyczna i rehabilitacyjna.
Przy Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie działa Zakład Sprzętu Ortopedycznego i
Rehabilitacyjnego „KORFANTÓW" produkujący przedmioty ortopedyczne i sprzęt
rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych. Jest on samodzielnym podmiotem
gospodarczym i posiada status Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
Na obszarze gminy działają cztery apteki : dwie w Korfantowie oraz jedna w Ścinawie Małej
i Przechodzie. Rozkład przestrzenny aptek zapewnia prawidłową obsługę mieszkańców. Na
jedną aptekę przypada 2427 mieszkańców gminy.
W gminie brak jest placówek zapewniających opiekę dzieciom do lat 3 (żłobków). Brak jest
także stacjonarnych jednostek opiekuńczych takich jak dom dziecka czy dom samotnej
matki. Proces starzenia się społeczeństwa prowadzi w ostatnich latach do wzrostu
zainteresowania usługami rehabilitacji leczniczej, pielęgnacyjnymi i opiekuńczymi. W
Korfantowie stacjonarną działalność opiekuńczą dla osób starszych w Domu Pomocy
Społecznej „Maria” (którego właścicielem jest Zakon Sióstr Elżbietanek), prowadzi Starostwo
Powiatowe w Nysie (42 miejsca). Funkcjonuje tu także stacja CARITAS, prowadząca także
Dom Pomocy Społecznej. Z kolei w Ścinawie Małej usytuowany jest Dom Opieki im. Brata
Alberta.
2.2.7. Bezpieczeństwo publiczne
Na terenie miasta Korfantów usytuowany jest Komisariat Policji (ul. Powstańców Śl. 5a),
który zapewnia ochronę obszaru gminy. Ochronę przed pożarami zapewnia zawodowa straż
pożarna Komendy Rejonowej Straży Pożarnej w Nysie. Czas dojazdu na obszar gminy,
kształtujący się
w granicach 15 - 30 min., nie zapewnia mieszkańcom pełnego
bezpieczeństwa. Dla jego poprawy istotne jest podwyższenie standardów funkcjonowania
dróg wojewódzkich i powiatowych.
Podstawową ochronę bezpieczeństwa ludzi i mienia na obszarze gminy zapewniają oddziały
Ochotniczej Straży Pożarnej z obiektami usytuowanymi w mieście oraz w 7 wsiach gminy
(Ścinawa Mała, Węża, Włodary, Włostowa, Kuźnica Ligocka, Rzymkowice, Przechód).
Wyposażenie gminy w jednostki OSP, jak i ich rozkład przestrzenny, zapewniają jej
mieszkańcom pełne bezpieczeństwo, a dojazd z najbliższej jednostki do najdalej położonego
miejsca położonego w zasięgu ich obsługi nie przekracza 15 min.
Inne tereny bezpieczeństwa publicznego tj. tereny wojskowe, policyjne oraz penitencjarne na
obszarze gminy Korfantów nie występują.
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2.3. TERENY ZIELONE
2.3.1. Sport i rekreacja
Wiodącym w obsłudze mieszkańców gminy w zakresie sportu jest Miejsko Gminny Ośrodek
Kultury, Sportu i Rekreacji usytuowany w Korfantowie. Podstawowymi obiektami sportowymi
jest wielofunkcyjna sala sportowa o powierzchni użytkowej 2148,5 m 2, z widownią na 290
osób i stadion miejski z widownią na 1300 osób. Na terenie Opolskiego Centrum
Rehabilitacji znajduje się także kryty basen. W Ścinawie Małej usytuowany jest ośrodek
sportowy z basenem odkrytym o łącznej powierzchni 2,0365ha.
Boiska są podstawowymi urządzeniami sportowymi na obszarze gminy. Znajdują się one w
19 z 23 wsi gminy oraz na terenie miasta Korfantów. Usytuowane są w Ścinawie Małej,
Przechodzie, Przydrożu Małym i Węży (z zapleczem socjalnym), a także we wsi Rączka,
Gryżów, Jegielnica, Włodary, Rynarcice, Kuropas, Myszowice, Niesiebędowice, Wielkie Łąki,
Włostowa, Kuźnica Ligocka, Rzymkowice, Stara Jamka, Piechocice i Puszyna (boiska bez
zaplecza oraz tereny wyznaczone jako boiska). W gminie działają także kluby sportowe:
LZS „Czarni” Korfantów, LZS Ścinawa Mała, LZS Przechód, LZS Gryżów, LZS WłodaryWyszków. W niektórych wsiach gminy tereny rekreacyjno-sportowe realizowane są przez
osoby fizyczne. Tak powstało niewielkie boisko w Smolarni (przysiółek Przechodu) oraz we
wsi Gryżów (teren rekreacyjno-wypoczynkowy w dolinie Ścinawy Nyskiej).
Wyposażenie gminy w urządzenia sportu i rekreacji, związane z obsługą mieszkańców,
ocenia się jako dobre. Generalną wadą terenów rekreacyjno-sportowych jest niski standard
techniczny wyposażenia oraz urządzeń. Większość obiektów sportowych w ostatnich latach
jest intensywnie użytkowana, co świadczy o wzroście zainteresowania tym typem usług.
Nieużytkowane (lub użytkowane w niewielkim stopniu) są przeważnie obiekty sportowe
usytuowane we wsiach o liczbie mieszkańców mniejszej niż 300 osób (Jegielnica, Kuropas,
Myszowice, Rączka, Stara Jamka). W niektórych wsiach ogólnodostępne tereny sportowo –
rekreacyjne dopełniają ofertę centrum usługowego wsi (w tym szczególnie usług kultury,
oświaty, handlu i gastronomii), co ocenia się pozytywnie (Kuźnica Ligocka, Włodary,
Przydroże Małe, Gryżów, Ścinawa Mała). Brak jest na obszarze gminy sportowych obiektów
specjalistycznych (łowiska, lodowiska, kręgielni, ośrodków wspinaczkowych, hipicznych itp.).
Atrakcyjnym dopełnieniem oferty sportowej gminy są wieloprzestrzenne kompleksy leśne
Borów Niemodlińskich, które
licznymi walorami przyrodniczymi sprzyjają rekreacji i
wypoczynkowi. Przydatność Borów Niemodlińskich dla rozwoju rekreacji ogranicza
zagrożenie pożarowe i podatność na degradację występujących tu siedlisk borowych,
dlatego powinien on być częściowo ograniczony i odpowiednio kształtowany, głównie
poprzez pogodzenie funkcji ochronnych, gospodarczych i rekreacyjnych lasów ze ścisłą
kanalizacją i kontrolą ruchu turystycznego.
Bory Niemodlińskie, usytuowane w zasięgu około 30 km od granic miasta Opole, Nysa i
Prudnik, stanowią dla ich mieszkańców istotne miejsce rekreacji i wypoczynku. Dostęp do
terenów rekreacyjnych zapewniają wyłącznie samochody, jako środek transportu, w związku
z czym znaczenia nabiera stan dróg dojazdowych do kompleksów leśnych oraz wyposażenie
obszaru gminy w parkingi, w tym parkingi leśne. Ocenia się, że rozwój rekreacji w obrębie
Borów Niemodlińskich ogranicza:
– słaba dostępność komunikacyjna poprzez drogi powiatowe, o niskich standardach
funkcjonowania;
– niedostateczna, co do zasięgu i przebiegu tras obsługa północnej części gminy przez
środki komunikacji zbiorowej;
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nierozwinięta sieć ścieżek rowerowych o funkcji komunikacyjnej i turystycznej, w tym
także brak powiązań ścieżkami z sąsiednimi miastami (Opolem, Nysą i Prudnikiem), oraz
słaby standard techniczny i oznakowanie tras istniejących;
niewystarczająca liczba zorganizowanych i właściwie wyposażonych parkingów leśnych;
brak atrakcyjnych elementów zagospodarowania rekreacyjnego i usług, w tym
szczególnie niskie wyposażenie wsi położonych w północnej części gminy w usługi
gastronomii, a także w inne usługi, zapewniające wielobranżową obsługę rekreacji.

–
–
–

2.3.2. Parki i zieleń urządzona
Na obszarze gminy Korfantów tereny zieleni o charakterze rekreacyjnym, wypoczynkowym i
estetycznym zajmują łącznie powierzchnię ok. 33 ha. Wskaźnik zieleni na 1 mieszkańca
gminy wynosi 34m2, przy czym na jednego mieszkańca miasta przypada aż 117,8m 2.
Zarówno na obszarze miasta, jak i na obszarze wiejskim gminy, wskaźnik zieleni na 1
mieszkańca jest wysoki (w mieście wielkość terenów zieleni jest podobna do wielkości
terenów zabudowanych, co jest unikalne w skali regionu).
TABELA 16
GMINA KORFANTÓW – Parki i ogólnodostępne tereny zieleni rekreacyjnej – stan 2008r.
LP.
MIEJSCOWOŚĆ
1 Korfantów
2

Przydroże Małe

3

Przydroże Wielkie

4
5

Ścinawa Nyska
Ścinawa Mała

6

Puszyna

RODZAJ TERENU
Park zabytkowy (w zespole
zamkowym)
Park zabytkowy (w zespole
pałacowym)
Park zabytkowy (w zespole
pałacowym)
Teren rekreacyjny
Boisko sportowe z zielenią
urządzoną wraz z basenami
otwartymi
Park

7

Gryżów

Teren rekreacyjny

8

Przechód

Zieleń rekreacyjna
sportowym
Teren przy boisku

przy

WŁASNOŚĆ
Gmina Korfantów

Prywatna

3,14 ha

Prywatna

0,52 ha

boisku Gmina Korfantów

1,32 ha
0,13 ha

Prywatna

Gmina Korfantów
Gmina Korfantów

ogółem

POWIERZCHNIA
22,70 ha
1,29 ha

1,92 ha
2,0365 ha

Prywatna
33,06 ha

Źródło – UM. w Korfantowie – opracowanie własne M.O.

Niektóre z zespołów zieleni charakteryzują się wysokimi walorami kulturowymi,
krajobrazowymi i przyrodniczymi. Do takich należą parki w dawnych założeniach dworskich i
pałacowych z licznym starodrzewem i cennymi założeniami kompozycyjnymi tj.
krajobrazowy park w Korfantowie i Puszynie oraz pozostałości parku w Przydrożu Małym i
Przydrożu Wielkim (szczegółową charakterystykę przyrodniczą parków wiejskich ujęto w
rozdziale 2.5.1. „Obszary i obiekty objęte prawną ochroną”). Nie wszystkie parki są
ogólnodostępne dla mieszkańców gminy (Przydroże Mała, Puszyna).
O ile wskaźniki zieleni rekreacyjnej dla obszaru gminy kształtują się wysoko, to rozkład
przestrzenny ogólnodostępnej zieleni parkowej jest niezadowalający. Brak jest jej we wsiach
o liczbie mieszkańców powyżej 400 osób, w tym szczególnie we wsi Przechód, Węża,
Włodary, Włostowa, Rzymkowice i Kuźnica Ligocka.
Ofertę zieleni parkowej uzupełniają zespoły ogrodów pracowniczych, pełniące funkcje
zieleni rekreacyjnej. Ogrody pracownicze usytuowane są w południowo - wschodniej części
obszaru miasta Korfantów, a także we wsi Przydroże Małe i Ścinawa Mała, w których
towarzyszyły większym zespołom zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. W ostatnich
latach obserwuje się obniżenie poziomu zainteresowania ogrodami pracowniczymi,
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usytuowanymi na obszarze gminy. W gminie ogrody botaniczne, czy też ogród zoologiczny,
nie są usytuowane.
Elementem rozproszonej zieleni ogólnodostępnej są skwery i zieleńce wraz z placami zabaw
dla dzieci, które znajdują się przy publicznych placówkach przedszkolnych w Korfantowie
(1300m2) oraz w Ścinawie Nyskiej (1850m2), Przechodzie (1300m2) i Włodarach (1669m2), a
także tereny zieleni przy szkołach: Ścinawie Małej (5438m2), Przychodzie (2000m2),
Rzymkowicach (1559m2) i we Włodarach (3200m2).
2.3.3. Cmentarze
Na obszarze gminy znajduje się 13 czynnych cmentarzy wyznaniowych (katolickich), które
usytuowane są w Korfantowie (2,48 ha) oraz we wsiach: Gryżów (1,00 ha), Jegielnica (0,30
ha), Przechód (1,09 ha), Przydroże Małe (0,54 ha), Puszyna (0,21 ha), Rynarcice (0,23 ha),
Rzymkowice (0,36 ha), Ścinawa Mała (1,06 ha), Ścinawa Nyska (0,39 ha), Włodary (1,12 ha)
i Węża (0,53 ha). We wsi Myszowice i Przydroże Wielkie cmentarze zostały zamknięte.
Brak jest na obszarze gminy ogólnowyznaniowego cmentarza komunalnego. Brak jest także
miejsca pochówków urnowych. Proces starzenia się społeczeństwa będzie prowadził do
zwiększenia zapotrzebowania na tereny cmentarne. Usytuowanie większości cmentarzy
umożliwia ich rozbudowę.
Na obszarze gminy nie ma cmentarza dla zwierząt, ani też wystąpienia takich potrzeb nie
przewiduje się. Ze względu na rolniczą funkcję gminy wskazane jest określenie miejsc
lokalizacji grzebowiska zwierząt, w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych. Dla
lokalizacji tego typu obiektów preferowany jest obszar centralno-południowej części gminy, z
wyłączeniem obszarów systemu ekologicznego, obszaru zlewni chronionej Nysy Kłodzkiej
oraz występowania Głównych Zbiorników Wód Podziemnych Polski (GZWP).
2.4. AKTYWNOŚĆ GOSPODARCZA
2.4.1. Produkcja i rzemiosło
Obecnie największymi zakładami produkcyjnymi na obszarze gminy są :
– WOJTPOL Sp. z o.o. w Korfantowie ul. Fabryczna 2, od lat współpracująca z koncernem
IKEA;
– Zakład Stolarski SCHODEK w Korfantowie ul. Powstańców Śl. 16a;
– Zakład Produkcji odzieży TEX MOD w Korfantowie ul. Prudnicka 6;
– Produkcja Sprzętu Wędkarskiego TIM w Korfantowie ul. Opolska;
– Produkcja Sprzętu Wędkarskiego BALS, Grzegorz Szczygielski, w Korfantowie ul.
Prudnicka;
– Wytwórnia Lodów BASTEK, Krzysztof Ludwikowski - w Korfantowie;
– Zakład Literniczy, Jan Tobiasz, w Korfantowie;
– Piekarnia - Szymański w Korfantowie ul. Prudnicka 9;
– Piekarnia „Siamro – Wiewióra” w Korfantowie ul. Kościuszki 2;
– Piekarnia - Witasik Andrzej, Ścinawa Mała ul. Niemodlińska;
– Piekarnia w Przechodzie.
W strukturze przestrzennej gminy tereny produkcji przemysłowej koncentrują się głównie w
północno-zachodniej części miasta Korfantów. Usytuowanie niektórych zakładów
produkcyjnych w obrębie zwartej zabudowy śródmieścia uznaje się za niekorzystne ze
względu na złe warunki dojazdu, uciążliwość działalności zakładu dla sąsiedniej zabudowy
mieszkaniowej oraz zwiększenie chaosu przestrzennego w granicach obszaru objętego
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ochroną konserwatorską. Niewielkie zakłady (z pogranicza rzemiosła) usytuowane są także
we wsi Ścinawa Mała i Przechód.
Obserwuje się tendencje do:
– upadku zakładów produkcyjnych i wkraczania na ich tereny innych rodzajów działalności
gospodarczych, szczególnie usług i handlu hurtowego;
– racjonalizacji wykorzystania terenu zajmowanego przez zakłady produkcyjne;
– zwiększanie się liczby podmiotów gospodarczych z pogranicza działalności
produkcyjnych i usługowych.
Rozpatrując najważniejsze czynniki umożliwiające rozwój produkcji należy stwierdzić, że
gmina posiada :
– bazę surowcową w postaci produktów roślinnych (zbóż podstawowych, ziemniaków,
buraków cukrowych) oraz produktów zwierzęcych, głównie w centralnej i południowej
części obszaru;
– bazę surowcową dla rozwoju przemysłu drzewnego, głównie w północnej części obszaru;
– niezrównoważony rynek pracy, na którym występuje nadwyżka zasobów pracy w
stosunku do liczby miejsc pracy na miejscu, głównie we wsiach centralnej i północnej
części obszaru;
– nieużytkowaną bazę produkcyjno - magazynową (także po rolniczych spółdzielniach
produkcyjnych) umożliwiającą adaptację
do nowych potrzeb i funkcji, często
wyposażoną w odpowiednią infrastrukturę techniczną;
– wystarczająco gęstą sieć dróg, zapewniającą powiązania komunikacyjne z większymi
miastami oraz siecią dróg o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym;
– zapewniony rynek zbytu w pobliskich przemysłowych ośrodkach miejskich
(Prudnik,
Krapkowice, Nysa oraz Opole).
Niekorzystne czynniki, mogące przyczynić się do hamowania tempa rozwoju produkcji w
gminie sprowadzają się do:
– niewystarczająco rozbudowanej sieci infrastruktury technicznej szczególnie kanalizacji;
– niedostatecznego standardu technicznego powiązań drogowych drogami wojewódzkimi i
powiatowymi z systemem dróg o znaczeniu ponadregionalnym i regionalnym;
– preferencji inwestorów do wznoszenia nowych obiektów produkcyjnych, zamiast
adaptacji obiektów istniejących;
– konfliktów pomiędzy uciążliwą produkcją, a przyległymi do nich terenami zabudowy
mieszkaniowej.
Na terenie miasta i gminy działalność prowadzi 223 przedsiębiorców, w tym na terenie
miasta 126 (56%). Zakłady rzemieślnicze reprezentują całe spektrum branż rzemiosła
usługowego i produkcyjnego. Obok miasta koncentrują się one we wsi Włodary (21
zakładów), Ścinawa Mała (24), Włostowa (18), Gryżów (19), Przechód (16), Ścinawa Nyska
(14), Przydroże Małe (13), Rzymkowice (10), Wielkie Łąki (8) i Kuźnica Ligocka (7). W
niewielkiej liczbie lub pojedyncze zakłady usytuowane są także we wsiach: Stara Jamka (7
zakładów), Rynarcice i Borek (po 6 zakładów), Węża, Niesiebędowice i Puszyna (po 5
zakładów), Myszowice, Przydroże Wielkie i Piechocice (po 4 zakłady), Kuropas i Rączka
(po 2 zakłady) oraz Jegielnica i Pleśnica (po 1 zakładzie).
Udział zakładów rzemieślniczych we wsiach gminy jest tym większy, im większa jest liczba
mieszkańców. Jedynie we wsi Włostowa zakłady rzemieślnicze koncentrują się na terenie
położonym w centralnej części zabudowy wiejskiej. W pozostałych wsiach oraz w mieście
zakłady rzemieślnicze usytuowane są w sposób rozproszony w zabudowie zagrodowej i
mieszkaniowej. Ich działalność powoduje niekiedy problemy
związane z ochroną
środowiska mieszkaniowego. Usytuowanie zakładów rzemieślniczych w zabudowie
mieszkaniowej oraz w obrębie zabytkowego śródmieścia miasta uznaje się za niekorzystne.
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2.4.2. Produkcja energii i ciepła
Zgodnie z założeniami Unii Europejskiej do 2020 roku 20% wykorzystanej energii w UE
pochodzić będzie ze źródeł odnawialnych. Celem nowej polityki energetycznej jest
przeciwdziałanie globalnym zmianom klimatycznym, także poprzez redukcję o 20% emisji
gazów cieplarnianych. Polska zobowiązała się do zapewnienia 7,5% udziału energii
odnawialnej w ogólnym zużyciu energii już w 2010 roku. Zobowiązania Polski wobec Unii
Europejskiej narzucają obowiązek rozpatrzenia możliwości rozwoju energetyki odnawialnej
na obszarze gminy.
Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (j.t.
Dz.U.2006.89.625 ze zm.) odnawialne źródło energii to źródło wykorzystujące w procesie
przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i
pływów morskich, spadku (hydroenergetycznej) rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy,
biogazu wysypiskowego, a także biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub
oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych.
Na obszarze gminy Korfantów brak jest obecnie obiektów produkujących energię elektryczną
ze źródeł konwencjonalnych oraz odnawialnych (tzn. elektrowni wodnych, elektrowni
wiatrowych, ogniw słonecznych oraz zakładów produkujących energię z biogazu i biomasy).
Brak jest także obiektów produkujących ciepło ze źródeł odnawialnych (tj. biogazowni
pozyskujących gaz z instalacji przeróbki odpadów zwierzęcych, oczyszczalni ścieków lub
składowisk odpadów komunalnych, produkujących biomasę i biopaliwa lub pozyskujących
ciepło geotermalne oraz słonecznych kolektorów do produkcji ciepła).
Ze względu na specyfikę układu hydrologicznego oraz wartość hydroenergetyczną rzek
gmina posiada przeciętne warunki do pozyskiwania energii wody. Przez jej obszar przepływa
rzeka Ścinawa Niemodlińska, która jako jedyny ciek wodny gminy umożliwia pozyskiwanie
energii wody. Planowana jest budowa dwóch małych elektrowni wodnych we wsi Przechód
(o mocy 22 kW) i Rynarcice (o mocy 60 kW). Brak jest także obiektów produkujących ciepło
ze źródeł odnawialnych (tj. biogazowni pozyskujących gaz z instalacji przeróbki odpadów
zwierzęcych, oczyszczalni ścieków lub składowisk odpadów komunalnych, produkujących
biomasę i biopaliwa lub pozyskujących ciepło geotermalne oraz słonecznych kolektorów do
produkcji ciepła).
Możliwość wykorzystania promieniowania słonecznego w zakresie, który będzie miał
znaczący wpływ na bilans energetyczny gminy Korfantów, wydaje się bardzo ograniczona.
Średnia roczna ilość energii promieniowania słonecznego wynosi 1000kWh/m 2, a średnie
usłonecznienie ok. 1400h. Nie wyklucza to jednak ich wykorzystania lokalnego, szczególnie
w biernych systemach grzewczych poszczególnych budynków (w tym także budynków
użyteczności publicznej).
Polska jest jednym z najbogatszych w zasoby geotermalne krajów Europy. Pod ok. 80%
powierzchni kraju występują wody geotermalne. Południowo-zachodnia i centralna część
gminy Korfantów położona jest w obrębie strefy śląsko – morawskiej, obejmującej
południową, przygraniczną część województwa opolskiego (rejon Głuchołaz – Prudnika Głubczyc). W strefie tej na głębokości od ok. 3000 m występują wody geotermalne o temp.
powyżej 900C, możliwe do wykorzystania dla produkcji ciepła. Wydobycie wód
geotermalnych staje się opłacalne przy odpowiedniej wydajności poziomu wodonośnego,
gdy do głębokości 2km temperatura wody osiąga 65oC, a zasolenie nie przekracza 30g/l.
Wykorzystanie wód geotermalnych na obszarze gminy mogło by przyczynić się do rozwoju
funkcji
turystycznej i rekreacyjnej, a także wzmocnienia roli Opolskiego Centrum
Rehabilitacji w leczeniu schorzeń narządów ruchu.
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Na obszarze gminy istnieją znaczne szanse na produkcję energii z odpadów zwierzęcych
oraz biomasy. W warunkach gminy najbardziej prawdopodobne jest wykorzystanie energii
biomasy (głównie słomy i zrębków drewna). W chwili obecnej brak jest lokalnych kotłowni o
większej mocy, bazujących na odpadach pozyskiwanych z produkcji drewna. Wizja lokalna w
terenie wykazała istnienie w północnej części gminy, na gruntach wsi Włostowa i Borek,
plantacji upraw specjalnych roślin energetycznych (wierzby energetycznej). Nadwyżki słomy
są wykorzystane dla celów energetycznych głównie przez indywidualne gospodarstwa rolne
przynosząc im dodatkowe dochody lub oszczędności. Obecnie słoma na cele energetyczne
wykorzystywana jest w niewielkim stopniu. Na terenach wiejskich gminy problemem będzie
usytuowanie zakładów produkujących brykiety z biomasy w obrębie zabudowy wsi, w sposób
nie wywołujący konfliktów przestrzennych i środowiskowych.
Biogazownie w stanie istniejącym na obszarze gminy nie występują. Biogaz rolniczy
pozyskiwany z fermentacji odpadów rolniczych takich jak: gnojowica, obornik, odpadki
gospodarcze, odpadki poprodukcyjne z przemysłu spożywczego, nie jest wykorzystywany.
Obszar Płaskowyżu Głubczyckiego, o intensywnie rozwiniętym rolnictwie, preferowany jest
do lokalizacji biogazowni. Nie sprzyja jednak temu zwarta zabudowa wsi. Na obszarze
gminy nie występują także instalacje do produkcji biopaliw (w postaci tłoczni i rafinerii oleju
rzepakowego) z nasion roślin oleistych i roślin o dużej zawartości skrobi.
Na podstawie wyników pomiarów średniorocznych rozkładów wiatru na wysokości powyżej
30m na terenach otwartych, obejmujących obszar Polski, województwo opolskie zaliczone
zostało do strefy mało korzystnej pod względem zasobów energii wiatru (z wyłączeniem jego
części północnej). Na obszarze gminy średnia prędkość wiatru wynosi 2,5-3m/s, przy
przewadze wiatrów zachodnich. Współczesna technologia turbin wiatrowych umożliwia
jednak wykorzystanie siły wiatru o prędkości 1,5-2,5m/s, podczas gdy powszechnie
stosowane turbiny wykorzystują prędkości wiatru w granicach 3-4m/s. W tym świetle gmina
Korfantów posiada pewne predyspozycje do rozwoju produkcji energii pochodzącej z mocy
energetycznej wiatru. Jego prędkości na obszarze gminy wynoszą w centralnej i południowej
części gminy około 2-3m/s. Ekonomiczna efektywność instalacji wiatrowych, sytuowanych na
obszarze gminy Korfantów, powinna być indywidualnie analizowana i oceniana. Terenem
preferowanym do lokalizacji ferm wiatrowych jest południowa i zachodnia część
gminy, w obrębie Płaskowyżu Głubczyckiego i Wału Niemodlińskiego. W celu ustalenia
terenów preferowanych dla lokalizacji ferm wiatrowych na obszarze gminy Korfantów
przeprowadzono analizę:
 potencjalnych tras wędrówkowych przelotów ptaków (przelotów wysokich, średnich i
niskich), przy czym za istotne dla lokalizacji fermy wiatrowej uznano:
– przeloty ptaków (w tym szczególnie ptaków wodno-błotnych) na szlakach wędrówek
zimowisko – lęgowisko, odbywających się z południa Europy na obszar Polski przez
Bramę Morawską;
– przeloty odbywające się na wysokościach średnich (100-500 m n.p.t.), głównie
pomiędzy zbiornikami wodnymi na obszarze Opolszczyzny;
– przeloty na wysokościach niskich (10-100 m n.p.t.) odbywające się głównie dolinami
rzek oraz pomiędzy izolowanymi zespołami leśnymi;
 lokalizacji obszarów wrażliwych na negatywny wpływ energetyki wiatrowej (Obszar
Chronionego Krajobrazu, rezerwaty);
 lokalizacji obszarów o wysokich walorach przyrodniczych i kulturowych na obszarze
gminy (dolina rzeki Ścinawa Niemodlińska i doliny pozostałych cieków wodnych
tworzących system ekologiczny na obszarze gminy oraz wielkopowierzchniowe
kompleksy leśne, a także rejon Korfantowa oraz Ścinawy Małej - Ścinawy Nyskiej,
Przydroża Małego i Puszyny);
 walorów krajobrazu kulturowego i ekspozycji, w tym szczególnie ekspozycji GÓR
OPAWSKICH, zabytkowych układów urbanistycznych i ruralistycznych oraz zespołów
zabudowy;
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możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego miejscowości,
ze szczególnym
uwzględnieniem potencjalnych walorów turystyczno-rekreacyjnych o znaczeniu ponad
lokalnym, na bazie:
– walorów kulturowych miasta Korfantów,
umożliwiających rozwój
turystyki
krajoznawczej;
– projektowanego zbiornika retencyjnego na gruntach wsi Ścinawa Mała – Ścinawa
Nyska, stanowiącego potencjalne miejsce rozwoju rekreacji i sportów wodnych, a
także przyszłą ostoję ptaków wodno-błotnych;
– walorów kulturowych wsi Ścinawa Mała, Ścinawa Nyska i Przydroże Małe;
– walorów przyrodniczych północnej części obszaru gminy (Obszar Chronionego
Krajobrazu Bory Niemodlińskie);
– ograniczeń lokalizacji elektrowni wiatrowych wynikających z ustanowionych stref
ochrony pośredniej zewnętrznej dla ujęć wody.

Analiza wykazała, że dla lokalizacji ferm wiatrowych preferowana jest południowozachodnia część obszaru gminy Korfantów. Na tym obszarze możliwe jest wyznaczenie
terenów NISKIEGO RYZYKA lokalizacji ferm wiatrowych, obejmujących tereny rolne na
gruntach wsi:
– Gryżów, Ścinawa Nyska, Węża, Jegielnica, Włodary, Rynarcice oraz Kuropas.
Obszar ten, o szczególnej przydatności dla rolnictwa, nie posiada (poza dolinami rzecznymi)
walorów przyrodniczych i krajobrazowych wymagających ochrony. Walory kulturowe wsi nie
wyróżniają się na tle walorów kulturowych Płaskowyżu Głubczyckiego. Dominują tu
tradycyjne układy ruralistyczne nasycone w znacznym stopniu obiektami zabytkowymi.
2.4.3. Składy i magazyny, budownictwo i handel hurtowy
Ze względu na swoje położenie komunikacyjne, poza zasięgiem oddziaływania
ponadregionalnych szlaków komunikacyjnych, gmina nie jest atrakcyjna dla przedsiębiorstw
prowadzących działalność z zakresu gospodarki magazynowo-składowej, budownictwa i
handlu hurtowego. Jednak znaczenie gospodarki magazynowo-składowej i handlu
hurtowego dla gospodarki gminy jest istotne, chociaż na jej obszarze ma znaczenie lokalne i
podlega znacznym fluktuacjom związanym z ogólną sytuacją w kraju. Do większych
zakładów tego typu zaliczamy KORAGRO Sp. z o.o. oraz HAGROL, które prowadzą
działalność magazynowo-składową (magazyny towar masowych) na terenie miasta
Korfantów i wsi Ścinawa Mała.
Tereny magazynowo-składowe koncentrują się:
– na obszarze miasta we wschodniej i południowo-wschodniej części, przy drogach
wylotowych na Łącznik i Białą;
– w 15 wsiach gminy tj. we wsi Przechód (3 tereny, w tym 2 nieużytkowane), Borek (w
trakcie zmiany sposobu użytkowania), Stara Jamka (1 teren nieużytkowany), Piechocice,
Pleśnica (teren nieużytkowany), Puszyna (1 teren częściowo nieużytkowany), Ścinawa
Mała (4 tereny, w tym 2 nieużytkowane), Ścinawa Nyska (3 tereny), Węża, Włodary (2
tereny, w tym 1 częściowo nieużytkowany), Wielkie Łąki (2 tereny, w tym 1
nieużytkowany), Niesiebędowice, Włostowa (1 teren częściowo nieużytkowany) i
Przydroże Małe (teren częściowo nieużytkowany).
Większość terenów dawniej stanowiących bazy magazynowo – składowe (głównie
spółdzielni produkcyjnych) jest obecnie nieużytkowanych lub też użytkowanych
w
nieznacznym stopniu. Nikły stopień użytkowania istniejących obiektów i terenów
magazynowo-składowych świadczy o niewielkiej potrzebie wyznaczania nowych terenów na
ten cel. Brak użytkownika jednocześnie stwarza możliwość przekształcenia terenów i
obiektów położonych w centrach zabytkowych układów ruralistycznych (Przechód, Borek) na
funkcje usługowe.
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Brak jest na obszarze gminy terenów baz budowlanych i giełd towarowych.
2.4.4. Logistyka i obsługa transportu
Na obszarze gminy Korfantów brak jest jednostek logistycznych oraz dużych baz
transportowych. Na terenie miasta Korfantów usytuowana jest baza transportowa PKS, a
działalność transportową prowadzą pojedyncze podmioty gospodarcze w Korfantowie i
Ścinawie Małej.
W stanie istniejącym lokalną i ponadlokalną obsługę transportu zapewniają stacje paliw
usytuowane w Korfantowie, Przechodzie i Włostowej. Rozkład przestrzenny jednostek
zapewniających obsługę transportu świadczy o ich znaczeniu lokalnym, przy czym
pozytywnie ocenia się usytuowanie stacji paliw w Przechodzie, która może zapewniać
obsługę ruchu turystycznego.
Dla działalności logistycznej i transportowej zewnętrzne powiązania komunikacyjne mają
zasadnicze znaczenie. Gmina Korfantów nie ma warunków komunikacyjnych
umożliwiających rozwój baz logistycznych i obsługi transportu w skali kraju i regionu.
Położona jest bowiem poza istotnymi dla logistyki szlakami komunikacyjnymi o znaczeniu
ponadregionalnym i regionalnym. Rozwój obsługi transportu w skali ponadlokalnej umożliwia
jedynie droga krajowa DK 41, przebiegająca tranzytowo przez południową część obszaru
gminy. Obsługa transportu na drogach wojewódzkich i powiatowych klasy głównej (G) ma
wyłącznie znaczenie lokalne lub miejscowe. W tym świetle największe szanse na rozwój
obsługi transportu ma wieś Gryżów oraz miasto Korfantów, w mniejszym stopniu wieś
Włodary.
2.4.5. Produkcja rolna i obsługa rolnictwa
Istotną rolę w gospodarce gminy odgrywa produkcja rolna.
Gmina, a szczególnie
południowa i centralna część jej obszaru, charakteryzuje się bardzo korzystnymi warunkami
dla intensywnej produkcji rolniczej (szczególnie roślinnej). W rolnictwie zatrudnionych jest
około 52% mieszkańców gminy.
Ogólny wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej wynosi dla gminy 82,9
punktów, przy czym we wsiach południowej i zachodniej części gminy jest on najwyższy i
wynosi: Ścinawa Nyska (98,4 pkt), Gryżów (97,9 pkt), Węża (97,4 pkt), Ścinawa Mała (96,4
pkt), Niesiebędowice (87,9 pkt), Rączka (87,2 pkt), Rynarcice (86,3 pkt), Wielkie Łąki (84,5
pkt), Przydroże Małe i Stara Jamka (83,7pkt), Przydroże Wielkie (82,9 pkt), Myszowice
(82,1 pkt), Włodary (81,1 pkt) i Jegielnica (80,4 pkt). Wskaźnik ten określa bardzo dobre
możliwości produkcji i rozwoju rolnictwa oraz świadczy o możliwościach uprawy roślin o
bardzo wysokich wymaganiach glebowych i klimatycznych, gwarantując uzyskanie
najwyższych plonów. Im bardziej na północ obszaru gminy, tym bardziej obniża się
wskaźnik rolniczej przestrzeni produkcyjnej i wynosi dla miasta Korfantów 80,8 pkt oraz wsi
Pleśnica 77,6 pkt, Puszyna 75,6 pkt, Włostowa 73,7 pkt, Piechocice 70,0pkt, Rzymkowice
68,8 pkt, Przechód 61,8 pkt i Kuźnica Ligocka 58,4 pkt.
Pod względem przydatności gleb, największy odsetek gruntów ornych zajmuje kompleks
pszenny dobry (37,1%), żytni dobry (16,9%) i pszenny bardzo dobry (12,6%). Najlepsze
gleby z dużą przewagą pszennych, występują w Gryżowie, Ścinawie Nyskiej, Ścinawie Małej
i Węży. Najgorszymi glebami z przewagą gleb żytnich, w tym dużym udziałem gleb słabych i
bardzo słabych, odznaczają się: Przechód, Kuźnica Ligocka, Piechocice, Pleśnica. Na
obszarach tych występuje względnie dużo gleb ciężkich, trudnych w uprawie.
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Użytki rolne gminy stanowią około 70% ogólnej powierzchni gminy. Głównym użytkownikiem
gruntów rolnych terenu są rolnicy indywidualni. Sektor spółdzielczy, drugi właściciel pod
względem zasobów gruntów rolnych, reprezentuje RSP w Ścinawie Nyskiej oraz RSP z
siedzibami poza granicami gminy: Wierzbięcice (10,58 ha na terenie gminy Korfantów) i
Kubice (106,96 ha) - gmina Nysa, Jasienica Dolna (100,28 ha) - gmina Łambinowice oraz
Wydrowice (319,98 ha) - gmina Niemodlin. Sektor indywidualny obejmuje 910 gospodarstw
rolnych, w tym w wielkości od 1 do 5 ha – 370 gospodarstw (40,6% ogólnej liczby
gospodarstw indywidualnych), od 5 do 7 ha – 131 (14,4%), od 7 do 10 ha – 143 (15,7%), od
10 do 15 ha – 101 (11,1%), powyżej 15 ha – 165 gospodarstw (18,2%).
Bazy produkcyjno-magazynowe wielkoobszarowych gospodarstw rolnych usytuowane są we
wsi Włodary, Włostowa (firma TRZY KOGUTY prowadząca fermę drobiu), Przydroże Małe,
Przydroże Wielkie (gospodarstwo ogrodnicze) oraz Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w
Ścinawie Nyskiej.
Podstawowe problemy związane z produkcją rolną obejmują:
– problemy w skupie, płodów i produktów rolnych;
– brak bazy przechowalnictwa i przetwórstwa płodów i produktów rolnych;
– rozdrobniona struktura agrarna gospodarstw rolnych;
– wysokie zatrudnienie w gospodarstwach rolnych (ukryte bezrobocie);
– niska dochodowość gospodarstw rolnych w północnej części obszaru gminy;
– niski poziom wykształcenia rolników;
– brak infrastruktury sanitarnej na terenach wiejskich.
Obsługę rolnictwa zapewnia:
 na terenie miasta – firma AGROCHEM, zajmująca się handlem nawozami i materiałami
budowlanymi,
 na obszarze wiejskim gminy, we wsi:
– Włostowa – firma DOM-ROL prowadząca magazyn towarów masowych (skup złomu,
sprzedaż opału, pasz oraz materiałów budowlanych);
– Przydroże Małe – firma ROLWAX zajmująca się handlem środkami i artykułami do
produkcji rolnej;
– Ścinawa Nyska – firma KORAGRO prowadząca magazyn towarów masowych oraz
mieszanie i sprzedaż pasz, a także firma CHEMPEST zajmująca się handlem
środkami i artykułami do produkcji rolnej;
– Ścinawa Mała – forma HAGROL prowadząca magazyn towarów masowych (głównie
handel opałem).
Rozkład przestrzenny obsługi rolnictwa na obszarze gminy jest adekwatny do rozkładu
przestrzennego walorów rolniczej przestrzeni produkcyjnej, co ocenia się pozytywnie.
2.4.6. Produkcja leśna
Lasy zajmują około 22,4% powierzchni obszaru gminy Korfantów, która ze względu na
lesistość zajmuje 28 miejsce w województwie. Największe ich kompleksy występują na
gruntach wsi Rzymkowice, Przechód, Borek, Kuźnica Ligocka i Puszyna. W ostatnich latach
nie obserwuje się znaczącego wzrostu lesistości obszaru gminy.
Znaczne powierzchnie lasów objęte są ochroną poprzez położenie w granicach Obszaru
Chronionego Krajobrazu BORY NIEMODLIŃSKIE oraz w granicach rezerwatów, co
ogranicza ich intensywne użytkowanie i wykorzystanie gospodarcze. Gmina Korfantów nie
ma znaczne szanse rozwoju gospodarki leśnej i jej obsługi, szczególnie w centralnej i
północnej części jej obszaru. Istnieją niewielkie tendencje do zalesiania gruntów rolnych o
niższych klasach bonitacyjnych przez rolników indywidualnych.
Znacznych szans rozwoju gminy należy upatrywać w rozwoju przemysłu drzewnego.
Rozwój i powstanie zakładów tej branży, wydaje się pożądane. Mogą one przyczynić się do
wzmocnienia i uatrakcyjnienia lokalnego rynku pracy.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów
46
Autorska Pracownia Architektury i Urbanistyki A&U, Autor : mgr inż. arch. Maria Oleszczuk
__________________________________________________________________________________________

ROZDZIAŁ 2
SYSTEMY TRANSPORTOWE I INFRASTRUKTURALNE
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1. SYSTEMY TRANSPORTOWE
1.1. TRANSPORT LOTNICZY
Województwo opolskie jest jednym z czterech województw w Polsce (obok podlaskiego,
lubelskiego i świętokrzyskiego), nie posiadających portu lotniczego. Dzięki istniejącym
powiązaniom drogowym drogą wojewódzką DW 405 i drogą krajową DK 46 z autostradą A4
(w węźle Prądy), gmina Korfantów posiada powiązania z najbliższym międzynarodowym
portem lotniczym WROCŁAW - STRACHOWICE, a także dostęp do międzynarodowego
cywilnego lotniska w KATOWICACH – PYRZOWICACH i KRAKOWIE – BALICACH.
Istnieje także możliwość wykorzystania dla realizacji połączeń czarterowych lotniska w
Nowej Wsi pod Opolem.
Najbliższy port lotniczy we WROCŁAWIU – STRACHOWICACH (Copernicus Airport
Wrocław), usytuowany w odległości 10 km na południowy-zachód od centrum Wrocławia,
położony jest w odległości ok. 90 km od miasta Korfantów. Przepustowość portu lotniczego
wynosi około 12 operacji na godzinę, a obsługiwany jest przez 9 linii lotniczych,
wykonujących 21 połączeń , głównie międzynarodowych.
Na obszarze województwa opolskiego planuje się otwarcie cywilnego portu lotniczego w
KAMIENIU ŚLĄSKIM (gm. Gogolin, powiat Krapkowice), zapewniającego powiązania
regionalne z międzynarodowymi portami lotniczymi. Lotnisko posiada powiązania drogowe z
autostradą A4 relacji Drezno - Wrocław - Kraków, przez węzeł autostradowy GOGOLIN.
Może być także połączone z siecią kolejową poprzez istniejącą bocznicę kolejową linii
kolejowej nr 132, doprowadzoną ze stacji Kamień Śląski. Gmina Korfantów ma zapewnione
powiązania z planowanym regionalnym lotniskiem w Kamieniu Śląskim poprzez drogę
wojewódzką DW 407 i DW 409 oraz węzeł autostradowy GOGOLIN i DĄBRÓWKA.
Uruchomienie regionalnego lotniska w KAMIENIU ŚLĄSKI poprawi dostępność do
komunikacji lotniczej mieszkańców województwa, w tym dla mieszkańców gminy Korfantów
ze względu na jego położenie w odległości ok. 45 km.
1.2. TRANSPORT WODNY
Na obszarze gminy brak jest cieku wodnego, stanowiącego szlak transportu wodnego.
Najbliższym szlakiem wodnym jest rzeka Odra, będąca korytarzem transportowym II klasy
technicznej międzynarodowej. System powiązań rzeki Odry z międzynarodową siecią
korytarzy wodnych zapewnia połączenia:
– w kierunku północnym - z Bałtykiem oraz z Portem Morskim Handlowym w SZCZECINIEŚWINOUJŚCIU;
– w kierunku wschodnim – przez kanał Gliwicki z szlakiem wodnym WISŁY;
– docelowo także na zachód, po realizacji bezpośredniego połączenia Odry z DUNAJEM.
Poprzez drogi wojewódzkie DW 405, DW 403 i drogę krajową DK 46, gmina posiada dostęp
do najbliższego portu rzecznego w Opolu i Brzegu. Ze względu na słaby poziom rozwoju
produkcji na obszarze gminy transport wodny nie odgrywa większego znaczenia dla jej
obsługi.
1.3. TRANSPORT KOLEJOWY
Obecnie przez obszar gminy Korfantów nie przebiegają żadne linie kolejowe. Gmina ma
dostęp do drugorzędnej linii kolejowej nr 287 relacji Opole Zachodnie – (Tułowice –
Łambinowice) – Nysa. Linia jest znaczenia drugorzędnego, jednotorowa i prowadzi ruch
pasażerski oraz transportowy.
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Ze względu na przebieg linii poza granicami gminy Korfantów linia ta ma ograniczone
znaczenie dla obsługi mieszkańców gminy. Najbliższy przystanek kolejowy usytuowany jest
w Tułowicach oraz na terenie gminy Łambinowice we wsi Łambinowice, Sowin,
Budzieszowice, Jasienica Dolna i Mańkowice. Najbliższy dostęp do ww. stacji i przystanków
kolejowych mają mieszkańcy wsi Przechód, Niesiebędowice, Myszowice i Włodary. Dostęp
ten zapewniają przede wszystkim powiatowe drogi publiczne, a w przypadku Włodar także
gminna droga publiczna. Ocenia się, że dostęp do przystanków linii kolejowej może mieć
znaczenie dla rozwoju rekreacji północnej części gminy.
Dostęp mieszkańców miasta oraz pozostałych wsi do linii kolejowej jest ograniczony ze
względu na znaczne odległości do przystanków oraz stan techniczny dróg. Jednocześnie
znaczenie tej linii kolejowej w dostępie mieszkańców gminy do usług ponadlokalnych
ośrodka powiatowego (Nysy) oraz do usług nauki w miejskim ośrodku wojewódzkim (Opolu)
uważa się za mało istotne.
1.4. TRANSPORT DROGOWY
System drogowy odgrywa najistotniejszą rolę w obsłudze komunikacyjnej mieszkańców
gminy Korfantów. Sieć drogowa na jej obszarze jest dobrze rozwinięta i zapewnia w miarę
dogodne powiązania z sąsiednimi ośrodkami miejskimi (Nysą, Prudnikiem, Opolem, a także
Wrocławiem, Katowicami, Bytomiem i Gliwicami) oraz ze wszystkimi wsiami gminy.
Na system dróg publicznych składają się drogi o znaczeniu regionalnym i lokalnym, o
kategorii dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych. Sieć dróg na
obszarze gminy generalnie ma układ promienisty, rozchodzący się na zewnątrz z terenu
miasta Korfantów. Istniejąca struktura funkcjonalna i przestrzenna sieci drogowej wpływa na
złożoność systemu zarządzania drogami.
Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (jt. Dz. U. z 2007r.
Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) do zarządcy drogi należy obowiązek opracowania projektów
planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów
właściwych do opracowań planistycznych. Zarządca dróg powiatowych, we wnioskach do
niniejszego studium, nie zgłosił potrzeby realizacji nowych dróg lub ich odcinków (obejść
drogowych terenów zabudowanych) na obszarze gminy Korfantów.
1.4.1. Transeuropejska Sieć Transportowa
Gmina Korfantów położona jest poza zasięgiem oddziaływania paneuropejskiego korytarza
transportowego (w skład którego wchodzi autostrada A4, droga krajowa nr 94 oraz
magistralna linia kolejowa nr 132), prowadzącego od Zgorzelca przez Krzyżową, Wrocław,
Opole, Katowice, Kraków i Rzeszów do granicy polsko-ukraińskiej w MEDYCE.
Autostrada A-4 relacji Zgorzelec-Wrocław-Opole-Gliwice-Kraków-Medyka, wchodząca w
skład transeuropejskiej sieci transportowej (TENs), przebiega w odległości około 28km od
miasta Korfantów. Podstawowe powiązania komunikacyjne obszaru gminy z autostradą
zapewniają droga wojewódzka DW 405 oraz krajowa DK 46, które doprowadzają ruch
transportowy do węzła PRĄDY. Skrajne położenie obszaru gminy w stosunku do korytarza
transportowego o randze europejskiej nie wpłynie na stymulację rozwoju gospodarczego jej
obszaru.
1.4.2. Drogi krajowe
Przez obszar gminy Korfantów przebiega tranzytowo droga krajowa tj. DK 41 relacji Nysa –
Prudnik – Granica Państwa (Trzebina), o znaczeniu regionalnym. Powiązania gminy
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Korfantów z tą ważną osią komunikacyjną zapewniają drogi powiatowe DP 1205 O oraz DP
1530 O – DP 1556 O. Jednak podstawową rolę w obsłudze komunikacyjnej gminy pełni
droga krajowa DK 46 relacji Kłodzko – Szczekociny (Opole – Nysa), przebiegająca po
północno-zachodniej stronie gminy, poza jej obszarem. Zapewnia ona powiązania gminy z
miastem powiatowym (Nysą) oraz z miastem wojewódzkim (Opolem). Dostęp do tej drogi
zapewniają drogi wojewódzkie DW 405 i DW 406.
1.4.3. Drogi wojewódzkie
Podstawową obsługę komunikacyjną
obszaru gminy Korfantów zapewniają
trzy
wojewódzkie drogi publiczne:
 DW 405 relacji Niemodlin - Korfantów, na obszarze gminy przebiegająca od miasta w
kierunku północnym odcinkiem (w granicach gminy) o długości ok. 2,8km;
 DW 406 relacji Nysa - Włosowa, na obszarze gminy przebiegająca od drogi DW 405 w
kierunku północno-zachodnim, odcinkiem o długości zaledwie 200 metrów;
 DW 407 relacji Nysa – Korfantów - Łącznik, stanowiąca podstawową oś
komunikacyjną gminy na kierunku wschód – zachód, przebiegająca na odcinku o
długości około 14,5km przez miasto Korfantów oraz wieś Stara Jamka, Kuropas,
Rynarcice i Włodary.
Łączna długość dróg wojewódzkich na obszarze gminy nie przekracza 18 km.
Droga wojewódzka DW 405 stanowi najważniejszą oś komunikacyjną gminy zapewniającą
powiązania z węzłem autostradowym PRĄDY oraz powiązania regionalne, w tym z Opolem
(regionalnym ośrodkiem usługowym), a także z sąsiednimi ośrodkami miejskimi (Niemodlin,
Tułowice). Dla tej drogi Zarząd Dróg Wojewódzkich planuje klasę drogi głównej (G), z kolei w
planie zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego postuluje się klasę drogi
zbiorczej (Z).
Na kierunku wschód – zachód najistotniejszą osią komunikacyjną gminy jest droga
wojewódzka DW 407, zapewniająca powiązania komunikacyjne z Nysą (powiatowym
ośrodkiem usługowym) oraz z węzłami autostradowymi DĄBRÓWKA i GOGOLIN. Zarząd
Dróg Wojewódzkich dla tej drogi ustalił klasę drogi zbiorczej (Z) na całym jej przebiegu
(podobnie jak w planie zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego).
Na obszarze gminy Korfantów droga wojewódzka DW 405, stanowiąca główną oś powiązań
komunikacyjnych miasta i gminy Korfantów, przebiega głównie poza jego terenem
zabudowanym (przez tereny rolne i leśne), gdzie brak jest istotnych barier komunikacyjnych
utrudniających ruch. Na całym odcinku droga jest jedno jezdniowa z dwoma pasami ruchu.
Z kolei droga wojewódzka DW 407 na obszarze gminy (jedno jezdniowa i dwupasmowa)
natrafia na szereg barier komunikacyjnych w postaci zwartej zabudowy wsi Stara Jamka,
Kuropas i Rynarcice, a także miasta Korfantów.
TABELA 17
GMINA KORFANTÓW – POMIAR RUCHU NA DROGACH WOJEWÓDZKICH 2000r. i 2005r.
lp.

numer
drogi

1

DW 405

2

DW 406

3

DW 407 –
na
odcinku

planowana
2000
2005
klasa drogi pojazdy pojazdy motocykle sam.
lekkie
sam.
autobusy ciągniki
– szer.
samoch. samoch.
osob
sam.
Ciężarowe
rolnicze
pasa
ogółem Ogółem
.
Ciężarowe
drogowego
G
3515
3569
7
2927
332
428
56
17
min. 30m
G*
1260
6
1059
93
38
24
40
min. 25m
G
1779
1151
5
981
98
33
16
18
min. 25m
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Nysa –
Korfantów
4 DW 407 –
Z**
1289
847
6
752
33
na
min. 20m
odcinku
KorfantówŁącznik
Źródło – Zarząd Dróg Wojewódzkich – opracowanie własne M.O.
* - dopuszcza się obniżenie klasy drogi do klasy zbiorczej (Z),
** - w perspektywie zaleca się podniesienia klasy drogi do klasy głównej (G).

31

18

7

Uwzględniając rzeczywiste natężenie ruchu oraz jego spadek na drodze DW 407 w latach
2000-2005 Zarząd Dróg Wojewódzkich planuje budowę obejścia drogowego wsi Rynarcice i
Kuropas. Jednocześnie nie przewiduje budowy obejścia drogowego miasta Korfantów i wsi
Stara Jamka oraz, uwzględnionego w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego gminy Korfantów, obejścia drogowego wsi Włodary. Niewielkie znaczenie dla
komunikacyjnych powiązań regionalnych i ponadregionalnych gminy Korfantów ma droga
wojewódzka DW 406 relacji Nysa – Włostowa.
1.4.4. Drogi powiatowe
Gmina Korfantów posiada gęstą sieć dróg powiatowych, które zapewniają jej powiązania z
sąsiednimi ośrodkami miejskimi, a także realizują lokalne powiązania komunikacyjne wsi z
gminnym ośrodkiem usługowym, jakim jest miasto Korfantów, oraz pomiędzy
poszczególnymi wsiami.
TABELA 18
GMINA KORFANTÓW - wykaz dróg powiatowych - stan 2008r.
Lp.

1
2
3
4
5
6
7
8

Nr drogi

1205 O
1206 O
1524 O
1525 O
1526 O
1527 O
1528 O

Nazwa ciągu drogowego

DP 1526 O – Węża
Biała – Sowin
Korfantów - Kuźnica Ligocka km 1+406 – 6+262
Rzymkowice - Stara Jamka
Korfantów – Biała km 2+504 – 5+874
Przydroże Małe - Śmicz
Stara Jamka - Kolonia Otocka

klasa drogi
obowiązującym
m.p.z.p.

klasa drogi
planowana

Z
L
L
L
L
L
L

Z
Z
L
L
Z
L
Z*

1529 O

Gryżów – Jegielnica

Z –L

1530 O

Korfantów - Rudziczka - DK 41 km 1+472 – 13+903

L-Z

1531 O
1532 O
1555 O
1556 O
1557 O
1605 O
1672 O

Węża - Jasienica Dolna
Grabin - Łambinowice - Korfantów km 1+627 – 12+880
przez wieś Włostowa
Przydroże Wielkie – Ligota Ścinawska
przez wieś Kuropas
Wierzbięcice - Wielkie Łąki
Wierzbięcice – Gryżów

9

10
11
12
13
14
15
17

L
L
L
Z
L
L
L

Z (na odcinku
Ścinawa Nyska –
Jegielnica – Ligota
Ścinawska klasy L)
G (na odcinku
Przydroże Wielkie Ligota Ścinawska
klasy L)
Z*
Z
L
G
L
L
L

Źródło – Urząd Miejski w Korfantowie – opracowanie własne J.O.
* - dopuszcza się obniżenie klasy drogi odo klasy drogi lokalnej (L)

Najważniejsze zewnętrzne powiązania obszaru gminy z sąsiednimi powiatowymi i gminnymi
ośrodkami miejskimi zapewnia droga:
– DP 1530 O – DP 1556 O – zapewniająca powiązania miasta Korfantów z drogą krajową
DK 41, a przez nią z przejściami granicznymi z Czechami oraz miastem powiatowym Nysą;
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– DP 1205 O (klasy G) – zapewniająca powiązania wsi południowej części gminy z drogą
krajową DK 41 oraz Nysą, Prudnikiem i Białą;
– DP 1206 O – zapewniająca powiązania wsi północnej części gminy z drogami
wojewódzkimi DW 405 i DW 407 oraz z Tułowicami, Niemodlinem i Białą.
Generalnie drogi powiatowe na obszarze gminy nie spełniają wymogów technicznych dla
stawianej im klasy zbiorczej (Z), a często także nie odpowiadają wymogom klasy lokalnej (L)
w zakresie szerokości pasa drogowego i innych parametrów technicznych. Drogi o
planowanej klasie zbiorczej (Z) prowadzą ruch przez intensywnie zabudowane tereny wsi,
często przez zabytkowe układy ruralistyczne. Najistotniejszą barierę dla sprawności ich
funkcjonowania stanowi zabudowa wsi Ścinawa Mała w ciągu drogi DP 1530 O oraz wsi
Rzymkowice, Borek i Przechód w ciągu drogi nr 1206 O. Generalnie zły (lub bardzo zły) stan
techniczny dróg wysuwa się na pierwszy plan przed innymi wymogami stawianymi drogom
planowanej klasy (w tym szerokości pasa drogowego).
Powiązania drogowe miasta Korfantów drogami powiatowymi i wojewódzkimi z sąsiednimi
miejskimi ośrodkami mają niebagatelny wpływ na funkcjonowanie układu ulicznego i
zagospodarowanie przestrzenne miasta. Generalnie na jego terenie drogi wojewódzkie i
powiatowe decydują o możliwości rozwoju przestrzennego, rozmieszczeniu funkcji i ludności
oraz standardach obsługi terenów. Podstawowy system uliczny miasta tworzą następujące
ulice, zaliczane do dróg powiatowych:
TABELA 19
MIASTO KORFANTÓW - wykaz dróg powiatowych stanowiących ulice na terenie miasta
KORFANTÓW - stan 2008r.
LP.
1

NR DROGI
1524 O

NAZWA CIĄGU DROGOWEGO
ul. Opolska (Korfantów - Kuźnica Ligocka)
km 0+000 – 1+406
2
1526 O
ul. Prudnicka ( Korfantów – Biała ) km 0+000 – 2+504
3
1530 O
ul. Wyzwolenia, Rynek, Kościuszki, Reymonta, Plac Wolności
( Korfantów - Rudziczka - DK 41 )
km 0+000 – 1+472
4
1532 O
ul. Fabryczna - Grabin - Łambinowice – Korfantów
5
1605 O
Wierzbięcice - Wielkie Łąki
Źródło – Urząd Miejski w Korfantowie. – opracowanie własne J.O.

KLASA DROGI
Z
Z
Z
Z
L

Podstawowy system uliczny miasta, nie jest do końca wykształcony w formie układu
promienisto-pierścieniowego. Podstawową wadą układu ulicznego miasta, na poziomie
dróg wojewódzkich i powiatowych, jest brak zewnętrznych powiązań pierścieniowych
pomiędzy ulicami wchodzącymi do miasta z kierunku północnego i zachodniego oraz z
kierunku południowego i wschodniego. Obecnie drogi te wiążą się ze sobą w obrębie
zabytkowego układu urbanistycznego, objętego strefą A - ścisłej ochrony konserwatorskiej,
ograniczając możliwości jego rewaloryzacji, a także negatywnie wpływając na kształtowanie
przestrzeni.
1.4.5. Drogi gminne
Na obszarze gminy do kategorii gminnych dróg publicznych zaliczono 15 dróg. Zamiejskie
gminne drogi publiczne zapewniają powiązania:
– w relacjach pomiędzy poszczególnymi wsiami, a gminnym i lokalnymi ośrodkami
usługowymi;
– ze wsiami gmin ościennych, mniej istotne dla obsługi mieszkańców gminy.
Te ostatnie planuje się do przekształcenia na gminne drogi wewnętrzne. W tabeli poniżej
ujęto proponowane klasy gminnych dróg publicznych - zamiejskich, uwzględniające
rozmieszczenie ludności oraz przewidywany ruch komunikacyjny do miejsc pracy i usług.
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TABELA 20
GMINA KORFANTÓW - Wykaz gminnych dróg publicznych zamiejskich - stan 2008r.
L.P.

NUMER
DROGI
2

NAZWA CIĄGU DROGOWEGO

KLASA
UWAGI
DROGI
1
3
4
5
I
DROGI PLANOWANE DO ZACHOWANIA
1
104705 O
Łambinowice - Niesiebędowice
L
(wspólny przebieg z gminą
Łambinowice)
2
106604 O
Rzymkowice - Przechód
D
3
106605 O
Rzymkowice - Włostowa
D
4
106606 O
Przydroże Małe - Puszyna
D
5
106607 O
Wielkie Łąki – granica gminy Łambinowice
D
(Budzieszowice)
6
106609 O
Przydroże Wielkie - Rynarcice
L
7
106610 O
Stara Jamka – Piechocice
D
8
106611 O
Węża - Rynarcice
D
9
106612 O
Ścinawa Nyska - Włodary
D
10
106613 O
Ścinawa Mała - Przydroże Małe
D
11
106614 O
Pleśnica - Ścinawa Mała
D
12
106615 O
Ścinawa Mała - granica Kolnowice
D
(wspólny przebieg z gminą Biała)
II
DROGI PLANOWANE DO PRZEKSZTAŁCENIA NA DROGI WEWNĘTRZNE
13
106601 O
Pleśnica - Puszyna - granica gminy Biała
D
(Grabina)
14
106603 O
Puszyna - Kuźnica Ligocka
D
15
106604 O
Rzymkowice - Przechód
D
część drogi na odcinku
Kuźnica Ligocka - Przechód
16
106608 O
Przydroże Wielkie - Rączka
D
17
106532 O
(Piechocice) granica gminy Korfantów –
D
Grabina
18
106533 O
Pogórze – Piechocice
wspólny przebieg z gminą
D
Korfantów
19
106535 O
(Rudziczka) granica gminy Prudnik –
L
Laskowice
Źródło- UM. w Korfantowie – opracowanie własne M.O.

TABELA 21
MIASTO KORFANTÓW - WYKAZ ULIC MIEJSKICH ZALICZANYCH DO GMINNYCH DRÓG
PUBLICZNYCH - stan 2009 (Uchwała Nr XXXIII/203/09 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28
stycznia 2009 roku)
L.p.
1.

Nazwa ulicy
Ulica 3 Maja

416

2.

Ulica Juliusza Słowackiego

391/2, 874, 383/1

3.

Ulica Adama Mickiewicza i
odcinek ulicy Aleksandra
Fredry

872, 409/2, 857

4.

Ulica Aleksandra Fredry

Działka nr

408/1, 408/2, 410/3, 410/2,
410/4, 408/3, 405/7

Przebieg
Korfantów od ul. Prudnickiej
do ul. Powstańców Śląskich
Korfantów od ul. Prudnickiej
do ul. Powstańców Śląskich
Korfantów w części ul. Adama Mickiewicza
od ul. Powstańców Śląskich do skrzyżowania
z ul. Aleksandra Fredry oraz odcinek ul.
Aleksandra Fredry od skrzyżowania z ul.
Adama Mickiewicza do skrzyżowania
z ul. Juliusza Słowackiego
Korfantów od skrzyżowania
z ul. Adama Mickiewicza do skrzyżowania z
ul. 3 Maja

Źródło- UM. w Korfantowie – opracowanie własne M.O.

Największe problemy ze sprawnością funkcjonowania drogowego układu komunikacyjnego
na terenie miasta i gminy wiążą się głównie z niedostatecznymi parametrami technicznymi
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gminnych dróg publicznych.
1.4.6. Sieć tras rowerowych i turystycznych
Przez obszar gminy przebiegają trasy i ścieżki rowerowe o znaczeniu lokalnym,
ponadlokalnym, regionalnym i ponadregionalnym.
Najważniejszym szlakiem turystycznym o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym jest
rowerowy szlak „Zamków i pałaców Dorzecza Osobłogi”, który swój początek ma w rejonie
Zlate Hory (Panna Marie Pomocna) na obszarze Czech, a na obszar gminy Korfantów
wchodzi drogą powiatową DP 1530 O i przebiega przez Ścinawę Małą – Ligotę Ścinawską –
Przydroże Małe – Puszynę – Piechocice oraz drogą wojewódzką DW 407 w kierunku
Pogórza.
Sieć ścieżek rowerowych na obszarze gminy Korfantów obejmuje dwie ścieżki rowerowe o
znaczeniu komunikacyjnym i turystycznym. Dwie z nich (T16 i T17) zapewniają powiązania
z powiatem nyskim, a następne dwie z powiatem prudnickim. Na obszarze gminy
przebiegają one przez miejscowości:
 Myszowice, Korfantów, Kuropas, Rynarcice, Przydroże Wielkie, Przydroże Małe,
Pleśnica;
 Łambinowice – Sowin - Przechód - Borek – Rzymkowice;
 Chrzelice – Rzymkowice – Pogórze (i dalej po obszarze gminy Biała);
 Biała – Prężyna – Miłowice - Śmicz - Waldeka – Pleśnica – Grabina – Otoki – Wasiłowice
- Biała.
Jedna z rowerowych tras turystycznych nie jest oznakowana, a przebiega po obszarze gminy
następującą trasą:
 Korfantów – Wojstraż – przez kompleks leśny Kuźnicy Ligockiej – Pogórze – przez
kompleksy leśne Przechodu – Rzymkowice - Stara Jamka – Piechocice – Puszyna –
Pleśnica – Przydroże Małe (z odnogą do kościoła odpustowego) – Przydroże Wielkie –
Drewnica - przez park miejski do Korfantowa.
Sieć tras rowerowych generalnie charakteryzuje się spójnością, a jej długość wydaje się być
imponująca. Podstawowym mankamentem sieci tras i ścieżek rowerowych o znaczeniu
turystycznym i komunikacyjnym jest:
 faktyczny brak udogodnień dla ruchu rowerowego (trasy i ścieżki rowerowe prowadzone
są po istniejących ciągach dróg publicznych i wewnętrznych, a ruch na nich nie jest
wydzielony z pozostałego ruchu komunikacyjnego, często też szerokość pasa
drogowego jak i parametry techniczne nie odpowiadają wymogom stawianej im klasy co
przyczynia się w istotny sposób do zwiększenia zagrożeń dla ruchu rowerów);
 brak powiązań z gminnym ośrodkiem usługowym jednocześnie cechującym się wysokimi
walorami kulturowymi;
 brak powiązań ścieżkami rowerowymi o znaczeniu komunikacyjnych w obrębie miasta, a
także pomiędzy wsiami i lokalnymi ośrodkami usługowymi, zapewniającymi ich obsługę
(w tym szczególnie wsi Piechocice z Puszyną);
 niska jakość przestrzeni publicznych i zagospodarowania terenów zabudowanych,
położonych wzdłuż ścieżek rowerowych turystycznych, a także niska estetyka obiektów
zabytkowych.
1.4.7. System parkowania
Na obszarze gminy Korfantów zlokalizowane są dwa rodzaje parkingów, zapewniających
parkowanie samochodów osobowych:
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parkingi leśne, zapewniające
obsługę ruchu rekreacyjnego związanego z
wielkoobszarowymi kompleksami leśnymi Borów Niemodlińskich, w tym szczególnie
służące obsłudze sezonowego ruchu związanego z grzybobraniem;
– parkingi na terenach zabudowanych miasta i wsi związane z usługami.
Obszary wiejskie gminy charakteryzują się słabym wyposażeniem w ogólnodostępne
miejsca parkingowe. Z wyjątkiem miasta, generalnie brak jest parkingów dla samochodów
osobowych oraz samochodów ciężarowych. Jeden parking leśny, związany z obsługą
turystyki i rekreacji, zlokalizowano na terenie przysiółka Przechodu – Pogórze.
–

Podstawowym problemem gminy jest niedobór parkingów i miejsc parkowania dla obsługi:
 sezonowego ruchu rekreacyjnego do wielkoobszarowych kompleksów leśnych Borów
Niemodlińskich;
 usług zlokalizowanych w centrach lokalnych ośrodków usługowych tj. we wsi Przechód,
Ścinawa Mała – Ścinawa Nyska oraz Włodary;
 zabudowy mieszkaniowej w mieście Korfantów, w tym szczególnie w obrębie zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej.
Brak ogólnodostępnych parkingów w pozostałych wsiach gminy odczuwalny jest szczególnie
w rejonach usług kultu religijnego i cmentarzy.
Miasto Korfantów, jako gminny ośrodek usługowy, wyposażone jest w system
ogólnodostępnych parkingów zlokalizowanych w obrębie jego obszaru zabudowanego, w
tym także w obrębie zabytkowego układu urbanistycznego. Większe zgrupowania miejsc
parkingowych zlokalizowane są Rynku oraz jego bezpośrednim otoczeniu, w obrębie strefy
A – ścisłej ochrony konserwatorskiej. Ocenia się, że na obszarze miasta brak jest
logicznego systemu parkowania, w tym szczególnie w obrębie zabytkowego układu
urbanistycznego, a lokalizacja istniejących parkingów narusza walory kulturowe
średniowiecznego układu przestrzennego. RYNEK Korfantowa praktycznie jest jednym,
wielkim parkingiem, w ogóle nie pełniąc funkcji placu publicznego o dominującym ruchu
pieszym, i stanowi jedyne miejsce gdzie deficyt miejsc parkingowych odczuwany jest w
najmniejszym stopniu.

2. SYSTEMY INFRASTRUKTURALNE
2.1. SYSTEM ZAOPATRZENIA W WODĘ
Podstawowym źródłem wody dla gminy Korfantów są wody podziemne, ujmowane z
poziomu wodonośnego czwartorzędowego i trzeciorzędowego. Gmina zaopatrywana jest w
wodę z 2 ujęć o zróżnicowanej wydajności od ok. 25m 3/h do 50m3/h, które usytuowane są
na gruntach miasta Korfantów oraz we wsi Ścinawa Mała.
Ujęcia wody eksploatuje Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie,
który na eksploatację ujęć uzyskał od Starostwa Powiatowego w Nysie pozwolenie
wodnoprawne nr ROŚ. IV. 6223-17/2000 z dnia 05.02.2001r. (dla ujęcia w Ścinawie Małej)
oraz nr ROŚ.IV.6223.18.2000 z dnia 01.02.2000r. (dla ujęcie w Korfantowie).
Ujęcie wody w Korfantowie czerpie wodę z pięciu studni wierconych, ujmujących wody z
poziomu czwartorzędowego (studnia 2, 3 i 3a) oraz trzeciorzędowego (studnia 1 i 4).
Ujmowana
woda
z
poziomu
trzeciorzędowego
wykazuje
ponadnormatywne
zanieczyszczenia związkami żelaza, a woda z poziomu czwartorzędowego wykazuje zapach
siarkowodoru, odczyn kwaśny i ponadnormatywne ilości związków żelaza i manganu. Przed
wprowadzeniem do sieci wodociągowej woda wymaga uzdatniania i dezynfekcji. Z kolei
ujęcie wody w Ścinawie Małej ujmuje wody z poziomu trzeciorzędowego w dwóch studniach.
Funkcjonują dwa zakłady uzdatniania wody, przy ujęciu w Korfantowie i Ścinawie Małej.
Istniejące ujęcie wody w Przydrożu Małym zostało wyłączone z eksploatacji.
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TABELA 22
GMINA KORFANTÓW – Wydajność ujęć wody – stan 2008r.
LP.

LOKALIZACJA UJĘCIA

WYDOBYCIE
ŚREDNIE DOBOWE
(m3)

WYDOBYCIE MAX
DOBOWE
(m3)

MAX WYDAJNOŚĆ
UJĘCIA
(m3/h)

1

Korfantów

643

2123

46,8

2

Ścinawa Mała

226

660

27,5

Źródło – UM. w Korfantowie – opracowanie własne J.O.

Ujęcia wód podziemnych zapewniają zaopatrzenie w wodę mieszkańców gminy poprzez dwa
wodociągi komunalne w następującym układzie:
 ujęcie Korfantów – miasto Korfantów wraz z Ulianówką oraz sołectwa Włostowa, Wielkie
Łąki, Stara Jamka, Rzymkowice, Puszyna, Rączka, Przechód, Piechocice, Borek, Kuźnica
Ligocka, Myszowice i Niesiebędowice, a także poprzez przepompownię w Przydrożu
Małym - wsie Przydroże Małe, Przydroże Wielkie, Pleśnica, Jegielnica, Kuropas,
Rynarcice, Włodary i Węża, dla których zapotrzebowanie na wodę w perspektywie
określono na Qśr = 1641,6m3/d;
 ujęcie Ścinawa Mała – wieś Ścinawa Mała, Ścinawa Nyska i Gryżów, dla którego
zapotrzebowanie na wodę wynosi obecnie
Q śr= 286,2m3/d, a w okresie
perspektywicznym określono na Qśr = 510,0m3/d.
Wydajność ujęcia wody w Korfantowie pozwala na pełne pokrycie obecnych i przyszłych
potrzeb całej gminy, a wraz z ujęciem wody w Ścinawie Małej gwarantują gminie Korfantów
pewność zaopatrzenia.
Na obszarze gminy długość sieci wodociągowej wynosi 56,1km, w tym na terenie miasta
7,3km. Wodociągami gminnymi administruje Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Korfantowie. Zużycie wody wynosi ok. 250 tys. m 3/rok. Głównymi odbiorcami wody są
gospodarstwa domowe, które zużywają około 69% wyprodukowanej wody. Przemysł
zużywa około 22% wody, a rolnictwo niecałe 10%.
Stopień zwodociągowania gminy wynosi 100%. Dystrybucja wody odbywa się siecią
wodociągową magistralną (dł. 55 223 m) i rozdzielczą (dł. 81 595,7 m) o łącznej długości
136,8 km. Liczba przyłączy wodociągowych (dane z 2008r.) wynosi 2036 szt. Sieć
wodociągowa zapewnia także zaopatrzenie przeciwpożarowe w wodę, poprzez hydranty
usytuowane na terenach zabudowanych.
Stan sieci wodociągowej jest dobry, pomimo różnorodności materiałów i okresów budowy.
Wszystkie wodociągi są w dobrym stanie technicznym, a ich awaryjność jest niewielka.
Podstawowym problemem dystrybucji wody jest brak powiązań sieci wodociągowej
zapewniających ciągłość zaopatrzenia w wodę mieszkańców i gospodarki w przypadku
awarii. Brak powiązań awaryjnych wodociągów obniża znacząco standardy obsługi ludności.
2.2. SYSTEM ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW
Na obszarze gminy Korfantów, poza miastem, brak jest
systemów odprowadzania ścieków.

zorganizowanych, centralnych

Zorganizowany system odprowadzania ścieków na obszarze miasta Korfantów obejmuje:
 komunalną oczyszczalnię ścieków w Korfantowie - mechaniczno-biologiczną o
przepustowości 506 m3/dobę (projektowana przepustowość 1468 m3/dobę), w skład
której wchodzi przepompownia ścieków z kratą koszową, osadnik wstępny, złoże
spłukiwane, stawy ściekowe, poletka osadowe i urządzenia pomiarowe. Odbiornikiem
ścieków jest rzeka Ścinawa Niemodlińska km 37+614 (strona lewa);
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główna przepompownia ścieków z kratą koszową, usytuowana przy ul. Wyzwolenia w
Korfantowie (w rejonie mostu na Ścinawie Niemodlińskiej);
system kanalizacji sanitarnej, rozdzielczej, obsługujący mieszkańców Korfantowa.

Oczyszczalnia ścieków została uruchomiona w 1988 roku, a zmodernizowana w roku 1998.
Średniodobowo oczyszcza 218,9 m3 ścieków (rocznie 79,9 tyś.m3 ), tak więc jej możliwości
wykorzystywane są w ok. 43%.
Oczyszczalnia przyjmuje i oczyszcza ścieki komunalne, spływające grawitacyjnym
kolektorem sanitarnym o średnicy 315mm PCV do głównej przepompowni ścieków, a po
podczyszczeniu przetłaczane rurociągiem tłocznym PCV o śr. 160mm na osadnik Imhoffa
usytuowany na terenie oczyszczalni. Stwierdzono nieformalne podłączenia do kanalizacji
sanitarnej zrzutu gnojówki i odcieków z gnojowników. Ze względu na jej przepustowość oraz
stosowaną technologię oczyszczalnia ścieków nie gwarantuje przyjęcia dodatkowej ilości
ścieków komunalnych oraz spełnienia wymagań obowiązujących przepisów odrębnych,
szczególnie w zakresie redukcji związków azotowych i fosforu. Długość sieci kanalizacji
sanitarnej na terenie miasta wynosi 6,6 km. Zorganizowanym systemem odprowadzania
ścieków objętych jest 91% mieszkańców miasta.
Na pozostałym obszarze gminy gospodarka ściekowa opiera się na powszechnym przejściowym gromadzeniu ścieków w zbiornikach bezodpływowych i (teoretycznym)
odprowadzeniu ich na oczyszczalnię komunalną w Korfantowie, a w większości wypadków
na bezpośrednim odprowadzeniu do wód i ziemi. Brak centralnych systemów odbioru i
oczyszczania ścieków na obszarze wiejskim gminy należy uznać za podstawowy problem,
ograniczający możliwości rozwoju gospodarki (w mniejszym stopniu mieszkalnictwa) oraz
zwiększający zagrożenia dla środowiska.
Gmina opracowała koncepcję skanalizowania jej obszaru, obejmującą dwa warianty.
Uchwałą Nr XXXIII/212/05 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 maja 2005 roku, przyjęto
wariant II Programu Gospodarki Ściekami na obszarze gminy, ustalający :
– dla miejscowości Ścinawa Mała, Ścinawa Nyska, Gryżów, Jegielnica - grupowy system
kanalizacji grawitacyjnej z przepompowniami sieciowymi, z doprowadzeniem ścieków na
planowaną lokalną oczyszczalnię w Ścinawie Małej, o przepustowości ok. 240 m3/d;
– dla miejscowości Przechód, Borek, Kuźnica Ligocka, Rzymkowice - grupowy system
kanalizacji grawitacyjnej z przepompowniami sieciowymi doprowadzeniem ścieków na
planowaną lokalną oczyszczalnię
o przepustowości ok. 270 m 3/d usytuowaną w
Przechodzie;
– dla miejscowości Korfantów, Włostowa, Stara Jamka, Piechocice, Puszyna, Rączka,
Przydroże Małe, Przydroże Wielkie, Pleśnica, Wielkie Łąki, Niesiebędowice, Myszowice,
Kuropas, Rynarcice, Włodary Węża - lokalne systemy kanalizacji grawitacyjnej z
przepompowniami sieciowymi doprowadzeniem ścieków na istniejącą oczyszczalnię w
Korfantowie, zmodernizowaną do przepustowości ok. 770 m3/d.
We wszystkich trzech przypadkach odbiornikiem ścieków oczyszczonych byłaby Ścinawa
Niemodlińska. Dla przysiółków, pojedynczych domostw oraz gospodarstw wyłączonych z
grupowych systemów odbioru i oczyszczania ścieków dopuszcza się stosowanie
indywidualnych systemów oczyszczania ścieków.
Przyjęto uchwałą plany dwóch aglomeracji: Korfantów i Ścinawa Mała. Aglomeracja
Korfantów obejmuje miasto oraz miejscowości Rączka i Włostowa, z której ścieki będą
oczyszczane w istniejącej oczyszczalni w Korfantowie. Aglomeracja Ścinawa Mała obejmuje
miejscowości: Ścinawa Mała, Ścinawa Nyska, Gryżów, Jegielnica, Przydroże Małe i Węża, z
której ścieki będą oczyszczane w nowej oczyszczalni w miejscowości Ścinawa Mała z
odprowadzeniem do rzeki Ścinawa Niemodlińska.
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2.3. ZAOPATRZENIE W CIEPŁO
Gmina posiada projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe, opracowany przez Energoprojekt – Katowice SA zgodnie art. 19 ustawy z dnia 10
kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (jt. Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.),
przyjęty Uchwałą Nr XXXII/209/05 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 kwietnia 2005
roku w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i
paliwa gazowe Gminy Korfantów”.
Charakter zabudowy gminy z dominacją
zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej
zdeterminował sposób zaopatrzenia w ciepło w oparciu o kotłownie lokalne, które
zaspokajają ok. 15% potrzeb gminy, oraz ogrzewanie indywidualne, które zaspokaja ok.
85% potrzeb gminy, z pominięciem zcentralizowanych systemów ciepłowniczych. Kotłownie
lokalne zaopatrują w ciepło wielorodzinną zabudowę mieszkaniową i usługową (głównie
budynki użyteczności publicznej) oraz zakłady produkcyjne na terenie miasta Korfantów.
Podstawowymi źródłami ciepła są kotłownie:
 Wojtpol Sp. z o.o., o mocy zainstalowanej 2000kW;
 Opolskiego Centrum Rehabilitacji, o mocy zainstalowanej 1740kW;
 Zespołu Szkół w Korfantowie, o mocy zainstalowanej 380 kW;
 ZGKiM w Korfantowie, o mocy zainstalowanej 296kW;
 Korfantów Pl. Wolności – moc 40 kW – co;
 Korfantów ul. Kilińskiego – moc 70 kW - co;
 Korfantów Rynek 10 – moc 520 kW - co + cwu.
Łączna moc kotłowni gminy wynosi około 6900kW, przy czym udział kotłowni gazowych
wynosi 33%, węglowych 29%, olejowych 5%, a 29% stanowią kotłownię wykorzystujące
biomasę. Na obszarze gminy Korfantów nie ma kotłowni lokalnych, których zainstalowana
moc wynosiłaby minimum 1MW.
Około 85% mieszkańców gminy korzysta z indywidualnych źródeł ciepła. Dominuje tutaj
ogrzewanie paliwami stałymi (węglem, koksem i drewnem), przy czym w strukturze zużycia
paliwa dominuje węgiel (ok. 80%), a gaz ziemny stanowi 10 % i olej 2%. Z kolei ogrzewanie
elektryczne, ze względu na wysokie koszty eksploatacyjne, stosowane jest sporadycznie.
Odnawialne źródła energii (wiatr, promieniowanie słoneczne, energia geotermalna, energia
biomasy innej niż drewno) praktycznie nie są wykorzystane. Tylko niektóre budynki
mieszkalne (głównie w zabudowie zagrodowej) ogrzewane są poprzez spalanie drewna lub
słomy.
Do 2015 roku nie należy spodziewać się znaczących zmian w zapotrzebowaniu mocy
cieplnej na obszarze gminy Korfantów. Zapotrzebowanie ciepła szacuje się na poziomie ok.
34MWt, w tym ok. 4MWt dla zakładów produkcyjnych. Minimalne zapotrzebowanie na
energię nie będzie mniejsze niż 25MW t,, a maksymalnie nie przekroczy 45MW t. Polityka
proekologiczna winna prowadzić do zasadniczych zmian w strukturze wykorzystania paliw w
kotłowniach, głównie indywidualnych i polegać winna na zmniejszeniu udziału paliw stałych
na rzecz paliw ekologicznych takich jak olej opałowy, gaz ziemny i gaz płynny, jak również
wykorzystania energii elektrycznej i energii odnawialnej do celów grzewczych (słonecznej,
biomasy).
2.4. ZAOPATRZENIE W GAZ
Przez teren gminy Korfantów przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia DN 200, 4,0MPa
relacji Prudnik – Nysa, wchodzący w skład polskiego systemu gazowniczego. Gazociąg
eksploatuje
Polskie Górnictwo i Gazownictwo Naftowe S.A. w Warszawie poprzez
Regionalny Oddział Przesyłu w Świerklanach. Obsługę gazociągu zapewnia Górnośląska
Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Zabrzu poprzez Oddział Zakładu Gazowniczego w Opolu
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i Rozdzielnię Gazu w Nysie. Gmina zaopatrywana jest w gaz ziemny wysokometanowy,
który zaliczany jest do paliw ekologicznych ze względu na właściwości fizykochemiczne
przyczyniające się do ograniczenia emisji:
– NOx – dwukrotnie w stosunku do paliw stałych oraz oleju opałowego;
– CO2 – o około 50% w stosunku do paliw stałych oraz około 30% w stosunku do oleju
opałowego;
a także eliminuje emisję siarki i pyłów, uciążliwych dla środowiska.
Gmina Korfantów jest gminą częściowo zgazyfikowaną. Gaz ziemny wysokometanowy jest
rozprowadzany na obszarze gminy z gazociągu wysokiego ciśnienia odgałęzieniami,
poprzez stacje redukcyjno - pomiarowe (I stopnia), położone w miejscowościach:
– Korfantów - DN 100, PN 4,0MPa, o przepustowości 1600m3/h;
– Gryżów - DN 50, PN 4,0MPa, o przepustowości 320m3/h;
– Ścinawa Mała - DN 50, PN 4,0MPa , o przepustowości 1600m3/h;
– Przydroże Małe - DN 50, PN 4,0 MPa, o przepustowości 320m3/h.
Obecnie Stacje redukcyjno-pomiarowe w Ścinawie Małej i Przydrożu Małym są nieczynne.
Gazociągi nie stwarzają zagrożenia zasilania odbiorców, ponieważ podobnie jak stacje
redukcyjne mają duże możliwości przepustowości (są niewykorzystane). Parametry
techniczne gazociągów oraz rezerwy zasilania na stacjach redukcyjnych pozwalają na
podłączenie nowych odbiorców.
Na stacjach redukcyjno-pomiarowych następuje redukcja gazu z poziomu wysokiego
ciśnienia 4,0 MPa do poziomu średniego ciśnienia 0,3 MPa. Ze stacji wyprowadzone są
gazociągi średnioprężne w kierunku indywidualnych odbiorców. W gminie gaz doprowadzony
jest do dwóch miejscowości: Korfantów i Gryżów. Sieć gazowa średniego ciśnienia
wykonana jest częściowo ze stali, a częściowo z polietylenu. Wiek sieci nie przekracza 10
lat, a jej stan techniczny jest dobry. Sieć gazowa średniego ciśnienia zapewnia 100%
pewność zasilania odbiorców oraz posiada dużą rezerwę przepustowości. W pozostałych
miejscowościach brak jest rozdzielczych sieci gazowych. Długość sieci wynosi 4028 m, a
ilość przyłączy 48.
Stopień gazyfikacji gminy jest niewielki. Brak jest odbiorców gazu z poziomu wysokiego
ciśnienia. Przewidywany dalszy rozwój sieci gazowej w pierwszej kolejności dotyczy
miejscowości: Korfantów (rozbudowa sieci), Ścinawa Nyska, Ścinawa Mała, Przydroże
Wielkie, Gryżów i Rączka. Rozbudowa sieci uwarunkowana jest jednak opłacalnością
ekonomiczną inwestycji.
Zużycie gazu w gminie wykazało od 2000 roku tendencje do 4-krotnego wzrostu, co wynika
ze wzrostu liczby odbiorców a także podłączenia do systemu odbiorców przemysłowych.
Największy udział w zużyciu gazu mają tzw. odbiorcy pozostali i przemysłowi, a najmniejszy
(zaledwie 4%) przypadało na gospodarstwa domowe oraz handel i usługi.
2.5. ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ
2.5.1. Sieci najwyższych napięć
Na obszarze gminy brak jest przesyłowych linii wysokiego napięcia 400 i 220 kV,
wchodzących w skład krajowego, przesyłowego systemu energetycznego, ani też nie
planuje się także żadnych inwestycji w tym zakresie.
Przez obszar gminy Korfantów przebiega tranzytowo jedna linia wysokiego napięcia (dł. 6.8
km), wchodząca w skład regionalnego, dystrybucyjnego systemu energetycznego:
 dwutorowa napowietrzna linia 110kV relacji Zdzieszowice – Hajduki o przekroju
roboczym AFL – 2x3x120mm2
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jednotorowa linia 3x120mm2 zasilająca GPZ Ścinawa (dł. ok. 1 km).
Właścicielem sieci jest EnergiaPro Koncern Energetyczny Opole S.A.


Istniejąca linia 110 kV jest w dostatecznym stanie technicznym. W celu wzmocnienia oraz
poprawy pewności zasilania południowej części obszaru województwa oraz umożliwienia
ewentualnego eksportu mocy do Czech przewiduje się jej modernizację, bez zmian w
przebiegu i konfiguracji. Przewiduje się też budowę nowej jednotorowej linii 110 kV relacji
Tułowice – Hajduki.
2.5.2. Źródła zasilania gminy i sieci średniego napięcia
Odbiorcy komunalno-bytowi oraz drobni odbiorcy przemysłowi energii elektrycznej terenu
miasta i gminy Korfantów podstawowo zasilani są za pośrednictwem:
•
GPZ 110/15KV ŚCINAWA – stopień obciążenia stacji 54% (stan techniczny dostateczny)
– istnieją rezerwy mocy ok. 4MW,
oraz pomocniczo za pośrednictwem:
•
GPZ 110/15kV TUŁOWICE - stopień obciążenia 16%, z którego zasilani są mieszkańcy
wsi Przechód – Smolarnia, Kuźnica Ligocka oraz część mieszkańców wsi Rzymkowice,
•
GPZ 110/15kV BIELICE (gm. Łambinowice) – stopień obciążenia 48%, z którego
zasilania są nieliczni mieszkańcy Włostowej.
Główne Punkty Zasilania zaopatrujące gminę w energię elektryczną zapewniają w miarę
dobre (ale nie najlepsze) warunki do zasilania potencjalnych, nowych odbiorców. W celu
utrzymania odpowiedniego bezpieczeństwa dostaw mocy oraz energii elektrycznej
odbiorcom końcowym planuje się modernizację i rozbudowę GPZ 110/Śr kV Ścinawa. Na
obszarze gminy usytuowana jest rozdzielnia sieciowa RS Włostowa, do której wprowadzone
są linie wyprowadzone z GPZ Ścinawa, Tułowice i Bielice, tworząc w ten sposób pracującą
promieniowo sieć średniego napięcia.
Z GPZ Ścinawa wyprowadzone są ciągi liniowe 15 kV zasilające większość odbiorców na
terenie gminy na kierunku :
– Przydroże Małe o obciążeniu 0,75 MW;
– Otoki o obciążeniu 1,37 MW;
– Kolnowice o obciążeniu 1,12 MW;
– Rudziczka Poczta o obciążeniu 0,25 MW;
– Ścinawa Prudnicka o obciążeniu 0,37 MW;
– Węża o obciążeniu 0,37 MW.
Łączna długość linii energetycznych na obszarze gminy wynosi 97,8km, w tym 94,5km
stanowią linie napowietrzne, a tylko 3,3km linie kablowe (ok. 2,5%). W istniejącej sieci SN
istnieją niewielkie rezerwy mocy wielkości ok. 5%.
Na obszarze gminy usytuowanych jest 68 stacji transformatorowych 15/0,4kV, z czego 62 są
w eksploatacji Koncernu EnergiaPro, a 6 stacji należy do odbiorców. Większość z nich (41)
pozostaje na jednostronnym zasilaniu. Średni stopień wykorzystania transformatorów
wynosi ok. 51%, przy czym stopień najmniejszego obciążenia stacji wynosi 15%, a
największego 90%. Na większości stacji transformatorowych istnieje rezerwa mocy nie
mniejsza niż 30%. Sprzedaż energii wzrosła w latach 2002 – 2007 o około 3%, przy
jednoczesnym niewielkim spadku liczby odbiorców (rzędu 21%).
Ze względu na zbliżony charakter odbiorców nie nastąpi znaczący wzrost mocy. Przewiduje
się wzrost zużycia energii elektrycznej do roku 2020 rzędu 0,1 - 0,3%. Istniejące urządzenia
i sieci umożliwiają dociążenie je mocą około 4 MW. W przypadku pojawienia się odbiorców o
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większym zapotrzebowaniu mocy istnieje możliwość wymiany istniejących transformatorów
oraz rozbudowy GPZ Ścinawa.
Szacowane zapotrzebowanie mocy dla terenów rozwojowych, wskazanych w
obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, wynosi 11MWe, w
tym dla terenów zabudowy mieszkaniowej 6MW e. W celu poprawy warunków napięciowych
dla istniejących odbiorców przewiduje się modernizację linii niskiego napięcia i stacji
transformatorowych oraz budowę nowych stacji (18 szt.). Ocenia się, że planowana na
podstawie skali rozwoju określonej w
miejscowym
planie zagospodarowania
przestrzennego gminy Korfantów liczba nowych stacji transformatorowych, jest zbyt duża.
2.6. GOSPODARKA ODPADAMI STAŁYMI
Gospodarka odpadami obejmuje zbieranie odpadów (komunalnych, opakowaniowych,
budowlanych, wielkogabarytowych, wraków samochodowych, opon oraz innych odpadów
niebezpiecznych, w tym odpadów weterynaryjnych i medycznych, olei odpadowych, baterii i
akumulatorów), ich transport, odzysk i unieszkodliwianie, a także nadzór nad takimi
działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów.
Na obszarze gminy Korfantów powstają głównie odpady komunalne z gospodarstw
domowych oraz odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych, które stanowią około
90% odpadów. Do grupy pozostałych odpadów powstających na obszarze gminy należą
odpady niebezpieczne, odpady medyczne oraz powstające przy oczyszczaniu ścieków
komunalnych.
System gospodarki odpadami w gminie obejmuje gromadzenie i zbiórkę odpadów
komunalnych, częściowy ich odzysk oraz wywóz na składowisko w Okopach gm.
Łambinowice. Systemem zbiórki i odprowadzenia objęte są odpady komunalne powstałe w
gospodarstwach domowych, jednostkach gospodarczych oraz obiektach użyteczności
publicznej. Odpady komunalne gromadzone są przejściowo w pojemnikach i kontenerach.
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych odbywa się raz w roku. Zbieraniem odpadów z
czyszczenia wpustów ulicznych oraz ulic i placów zajmuje się Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie.
Od roku 2004 wdrażana jest selektywna zbiórka odpadów (w systemie workowym i
pojemnikowym), głównie na terenie miasta Korfantów oraz wsi Puszyna, Włodary,
Rzymkowice, Przechód, Gryżów i Ścinawa Mała. Obejmuje on zbiórkę szkła białego i
kolorowego, papieru i tworzyw sztucznych. Ponadto ze strumienia odpadów komunalnych
wyselekcjonowuje się baterie alkaliczne. Pojemniki na zużyte baterie znajdują się w:
– Urzędzie Miejskim w Korfantowie;
– Zespole Szkół w Korfantowie oraz Ścinawie Małej;
– szkole podstawowej we Włodarach, Gryżowie i Rzymkowicach;
– sklepie NICOLETTE, Edward Bryczek, w Korfantowie;
– FHU HUZAR, Ryszard Huzar, w Korfantowie;
– Mini Market IWAKO w Korfantowie;
– sklepie wielobranżowym, Jadwiga Pawłowicz, w Rzymkowicach;
– świetlicy wiejskiej w Kuropasie;
– sklepie spożywczo-przemysłowym, Małgorzata Bednarska, we Włostowej.
Planuje się wprowadzenie systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych od wszystkich
mieszkańców gminy.
Usługi komunalne w zakresie zbiórki i transportu odpadów z terenu gminy Korfantów
wykonują firmy:
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BIKER, Elżbieta Olszewska, usługi Transportowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych
w Lipnie,
ALTVATER SULO Polska Sp. z o.o. w Krapkowicach.

Właścicielem składowiska odpadów w Okopach jest Urząd Gminy w Łambinowicach, a
administratorem Z.G.K.iM. w Łambinowicach. Na obszarze gminy Korfantów obecnie brak
jest obiektów składowania odpadów komunalnych, ani też nie planuje się ich lokalizacji.
Wysypisko odpadów komunalnych w Puszynie zamknięto w 2005 roku.
Brak jest na obszarze gminy wyspecjalizowanych stacji demontażu samochodów zużytych,
prowadzących odzysk materiałów, części i podzespołów, mogących być powtórnie
wykorzystanych. Brak jest czasowych miejsc składowania zużytych opon. Zbiórkę złomu
prowadza dwie firmy:
– PLAST–MET zajmująca się skupem surowców wtórnych w Wielkich Łąkach;
– skup złomu (skład złomu) w Przechodzie.
Głównym problemem gospodarki odpadami na obszarze gminy Korfantów jest:
– nie objęcie systemem gospodarki odpadami wszystkich mieszkańców gminy, w wyniku
czego na obszarze gminy zlokalizowane są „dzikie wysypiska” odpadów (we wsi
Przechód, Gryżów, Ścinawa Nyska, Kuźnica Ligocka, Stara Jamka i Włostowa);
– upośledzony system selektywnej zbiórki odpadów, nie gwarantujący realizacji polityki
ekologicznej państwa w zakresie minimalizacji wytwarzania odpadów oraz ograniczania
ilości odpadów składowanych na składowiskach;
– brak systemu ewidencji gospodarki odpadami, systemowych rozwiązań w zakresie
gospodarki zużytymi oponami oraz wrakami samochodowymi w skali gminy.
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ROZDZIAŁ 3
STAN, KSZTAŁTOWANIE I OCHRONA ŚRODOWISKA,
PRZYRODY I KRAJOBRAZU
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1. STAN, KSZTAŁTOWANIE I OCHRONA ZASOBÓW PRZYRODY
NIEOŻYWIONEJ
1.1. POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE
Pod względem regionalizacji fizyczno-geograficznej Polski J. Kondrackiego (1998) obszar
gminy Korfantów należy do podprowincji Niziny Środkowopolskie, makroregionu Nizina
Śląska, i położony jest o obrębie dwóch jej mezoregionów tj. Równiny Niemodlińskiej i
Płaskowyżu Głubczyckiego. Dziewięćdziesiąt procent obszaru gminy należy do Równiny
Niemodlińskiej, a do Płaskowyżu Głubczyckiego należy niewielka południowa jej część
obejmująca sołectwa Węża, Gryżów, Ścinawa Mała, Ścinawa Nyska oraz Pleśnica. Granica
między tymi jednostki fizyczno - geograficznymi na obszarze gminy przebiega od
miejscowości Węża do miejscowości Pleśnica. W granicach Równiny Niemodlińskiej
wyróżnia się wyniesiona ponad poziom terenu, południowa część mikroregionu Wału
Niemodlińskiego, obejmującego południowo-zachodnią części obszaru gminy.
1.2. BUDOWA GEOLOGICZNA I KOPALINY
1.2.1. Budowa geologiczna
Spośród utworów geologicznych swoje wychodnie na obszarze gminy Korfantów mają
jedynie formacje kenozoiczne trzeciorzędu oraz czwartorzędu. Starsze utwory budujące
głębsze warstwy litologiczne zostały przez nie całkowicie przykryte. Podłoże starsze od
trzeciorzędu tworzą w gminie Korfantów kredowe utwory koniaku. Należą one do skał
budujących dużą geologiczną jednostkę strukturalną Śląska Opolskiego - Depresję Śląsko –
Opolską i stanowią jej główne wypełnienie. Pod względem litologicznym są to przeważnie
margle ilaste i iłowce wapniste. Miąższość utworów koniaku przekracza 100 m, miejscami w
depresji dochodzi do 230 m.
Z nastaniem ery kenozoicznej duża część starszych utworów litologicznych na obszarze
gminy Korfantów została przykryta osadami neogenu. Spośród nich najsilniej zaznaczyły się
trzeciorzędowe osady mioceńskie, stanowiące dziś na obszarze gminy ciągłą pokrywę, na
której występują utwory czwartorzędowe. Pod względem litologicznym utwory te stanowią iły,
mułki i piaski, niekiedy żwirowate lokalnie z węglem brunatnym. Przeważa tu facja ilasta (iły
mioceńskie, w których żwiry, piaski i mułki odgrywają podrzędną rolę). Charakterystyczną ich
cechą jest pojawianie się pokładów węgla brunatnego. Na obszarze gminy miąższość iłów
mioceńskich dochodzi do 490 m (i jest największą na Dolnym Śląsku). Ta bardzo duża
miąższość jest uwarunkowana równoleżnikowo biegnącym od Krapkowic do Nysy Rowem
Tektonicznym Kędzierzyna-Koźla, który został zasypany powyższymi utworami. W
późniejszym okresie zostały one przykryte czwartorzędowymi osadami lodowcowymi i
rzecznymi. W okolicach Korfantowa oraz wsi Przydroże Wielkie, Włodary i Borek lokalnie iły
występują na powierzchni.
Z okresem trzeciorzędowym związane jest również występowanie skał bazaltowych, których
obecność w okolicach Przechodu sygnalizuje Mojski (1996). Wulkanizm bazaltowy związany
był wówczas z wstępnym zakładaniem się rowu tektonicznego Kędzierzyn - Paczków.
Tworzeniu się rowu towarzyszyły dyslokacje terenu wzdłuż równoleżnikowej osi położonej na
przedpolu Sudetów.
Najliczniej reprezentowanymi w gminie powierzchniowymi formacjami geologicznymi są
utwory czwartorzędowe. Na podstawie badań geologicznych (płytkie odwierty od 2 do 7 m) z
utworów plejstocenu (epoki lodowcowej) na obszarze gminy Korfantów wyróżnić można:
– Piaski
i
żwiry
wodnolodowcowe
stadiału
maksymalnego
zlodowacenia
środkowopolskiego, o miąższości nie przekraczającej 20m (maksymalnie do 40m),
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występujące w okolicach Przechodu (największy obszar zalegania w gminie), na zachód i
wschód od Korfantowa i w okolicach Ścinawy Nyskiej;
glina zwałowa ww. zlodowacenia i stadiału o miąższości do 5m, występująca w
okolicach Pleśnicy, Rzymkowic i Niesiebędowic (największy obszar wychodni);
piaski gliniaste, otoczaki i głazy lodowcowe tegoż zlodowacenia i stadiału o miąższości
do 10m, występujące pospolicie w centralnej części gminy, a także w dużych pokrywach
na wschód i zachód od Ścinawy Niemodlińskiej (o dużym zasięgu płatów tych utworów
na obszarze gminy);
piaski i żwiry kemów i tarasów kemowych tegoż zlodowacenia i stadiału występujące w
nieciągłej powierzchniowej pokrywie jedynie w 2 miejscach tj. w okolicach Starej Jamki i
Myszowic;
piaski, żwiry i głazy moren czołowych tegoż zlodowacenia i stadiału, słabo wysortowane i
bezstrukturalne, występujące na niewielkim obszarze pomiędzy Starą Jamką i Puszyną;
lessy piaszczyste i gliniaste zlodowacenia północnopolskiego powstałe w wyniku
procesów peryglacjalnych odbywających się na przedpolu lodowca, stanowiące ciągłą,
płytką pokrywę w południowej części gminy (w wielu miejscach miąższość pokrywy nie
przekracza 1 m, podczas gdy średnia wartość miąższości lessów na płaskowyżu wynosi
ok. 4 m).

Utwory holoceńskie gminy Korfantów to głównie osady rzeczne związane z akumulacją
Ścinawy Niemodlińskiej. Pod względem litologicznym stanowią je mady, mułki, piaski i żwiry
rzeczne, których miąższość nie przekracza zwykle 3 m. Wyścielają one dolinę Ścinawy na
różnej szerokości, najszerzej na północ i południe od Korfantowa oraz na północ od
Jegielnicy.
Lokalnie, ale na stosunkowo dużych powierzchniach w gminie występują również namuły, o
niewielkiej miąższości, które zlokalizowano w kilku dużych powierzchniowo płatach
usytuowanych na południowy-wschód oraz południowy-zachód od Przechodu oraz na
południe od Rzymkowic. Ponadto występują w niewielkich powierzchniach na terenach
lokalnie podtapianych. Na północ od Kuźnicy Ligockiej występują również 2 obszary
występowania torfów. Łącznie tworzą one jedno z większych torfowisk Opolszczyzny (Stachy
red. 1986) o średniej miąższości torfu od 1 do 2,25 m. Torfowiska stanowią jedne z
najrzadszych i najbardziej zagrożonych ekosystemów, również ich znaczenie dla retencji
wód i ich samooczyszczania jest ogromne.
Na przełomie holocenu i plejstocenu na obszarze gminy Korfantów zaznaczyła się silniejsza
działalność eoliczna, wynikiem której są ciągi wydm osiągające 20m wysokości,
usytuowanych na wschód od Przechodu. Powstały wtórnie przez zwydmienie piasków
wodnolodowcowych zdenudowanej równiny.
W znacznym stopniu zróżnicowana budowa geologiczna gminy Korfantów ma kluczowe
znaczenie dla:
– naturalnej ochrony wód podziemnych,
– zróżnicowania przyrodniczego obszaru, bowiem zapewnia możliwość występowania
dużej mozaikowatości siedlisk zwiększając potencjalną bioróżnorodność (osobliwościami
gminy w skali regionu są dobrze wykształcone wydmy, nagromadzenie chronionych
gruntów organicznych oraz niewielkie powierzchnie torfowisk).
1.2.2. Warunki geologiczno – inżynierskie
Obszar gminy Korfantów jest zróżnicowany pod względem przydatności gruntów do
zabudowy. Wyróżniono następujące typy stref charakteryzujących się odmiennymi
uwarunkowaniami do rozwoju zabudowy:
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obniżenia w obrębie równiny wodnolodowcowej i den dolin rzecznych z namułami i
torfami będące obszarami o skrajnie niekorzystnych warunkach fizjograficznych do
zabudowy, jednocześnie charakteryzujące się bardzo wysokimi, choć w znacznym
stopniu zdegradowanymi, walorami przyrodniczymi, w tym szczególnie ekosystemów
wodno-błotnych;
płaskie terasy rzeczne holoceńskie z madami i osadami piaszczysto-żwirowymi
stanowiące obszary o bardzo niekorzystnych warunkach fizjograficznych dla zabudowy,
wynikających przede wszystkim z zagrożeń powodziowych oraz płytko zalegających wód
gruntowych;
równinne lub lekko faliste piaszczysto-żwirowe wysoczyzny fluwioglacjalne i
glacjalne, lokalnie z erozyjnymi odsłonięciami piasków i żwirów plioceńskich , będące
obszarami o korzystnych warunkach dla rozwoju zabudowy, z wyjątkiem wąskiej strefy
przyległej do dolin rzecznych, gdzie płycej występują wody gruntowe;
faliste wysoczyzny polodowcowe słabo rozcięte, z glinami, w tym peryglacjalnymi
stanowiące obszary o korzystnych warunkach fizjograficznych dla zabudowy, ale także
korzystnych warunkach glebowych dla rozwoju rolnictwa (dominacja gleb chronionych), o
bardzo niskich walorach przyrodniczych związanych z dominacją wielkoprzestrzennych
gruntów ornych;
faliste i pagórkowate wysoczyzny polodowcowe silnie rozcięte z lessami i glinami
lessopodobnymi będące obszarami o korzystnych warunkach dla rozwoju zabudowy i
jednocześnie bardzo korzystnych warunkach dla rozwoju rolnictwa na bardzo dobrych
glebach;
głębokie rozcięcia erozyjne wysoczyzn polodowcowych z odsłaniającymi się na
zboczach osadami polodowcowymi i deluwiami
będące obszarami o wyjątkowo
niekorzystnych warunkach do zabudowy ze względu na występowanie stromizn, zmienne
i niestabilne na stoku warunki gruntowe i hydrogeologiczne (stokowe wysięki);
pagórki wydmowe z piaskami stanowiące obszary o bardzo niekorzystnych warunkach
rozwoju innych niż leśne form zagospodarowania ze względu na wysokie walory
przyrodnicze związane z bardzo wysoką kontrastowością siedlisk w gradiencie, od
skrajnie wilgotnych w nieckach deflacyjnych do skrajnie suchych na wierzchołkach wydm.

1.2.3. Surowce mineralne
Na obszarze gminy Korfantów nie występują udokumentowane złoża surowców mineralnych,
a w konsekwencji brak jest także terenów i obszarów górniczych.
1.3. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE
1.3.1. Wody podziemne
Na obszarze gminy Korfantów pierwszy poziom wodonośny (wód gruntowych) występuje na
zróżnicowanej głębokości, uzależnionej litologią, rzeźbą terenu i rozcięciami erozyjnymi go
odwadniającymi. Ogólnie pierwszy poziom swobodnego zwierciadła wód podziemnych
położony jest na głębokości od 0 m do 2 m w obszarze dolin rzecznych i na terenach
podmokłych, od 5 m do 10 m na wysoczyznach i może dochodzić do 20 m w ich częściach
wierzchołkowych.
Gmina położona jest w obrębie przedsudeckiego i opolskiego regionu hydrogeologicznego,
przy czym większa część jej obszaru położona jest w granicach regionu przedsudeckiego, w
obrębie którego wody wgłębne użytkowe występują na dwóch poziomach wodonośnych:
– w trzeciorzędzie (Tr) - główny poziom wodonośny o wydajności od kilku do 70m 3/h,
występujący na głębokości od kilkunastu do 100m;
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w czwartorzędzie (Q) – poziom uzupełniający, mający większe znaczenie jedynie na
obszarze występowania dolin kopalnych, o wydajności od kilku do 90 m3/h, zalegający
na głębokości do 60m p.p.t.
Opolski region hydrogeologiczny obejmuje północno-wschodnią części obszaru gminy, a w
nim głównym poziomem wodonośnym (o wydajności 10-70 m3/h) są piaski trzeciorzędowe
zalegające na głębokości 20 - 60 m oraz w piaski i żwiry czwartorzędowe zalegające od
kilku do 10 m. Wydajność tej najpłytszej warstwy wodonośnej wynosi 5-70 m3/h.
–

1.3.2. Główne Zbiorniki Wód Podziemnych
Duże znaczenie trzeciorzędowego i czwartorzędowego poziomu wodonośnego na obszarze
gminy Korfantów oraz rozległym obszarze przyległym spowodowało zaliczenie dwóch
zbiorników wód podziemnych do krajowych Głównych Zbiorników Wód Podziemnych:
 GZWP 337 DOLINA KOPALNA LASY NIEMODLIŃSKIE – obejmujący w północnowschodnią część obszaru gminy, w granicach której usytuowanej jest ok. 5 %
całkowitej powierzchni zbiornika,
 GZWP 338 SUBZBIORNIK PACZKÓW-NIEMODLIN - obejmujący centralną i południową
część gminy, w granicach której usytuowane jest ok.15 % całkowitej powierzchni
zbiornika.
Szczegółową charakterystykę ww. GZWP zawiera tabela poniżej.
TABELA 23
GMINA KORFANTÓW - Charakterystyka głównych zbiorników wód podziemnych.
Nazwa zbiornika:
Lasy Niemodlińskie
Numer:
337
Stratygrafia:
Q
Region hydrogeologiczny:
Pps (SNWr)
Powierzchnia GZWP (km2): 160
Powierzchnia OWO (km2):
80
Wiek utworów wodonośnych: QM – czwartorzędowy międzymorenowy
Typ zbiornika:
upa
Klasa jakości wód:
Ic - b nieznacznie zanieczyszczone, łatwe do uzdatnienia
Średnia głębokość ujęć (m): 35
Szacunkowe zasoby dyspozycyjne (tyś m3/d): 25
Nazwa zbiornika:
Subzb. (Tr) Paczków - Niemodlin
Numer:
338
Stratygrafia:
Tr,
Region hydrogeologiczny:
Ppa, (SNWr)
Powierzchnia GZWP (km2): 735
Powierzchnia OWO (km2):
735
Wiek utworów wodonośnych: Tr - trzeciorzędowe
Typ zbiornika:
porowy
Klasa jakości wód:
Ic – nieznacznie zanieczyszczone, łatwe do uzdatnienia,
Średnia głębokość ujęć (m): 80-150
Szacunkowe zasoby dyspozycyjne (tyś m3/d): 60

Źródło: Kleczkowski AS. (red.) 1990 – opracowanie własne K.B.

W części północnej GZWP 337 wody przepływają z średnio szybko w kierunku północno –
zachodnim, a w jego części południowej wolno, w kierunku południowo-wschodnim. Z kolei
w GZWP 338 wody przepływają średnio szybko w kierunku wschodnim. Prędkość i
kierunek przepływu wód ma znaczenie dla rozprzestrzeniania się potencjalnych
zanieczyszczeń.
Wysokie zasoby stosunkowo dobrej wody są w stanie zaspokoić obecne i przyszłe potrzeby
gminy.
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1.4. RZEŹBA TERENU I TYPY KRAJOBRAZU
Gmina Korfantów charakteryzuje się zróżnicowaną rzeźbą terenu, ukształtowaną głównie w
plejstocenie i czwartorzędzie. Występujące wówczas procesy rzeźbotwórcze doprowadziły
do powstania zróżnicowanego rysu geomorfologicznego obszaru gminy, który obecnie jest
jej dużym walorem przyrodniczym i wyraźnie rzutuje na zróżnicowanie pozostałych
komponentów środowiska przyrodniczego, w tym walorów florystycznych i faunistycznych.
Najwyżej położone południowe obszary gminy sięgają ok. 293 m n.p.m (w rejonie Ścinawy
Nyskiej – Węży), zaś najniższe zlokalizowane są na wysokości ok. 174 m n.p.m przy granicy
z gminą Tułowice, w rejonie wsi Przechód. Bezwzględna różnica wysokości, wynosząca ok.
120 m, na dosyć niewielkim obszarze wskazuje na znaczne zróżnicowanie rzeźby i duże jej
znaczenie dla procesów osadniczych (zabudowa mieszkaniowa) i gospodarczych (rolnictwo,
infrastruktura techniczna). Obszar gminy łagodnie opada z wyniesionego Płaskowyżu
Głubczyckiego w południowej części do denudowanej równiny polodowcowej w północnej
części gminy. Ponadto wklęsłą oś geomorfologiczną tak ukształtowanego obszaru stanowi
dolina Ścinawy Niemodlińskiej.
Pod względem geomorfologicznym obszar gminy charakteryzuje się bogactwem form i typów
genetycznych rzeźby. Generalnie gmina położona jest w strefie występowania krawędzi
oddzielającej wzniesienia lessowe płaskowyżu porozcinanego głębokimi dolinkami rzecznymi
od równin wodnolodowcowych typowych dla Równiny Niemodlińskiej.
Na obszarze gminy Korfantów wyróżniono1 następujące strefy geomorfologiczne:
 dolina Ścinawy Niemodlińskiej - szeroka w części północnej i wąska w części
południowej, płaska dolina zalewowa o niewielkich deniwelacjach terenu w dnie i
miejscami dużych deniwelacjach na skarpach (zwłaszcza w południowej części)
odgraniczających terasy zalewowe doliny od obszarów o innej morfogenezie. Ze względu
na swój specyficzny charakter stanowi najbardziej kontrastową i wyróżniającą się rzeźbą
w stosunku do pozostałych. Szerokość doliny waha się od kilkuset metrów w południowej
części do kilku kilometrów w części centralnej i północnej gminy. Ciekawym zjawiskiem
geomorfologii doliny jest występowanie na przemian obszarów o dużej szerokości i
zwężeń. Jedno z przewężeń widoczne jest na wysokości Korfantowa i
najprawdopodobniej jego występowanie uwarunkowane jest mniejszą podatnością
utworów na procesy wymywania. Dolina Ścinawy Niemodlińskiej ma fundamentalne
znaczenie dla ukształtowania się typu rzeźby na obszarze gminy. Wchodzi ona nie tylko
do zespołu jednostek krajobrazowych jako największa forma wklęsła, lecz również
zawiera mnóstwo osadów, które pochodzą z erozji sąsiednich obszarów
wododziałowych. Zespół procesów zachodzących w dolinie jest zatem fundamentalnym
warunkiem powstania rzeźby na obszarach przyległych;
 równina polodowcowa w północnej i zachodniej części gminy - stanowiąca obszar
zdenudowanych form polodowcowych (moreny dennej, sandrów, kemów i ozów, lokalnie
moren czołowych) zlodowacenia środkowopolskiego stadiału maksymalnego w małym
stopniu zróżnicowany geomorfologicznie. Dominuje tu rzeźba falista, tylko miejscami
szeroko pagórkowata. Lokalne spadki terenu wynoszą dla większości obszaru 10 m.
Miejscami w północno-wschodniej części strefy obszar podnosi się silnie za sprawą
wydm o deniwelacjach dochodzących do 20 m;
 Wał Niemodliński - położony południkowo w południowo-zachodniej części gminy garb
pochodzenia lodowcowego stadiału maksymalnego zlodowacenia środkowopolskiego.
Zróżnicowany w części szczytowej opada do doliny Ścinawy Niemodlińskiej o ok. 20 - 30
m. Stanowi wododział dla Ścinawy i Nysy Kłodzkiej;
1

Walory przyrodnicze miasta i gminy Korfantów – praca pod kierunkiem prof. dr hab. Józefa Makowieckiego i mgr Krzysztofa
Badory
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lessowy płaskowyż - obejmujący południową część gminy, usytuowany na południe od
linii Węża – Pleśnica, to obszar wyniesionych o ok. 50 – 60 m form lessowych
użytkowanych ornie. Dominują szerokie pagórki rozcięte suchymi, wąskimi i nieznacznie
wciętymi dolinami rzecznymi.

Do najciekawszych form geomorfologicznych na obszarze gminy, mających dużą wartość
przyrodniczą, zaliczono1:
– dolinę Ścinawy Niemodlińskiej – stanowiącej przykład dobrze wykształconej doliny
rzecznej z lokalnie zachowanymi stromymi skarpami, z mozaikowatym typem
użytkowania, której walory obniża orne użytkowanie gruntów, uregulowany charakter
biegu rzeki (zniszczenie rozlewisk) i silne wylesienie;
– wydmy – usytuowane na terenach leśnych na wschód od Przechodu, stanowiące ciąg
złożonych form o przebiegu z południowego-wschodu na północny-zachód, wykształcone
z piasków i żwirów wodnolodowcowych, ze względu na silne spadku zboczy stanowiące
jedną z ciekawszych form geomorfologicznych urozmaicających lasy;
– kemy i tarasy kemowe – zlokalizowane na północ od Starej Jamki, pokaźnych rozmiarów,
zdenudowane pagórkowate formy, obecnie silnie zrównane i rozmyte;
– moreny czołowe – utworzone na skutek nagromadzenia się materiału skalnego na
przedpolu lodowca, usytuowane na niewielkich powierzchniach na wschód od
Korfantowa, silnie denudowane i zaznaczone w niewielkim stopniu wyniosłościami w
krajobrazie;
– moreny denne – powszechnie występujące na obszarze gminy, stanowiące pozostałości
po powierzchni lodowca, mające charakter płaskich lub lekko falistych
wielkopowierzchniowych osadów,
– torfowiska – niskie i przejściowe, występujące na północny zachód od Kuźnicy Ligockiej,
jedne z większych w skali Opolszczyzny, stanowiące najciekawsze i najrzadsze formy
abiotyczne i biotyczne, zagrożone poprzez melioracje odwadniające;
– pokrywy lessowe – podatne na erozję wodną i wietrzną, występujące w południowej
części gminy, charakteryzujące się
głęboko wciętymi dolinami rzek, inicjalnymi
wąwozami i nieznacznymi osuwiskami.
Obszary występowania ww. form geomorfologicznych charakteryzują się zróżnicowanymi
typami krajobrazu naturalnego1:
 krajobraz nizinny, staroglacjalny, równin peryglacjalnych – charakterystyczny dla
centralnej i północnej części gminy, z wyłączeniem doliny Ścinawy Niemodlińskiej oraz
niewielkiego obszaru ostańców peryglacjalnych, występujący pospolicie na obszarze
Opolszczyzny (pospolity również w skali kraju);
 krajobraz nizinny, staroglacjalny, ostańców peryglacjalnych (starych moren, kemów i
ozów) - charakterystyczny dla wschodniej części obszaru gminy (położonej na wschód od
Korfantowa), bardzo rzadki w skali Opolszczyzny i kraju (występujący tylko na niewielkich
powierzchniach);
 krajobraz nizinny, dolin i równin akumulacyjnych, den dolinnych - charakterystyczny dla
doliny Ścinawy Niemodlińskiej, występujący pospolicie na obszarze Opolszczyzny
(również pospolity w skali kraju);
 krajobraz wyżynny, lessowy - charakterystyczny dla południowej części gminy (rejon
Gryżowa, Węży i Ścinawy Nyskiej), rzadki w skali kraju, pospolity jedynie w południowej
części Opolszczyzny.

1

Walory przyrodnicze miasta i gminy Korfantów – praca zbiorowa pod kierunkiem prof. dr hab. Józefa Makowieckiego i mgr
Krzysztofa Badory.
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1.5. WARUNKI HYDROGRAFICZNE
1.5.1. System hydrograficzny
Obszar gminy Korfantów w całości należy do zlewni Odry, w której wyróżnić można
podrzędne zlewnie Nysy Kłodzkiej, Osobłogi i Prószkowskiego Potoku. Zlewnia Nysy
Kłodzkiej obejmuje większość obszaru gminy, z wyjątkiem niewielkich jego fragmentów:
– na wschodzie, należących do zlewni Białej (lewostronnego dopływu Osobłogi);
– na północy, należących do zlewni Prószkowskiego Potoku.
Zlewnia Nysy Kłodzkiej obejmuje na obszarze gminy zlewnię Ścinawy Niemodlińskiej
(stanowiącej jej prawostronny dopływ) oraz bezpośrednią zlewnię Nysy Kłodzkiej,
obejmującą małe (bezpośrednie), prawostronne jej dopływy. Zlewnię Ścinawy Niemodlińskiej
od tych niewielkich lecz licznych dopływów Nysy Kłodzkiej rozdziela wododziałowy Wał
Niemodliński, położony południkowo na wschód od wsi Włodary i Kuropas.
Udział poszczególnych zlewni na obszarze gminy Korfantów kształtuje się następująco:
Nysa Kłodzka 80% (w tym Ścinawa Niemodlińska 70%), zlewnia Białej 15%, zlewnia
Prószkowskiego Potoku 5%. Zlewnie rzek i wododziały pomiędzy nimi przedstawiono na
załączniku graficznym w skali 1 : 50 000.
Największą rzeką gminy, stanowiącą jej główną oś morfologiczną, jest Ścinawa
Niemodlińska, będąca prawobrzeżnym dopływem Nysy Kłodzkiej. Bierze ona swój początek
na południowy zachód od Mieszkowic (gm. Prudnik), a na obszar gminy Korfantów wpływa w
okolicach Gryżowa, przez kilka kilometrów stanowiąc jej granicę. Do wysokości Ścinawy
Nyskiej i Małej dolina rzeki jest wąska i wcięta głęboko w utwory lessowe i pyłowe. Miejscami
jej dolina zaznacza się w krajobrazie kilkumetrowymi skarpami. Przed ww. wsiami zbiera
wody Mesznej, swojego największego w części południowej prawostronnego dopływu.
Powyżej wsi Ścinawa Nyska dolina rzeki poszarza się do szerokości ok. 750 m, a dno doliny
staje się płaskie, pocięte licznymi kanałami i rowami melioracyjnymi. Na wysokości Rynarcic
dolina rzeki ulega przewężeniu na skutek występowania utworów o mniejszej podatności na
erozję. Odcinek rzeki od Rynarcic do Korfantowa należy do najbardziej uregulowanych. W
północnej części gminy rzeka przyjmuje wody licznych dopływów, wśród których do
największych należy rzeka Kielcznica i Wierzbiański Rów. Kilka kilometrów na północ od
Przechodu Ścinawa Niemodlińska opuszcza obszar gminy. Spadek hydrauliczny rzeki od
źródeł do ujścia do gminy Tułowice wynosi ok. 0,5%.
Zachodnia część obszaru gminy Korfantów, w rejonie Włodar, Kuropasu i Myszowic,
odwadniana jest przez Młynówkę Niwnicką, stanowiącą niewielki dopływ Nysy Kłodzkiej.
Zlewnia tej rzeki jest wyraźnie oddzielona od zlewni Ścinawy Niemodlińskiej wododziałowym
ciągiem pagórków usytuowanych południkowo na wschód od Włodar. W okolicach
Myszowic jej prawostronny dopływ stanowi rzeka Dobrzynka.
Przewaga dorzecza Ścinawy Niemodlińskiej w odwadnianiu obszaru gminy Korfantów oraz
centralne jej położenie pomiędzy zlewniami Nysy Kłodzkiej, Osobłogi i Prószkowskiego
Potoku niesie za sobą konsekwencje dotyczące zasad gospodarowania wodą, w tym
planowania budowy systemów kanalizacji. Jednocześnie część zlewni Nysy Kłodzkiej jest
zlewnią chronioną ponieważ wody tej rzeki są źródłem wody pitnej dla aglomeracji
Wrocławskiej.
Wschodnia część gminy w okolicach wsi Pleśnica, Puszyna, Piechocie, Stara Jamka i
Rzymkowice stanowi strefę źródliskową części dorzecza Białej, będącej lewostronnym
dopływem Osobłogi. Na obszarze gminy Korfantów cieki dorzecza Białej płyną w kierunku
wschodnim. Podstawowym ciekiem odwadniającym wschodnią część obszaru gminy jest
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rzeka Ścinawka oraz Rzymkowicki Rów (Rzymkowicka Struga). Pospolitym i ciekawym
zjawiskiem jest tutaj bifurkacja polegająca na dzieleniu się rzek i odpływie wód jednej rzeki
do dwóch różnych zlewni, w tym przypadku do Białej i Ścinawy Niemodlińskiej.
Zlewnia Prószkowskiego Potoku zaznacza się w systemie hydrograficznym gminy Korfantów
w północnej jej części. Rzeka od źródeł do ujścia ma długość 40,8 km i zlewnię o
powierzchni 177,9 km, ale obszarze gminy Korfantów zlokalizowana jest niewielka ich część.
Strefa źródliskowa tej rzeki znajduje się w kompleksach leśnych położonych na wschód od
Przechodu. Wododziałem dla wód Prószkowskiego Potoku i Ścinawy Niemodlińskiej jest ciąg
pagórków wydmowych wznoszący się o ok. 25 m. nad jej terenem źródliskowym.
Prószkowski Potok bierze swój początek w centralnej części Borów Niemodlińskich na
wysokości ok. 194 m n.p.m.. Skomplikowany charakter systemu hydrograficznego tego
obszaru czyni bardzo interesującą jego strefę źródłową, położoną nieco na północ Wytoki,
prawostronnego dopływu Ścinawy Niemodlińskiej. Typowym zjawiskiem jest tu bifurkacja,
która dzieli cieki rzeczne na odcinki odprowadzające wody do różnych zlewni. Część cieków
rzecznych centralnej strefy Borów Niemodlińskich leży również w bezodpływowych nieckach.
Wydzielenie zlewni w strefie źródliskowej Prószkowskiego Potoku komplikuje dodatkowo
duży udział torfowisk i niewielkie zróżnicowanie wysokościowe terenu.
Gęstość sieci rzecznej gminy Korfantów należy do przeciętnych w skali Opolszczyzny, ale
na jej obszarze jest znacznie zróżnicowana. Największa jest w północnej części obszaru
gminy, gdzie dzięki drobnym bifurkującym ciekom doliny Ścinawy Niemodlińskiej oraz
licznym kanałom i rowom melioracyjnym uzyskuje wysoką wartość 1,00 - 1,25 km/km 2. W
centralnej części gminy gęstość sieci rzecznej wynosi średnio 0,75 - 1,00 km/km 2 (tzn. na
poziomie przeciętnej gęstości sieci rzecznej Opolszczyzny), zaś w południowo-zachodniej jej
części spada do poziomu 0,50 - 0,75 km/km2. Tak niski wskaźnik dla tego terenu jest
wynikiem niewielkiej gęstości cieków na wododziałowym obszarze Ścinawy Niemodlińskiej,
Kamienicy i Prudnika.
Cechą gminy Korfantów jest niewielka zasobność w stojące wody powierzchniowe.
Ważniejszymi w systemie hydrologicznym gminy zbiornikami wodnymi są stawy i zbiorniki
zlokalizowane w dolinie Ścinawy Niemodlińskiej. Większe stawy występują pomiędzy
Włostową i Wojstażem oraz na gruntach Korfantowa i Ulianówki oraz Przechodu. W
położeniu poza dolinnym Ścinawy Niemodlińskiej większe zbiorniki wodne usytuowane są
także na gruntach Przydroża Małego (zbiornik retencyjny o pow. ok. 3 ha), w leśno torfowiskowym kompleksie na zachód od Przechodu oraz w lesie na wschód od Przydroża
Wielkiego.
Istotną cechą reżimu hydrologicznego gminy są torfowiska niskie i przejściowe oraz tereny
trwale podmokłe. Najlepiej zachowane tereny wodno-błotne zlokalizowane są w północnej
części gminy na północny-zachód od Kuźnicy Ligockiej. Występuje tam obszar namuliskowotorfowiskowy o charakterze torfowiska niskiego związanego z przepływem płytkich wód
podziemnych przy ciekach powierzchniowych. Część torfowiska ma również charakter
torfowiska przejściowego. Całość zlokalizowana jest w leśnym i łąkowym otoczeniu. Obszar
ten zasługuje na ochronę ze względu na walory przyrodnicze, wielkość (jeden z
większych obszarów torfowiskowych w lasach Niemodlińskich) oraz ogromne
znaczenie środowiskotwórcze w zakresie alimentacji wód, ich samooczyszczania oraz
kształtowania bioróżnorodności florystycznej i faunistycznej. Inne, ważniejsze obszary
wodno-błotne gminy położone są w lasach w strefie źródliskowej Prószkowskiego Potoku w
północnej części gminy oraz na niżej położonych obszarach doliny Ścinawy Niemodlińskiej.
Te tereny torfowiskowe są jak dotychczas bardzo słabo poznane.
Charakterystyczną cechą torfowisk jest duża wrażliwość ich wysoce wysublimowanego
reżimu hydrologicznego. Obecny reżim hydrologiczny większości torfowisk gminy został
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zdegenerowany przez melioracje, których celem było przywrócenie terenów dla potrzeb
upraw leśnych lub rolnych. Tylko niewielka część obszarów torfowiskowych gminy posiada
charakter zbliżony do naturalnego. Potwierdzają to badania florystyczne i faunistyczne,
wykazujące znaczne zubożenie w obrębie biocenoz torfowiskowych.

1.5.2. Ochrona przed powodziami
Gmina Korfantów, z racji swojego położenia w dolinie rzeki Ścinawy Niemodlińskiej, jest
zagrożona powodziami. Pozostałe rzeki gminy nie są źródłem zagrożeń powodziowych.
Skala zagrożenia powodzią gminy wynika głównie z wylesienia oraz silnego zróżnicowania
rzeźby terenu południowej części gminy, umożliwiającej szybki spływ wód. Decydują one o
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wielkości średniego rocznego odpływu oraz średniego wysokiego jednostkowego odpływu
rzecznego z obszaru dorzecza Ścinawy Niemodlińskiej oraz niskiej pojemności retencyjnej
zlewni. Wskaźniki te kształtują się następująco:
 średni roczny odpływ:
– źródeł 10 – 12,5 l/s km2,
– w centralnej części gminy 7,5 – 10 l/s km2,
– w północnej części gminy 5 – 7,5 l/s km2;
 średni wysoki jednostkowy odpływ rzeczny:
– źródeł 200 – 300 l/s km2,
– w centralnej części gminy 100 – 200 l/s km2,
– w północnej części gminy 50 – 100 l/s km2;
 średni niski jednostkowy odpływ rzeczny:
– u źródeł 2 - 3 l/s km2
– w centralnej części gminy - 1- 2 l/s km2
– w północnej części gminy - do 1 l/s km2;
 maksymalne miesięczne przepływy wody dla Ścinawy Niemodlińskiej wynoszą na
wysokości Niemodlina od 10 do 20 m3/s.
Gwałtowne wezbrania, zwłaszcza w okresie nawalnych letnich opadów atmosferycznych są
tu zjawiskiem uzasadnionym fizjograficznie. Nie należy ich zatem uważać za zjawisko
nietypowe. Charakterystyczna jest bardzo duża rozpiętość średniego niskiego i średniego
wysokiego przepływu rzek. Duże zróżnicowanie tych wskaźników, typowe dla południkowo
płynących rzek południowej części województwa opolskiego, wskazuje na ich górsko nizinny reżim zasilania i w konsekwencji na dużą nieobliczalność związaną z wystąpieniem
powodzi.
Okres występowania wezbrań dla rzek gminy Korfantów przypada na lato i wiosnę. Latem
wezbrania występują z największym prawdopodobieństwem w lipcu i sierpniu, zaś wiosną w
marcu i maju. Wystąpienie wezbrań najczęściej związane jest z intensywnymi opadami
atmosferycznymi. Okres występowania niżówek dla cieków obszaru gminy przypada na lato
(czerwiec - lipiec) i jesień (wrzesień - październik). Niżówki letnie są typowe dla północnej
części gminy, natomiast niżówki jesienne dla południowej części.
Dla rzeki Ścinawy Niemodlińskiej, zgodnie z art. 79 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.
Prawo wodne (j.t.Dz.U.2005.239.2019 ze zm.)
ustanowiono obszar bezpośredniego
zagrożenia powodzią. Obejmuje on tereny doliny rzeki od wysokości wsi Rynarcice do
północnej granicy gminy. Granice obszaru bezpośredniego zagrożenia powodzią
wyznaczono na podstawie „Studium ochrony przed powodzią zlewni rzeki Nysy Kłodzkiej
poniżej wodowskazu Bardo”. Zasięg ekstremalnej powodzi z 1997 roku (obszaru
naturalnych zagrożeń powodzią) obejmuje znacznie szersze tereny doliny rzeki od
wysokości wsi Ścinawa Nyska i Ścinawa Mała do północnej granicy gminy.
System ochrony przez powodzią gminy Korfantów obejmuje niewielkie odcinki wałów
przeciwpowodziowych usytuowanych na gruntach miasta Korfantów oraz wsi Włostowa.
1.6. GLEBY
1.6.1. Zasoby glebowe i ich stan
Bogactwo
uwarunkowań
geologicznych,
geomorfologicznych,
klimatycznych
i
hydrologicznych gminy Korfantów tworzy korzystne warunki dla powstania różnorodnych
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typów gleb. Na obszarze gminy powierzchniowo dominują następujące, główne typy i
podtypy gleb1:
 gleby litogeniczne – charakteryzujące się niewielkim wykształceniem profilu,
występujące jedynie w obrębie wydmowych terenów położonych w lasach na północnywschód od Przechodu;
 gleby autogeniczne - posiadające zdecydowaną obszarową dominację w pokrywie
glebowej
gminy, reprezentowane
przez czarnoziemy zdegradowane i gleby
szarobrunatne (południowa części gminy w rejonie Ścinawy Nyskiej, Ścinawy Małej i
Węży), brunatne właściwe (południowa części gminy w rejonie wsi Węża-Gryżów i w
okolicach Pleśnicy), brunatne kwaśne (na zachód od Włodar), płowe (stanowiące
dominujący typ gleb, występujące pospolicie w centralnej części gminy), rdzawe i
bielicowe (w północnej części gminy, na terenach leśnych na zachód i wschód od
Przechodu, oraz w centralnej części gminy w okolicach Puszyny);
 gleby semihydrogeniczne - reprezentowane przez czarne ziemie (północna części
gminy w rejonie Kuźnicy Ligockiej i Przechodu), gleby opadowo-glejowe i gruntowoglejowe (w rejonie Przydroża Małego, Wielkich Łąk, Włostowej i Wojstraża);
 gleby hydrogeniczne - reprezentowane są na terenie gminy przez: gleby aluwialne mad
rzecznych (głównie w dolinie Ścinawy Niemodlińskiej), gleby mułowe (na niewielkich
powierzchniach w północnej części gminy), gleby torfowe (na niewielkich powierzchniach
na północ od Kuźnicy Ligockiej i Smolarni).
Gleby organiczne mułowo-torfowe i torfowe stanowią niewielki odsetek łącznej pokrywy
glebowej gminy. Występują wyłącznie w dolinach rzecznych, w szczególności w dolinie
Ścinawy Niemodlińskiej.
W gminie Korfantów do najwartościowszych gleb należą:
– brunatne właściwe – występujące w południowej części gminy w rejonie wsi WężaGryżów i w okolicach Pleśnicy;
– gleby płowe - stanowiące dominujący typ gleb, występujące pospolicie w centralnej
części gminy;
– czarnoziemy zdegradowane, występujące w południowej części gminy w rejonie
Ścinawy Nyskiej, Ścinawy Małej i Węży.
Obszary występowania tych gleb uznaje się za chroniony dla potrzeb intensywnej produkcji
roślinnej.
Procentowy udział poszczególnych klas bonitacyjnych gleb ornych w gminie Korfantów na tle
województwa opolskiego wskazuje, iż gmina charakteryzuje większym udziałem gleb
średnich natomiast mniejszym bardzo dobrych i bardzo słabych.
Wg danych Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej w Opolu, gleby gminy wykazują wysoki
stopień zakwaszenia, który w istotny sposób wpływa na degradację ich możliwości
produkcyjnych. Udział gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych w gruntach rolniczych gminy
wynosi 70-80%, co w skali regionu jest wskaźnikiem wysokim. Wskazuje to na zachwianie
równowagi jonowej gleb, a w konsekwencji równowagi składnikowej roślin. Gleby kwaśne i
bardzo kwaśne łatwo ulegają erozji i są mało odporne na zanieczyszczenia antropogeniczne
(szczególnie zanieczyszczenia metalami ciężkimi i toksynami). Wysokie zakwaszenie gleb
połączone z niedoborem magnezu może eliminować część obszaru gminy z możliwości
„zdrowej żywności”.
Udział gleb o niskiej lub bardzo niskiej zawartości przyswajalnego fosforu, potasu i magnezu
wynosi: dla P - 60-70%, K - 10-20%, Mg - 60-70%. W skali regionu wskaźniki te należą do
dużych w odniesieniu do magnezu i fosforu oraz do niskich w odniesieniu do potasu. W
1

Walory przyrodnicze miasta i gminy Korfantów – praca zbiorowa pod kierunkiem prof. dr hab. Józefa Makowskiego i mgr
Krzysztofa Badory.
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odniesieniu do zawartości w glebach mikroelementów gmina charakteryzuje się średnimi w
skali regionu zawartościami boru, miedzi, cynku, molibdenu i manganu.
Nie stwierdzono w gminie terenów skażonych mikrobiologiczne (bakterie, wirusy i zarodniki
grzybów), na których należałoby wprowadzić ograniczenia w ich gospodarczym użytkowaniu.
1.6.2. Zagrożenia gleb i powierzchni ziemi
Na obszarze gminy Korfantów zagrożenia gleb i powierzchni
głównych czynników:
– z zachodzących, współczesnych procesów erozji gleb,
– zagrożenia gleb zanieczyszczeniami,

ziemi wynikają z dwóch

Czynnymi procesami geologicznymi, które mogą mieć znaczenie w procesie
zagospodarowania przestrzennego oraz rozwoju gospodarczego obszaru gminy Korfantów
są:
– EROZJA WIETRZNA – stanowiąca podstawowe zagrożenie dla gleb południowej części
obszaru gminy, zachodząca intensywnie na Płaskowyżu Głubczyckim w rejonie wsi
Węża, Ścinawa Nyska i Ścinawa Mała oraz w południowo – zachodniej części gminy, w
rejonie wsi Włodary i Myszowice (Wał Niemodliński). Sprzyjają jej gleby pyłowe (gliny
lessopodobne), wielkopowierzchniowy charakter gruntów rolnych oraz niewielki udział
zadrzewień przeciwerozyjnych, a także bardzo urozmaicona rzeźba terenu. Proces
prowadzi w konsekwencji do obniżania jakości gleb i powinien być powstrzymywany
przez odpowiednią agrotechnikę oraz stosowanie pasów zadrzewień przeciwerozyjnych.
W skali regionu gleby gminy Korfantów należą do średnio zagrożonych erozją.
– EROZJA WODNA – ma znaczenie na ww. obszarze, ale występuje jedynie w
południowej i południowo-zachodniej części obszaru gminy, na gruntach wsi Gryżów,
Węża, Ścinawa Nyska i Mała, Jegielnica i Włodary, na stokach o nachyleniu >10%.
Najwłaściwszym zabiegiem ograniczającym jest zamiana gruntów ornych na trwałe użytki
zielone lub też zalesienie gruntów. Około 880 ha użytków rolnych gminy narażonych na
wodną erozję powierzchniową w stopniu średnim (na terenach o spadkach 5 - 10 o),
silnym (na terenach o spadkach 10 - 15o) oraz bardzo silnym (o spadkach powyżej
15o). Najwięcej gleb zagrożonych erozją występuje w północnej i północno-zachodniej
części gminy, na obszarze Płaskowyżu Głubczyckiego. Głównymi przyczynami erozji
wodnej i wietrznej są zabiegi agrotechniczne (orka
podłużna na skłonach,
płodozmiany), wadliwy układ pól (miedz), czynniki klimatyczne (nasilenie opadów
atmosferycznych i szybkość topnienia śniegów) oraz brak roślinności śródpolnej.
– AKUMULACJA ALUWIÓW W DOLINACH RZECZNYCH – proces zachodzi przede
wszystkim w dolinie Ścinawy Niemodlińskiej, w mniejszym stopniu w dolinkach
większych jej dopływów podczas występowania zalewów powodziowych. Na skutek
regulacji rzek i wcięcia ich koryt w bazę erozyjną proces jest ograniczany i ma mniejsze
znaczenie niż kiedyś. W konsekwencji na obszarze gminy prowadzi to do zmniejszenia
produktywności mad.
– MINERALIZACJA I ZANIKANIE TORFOWISK – proces zachodzi na skutek
odwadniających melioracji i ma głównie znaczenie przyrodnicze związane z zanikaniem
bardzo cennych przyrodniczo siedlisk. Na obszarze gminy grunty pochodzenia
mineralnego występują głównie w północnej części obszaru, w dolinie rzeki Ścinawy
Niemodlińskiej, na północny - wschód od Kuźnicy Ligockiej.
Na obszarze gminy Korfantów nie stwierdzono występowania terenów zagrożeń naturalnych
osuwania, spełzywania lub obrywania i spływów mas ziemnych, lub na skutek działalności
człowieka (tereny ruchów masowych ziemi).
Powierzchnia ziemi, oprócz naturalnych czynników obniżających walory produkcyjne gleb,
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nie podlega degradacji np. mechanicznej, ponieważ na obszarze gminy nie występują
udokumentowane złoża surowców mineralnych. Obszar gminy charakteryzuje się więc
niewielką dewastacją rzeźby terenu i powierzchniowych osadów.

1.7. KLIMAT
Ze względu na swoje przejściowe położenie pomiędzy górską sferą Sudetów Wschodnich
(Góry Opawskie) a dolinną strefą Niziny Śląskiej gmina Korfantów charakteryzuje się
dużym, w skali regionu, zróżnicowaniem klimatu. Według regionalizacji klimatycznej Adama
Schmucka południowa i centralna część gminy położona jest w rejonie III Podgórskim
(przejściowym), a jej część północna w rejonie I Nadodrzańskim. W konsekwencji można
zauważyć znaczące dla gospodarki i osadnictwa różnice cech klimatu, które najbardziej
uwidaczniają się w panujących warunkach termicznych, ilości opadów, a także w lokalnych
warunkach mikroklimatycznych, zależnych od położenia terenu.
Różnice w nasłonecznieniu terenu, a więc w rozkładzie średniorocznych temperatur,
pomiędzy Płaskowyżem Głubczyckim a pozostałą częścią gminy, wynikają głównie z
dużego nachylenia powierzchni terenu w kierunku północno - wschodnim, W zasadniczy
sposób wpływa to na obniżenie temperatury rocznej i długość okresu wegetacyjnego.
Średnia roczna temperatura dla Płaskowyżu Głubczyckiego jest niższa o 3 oC, w
stosunku do pozostałego obszaru gminy. Średnia roczna temperatura dla całej gminy waha
się w granicach +8,5oC, przy czym w jej części środkowej i północnej, ze względu na
płaskie ukształtowanie terenu, jest wyższa. Podobnie i okres wegetacyjny na obszarze
Płaskowyżu Głubczyckiego jest krótszy o ok. 10 dni niż na pozostałym obszarze gminy i
wynosi 210 dni, przy średniej temperaturze poniżej +14oC. W części północnej i
środkowej gminy okres wegetacyjny trwa 220 dni, a jego średnia temperatura kształtuje się
na poziomie +14,2oC.
Wpływ wysokości zaznacza się też w przebiegu innych elementów meteorologicznych.
Wraz ze wzrostem wysokości spóźnia się nadejście wiosny i lata, a wcześniej nadchodzi
jesień i zima. Zima na Płaskowyżu Głubczyckim trwa dłużej, a pokrywa śnieżna jest obfitsza
w porównaniu z terenami położonymi niżej i zalega tu dłużej. Pokrywa śnieżna podlegać
może wielokrotnym zanikom i odnowieniom w czasie zimy. Dni z przymrozkami występują
od października do kwietnia, z małym prawdopodobieństwem przymrozków majowych
oraz zanikowym wrześniowych.
Na terenie Płaskowyżu Głubczyckiego dominują wiatry z zachodu, które stanowią około
19% wszystkich wiatrów. Na pozostałym obszarze gminy dominują wiatry z zachodu oraz
południa, których suma wynosi 23,5% wszystkich wiatrów. Słabo zaznaczone wiatry
wschodnie jesienią uwidaczniają się wzrostem częstości z kierunku południowowschodniego, natomiast zwraca uwagę ich brak wiosną. Prędkość wiatrów nie jest zbyt
wielka, jakkolwiek średnie sezonowe z kierunków południowych i zachodnich osiągają
5m/s. Wiatry silne występują najczęściej w chłodnej porze roku, łącznie średnio 30 dni.
Najmocniejsze wiatry ciepłe wieją z południa i osiągają one największą siłę w maju,
kwietniu i marcu i są często bardzo gwałtowne.
Generalnie łagodniejsze warunki klimatyczne panujące w centralnej i północnej części gminy
sprzyjają osadnictwu oraz rozwojowi rekreacji i wypoczynku. Zróżnicowana rzeźba terenu i
jego pokrycie (występowanie wieloprzestrzennych ekosystemów łąkowych w dolinie Ścinawy
Niemodlińskiej i leśnych w obrębie Puszczy Niemodlińskie) sprzyja występowaniu różnych
mikroklimatów lokalnych. Różnorodność warunków bioklimatycznych w zakresie insolacji,
przewietrzania, produkcji tlenu, uwilgotnienia, produkcji ozonu, struktury jonowej, fitoaerozoli
i aeroplanktonu jest jednym z podstawowych czynników rozwoju turystyki, w tym szczególnie
turystyki ekologicznej.
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1.8. JAKOŚĆ ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE
1.8.1. Ochrona wód
A. STAN I ZAGROŻENIA WÓD PODZIEMNYCH
Na obszarze gminy stan sanitarny wód gruntowych nie jest badany. Pomiary wód
gruntowych na najbliższym posterunku w Dębinie wskazują na występowanie bardzo silnych
zanieczyszczeń pochodzenia antropogenicznego (m.in. azotany, potas, CHZT, pH). Wody
gruntowe mają bardzo niską jakość (III klasy czystości). Pozaklasowe w stosunku do wód
pitnych były tu oznaczenia kadmu, niklu, potasu, siarczanów, azotanów, żelaza, manganu,
pH i CHZT. Wody gruntowe nie nadają się do spożycia. Zanieczyszczenia wód gruntowych
stanowią lokalnie zagrożenie dla stanu sanitarnego wód podziemnych. W północnowschodniej części obszaru gminy stwierdzono bowiem występowanie (na kierunku
Rzymkowice - Łącznik) miejsc kontaktów hydraulicznych wód gruntowych z wodami
czwartorzędu, a także poziomów wodonośnych w czwartorzędzie i trzeciorzędzie.
Zagrożenia wód wgłębnych wiążą się bezpośrednio z budową geologiczną terenu.
Największe zagrożenia występują na terenach, których utwory geologiczne nie zapewniają
pełnej izolacji wód wgłębnych od skutków działalności gospodarczej człowieka. Na
większości obszaru gminy izolacja wód podziemnych jest pełna lub połowiczna, tak więc
możliwość ich zanieczyszczenia jest zatem potencjalnie mała. Dobrze izolowany przed
przenikaniem zanieczyszczeń z powierzchni ziemi jest obszar centralnej i południowej części
gminy tzn. obszar położony na południe granicy wyznaczonej przez zabudowę wsi Pogórze
(gm. Biała) – Stara Jamka – Korfantów - Ulianówka i Wierzbie (gm. Łambinowice), oraz w
rejonie wsi Kuźnia Ligocka - Borek – Rzymkowice. Tak więc obszar GZWP 338 jest dobrze
chroniony przed przenikaniem zanieczyszczeń z powierzchni ziemi. Na pozostałym
obszarze gminy (w północnej jej części) budowa geologiczna nie zapewnia dobrej izolacji
wód podziemnych przed przenikaniem zanieczyszczeń. Dominujące tutaj piaski i żwiry mają
bardzo dobrą przepuszczalność, a więc infiltracja zanieczyszczeń do warstw wodonośnych
jest dobra. Ponieważ obszar ten jest jednak w przeważającej części zalesiony zagrożenia
dla wód podziemnych, w tym szczególnie dla GZWP 337, są niewielkie.
Na całym obszarze gminy Korfantów zagrożenia dla użytkowych wód podziemnych wynikają
głównie z nie do końca nieuregulowanej gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki
odpadami, a także ze stosowania intensywnego nawożenia i środków ochrony roślin w
rolnictwie, nieprawidłowego gospodarowania gnojówką i gnojowicą oraz słabo rozwiniętego
przemysłu.
Rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń w obrębie Głównych Zbiorników Wód Podziemnych
sprzyja prędkość i kierunki przepływu wód w warstwie wodonośnej. Najmniejsza dynamika
spływów wód i rozpuszczonych w nich zanieczyszczeń obejmuje wsie z północnej części
gminy: Przechód, Borek i Kuźnica Ligocka. Najsilniej migracje zanieczyszczeń i przepływu
wód występują na południu gminy (wsie: Węża, Gryżów, Jegielnica, Ścinawa Nyska i
Ścinawa Mała). Ten obszar zagrożony jest napływem zanieczyszczeń w obszaru niedalekiej
gminy Nysa.
Na obszarze gminy Korfantów brak jest punktów sieci pomiarowej monitoringu jakości wód
podziemnych, prowadzonego w ramach ustaleń Ramowej Dyrektywy Wodnej. Najbliższe
punkty pomiarowe usytuowane są w Łączniku-Dębinie (gm. Biała), w Rudziczce (gm.
Prudnik) oraz w Nysie. We wszystkich trzech punktach pomiarowych prowadzony jest
monitoring diagnostyczny. Badania wykazały III klasę (wody zadowalającej jakości) jakości
wód podziemnych w punkcie pomiarowym w Łączniku i Rudziczce oraz IV klasę (wody
niezadowalającej jakości) wód podziemnych w punkcie pomiarowym w Nysie.
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Zgodnie z ustawą Prawo wodne oraz „Ramową dyrektywą wodną” obszar GZWP 337
wchodzi w skład jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) nr 116 (PL GB 6220 116), a
obszar GZWP 338 wchodzi w skład jednolitych części wód podziemnych JCWPd nr 114 (PL
GB 6220 114). Wody JCWPd 116 zostały uznane za zagrożone, nie spełniające wymagań
środowiskowych, a stan wód JWCPd 114 uznany został za dobry.

Dla komunalnych ujęć wody usytuowanych na obszarze gminy ustanowiono następujące
strefy ochronne:
– decyzją Starostwa Powiatowego w Nysie nr ROŚ.IV.6223-17/2000 z dnia 05.02.2001
roku. – strefę ochrony bezpośredniej dla ujęcia wody „Ścinawa Mała” ;
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–

decyzją Starostwa Powiatowego w Nysie nr ROŚ.IV.6223-18/2000 z dnia 01.02.2000
roku – strefę ochrony bezpośredniej, strefę ochrony pośredniej wewnętrznej oraz strefę
ochrony pośredniej zewnętrznej dla ujęcia wody „Korfantów”.

B. STAN I ZAGROŻENIA WÓD POWIERZCHNIOWYCH
Prowadzenie badań monitoringowych wód powierzchniowych jest wymogiem stawianym
przez Ramową Dyrektywą Wodną (RDW). Zgodnie z nią monitoring prowadzony jest dla
jednolitej części wód powierzchniowych (JCW), stanowiących oddzielny i znaczący element
wód powierzchniowych, (w przypadku gminy Korfantów) takich jak struga, strumień, potok,
rzeka, kanał lub ich części. Na obszarze gminy Korfantów brak jest punktów pomiarowych
jakości wód powierzchniowych. Nie mniej prowadzony jest monitoring operacyjny wód
Rzymkowickiego Rowu (w ppk Łącznik). Jakość wód Rzymkowickiego Rowu mieści się w
granicach norm klasy IV (wody niezadowalającej jakości) ze względu na zawartość azotanów
i siarczanów.
Jakość wód największego cieku wodnego gminy Korfantów, Ścinawy Niemodlińskiej,
podobnie jak pozostałych cieków wodnych gminy (Potoku Prószkowskiego, Młynówki
Niwnickiej, Ścinawki, Kiełcznicy) nie jest znana. Na odcinku źródłowym, przebiegającym w
południowej części gminy do wysokości Ścinawy Małej i Nyskiej, Ścinawa Niemodlińska oraz
Meszna (stanowiąca jej lewostronny dopływ) uznane zostały za potencjalnie zagrożone
JCW. Na północ od ww. wsi Ścinawę Niemodlińską uznaje się za zagrożone JCW, a
wszystkie jej dopływy za potencjalnie zagrożone JCW. Z kolei wody bezpośrednich
dopływów Nysy Kłodzkiej usytuowane w południowej części gminy (Młynówka Niwnicka),
uznano za potencjalnie zagrożone JCW.
Głównym źródłem zanieczyszczeń
wód powierzchniowych na obszarze gminy są
nieskanalizowane tereny wiejskie i intensywna gospodarka rolna w południowej i centralnej
części gminy.
Na obszarze gminy ustanowiono decyzją Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, Wydział
Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu dla województwa i miasta Wrocławia nr RLS.gw.I.053/17/74 z
dnia 31.03.1974 roku, teren ochrony pośredniej zewnętrznej dla zespołu ujęć miasta
Wrocławia, dla którego podstawowym źródłem wody (prawie 100% wody surowej dla
potrzeb wodociągu) jest woda z rzeki Oławy, zasilanej systemem przerzutowym z Nysy
Kłodzkiej. Z uwagi na fakt, że Oława i Nysy Kłodzka są źródłem wody do picia dla Wrocławia
jakość ich wód powinna odpowiadać wymaganiom I klasy czystości wód płynących. Analiza
wskaźników zanieczyszczeń wód Oławy i Nysy Kłodzkiej pozwala zakwalifikować obie rzeki
na całej długości do II i III klasy czystości. O takiej ocenie decydowały wskaźniki
biochemiczne (BZT5, ChZT), wielkość zawiesiny, zawartości związków fosforu, azotu,
manganu, potasu oraz stan bakteriologiczny. Powierzchnia zlewni wodociągowej obejmuje
łącznie powierzchnię zlewni Oławy, kanału przerzutowego i część zlewni Nysy Kłodzkiej, co
przysparza wiele kłopotów z praktyczną i formalną ochroną wód.
1.8.2. Higiena i zagrożenia powietrza
W Korfantowie nie ma żadnego posterunku pomiaru zanieczyszczeń powietrza. Monitoring
powietrza prowadzony jest na najbliższych posterunkach w mieście Nysa, Prudnik oraz
Biała, ale nie może on być miarodajny dla terenów wiejskich gminy. Opierając się na
monitoringu z ww. stacji (za 2007 r.), można stwierdzić, że tło zanieczyszczenia
atmosfery w gminie (wg danych szacunkowych) jest niewielkie. Stężenie pyłu zawieszonego
PM10 wynosi średniorocznie 39,7 µg/m3 (Prudnik, norma 40 µg/m3), stężenie dwutlenku
azotu NO2 wynosi średniorocznie 18 µg/m3 (średnia punkty pomiarowe w Prudniku i Biała,
norma 40 µg/m3), a stężenie dwutlenku siarki SO2, wynosi średnio na dobę 6,5 µg/m3
(średnia - punkty pomiarowe w Prudniku i Biała, norma 125 µg/m3).
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Gmina Korfantów należy do grupy gmin o małym stopniu uprzemysłowienia. Liczba
zakładów, które są źródłem zanieczyszczeń pyłowych i gazowych powietrza
atmosferycznego, jest niewielka. Do największych producentów zanieczyszczeń
emitowanych do powietrza należy zaliczyć zakłady zlokalizowane na terenie miasta
Korfantów oraz wsi Włostowa i Ścinawa Nyska. Do największych zaliczyć należy:
– w mieście Korfantów – zakład sprzętu ortopedycznego, magazyn towarów masowych
AGROCHEM i HAGROL, zakład NOWOPOL, zakład produkcji odzieży TEX MOD;
– we wsi Włostowa – magazyn towarów masowych DOM-ROL, fermę kur RSP Włostowa,
zespół usług obsługi samochodów;
– we wsi Ścinawa Nyska – magazyny towarów masowych KORAGRO, mieszalnię pasz
CHEMPEST oraz bazę warsztatowo-produkcyjną RSP;
– we wsi Pleśnica – ferma norek.
Szacuje się, że wielkość emisji zanieczyszczeń pyłowych z obszaru gminy jest niewielka i
wynosi ok. 40 Mg, a gazowych nie przekracza 50 Mg (bez CO2).
Dotychczasowy poziom zanieczyszczeń powietrza na obszarze gminy Korfantów wynika
więc głównie z emisji zanieczyszczeń na terenie miasta, wsi Włostowa i Ścinawa Nyska oraz
z tzw. niskiej emisji ze źródeł lokalnych (tj. z emisji zanieczyszczeń z kotłowni,
indywidualnych palenisk domowych), zakładów usługowych i przemysłowych. Znaczenie dla
stanu higieny atmosfery gminy ma także napływ mas powietrza z bardziej zurbanizowanych
terenów sąsiednich (Nysy).
Istotny udział w emisji zanieczyszczeń mają źródła liniowe. Do najistotniejszych w gminie
należy zaliczyć drogę krajową DK 41 oraz drogi wojewódzkie DW 405 i DW 407. Są one
źródłem głównie emisji tlenku azotu, tlenku węgla, dwutlenku węgla i węglowodorów
(szczególnie benzenu) oraz pyłów zawierających mi. związki ołowiu, kadmu, niklu i miedzi.
Zasięg oddziaływania zanieczyszczeń emitowanych ze źródeł liniowych jest lokalny i może
wahać się od 20 do 80 m, w zależności od natężenia ruchu. Na ograniczenie tego typu
emisji ma wpływ sprawność układu komunikacyjnego oraz rzeczywiste natężenie ruchu,
które w ostatnich latach wykazuje cały czas tendencje do wzrostu. Na stan higieniczny
atmosfery istotny wpływ ma także emisja niezorganizowana. Jej głównym źródłem jest
oczyszczalnia ścieków w Korfantowie oraz stacje paliw.
Biorąc pod uwagę ww. dane można przyjąć, że stan higieny atmosfery na obszarze gminy
jest zadowalający, okresowo (zimą) pogarszający się. Najbardziej niekorzystne warunki, ze
względu na jakość atmosfery, występują na terenie miasta Korfantów gdzie następuje
kumulacja emisji niskiej, emisji przemysłowej oraz komunikacyjnej.
1.8.3. Zagrożenia klimatu akustycznego
Hałas przedostający się do środowiska na obszarze gminy Korfantów jest pochodną
funkcjonowania obiektów produkcyjnych, baz materiałowo-sprzętowych, rzemiosła oraz
komunikacji. Głównymi źródłami uciążliwego hałasu są tutaj:
 droga krajowa DK 41 relacji Nysa – Prudnik – Trzebina - Granica Państwa;
 droga wojewódzka DW 405 relacji Niemodlin – Korfantów;
 droga wojewódzka DW 406 relacji Nysa - Jasienica Dolna – Włostowa;
 droga wojewódzka DW 407 relacji Nysa – Korfantów – Łącznik;
 drogi powiatowe klasy głównej (G), w tym szczególnie DP 1530 O relacji Korfantów –
Ścinawa Mała,
 zakłady produkcyjne, głównie na terenie miasta Korfantów i wsi Włostowa.
Na obszarze gminy nie prowadzi się okresowych pomiarów natężenia hałasu
przemysłowego i komunikacyjnego. Gmina nie posiada opracowanego planu akustycznego
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oraz prognozowanego zasięgu uciążliwych poziomów hałasu. Ocenia się, że na obszarze
gminy nie odnotowuje się większych przekroczeń norm hałasu przemysłowego i
komunikacyjnego. Zapewnienie właściwych warunków klimatu akustycznego jest jednym z
podstawowych zadań w zakresie ochrony i kształtowania środowiska.
1.8.4. Pola elektromagnetyczne
Na kształtowanie się pól elektromagnetycznych mają wpływ źródła liniowe i punktowe,
emitujące promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujące w zakresie częstotliwości 0,1300 000 MHz, o wartościach natężenia powyżej 1 kV/m. W praktyce takie pole wytwarzane
jest przez napowietrzne linie energetyczne o napięciu znamionowym od 110 kV wzwyż, a
także przez urządzenia radiokomunikacyjne.
Na obszarze gminy Korfantów źródłem zagrożeń promieniowaniem niejonizującym jest:
– dwutorowa napowietrzna linia 110kV relacji Hajduki – Ceglana i Zdzieszowice – Hajduki;
– GPZ Ścinawa;
– 3 nadajniki bazowe telefonii komórkowej usytuowane w mieście Korfantów (2szt.) i we
wsi Włostowa (1 szt.).
Dla ww. linii elektroenergetycznej oraz GPZ nie utworzono obszaru ograniczonego
użytkowania, ale potencjalny zasięg jej oddziaływania wynosi (maksymalne strefy ochronne
liczone od osi linii 110 kV) - 19,5 m (łącznie - 40 m). Nie znane jest natomiast zagrożenie ze
stacji bazowych telefonii komórkowej istniejących na obszarze gminy. Z raportów
oddziaływania na środowisko wynika, że nie powinny one stwarzać zagrożenia dla ludzi i
środowiska przyrodniczego.
1.8.5. Obszary ograniczonego użytkowania i zagrożone poważnymi awariami
przemysłowymi
W gminie Korfantów dotychczas nie wyznaczono obszarów ograniczonego użytkowania w
rozumieniu przepisów Prawa ochrony środowiska.
Istnieją jednak w jej granicach
przedsięwzięcia, dla których potencjalnie obszary takie mogą być ustanowione. Do takich
zaliczyć można m.in. drogę krajową DK 41, drogi wojewódzkie DW 405, DW 406 i DW 407, a
także drogi powiatowe klasy głównej (G), linie energetyczne wysokich napięć, stacje paliw,
stacje bazowe telefonii komórkowej, oczyszczalnie ścieków. Obszar taki każdorazowo
powinien być wyznaczony po rozpoznaniu wystąpienia ponadnormatywnych zagrożeń dla
środowiska przyrodniczego.
W stanie istniejącym na obszarze gminy Korfantów brak jest zakładów zagrożonych
poważnymi awariami przemysłowymi (zakład o podwyższonym ryzyku wystąpienia awarii).
Istotne zagrożenie niesie za sobą transport substancji niebezpiecznych przez obszar gminy,
szczególnie przez tereny zabudowane. Podstawowym szlakiem komunikacyjnym transportu
ładunków niebezpiecznych jest droga krajowa DK 41 oraz droga wojewódzka DW 405 i DW
406. Zagrożenie tego typu stwarza także gazociąg wysokoprężny oraz gazociągi
średnioprężne.

2. STAN, KSZTAŁTOWANIE I OCHRONA ZASOBÓW PRZYRODY OŻYWIONEJ
2.1. ZBIOROWISKA ROŚLINNE
2.1.1. Roślinność potencjalna
Roślinnością potencjalna na obszarze gminy Korfantów są, w zależności od warunków
glebowych, różnego rodzaju zbiorowiska leśne. I tak w dolinie Ścinawy Niemodlińskiej
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potencjalną roślinność stanowią łęgi jesionowo-olszowe (Circaeo-Alnetum), na pozostałyyn
obszarze gminy powinny dominować grądy środkowoeuropejskie (Galio-Carpinetum).
Miejscami w północnej części gminy roślinność potencjalną stanowią niżowe
środkowoeuropejskie
acydofilne
dąbrowy
(Calamagrostio-Quercetum
petraeae),
suboceaniczne bory świeże (Leucobryo-Pinetum) oraz kontynentalne bory bagienne
(Vaccinio uliginosi-Pinetum).
2.1.2. Roślinność rzeczywista
Głównym czynnikiem, który zadecydował o obecnym charakterze flory i roślinności gminy
Korfantów jest działalność człowieka. Roślinność rzeczywista gminy oraz jej bogactwo jest
odzwierciedleniem dużej ilości siedlisk, jakie wykształciły się tu w wyniku różnej żyzności
gleb, warunków wodnych i mikroklimatycznych, a także silnych zmian antropogenicznych
będących wynikiem rozwoju osadnictwa i rolnictwa. Znaczące zróżnicowanie warunków
edaficznych umożliwiło rozwój wielu zbiorowiskom roślinnym zarówno naturalnym (m.in.
leśnym, wodnym, szuwarowym), jak i półnaturalnym oraz antropogenicznym (m.in. łąkowym,
polnym, ruderalnym). Na przestrzeni ostatnich stu lat walory przyrodnicze obszaru gminy
uległy znaczącej degradacji we wszystkich typach środowisk tj. torfowiskowego, łąkowego,
leśnego i murawowego.
Najbardziej pospolitymi zbiorowiskami na obszarze gminy Korfantów są zespoły roślinne
użytków rolnych, zarówno upraw zbożowych jak i okopowych. Dominującymi zbiorowiskami
upraw polnych są pospolite zespoły z rzędu Połygono-Chenopodietalia. Użytki rolne na
obszarze gminy generalnie pozbawione są walorów przyrodniczych, szczególnie w
południowej i centralnej części gminy gdzie na bazie gleb o wysokiej przydatności dla
rolnictwa prowadzona jest intensywna produkcja roślinna.
Użytki zielone w postaci łąk i pastwisk, zagospodarowane intensywnie i pozbawione
istotnych walorów przyrodniczych, w większości są florystycznie ubogie i zajmują niewielkie
powierzchnie w obniżeniach terenu, najczęściej wzdłuż cieków wodnych. Dominują one w
obrębie doliny Ścinawy Niemodlińskiej oraz jej dopływów, szczególnie w północnej części
obszaru gminy, a także w kompleksach leśnych w północnej części gminy. W mniejszych
powierzchniach występują także w wąskich dolinach cieków południowej części gminy.
Najczęściej spotykanymi na obszarze gminy są seminaturalne i antropogeniczne zbiorowiska
żyznych łąk kośnych z klasy Molinio-Arrhenatheretea oraz łąki świeże z rzędu
Arrhenatheretalia, przeważnie fragmentarycznie wykształcone i zubożałe pod względem
florystycznym. Łąki wilgotne z rzędu Molinietalia występują na niższych terasach doliny
Ścinawy Niemodlińskiej, na siedliskach łęgów i grądów niskich. Dobrze wykształcone płaty
tych łąk znajdują się koło Puszyny, Rynarcic, Przechodu, Kuźnicy Ligockiej. Do często
spotykanych i najlepiej wykształconych należą płaty należące do zespołu sitowia leśnego
Scirpetum sylvatici oraz zespołu wiązówki błotnej i bodziszka błotnego FiltpenduloGeranietum, które wykształcają się nad brzegami rowów melioracyjnych i strumieni oraz w
miejscach silnie podmokłych. Udział łąk w ogólnej strukturze użytkowania gruntów gminy nie
jest znaczący i nie dominuje w krajobrazie, tym bardziej więc powinien zostać otoczony
szczególną troską o stan i zachowanie. Większość zbiorowisk łąkowych, zwłaszcza
wrażliwych na zmiany wilgotnościowe, należy do potencjalnie zagrożonych. Zaprzestanie
wykaszania lub zmiana sposobu ich użytkowania oraz melioracja jest przyczyną zarastania
wielu łąk łanami trzcinnika piaskowego Calamagrostis eptgejos, różnymi gatunkami nawłoci
Solidago sp. oraz wrotyczem pospolitym Tanacetwn wlgare. Zespoły dobrze wykształcone,
interesujące mnogością taksonów południowego pochodzenia (najczęściej obszaru
Śródziemnomorskiego) zanikają na obszarze gminy.
Ścinawa Niemodlińska, nieliczne zbiorniki wodne oraz strumienie i rowy melioracyjne
stanowią dogodne siedliska dla rozwoju zbiorowisk wodnych, które reprezentowane
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są na obszarze gminy Korfantów przez nieliczne fitocenozy z
klasy Lemnetea i
Potamogetonetea. Zbiorowiska wodne w zależności od warunków siedliskowych
przedstawiają różne postacie organizacji - od dobrze wykształconych fitocenoz, skupiających
większość gatunków charakterystycznych, do agregacji jednogatunkowych, trudnych do
identyfikacji. Najczęściej spotykanym zbiorowiskiem wodnym w gminie jest :
– zespół rzęsy drobnej i spirodeli wielokorzeniowej Lemno-Spirodeletum polyrrhizae,
występujący często w różnego rodzaju płytkich zbiornikach wodnych, w którym
najczęściej dominuje jeden gatunek charakterystyczny rzęsa drobna Lemna minor;
– zespół moczarki kanadyjskiej Elodeetwn canadensis spotykany na rozproszonych
stanowiskach w różnego rodzaju ciekach i drobnych zbiornikach wodnych na obszarze
całej gminy.
Otoczenie cieków wodnych stanowią najczęściej zbiorowiska szuwarowe, budowane przez
trzcinę pospolitą, pałki, manny, sitowie i turzyce oraz inne, stosunkowo pospolite gatunki.
Zbiorowiska te wykształcone są najczęściej kadłubowo, bez najrzadszych gatunków
charakterystycznych. Nieco wyższe położenia w stosunku do siedlisk szuwaru właściwego,
zajmują szuwary wielkoturzyowe. Są to naturalne lub antropogeniczne zbiorowiska wysokich
roślin bagiennych, często wytwarzających pokłady tzw. torfu turzycowego. Do
najpospolitszych zbiorowisk tego typu należą zespoły kosaćca żółtego zajmującego
niewielkie obszarowo strefy przybrzeżne małych zbiorników, a także rowy i wilgotne
obniżenia terenu na całym przedmiotowym obszarze, turzycy brzegowej rozwijającej się
najczęściej wzdłuż cieków wodnych, turzycy błotnej występującej pospolicie w różnych
typach siedlisk wilgotnych i mokrych. Zbiorowiska wodne i szuwarowe powinny być
przedmiotem szczególnej ochrony.
Zbiorowiska leśne to potencjalnie podstawowe naturalne zbiorowiska roślinne na obszarze
gminy Korfantów, a także dla obszaru południowo-zachodniej Opolszczyzny. Cechują się
wysokim stopniem różnorodności biologicznej, skomplikowaną siecią zależności
międzygatunkowych i przez to wysokimi walorami poznawczymi, ochronnymi i estetycznymi.
Kompleksy leśne oraz tereny zadrzewione i zakrzewione zajmują na obszarze gminy
22,4% jej powierzchni. Największe i najbardziej zwarte kompleksy leśne występują w
północnej części gminy, mniejsze powierzchniowo masywy usytuowane są również w jej
części wschodniej i zachodniej. W gminie Korfantów występują typy siedliskowe lasu
charakterystyczne dla obszarów nizinnych. Są to głównie:
– bór mieszany świeży (BMśw) – o najlepiej wykształconych płatach w rejonie Rzymkowic,
w rezerwacie przyrody BLOK, oraz w jego najbliższym sąsiedztwie;
– bór mieszany bagienny (BMb) i bór wilgotny – występujący w północnej części gminy w
miejscach podmokłych, nad brzegami torfowisk lub wzdłuż cieków wodnych;
– grądy środkowoeuropejskie – występujące miejscami w dolinie Ścinawy Niemodlińskiej,
w rejonie Korfantowa, oraz we wschodniej i zachodniej części gminy w okolicach
Myszowic, Puszyny i Pleśnicy, w projektowanym rezerwacie przyrody PLEŚNICKI LAS;
– łęg jesionowo-olszowy, występujący w niewielkich płatach w dolinie Ścinawy
Niemodlińskiej oraz w lokalnych obniżeniach terenu na rozproszonych stanowiskach na
obszarze całej gminy, m.in. w okolicach Kuźnicy Ligockiej, między Pleśnicą i Puszyną w
projektowanym rezerwacie przyrody PLEŚNICKI LAS;
– ols porzeczkowy - stanowiący rzadkie zbiorowisko leśne, kształtujące się w miejscach
zabagnionych (ze stagnacją wody), charakteryzujące się dominacją olszy czarnej Alnus
ghttinosa w drzewostanie i kępkową strukturą runa, którego niewielkie płaty spotykamy
w okolicach Kuźnicy Ligockiej;
– łozowiska wierzbowe - stwierdzone w dolinie Ścinawy Niemodlińskiej;
– niżowe środkowoeuropejskie acidofilne dąbrowy, spotkane na obszarze gminy w
niewielu miejscach, najczęściej na niewielkich powierzchniach jako enklawy położone
pośród borów sosnowych w północnej jej części.
Dominującymi rzeczywistymi zbiorowiskami leśnymi są lasy o charakterze borów sosnowych,
mieszanych i monokultury sosnowe, które zajmują w gminie Korfantów największą
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powierzchnię. Mają one najczęściej niewielką wartość przyrodniczą, gdyż są to przeważnie
zbiorowiska wtórne, ze sztucznie nasadzoną sosną na siedliskach grądowych. Lasy liściaste
spotykane są na obszarze gminy dosyć rzadko. Występują najczęściej w dolinach strumieni
i nad brzegami stawów oraz miejscami jako enklawy wśród borów sosnowych. W bardzo
ubogim pod względem florystycznym runie tych lasów dominują różne gatunki jeżyn Rubus
sp. oraz trzcinnik piaskowy Calamagrostis epigejos, szczególnie bujnie rozwijające się w
partiach nadmiernie prześwietlonych. W wielu miejscach, zwłaszcza w oddziałach leśnych ze
starszym drzewostanem, występują dobrze wykształcone suboceaniczne bory świeże
Leucobryo-Pinetum z licznymi gatunkami borowymi w runie.
2.1.3. Obszary cenne florystycznie
Do obszarów florystycznie cennych w gminie Korfantów zaliczono1:
– kompleks torfowiskowo - leśny położony na północny-zachód od Kuźnicy Ligockiej;
– łąkę śródleśną między Puszyną a Grabiną;
– staw usytuowany na zachód od Kozłówki;
– drzewostan rezerwatu Nagłów.
Obszary te należy objąć ochroną, bowiem ich dewastacja przyczyni się do uszczuplenia puli
genowej i bioróżnorodności obszaru gminy.
2.2. WALORY FAUNISTYCZNE
2.2.1. Zgrupowania faunistyczne
Obszar gminy Korfantów charakteryzuje się, poza niewielkimi terenami w dolinach rzecznych
i dużymi kompleksami leśnymi, niewielkimi walorami faunistycznymi. Występujące tu gatunki
są pospolite w całym regionie. Najistotniejsze znaczenie dla funkcjonowania fauny na
obszarze gminy, poza wielkopowierzchniowymi obszarami leśnymi, ma dolina Ścinawy
Niemodlińskiej, która poza potencjałem w zakresie możliwości osiedlania się rzadkich i
chronionych gatunków zwierząt ma również ogromne znaczenie migracyjne, a w
szczególności w zakresie migracji ptactwa wodno-błotnego, ryb i płazów. Dolina na
wysokości gminy jest częścią korytarza ekologicznego o randze regionalnej. Pozostałości
naturalnych ekosystemów zlokalizowanych w strefie podtopień w dolinie powinny podlegać
ochronie , również jako miejsca przemieszczania się gatunków.
Na obszarze gminy Korfantów wyróżniono 5 typów przenikających się zgrupowań
faunistycznych:
 terenów upraw rolnych gruntów ornych z lokalnymi zadrzewieniami - występujące
na całym obszarze gminy z wyjątkiem wielkoprzestrzennych kompleksów leśnych Borów
Niemodlińskich oraz innych kompleksów leśnych, które nie ma wysokich walorów
przyrodniczych godnych szczególnej ochrony;
 terenów strefy ekotonowej kompleksów leśnych – obejmujące w strefę granicy laspole przy kompleksach leśnych Borów Niemodlińskich oraz przy mniejszych
kompleksach leśnych występujących w wschodniej i zachodniej części gminy, które ma
duże znaczenie dla zachowania różnorodności przyrodniczej gminy i powinno zostać
objęte ochroną;
 terenów zurbanizowanych – występujące na zabudowanych obszarach wsi oraz
miasta, podobne do zgrupowania upraw ornych ale bardziej zubożone pod względem
bioróżnorodności występujących taksonów, nie mające znaczenia waloryzacyjnego (z
wyjątkiem miejsc gniazdowania bociana białego, nietoperzy oraz sów), które nie musi
podlegać szczególnej ochronie;
1

Walory przyrodnicze miasta i gminy Korfantów – praca zbiorowa pod kierunkiem prof. dr hab. Józefa Makowieckiego i mgr
Krzysztofa Badory.
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naturalnych łąkowych, szuwarowych i leśnych obszarów wodno-błotnych występujące w dnach dolin rzecznych, a także wtórnie na obszarach zbiorników wodnych
z przyległościami, w tym szczególnie w dnie doliny Ścinawy Niemodlińskiej i
Prószkowskiego Potoku, o najwyższych walorach faunistycznych, które należy poddać
bezwarunkowej ochronie;
wnętrz dużych kompleksów leśnych – obejmujące kompleksy leśne Borów
Niemodlińskich oraz lasy sołectwa Puszyna, Przydroże Małe i Włodary, charakteryzujące
się występowaniem dużych ssaków łownych, bardzo dużą
różnorodnością
faunistycznyczną oraz minimalnym stopniem synatropizacji, które ze względu na bardzo
duże znaczenie waloryzacyjne, również w skali ponadlokalnej, należy podać ochronie.

Na obszarze gminy Korfantów występują liczne gatunki zwierząt, objęte ochroną lub
zagrożone, najczęściej reprezentowane przez gatunki ptaków, ssaków i płazów, a także
pojedyncze gatunki pajęczaków, owadów, mięczaków, ryb i gadów. Występowanie
najrzadszych, zagrożonych, objętych ochroną gatunków zwierząt, decyduje o atrakcyjności
faunistycznej obszaru.
2.2.2. Ostoje fauny
Na obszarze gminy za ostoję faunistyczną uznano:
 ostoje o znaczeniu ponadlokalnym obejmujące kompleks leśny Borów Niemodlińskich
oraz dolinę Ścinawy Niemodlińskiej;
 ostoje o znaczeniu lokalnym, obejmujące:
– staw leśny na zachód od Przechodu razem z przylegającymi drzewostanami i
torfowiskami;
– łąki, trzcinowiska oraz zadrzewienia nad Ścinawą Niemodlińską;
– drzewostany i śródleśne łąki na południowy zachód i południowy wschód od
Puszyny;
–
śródleśne łąki na północny zachód od Rzymkowic.
2.3. KSZTAŁTOWANIE OBSZARÓW O FUNKCJI PRZYRODNICZEJ
2.3.1. Ekologiczny system przestrzenny
Powiązania przyrodnicze danego obszaru mogą mieć charakter ponadregionalny, jeśli mają
ciągłość funkcjonalną i przestrzenną poza jego granicami oraz lokalny, jeśli stanowią one
sieć łączącą komponenty jedynie w ramach rozpatrywanego mniejszego obszaru..
Najważniejszymi powiązaniami zewnętrznymi ekologicznego systemu przestrzennego gminy
są:
– wieloprzestrzenne ekosystemy leśne północnej części gminy, położone granicach OChK
Bory Niemodlińskie, które są one kontynuowane na obszarze gmin Łambinowice,
Niemodlin, Prószków i Biała;
– dolina Ścinawy Niemodlińskiej, stanowiącej regionalny korytarz ekologiczny i oś
ekologicznego systemu przestrzennego gminy.
Ochrona walorów przyrodniczych na tych terenach jest jednym z podstawowych
czynników, dających ochronę istotnym z punktu widzenia rozwoju regionu zbiornikom wód
podziemnych GZWP 338 i 337. Współzależność w restytucji tych dwóch różnych celów
ochronnych powinna być wykorzystywana w zagospodarowaniu przestrzennym.
Miasto i gmina Korfantów charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem walorów przyrodniczych
i stopnia antropopresji, jakiej walory te są poddane. Na tej podstawie wyróżniono 3 strefy
funkcjonalno-przestrzenne, które stanowią podstawę do zróżnicowanego podejścia do
ochrony walorów przyrodniczych na obszarze gminy:
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Strefa północna – leśna, obejmująca wieloprzestrzenny kompleks Borów
Niemodlińskich w rejonie wsi Rzymkowice, Borek i Kuźnicy Ligockiej, odznaczająca się
wysokimi i bardzo wysokimi walorami środowiska przyrodniczego, podlegającymi
ochronie w postaci obszaru chronionego krajobrazu. Ze względu na duże walory
przyrodnicze oraz duże przekształcenia pozostałego obszaru gminy proponuje się dla
przyjęcie dla tej strefy strategii ochronnej polegającej m.in. na racjonalnym użytkowaniu
lasu nakierowanym na przebudowę drzewostanów w kierunku zgodnym z potencjałem
siedliskowym (generalnie preferowanie drzewostanów wielogatunkowych kosztem
monokultur sosnowych), zabezpieczeniu ochronnej funkcji lasu, maksymalnym
ograniczeniu przekształcenia gruntów leśnych na cele nieleśne, racjonalizacji melioracji
leśnych, zalesianiu przyległych do kompleksu leśnego gruntów rolnych niskich klas oraz
ochronie granicy las – grunty rolne.
Strefa dendrytowa – dolinna, obejmująca system dolinny dorzecza Ścinawy
Niemodlińskiej, z główną osią jaką jest centralnie położona dolina tej rzeki, będącą strefą
o fundamentalnym znaczeniu dla funkcjonowania środowiska przyrodniczego i krajobrazu
gminy na jej silnie użytkowanym rolniczo obszarze, koncentrująca pozostałości
ekosystemów zadrzewień, niewielkich lasów, łąk, muraw, szuwarów, zbiorników wodnych
i torfowisk oraz turzycowisk, a jednocześnie należąca do najbardziej zagrożonych.
Najważniejszymi procesami zagrażającymi jest zamiana seminaturalnych biocenoz na
grunty orne oraz urbanizacja. W warunkach gminy wszystkie doliny rzeczne należy
poddać ochronie i racjonalnemu użytkowaniu sprowadzającym się do ochrony
seminaturalnych i naturalnych biocenoz (w szczególności wodnobłotnych den dolin
rzecznych oraz suchych muraw i zadrzewień naskarpowych), zachowywania łączności
przestrzennej biocenoz w całej dolinie, racjonalizacji melioracji wodnych, racjonalizacji
nawożenia łąk i pastwisk, zachowania wzdłuż koryt rzecznych zadrzewień
wspomagających procesy samooczyszczania się wód, przywracania gruntów ornych do
użytkowania łąkowo-pastwiskowego, wykluczenie lokalizacji zabudowy z dolin rzecznych,
zadrzewiania, zakrzewiania i zadarniania stromych zboczy dolinnych i stabilizacji przez to
procesów erozyjnych oraz kanalizacji terenów wiejskich położonych wzdłuż dolin
rzecznych.
Strefa tła – wysoczyzny rolno-osadniczej – obejmująca pozostały obszar gminy,
stanowiąca tło dla strefy dendrytowej, charakteryzująca się niewielkimi walorami
przyrodniczymi oraz silną ich degradacją, izolowanymi pozostałościami naturalnych i
seminaturalnych biocenoz, z lokalnie dużymi walorami przyrodniczymi w większych
kompleksach leśnych. Ochrona walorów przyrodniczo-krajobrazowych w tej strefie
powinna polegać na zachowaniu pozostałości naturalnych i seminaturalnych biocenoz
oraz łączeniu ich korytarzami w postaci liniowych zadrzewień, racjonalnym stosowaniu
nawozów i środków ochrony roślin, zachowywaniu i wprowadzaniu miedz, wprowadzaniu
pasów przeciwerozyjnych w postaci zadrzewień i zakrzewień, przeznaczaniu
najsłabszych gruntów ornych pod zalesianie oraz wykonywaniu zabiegów przeciw erozji
wodnej związanych z zadarnianiem i zadrzewianiem stromych stoków na granicy
wysoczyzny i dolin rzecznych.

2.3.2. Obszary o dużej bioróżnorodności
Analiza stanu środowiska przyrodniczego wskazuje, ze poza kompleksami leśnymi
biocenozy mające znaczenie w podtrzymywaniu różnorodności biologicznej i równowagi
ekologicznej obszaru gminy Korfantów występują niemal wyłącznie w dolinach rzecznych. W
południowej części jej obszaru doliny rzeczne są jedynymi obszarami mającymi walory
przyrodnicze.
Obszarami o dużej bioróżnorodności w gminie Korfantów są:
 zwarte kompleksy leśne Borów Niemodlińskich z wyłączeniem obszarów monokultur
sosnowych;
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mniejsze kompleksy leśne wykształcające warunki ekologiczne wnętrza lasu,
usytuowane koło Puszyny i Włodar;
mozaikowate układy zadrzewień, łąk, nieużytków, muraw, szuwarów biocenoz wodnych i
turzycowisk w dolinach rzecznych;
stawy i inne niewielkie zbiorniki wodne oraz stare koryta rzek.

Wśród typów terenów o najwyższej bioróżnorodności w gminie Korfantów szczególną uwagę
należy zwrócić na:
– kompleksy leśne na siedliskach żyznych lasów oraz siedliskach skrajnych
wilgotnościowo;
– obszary podtorfionych dolin rzecznych oraz dolin w granicach podtopień;
– przykorytowe części dolin rzecznych;
– torfowiska i źródliska;
– skarpy dolin rzecznych na Płaskowyżu Głubczyckim;
– ekstensywnie użytkowane stawy i inne zbiorniki wodne w otoczeniu łąkowym i
leśnym.
2.4. OCHRONA PRAWNA PRZYRODY I KRAJOBRAZU PRZYRODNICZEGO
2.4.1. Obszary i obiekty objęte prawną ochroną
Charakterystyczną cechą gminy Korfantów jest uboczne położenie w regionalnym i krajowym
systemie ochrony przyrody. Na obszarze gminy wprowadzono następujące formy ochrony
przyrody i krajobrazu:
− rezerwat przyrody BLOK;
− obszar chronionego krajobrazu BORY NIEMODLIŃSKIE;
− użytek ekologiczny „Suchy ług” oraz „Bagno przy Wejmutkach”;
− parki zabytkowe w Korfantowie, Przydrożu Małym i Przydrożu Wielkim;
− pomniki przyrody, obejmujące pojedyncze drzewa lub aleje drzew.
Ponadto na podstawie przepisów odrębnych na obszarze gminy ochronie podlegają
chronione siedliska przyrodnicze oraz stanowiska chronionych gatunków roślin i zwierząt.
Rezerwat przyrody (częściowy) BLOK, został utworzony w celu zachowania fragmentu
boru świeżego naturalnego pochodzenia, stanowiącego pozostałość dawnej Puszczy
Niemodlińskiej (Nr rej. wojewódzkiego 759) Zarządzeniem Ministra Leśnictwa nr 310 z dnia
14 września 1959r. Rezerwat położony jest w obrębie Równiny Niemodlińskiej, w gminie
Korfantów, (obręb Chrzelice) na gruntach wsi Rzymkowice. Wg administracji leśnej znajduje
się na terenie nadleśnictwa Proszków, obrębie Chrzelice w oddziale 11j. Powierzchnia
rezerwatu wynosi 6,56 ha (całość zajmuje zbiorowisko leśne). Plan ochrony rezerwatu,
zatwierdzony przez Głównego Konserwatora Przyrody decyzją nr Opoc.rp.4124/zatw./45/98,
obowiązuje do jest 31 grudnia 2016r.
Obszar chronionego krajobrazu BORY NIEMODLIŃSKIE, ustanowiony na mocy Uchwały
WRN w Opolu z 26 maja 1988 r., w celu ochrony zwartego kompleksu leśnego, będącego
ostańcem dawnej Puszczy Niemodlińskiej. Położony na Równinie Niemodlińskiej OChK
obejmuje swoim zasięgiem północną części gminy Korfantów (w granicach wsi Przechód,
Kuźnica Ligocka, Rzymkowice, Borek) oraz graniczące tereny gminy Niemodlin,
Łambinowice, Prószków i Biała. Przeważająca część Borów należy do zlewni Ścinawy
Niemodlińskiej, prawobrzeżnego dopływu Nysy Kłodzkiej. W jego granicach znajduje się 7
rezerwatów, w tym jeden (scharakteryzowany wyżej Blok) jest zlokalizowany na obszarze
gminy Korfantów. Drzewostany Borów Niemodlińskich stanowią przeważnie bory i bory
mieszane, sprzyjające intensywnej penetracji ludzkiej. Dobre warunki mikroklimatyczne i
mikrobiologiczne oraz bliskie sąsiedztwo ośrodków miejskich (Opole, Prószków,
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Krapkowice, Niemodlin, Gogolin, Biała, Nysa i Prudnik) i dużych wiejskich (Tułowice)
stwarza warunki dla rozwoju kwalifikowanych form turystyki i rekreacji. Wiąże się to z
pewnymi negatywnymi skutkami, takimi jak m.in. zwiększenie zagrożenia pożarowego,
szybsza i silniejsza ekspansja roślin towarzyszących człowiekowi w siedliska o charakterze
naturalnym. Stąd rodzi się potrzeba ukierunkowania ruchu turystycznego poprzez
wyznaczenie i zagospodarowanie szlaków turystycznych i ścieżek przyrodniczych łączących
tereny o wyróżniających się walorach krajobrazowych i przyrodniczych, położonych w
sąsiadujących ze sobą gminach. Przedmiot ochrony Obszaru Chronionego Krajobrazu Bory
Niemodlińskie, zakazy i odstępstwa od nich określa aktualnie Rozporządzenie Nr
0151/P/16/2006 Wojewody Opolskiego z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie obszarów
chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 33, poz. 1133). W/w rozporządzeniu
wskazano zasady i preferowane kierunki działań na tych terenach, w odniesieniu do
poszczególnych ekosystemów. Działalność gospodarcza na obszarze chronionego
krajobrazu nie ulega poważniejszym ograniczeniom, lecz powinna być prowadzona w
sposób nie naruszający stanu względnej równowagi ekologicznej systemów przyrodniczych
chronionego terenu. Reżim prawny obszaru chronionego krajobrazu powinien z jednej strony
zapewnić ochronę przed uciążliwościami przemysłowymi, komunikacyjnymi, a z drugiej wykorzystać te obszary dla celów agro- i ekoturystyki oraz produkcji zdrowej żywności. Obok
funkcji ekologicznych obszary chronionego krajobrazu, spełniać powinny zatem funkcje
gospodarcze, rekreacyjne, kulturowe oraz ekonomiczne, co jest zgodne z przyjętą przez rząd
Polski koncepcją Ekorozwoju.
Użytek ekologiczny BAGNO PRZY WEJMUTKACH - utworzony rozporządzeniem
wojewody z 3 lutego 1997r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego nr 4 z 1997r.), w celu zachowania
miejsca gniazdowania bociana czarnego, ostoi zwierzyny oraz ze względu na ciekawy zespół
roślinny. Ochroną objęto obszar łąki śródleśnej o pow. 4,64 ha, położonej w obrębie
Równiny Niemodlińskiej, na gruntach wsi Kuźnicy Ligockiej, w nadleśnictwie Tułowice (nr rej.
nr 696).
Użytek ekologiczny SUCHY ŁUG, utworzony rozporządzeniem wojewody z 3 lutego 1997r.
(Dz. Urz. Woj. Opolskiego nr 4 z 1997r.), w celu zachowania terenu ze względu na walory
krajobrazowe oraz miejsca bytowania i żerowania dzikich zwierząt, w tym bociana czarnego.
Ochroną objęto obszar polany śródleśnej o powierzchni 29,58 ha, położonej w obrębie
Równiny Niemodlińskiej, na gruntach wsi Rzymkowice, w nadleśnictwie Prószków (nr rej.
689).
Parki zabytkowe, chronione na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami, usytuowane są w:
 mieście Korfantów – zabytkowy park krajobrazowy o powierzchni 22,70 ha;
 Przydrożu Małym - zabytkowy park krajobrazowy o powierzchni 1,29ha;
 Przydrożu Wielkim - zabytkowy park krajobrazowy o pow. ok. 1,3ha.
Obok walorów kulturowych cechują się one dużymi walorami przyrodniczo-krajobrazowymi.
Mimo, że nie podlegają ochronie na podstawie obowiązujących przepisów zakresie ochrony
przyrody powinny być chronione ze względu na duże znaczenie przyrodnicze i krajobrazowe
na terenach zabudowanych wsi.
Pomniki przyrody – na obszarze gminy Korfantów zlokalizowano trzy pomniki przyrody
ożywionej: 2 pojedyncze drzewa oraz jedną aleję, ustanowione na podstawie
Rozporządzenia Wojewody Opolskiego.
TABELA 24
GMINA KORFANTÓW - drzewa uznane za pomniki przyrody - stan 2009r.
Nr rej.
Gatunek
419
Aleja lip drobnolistnych (Tilia cordata) – 132 Gryżów
szt., wiek ok. 200 lat

Miejsce
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dąb szypułkowy (Quercus rober)
park w Korfantowie
wiek ok. 500 lat
422
dąb szypułkowy (Quercus robur)
Kuźnica Ligocka, (obręb Wierzbie)
ok. 500 lat,
oddz. 222 Nadleśnictwa Tułowice,
Źródło: Rozporządzenie Wojewody Opolskiego Nr 0151/P/05w sprawie ustanowienia pomników przyrody –
opracowanie własne

Siedliska przyrodnicze objęte są ochroną na mocy Dyrektywy Siedliskowej oraz ustawy o
ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) na obszarze gminy
Korfantów obejmują1:
 starorzecza i inne naturalne, eutroficzne zbiorniki wodne (Nymphaeion
i Potamogetonion) – występujące w dolinie Ścinawy Niemodlińskiej;
 zalewane muliste brzegi rzek (Bidentalia tripartiti), fluitantis) – występujące lokalnie
wzdłuż koryta Ścinawy Niemodlińskiej;
 pionierskie murawy napiaskowe i naskalne (Sedo-Scleranthetea) – spotykane na
niewielkich powierzchniach, zubożałe pod względem florystycznym, występujące
miejscami na stromych skarpach doliny Ścinawy Niemodlińskiej i jej dopływów, w
południowej części gminy;
 zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) – występujące dosyć rzadko w dolinie
Ścinawy Niemodlińskiej i dolinach jej dopływów, dla których zagrożeniem dla ich istnienia
jest melioracja, intensyfikacja i chemizacja rolnictwa oraz zaprzestanie wykaszania
podmokłych łąk;
 mokre łąki użytkowane ekstensywnie (Cirsio-Polygonetum, Cirsietum rivularis) –
występujące dość rzadko w dolinie Ścinawy Niemodlińskiej oraz dolinkach niewielkich
cieków, dla których zagrożeniem jest intensyfikacja i chemizacja rolnictwa oraz
zaprzestanie ich wykaszania;
 szuwary wielkoturzycowe (Cicuto-Caricetum pseudocyperi) - występujące dosyć
rzadko na całym obszarze gminy, lokalnie w dolinie Ścinawy Niemodlińskiej oraz na
obszarach torfowiskowych w Borach Niemodlińskich, dla których zagrożeniem jest
melioracja podtorfionych łąk i osuszanie lub pogłębianie zbiorników wodnych. Występują
grąd subkontynentalny (Tilio-Carpinetum) – występujące rzadko i tworzą niewielkie
powierzchnie głównie w izolowanych kompleksach w centralnej i południowej części
gminy;
 łęg jesionowo-olszowy (Fraxino-Alnetum=Circaeo-Alnetum) oraz łęg wiązowojesionowy (Ficario-Ulmetum campestris) – występuje w kilku kompleksach leśnych
wzdłuż dolin rzek;
 łęg topolowo-wierzbowy (Salici-Populetum) – występuje lokalnie wzdłuż koryta Ścinawy
Niemodlińskiej;
 olsy i łozowiska (Alnetea glutinosae) – występują niewielkie powierzchniowo płaty
wzdłuż Ścinawy Niemodlińskiej oraz w lokalnych zagłębieniach terenu na rozproszonych
stanowiskach, w większych dolinach rzecznych.
Obszar gminy Korfantów, pomimo zróżnicowania siedlisk, nie obfituje w chronione i rzadkie
gatunki roślin. Jest to związane z antropopresją (szczególnie rolnictwem), która w ciągu
ostatnich kilkudziesięciu lat doprowadziła do znacznego zubożenia flory. Podstawową
przyczyną obniżenia różnorodności siedliskowej jest zmiana stosunków wód gruntowych, w
tym szczególnie odwadniające melioracje łąk i pastwisk2. Na obszarze gminy Korfantów
stwierdzono występowanie 11 gatunków roślin prawnie chronionych na podstawie
Rozporządzenia MŚ z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących roślin
objętych ochroną (Dz. U. Nr 158, poz. 1764), w tym 5 gatunków ściśle chronionych oraz 6
gatunki chronionych częściowo. Są to:
1

Walory przyrodnicze miasta i gminy Korfantów- praca zbiorowa po kierunkiem prof. dr hab. Józefa Makowieckiego i mgr
Krzysztofa Badory.
2
Walory przyrodnicze miasta i gminy Korfantów – praca zbiorowa pod kierunkiem prof. dr hab. Józefa Makowskiego i mgr
Krzysztofa Badory.
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chronione ściśle - widłak goździsty Lycopodium clavatum, pełnik europejski Trollius
europaeus, rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia, wawrzynek wilczełyko Daphne
mezereum, śnieżyczka przebiśnieg Galanthus nivalis;
– chronione częściowo - barwinek pospolity Vinca minor, grzybienie białe Nymphaea alba,
kruszyna pospolita Frangula alnus, pierwiosnek wyniosły Primula elatior, kalina koralowa
Viburnum opulus, konwalia majowa Convallaria majalis.
Na uwagę zasługują1 także gatunki rzadkie w skali województwa i regionu Górnego Śląska
(5 taksonów). Są to gruszyczka średnia Pyrola media, gruszyczka okrągłolistna Pyrola
rotundifolia, borówka bagienna Vaccnium uliginosum, turzyca nitkowata Carex lasiocarpa,
rzęśl hakowata Callitriche hamulata.
–

Rośliny chronione i rzadkie występują:
– na północ oraz na zachód od Smolarni, przysiółka Przechodu;
– na terenie rezerwatu BLOK;
– na terenie użytku ekologicznego SUCHY ŁUG;
– na terenie projektowanego rezerwatu i zespołu przyrodniczo-krajobrazowego TOPIEL;
– w obrębie doliny Ścinawy Niemodlińskiej na zachód od Kuźnicy Ligockiej oraz na łąkach
położonych po południowej stronie jej zabudowy;
– na terenie projektowanego rezerwatu NAGŁÓW oraz jego sąsiedztwie;
– w kompleksie leśnym oraz na łąkach usytuowanych pomiędzy Piechocicami i Puszyną;
– w kompleksie leśnym położonym pomiędzy Puszyną i Pleśnicą;
– w dolinie Ścinawy Niemodlińskiej w rejonie Ścinawy Nyskiej i Małej, Jegielnicy, pomiędzy
Jegielnicą i Rynarcicami, Rynarcicami i Korfantowem oraz Korfantowem – Włostową;
– na łąkach położonych na zachód od Ulianówki;
– w rozproszonych kompleksach leśnych na zachód od Włodar.
2.4.2. Projektowane formy ochrony przyrody
Na obszarze gminy Korfantów projektowane
nieożywionej) obejmują:
– 3 rezerwaty przyrody;
– obszar chronionego krajobrazu;
– 2 zespoły przyrodniczo-krajobrazowe;
– 2 użytki ekologiczne;
– 1 pomnik przyrody.

formy ochrony przyrody (ożywionej i

Rezerwat (częściowy) NAGŁÓW - leśny, projektowany w celu zachowania pozostałości
dawnej puszczy, położony na Równinie Niemodlińskiej, w granicach administracyjnych
gminy Korfantów i Biała, w nadleśnictwie Prószków. Obejmuje oddziały niewielkiego
kompleksu leśnego 194a b c g, 195a b o powierzchni 44,36 ha. Teren jest tu płaski (średnia
wysokość 184m n.p.m.), lekko opadający ku strumieniowi Rzymkowicki Rów. Przedmiotem
ochrony są dwa zespoły leśne - łęg jesionowo-olszowy Circeo-Alnetum oraz
fragmentarycznie wykształcony grąd środkowoeuropejski Galio sylvatici-Carpinetu.
Rezerwat PLEŚNICKI LAS – leśny, projektowany
w celu ochrony (gównie) lasu
mieszanego świeżego i lasu świeżego, osiągającego miejscami wiek 150 lat, położonego na
Równinie Niemodlińskiej, w nadleśnictwie Proszków. Obejmuje oddziały 212 o oraz 215 b, c,
d, h, i, j, o łącznej powierzchni 24,23 ha. Teren jest tu płaski, lekko opadający w kierunku
południowo-wschodnim. Podłożem są gleby skrytobielicowe wytworzone z piasków
gliniastych i innych osadów czwartorzędowej akumulacji wodno-lodowcowej. Dominującym
gatunkiem jest tu dąb szypułkowy Ouercus rober, domieszkowo występuje lipa drobnolistna
1

Walory przyrodnicze miasta i gminy Korfantów – praca zbiorowa pod kierunkiem prof. dr hab. Józefa Makowieckiego i mgr
Krzysztofa Badory.
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Tilia cordata, grab zwyczajny Carpinus betulus, sosna zwyczajna Pinus syfoestris, modrzew
europejski Larix decidua, świerk pospolity Picea abies.
Rezerwat TOPIEL - projektowany w celu ochrony torfowiska zbliżone do typu przejściowego
pokrytego roślinnością ze związku Sphagnion magellanicł. Położony jest w nadleśnictwie
Tułowice i obejmuje oddziały: 215 i 216 c obrębu Tułowice o łącznej powierzchni 79,54 ha, z
czego na właściwe torfowisko przypada 39,54 ha. Na terenie projektowanego rezerwatu
występuje wiele interesujących gatunków roślin, m.in. wełnianka wąskolistna Eriophorum
angustifolium, rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia, czermień błotna Całla pafastris,
borówka bagienna Yaccinium uliginosum. Obecnie rozpatruje się potrzebę powiększenia
proponowanego rezerwatu „Topiel" do rozmiarów obejmujących całość torfowisk w kierunku
Kuźnicy Ligockiej oraz wilgotne i świeże lasy w kierunku północnym, włącznie ze stawem na
potoku Krzywda. Takie powiększenie obszaru ochrony byłoby zgodne z zasadą
obejmowania możliwie największych fragmentów układów hydrogeologicznych, co ma
szczególne znaczenie przy ochronie torfowisk. Autorzy w proponowanych formach ochrony
przyrody wskazują na potrzebę objęcia otuliny rezerwatu ochroną w formie zespołu
przyrodniczo-krajobrazowego.
Obszar Chronionego Krajobrazu DOLINY ŚCINAWY NIEMODLIŃSKIEJ – projektowany
dla zachowania ciągłości procesów ekologicznych na terenie gminy oraz bardzo wysokich
walorów krajobrazowych. W obecnym kształcie przepisów prawnych ochrony przyrody
wniesionym ustawą z 2004r. obszary chronionego krajobrazu tworzy się jako miejsca dla
masowej turystyki i wypoczynku lub też dla ochrony korytarza ekologicznego. OCHK Doliny
Ścinawy Niemodlińskiej tworzy się dla tego drugiego celu, zachowania mozaikowatych
krajobrazów doliny Ścinawy Niemodlińskiej z biocenozami wodnymi, wodno-błotnymi,
łąkowymi, kompleksami zadrzewień i lasów, celem zapewnienia funkcjonalności korytarza
ekologicznego o znaczeniu regionalnym. Z projektowanego obszaru chronionego zaleca się
wyłączyć wszystkie tereny zurbanizowane. Obszar pozostaje w gospodarczym, rolniczym
użytkowaniu z preferowaniem właściwego dla dolin rzecznych łąkowo-pastwiskowego
użytkowania.
Dla ochrony obszarów o bardzo wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych oraz
funkcji korytarzy ekologicznych, jakie pełną, na terenie gminy proponuje się utworzyć
następujące zespoły przyrodniczo - krajobrazowe:
Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy TOPIEL – projektowany w celu ochrony obszaru
największego w województwie torfowiska przejściowego wraz z torfowiskiem niskim leżącym
na jego obrzeżach oraz strefą buforową. Teren położony jest w północnej części gminy w
okolicach Kuźnicy Ligockiej. Teren zespołu otacza projektowany rezerwat przyrody „Topiel".
Celem powołania tej formy jest zabezpieczenie wnętrza ekosystemu torfowiska. Obszar
charakteryzuje się ponadto unikalnymi walorami krajobrazowymi związanymi ze
zróżnicowaną strefą przejściową pomiędzy torfowiskiem, lasem i dużym ekosystemem
wodnym w północnej części. Zróżnicowanie siedliskowe związane z gradientem
wilgotnościowym sprzyja wysokiej bioróżnorodności.
Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy WYDMY - proponowany w celu ochrony ciągu wydm
wałowych zróżnicowanych hipsometrycznie o deniwelacjach 10 m. Jest to jeden z
najdłuższych obszarów wydmowych południowej i centralnej Opolszczyzny. Teren
charakteryzuje się dużymi walorami krajobrazowymi i wysoką bioróżnorodnością florystyczną
i faunistyczną form typowych dla siedlisk suchych.
Użytek ekologiczny PEŁNIK – projektowany w celu ochrony obszaru śródleśnych
kompleksów ekstensywnie użytkowanych łąk związanych z doliną Ścinawki, dopływu Białej.
Teren zlokalizowany jest we wschodniej części gminy pomiędzy Puszyną i Piechocicami.
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Odznacza się wysoką bioróżnorodnością florystyczną i faunistyczną związaną ze
zróżnicowanymi strefami ekotonowymi las - łąka, łąka - woda. Obszar występowania wielu
zbiorowisk łąkowych, m.in.: zespołu sitowia leśnego Sctrpetwn sylvatici oraz zespołu
wiązówki błotnej i bodziszka błotnego Filipendulo-Geranietum. Miejsce występowania pełnika
europejskiego Trollius europaeus.
Użytek ekologiczny KROPLA - projektowany w celu ochrony terenu obejmującego dwa
wydłużone oczka wodne, położone na północny-wschód od Jegielnicy, w otoczeniu
pokaźnych rozmiarów drzew. Teren jest interesujący ze względu na przejściowy charakter
środowiska wodno-łąkowo-zadrzewieniowego. Charakteryzuje się dużą potencjalną
bioróżnorodnością i dużymi walorami krajobrazowymi. Obejmuje rzadki dla doliny Ścinawy
Niemodlińskiej typ ekosystemu z licznymi zbiorowiskami wodnymi i szuwarowymi.
Stwierdzono tu występowanie następujących zespołów: zespół rzęsy drobnej i spirodeli
wielokorzeniowej
Lemno-Spirodeletum
polyrhizae
zespół
rdestnicy
pływającej
Potamogetonetum natantis, zespół moczarki kanadyjskiej Elodeetum catwdensis, zespół
żabiścieka pływającego Hydrocharitetum morsus-ranae oraz szuwar trzcinowy Phragmitetutn
australis. Występuje tu m.in. jeżogłówka gałęzista Sparganium ramoswm, skrzyp błotny
Eguisetum pafastre, ponikło błotne Eleocharis palustris, turzyca błotna Carex acutiformis.
Gmina zamierza objąć ochroną, w formie ustanowienia pomnika przyrody ożywionej, ok. 150
letni dąb szypułkowy, o obwodzie ok. 600cm, rosnący przy wale przeciwpowodziowym w
rejonie oczyszczalni ścieków w Korfantowie.
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ROZDZIAŁ 4
STAN I OCHRONA
DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW
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1. PRAWNE FORMY OCHRONY WARTOŚCI KULTUROWYCH
Art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz.U.2003.162.1568 ze zm.) wprowadza następujące formy ochrony zabytków:
– wpis na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO;
– uznanie za pomnik historii;
– wpis do rejestru zabytków;
– ustalenie ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (wpis
do ewidencji zabytków);
– utworzenie parku kulturowego.
Jednocześnie ww. ustawa określa, że ochronie i opiece podlegają, bez względu na stan
zachowania (w zakresie planowania przestrzennego):
1) zabytki nieruchome będące w szczególności:
– krajobrazami kulturowymi;
– układami urbanistycznymi, ruralistycznymi i zespołami budowlanymi;
– dziełami architektury i budownictwa;
– dziełami budownictwa obronnego;
– obiektami techniki, zwłaszcza kopalniami, hutami, elektrowniami i innymi zakładami
przemysłowymi;
– cmentarzami;
– parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni;
– miejscami upamiętniającymi wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych
osobistości lub instytucji;
2) zabytki archeologiczne będące w szczególności:
– pozostałościami terenowymi pradziejowego i historycznego osadnictwa;
– cmentarzyskami;
– kurhanami;
– reliktami działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej;
3) ochronie podlegać mogą także nazwy geograficzne, historyczne lub tradycyjne nazwy
obiektu budowlanego, placu, ulicy lub jednostki osadniczej.
Powyżej wytłuszczono formy ochrony zabytków, wprowadzone na terenie gminy Korfantów
oraz obiekty i tereny objęte ochroną.

2. PRAWNIE CHRONIONE ZASOBY DÓBR KULTURY GMINY
2.1. IDENTYFIKACJA ZASOBÓW DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
Obszar gminy Korfantów zaliczyć można do bogatych w zasoby dziedzictwa kulturowego w
województwie opolskim, a miasto Korfantów do wyróżniających się wśród innych miast
Opolszczyzny z uwagi na posiadane dziedzictwo kulturowe, czyli materialne i duchowe
wartości związane z jego dziejami. Licznie zachowane zabytki archeologiczne, zabytki
nieruchome i ruchome wraz z cennymi układami przestrzennymi oraz wartościami
niematerialnymi stanowią dziedzictwo kulturowe tego obszaru.
Ślady osadnictwa przedhistorycznego udokumentowane są obecnie 110-cioma
stanowiskami archeologicznymi, z czego ściśle określoną lokalizację ma 56 stanowisk, a
pozostałe 54 ma lokalizację nieokreśloną lub nieustaloną. Trzy udokumentowane stanowiska
archeologiczne zostały wpisane do rejestru zabytków województwa opolskiego (grodziska w
Puszynie, Przechodzie i mieście Korfantów). Największą liczbę zabytków archeologicznych
udokumentowano na gruntach Korfantowa (16% zabytków archeologicznych gminy) oraz
Przechodu (ok. 13% zabytków archeologicznych gminy). W dwóch wsiach gminy,
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Przydrożu Małym i Rzymkowicach, stanowisk archeologicznych nie udokumentowano, a w
dziesięciu następnych ich ilość jest znikoma (Borek, Jegielnica, Kuropas, Myszowice,
Niesiebędowice, Piechocice, Przydroże Wielkie, Rynarcice, Stara Jamka, Wielkie Łąki).
Najbardziej zasobne w obiekty zabytkowe (archeologiczne i zabytki nieruchome) jest miasto
Korfantów, skupiające 106 zabytków gminy oraz wsie: Przechód (99) i Rzymkowice (65),
Włodary (57) i Przydroże Małe (55). Te obszary, ze względu na liczbę zachowanych
zabytków, należy uznać za najbardziej wartościowe kulturowo i wymagające ochrony.
Tabela zamieszczona poniżej ocenia wartość kulturową poszczególnych miejscowości
gminy Korfantów w ujęciu statystycznym.
TABELA 25
MIASTO I GMINA Korfantów – zabytki nieruchome i archeologiczne oraz zabytkowe zespoły
przestrzenne, świadczące o wartości kulturowej terenu , stan 2008r.
LP.

MIEJSCOWOŚĆ

LICZBA
ZABYTKÓW
ARCHEOLOGICZN
YCH
(w tym o określonej
lokalizacji)

LICZBA
ZABYTKÓW
NIERUCHOMYCH
(w tym w
rejestrze)

liczba
liczba
1 Miasto Korfantów
18 (5)
87 (17)
2 Borek
1 (1)
19
3 Gryżów
7 (6)
24 (1)
4 Jegielnica
2 (1)
2
5 Kuropas
3 (2)
24
6 Kuźnica Ligocka
7 (3)
29
7 Myszowice
3 (3)
17
8 Niesiebędowice
1 (0)
11
9 Piechocice
3 (2)
30
10 Pleśnica
7 (2)
1
11 Przechód
14 (9)
92
12 Przydroże Małe
0
43
13 Przydroże Wielkie
2 (0)
29 (2)
14 Puszyna
9 (3)
2
15 Rączka
4 (1)
19 (1)
16 Rynarcice
1 (0)
19 (1)
17 Rzymkowice
0
67
18 Stara Jamka
1 (1)
38
19 Ścinawa Mała
3 (1)
7 (4)
20 Ścinawa Nyska
5 (4)
5 (2)
21 Węża
8 (2)
26 (1)
22 Wielkie Łąki
2 (2)
10
23 Włodary
4 (3)
50 (2)
24 Włostowa
5 (5)
3 (1)
Źródło : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków – opracowanie własne M.O.

LICZBA
ZABYTKOWYCH
ZESPOŁÓW
PRZESTRZENN
YCH
(w tym w
rejestrze)
liczba
1 (1)

2 (2)
1 (1)

1 (1)

ŁĄCZNIE
(w tym w
rejestrze)

liczba
106
20
31
4
27
36
20
12
32
8
99
45
32
11
23
20
67
39
10
11
34
12
54
8

Wśród zabytków nieruchomych najliczniejsze są budynki mieszkalne reprezentowane przez
domy, budynki mieszkalno-gospodarcze. Znaczna jest także liczba zabytków sakralnych,
reprezentowanych przez kościoły, kaplice cmentarne, kaplice dzwonnice, kapliczki
przydrożne itd. Znaczny jest także udział zabytkowych budynków użyteczności publicznej,
zabytków przemysłu oraz zabytkowych obiektów inżynierskich.
Niewątpliwą atrakcją gminy Korfantów są pozostałości cennych, zabytkowych zespołów:
 zespołów zabudowy feudalnej i obronnej:
– zespół zamkowy wraz z parkiem krajobrazowym w Korfantowie,
– zespół pałacowy wraz z parkiem w Przydrożu Małym,
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kultu religijnego – kościół odpustowy „Na Szwedzkiej Górce” wraz z Drogą Krzyżową,
układów urbanistycznych – miasta Korfantów i Ścinawy Małej.




Największą wartość kulturowo - historyczną, a także krajobrazową, na obszarze gminy
mają ukształtowane w okresie średniowiecza genetyczne oraz później powstałe układy
przestrzenne miasta i wsi rolniczych, wraz z historyczną siecią dróg oraz zachowaną
zabytkową zabudową.
2.2. OCHRONA ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH
Poniżej wyszczególniono stanowiska archeologiczne na obszarze gminy Korfantów, przy
czym stanowiska o nieokreślonej i nieustalonej lokalizacji (o których wiadomo z badań
historycznych) oznaczono gwiazdką (*)
TABELA 26
MIASTO I GMINA KORFANTÓW - wykaz stanowisk archeologicznych, stan 2008r.
Lp.

Miejscowość

Nr
funkcja obiektu
stanowis
ka
1
grodzisko
2* cmentarzysko
3* 1. punkt osadn.
4* 1. punkt osadn.
5* 1. punkt osadn.
6* 1. punkt osadn.
7* 1. punkt osadn.
8* 1. punkt osadn.
9* 1. ślad osadn.
10* 1. ślad osadn.
11* 1. punkt osadn.
12* 1. punkt osadn.
13 1. punkt osadn.
2. osada
3. punkt osadn.
4. punkt osadn.
14* Skarb monet
15 zamek
16 1. ślad osadn.
2. punkt osadn.
3. osada
4. punkt osadn.
5. punkt osadn.
17* 1. punkt osadn.
18 1. punkt osadn.
2. punkt osadn.
3. punkt osadn.
1
Pracownia krzemieniarska
1* 1. ślad osadn.
2
1. osada
2. osada
3
1. ślad osadn.
2. ślad osadn.
4
1. ślad osadn.
5
1. ślad osadn.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

m. Korfantów
m. Korfantów
m. Korfantów
m. Korfantów
m. Korfantów
m. Korfantów
m. Korfantów
m. Korfantów
m. Korfantów
m. Korfantów
m. Korfantów
m. Korfantów
m. Korfantów

14
15
16

m. Korfantów
m. Korfantów
m. Korfantów

17
18

m. Korfantów
m. Korfantów

19
20
21

Borek
Gryżów
Gryżów

22

Gryżów

23
24

Gryżów
Gryżów

25

Gryżów

6

26

Gryżów

7

1. ślad osadn.
2. ślad osadn.
1. ślad osadn.

27

Jegielnica

1*

2. ślad osadn.
1. ślad osadn.

bliższa chronologia

Nr rejestru

Okres średniowieczny
A-697/86
okres rzymski faza B2-C1
paleolit
paleolit
epoka kamienia
epoka kamienia
paleolit
okres rzymski
mezolit
epoka kamienia
epoka kamienia
?
Epoka brązu
faza D
VII – IX w
Okres średniowieczny XIV - XV w
Późne średniowiecze
Neolit ?
Epoka brązu
Późny okres rzymski
wczesne średniowiecze
średniowiecze
epipaleolit
okres rzymski
wczesne średniowiecze
średniowiecze
Neolit
Neolit
faza C2-C3
XIV - XV w
Neolit
XIV - XV w
epoka kamienia- epoka brązu
epoka kamienia- wczesny okres
epoki brązu
epoka kamienia- epoka brązu
Późne średniowiecze
Neolit - wczesny okres epoki
brązu
XV w
Neolit
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28

Jegielnica

2

29
30

Kuropas
Kuropas

1*
2

31
32
33
34
35
36
37
38

Kuropas
Kuźnica Ligocka
Kuźnica Ligocka
Kuźnica Ligocka
Kuźnica Ligocka
Kuźnica Ligocka
Kuźnica Ligocka
Kuźnica Ligocka

3
2*
3*
4*
7*
8
9
10

39
40

Myszowice
Myszowice

1
2

41
42
43
44

Myszowice
Niesiebędowice
Piechocice
Piechocice

3
1*
1
2

45
46

Piechocice
Pleśnica

3*
1*

47
48
49
50
51

Pleśnica
Pleśnica
Pleśnica
Pleśnica
Pleśnica

2*
3*
4*
5*
6

52

Pleśnica

7

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Przechód
Przechód
Przechód
Przechód
Przechód
Przechód
Przechód
Przechód
Przechód
Przechód

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

63

Przechód

11

64

Przechód

12

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

Przechód
Przechód
Przydroże Wielkie
Przydroże Wielkie
Puszyna
Puszyna
Puszyna
Puszyna
Puszyna
Puszyna

13
14
1*
2*
1*
2*
3*
4*
5*
6*

1. ślad osadn.
2. punkt osadn.
3. ślad osadn.
1. ślad osadn.
1. ślad osadn.
2. ślad osadn.
3. ślad osadn.
1. osada
1. punkt osadn.
1. ślad osadn.
1. ślad osadn.
1. ślad osadn.
1. ślad osadn.
1. ślad osadn.
1. ślad osadn.
2. ślad osadn.
3. ślad osadn.
1. osada
1. ślad osadn.
2. ślad osadn.
1. osada
1. ślad osadn.
1. ślad osadn.
1. punkt osadn.
2. osada
3. punkt osadn.
1. ślad osadn.
1. ślad osadn.
2. punkt osadn.
1. ślad osadn.
1. ślad osadn.
1. punkt osadn.
1. punkt osadn.
1. osada
2. osada
1. osada
2. punkt osadn.
3. punkt osadn.
grodzisko
1. ślad osadn.
1. ślad osadn.
1. ślad osadn.
cmentarzysko
cmentarzysko
1. punkt osadn.
obozowisko
1. punkt osadn.
1. punkt osadn.
1. ślad osadn.
2. osada produkcyjna
2. ślad osadn.
1. osada produkcyjna
2. punkt osadn.
1. punkt osadn.
1. ślad osadn.
1. punkt osadn.
1. punkt osadn.
1. osada
1. ślad osadn.
1. punkt osadn.
1. ślad osadn.
1. punkt osadn.
1. ślad osadn.

epoka kamienia- epoka brązu
Późny okres wpływów rzymskich
Późne średniowiecze
Neolit
Pradzieje
wczesne średniowiecze
średniowiecze
wczesne średniowiecze
epoka kamienia
epoka kamienia
Starsza epoka kamienia
Późny okres rzymski
epoka kamienia/ epoka brązu
Paleolit schyłkowy
Późne średniowiecze
nowożytność
Pradzieje
Pradzieje
średniowiecze
wczesne średniowiecze
Neolit
Neolit
Pradzieje
VIII – IX w
Okres średniowieczny
Neolit
Neolit
okres wczesno średniowieczny
Neolit
epoka kamienia
epoka brązu
okres wczesno średniowieczny
Późny okres rzymski
IX – X w
okres rzymski faza C1-C2
XII – 1 poł. XIII w
XIV - XV w
średniowiecze
Epoka kamienia
okres rzymski
Neolit
Okres halsztacki
okres rzymski III w
Mezolit ?
Paleolit schyłkowy
Paleolit schyłkowy ?
epoka kamienia lub wczesna
epoka brązu
epoka kamienia
okres rzymski
okres wczesno średniowieczny
Późny okres rzymski faza C2-C3
XIV - XV w
epoka kamienia
epoka kamienia
Pradzieje
epoka kamienia
neolit
Mezolit ? Neolit ?
Okres średniowieczny
Neolit
Neolit
Neolit

A-541/80
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75

Puszyna

7

grodzisko

X - XII w
XIII - XIV w
76 Puszyna
8
1. ślad osadniczy
Epoka kamienia
77 Puszyna
9
Osada hutnicza
okres rzymski ?
78 Rączka
1* Skarb monet
XVI - XVII w
79 Rączka
2* 1. ślad osadn.
okres rzymski
80 Rączka
3* 1. punkt osadn.
wczesne średniowiecze
81 Rączka
4
1. punkt osadn.
okres rzymski
2. punkt osadn.
średniowiecze
82 Rynarcice
1* 1. ślad osadn.
Neolit
83 Stara Jamka
1
1. ślad osadn.
Późny OR
Wczesny okres wędrówki ludów
84 Ścinawa Mała
1* Cmentarzysko ?
późny okres wpływów rzymskich
85 Ścinawa Mała
2
1. punkt osadn.
Faza C3-D
86 Ścinawa Mała
3* 1. ślad osadn.
Neolit
87 Ścinawa Nyska
1* 1. ślad osadnictwa
Neolit
88 Ścinawa Nyska
2
1. osada
Neolit
2. punkt osadn.
XV w
Pradzieje
89 Ścinawa Nyska
3
1. osada
Neolit
Pradzieje
90 Ścinawa Nyska
4
1. ślad osadniczy
Epoka kamienia
91 Ścinawa Nyska
5
1. ślad osadniczy
Epoka kamienia
2. ślad osadniczy
Wczesny okres wędrówki ludów
3. ślad osadniczy
późne średniowiecze
4. ślad osadniczy
epoka nowożytna
92 Węża
1* 1. osada
Neolit
93 Węża
2* 1. ślad osadniczy
Neolit ?
94 Węża
5* 1. ślad osadniczy
Epoka kamienia
95 Węża
6
1. punkt osadn.
Epoka kamienia
2. punkt osadn.
późne średniowiecze
96 Węża
7* 1. punkt osadniczy
Neolit
97 Węża
8* 1. punkt osadniczy
Neolit
98 Węża
9* 1. ślad osadniczy
Neolit
99 Węża
10 1. ślad osadniczy
Epoka kamienia
100 Wielkie Łąki
1
1. ślad osadniczy
Pradzieje
2. ślad osadniczy
średniowiecze
101 Wielkie Łąki
2
1. ślad osadniczy
Pradzieje
2. osada
średniowiecze
102 Włodary
1* 1. ślad osadniczy
neolit
103 Włodary
2
1. osada
Pradzieje
2. osada
wczesne średniowiecze
104 Włodary
3
1. osada
wczesne średniowiecze
2. punkt osadn.
średniowiecze
105 Włodary
4
1. ślad osadniczy
epoka kamienia
106 Włostowa
1
1. osada
IX – XI w
2. osada
średniowiecze
107 Włostowa
2
1. punkt osadn.
neolit
2. punkt osadn.
okres rzymski
3. punkt osadn.
wczesne średniowiecze
4. punkt osadn.
średniowiecze
108 Włostowa
3
1. punkt osadn.
neolit
2. punkt osadn.
wczesne średniowiecze
109 Włostowa
4
1. ślad osadniczy
epoka kamienia
epoka brązu
110 Włostowa
5
1. osada produkcyjna
okres rzymski
Źródło – Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu – opracowanie własne M.O.

2.3. OCHRONA ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH
2.3.1. Zabytki nieruchome ujęte w rejestrze zabytków

A-696/86
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W rejestrze zabytków województwa opolskiego ujętych jest 46 zabytków nieruchomych z
obszaru gminy Korfantów, które podlegają prawnej ochronie na podstawie ustawy z dnia 23
lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2003.162.1568 ze zm.).
Znaczna część z nich, bo 21 zabytków (46%), usytuowanych jest w granicach
administracyjnych miasta.
TABELA 27
GMINA KORFANTÓW - wykaz zabytków architektury, budownictwa i techniki ujętych w
rejestrze zabytków – stan 2008r.
lp.

miejscowo
ść

Obiekt i adres obecny

Gryżów

kościół filialny p.w. św.
Mateusza
kościół parafialny p.w. Św.
Trójcy ul. Opolska 1
mogiła zbiorowa Polaków z
„Polen Lager” na cmentarzu
wyznaniowym
zespół zamkowy - zamek
późnorenesansowy (ob.
budynek główny szpitala)
zespół zamkowy - budynek
bramny
zespół zamkowy - oficyna

Korfantów
Korfantów
Korfantów
Korfantów
Korfantów
Korfantów
Korfantów
Korfantów
Korfantów
Korfantów

park krajobrazowy w
zespole zamkowym
remiza strażacka (ob.
budynek administracyjny)
ul. Kościuszki 2
dom, ul. Powstańców
Śląskich 8
dom, ul. Kilińskiego 2- 4

Korfantów

dom, Rynek – Sienkiewicza
2
dom, Rynek 5

Korfantów

dom, Rynek 6

Korfantów

dom, Rynek 7

Korfantów

dom, Rynek 8

Korfantów

dom, Rynek 9

Korfantów

dom, Rynek 11

Korfantów

dom, Rynek 14

Korfantów

dom, Rynek 15

Korfantów

dom, Rynek 16

Korfantów

dom, Rynek 17

Korfantów

spichlerz,
ul. Wyzwolenia 18
kościół parafialny p.w. św.
Jana Chrzciciela
plebania

Przechód
Przechód

Adres dawny ( z
decyzji o wpisie do
rejestru)
kościół filialny
kościół parafialny

Data
powstania

Nr decyzji o wpisie
do rejestru

II poł. XIII w.,
XVII/XVIIIw.
XIII, XVIII,
XXw.

932/64 z 03.06.1964
1070/66 z 20.01.1966
252/90 z 06.06.1990

ob. OCR
ul. Wyzwolenia 11
OCR
ul. Wyzwolenia 11
OCR
ul. Wyzwolenia 11

2/50 z 21.11.1950
XVIII w.

854/64 z 08.05.1964

1616 r.

855/64 z 08.05.1964
191/88 z 10.11.1988
155/49 z 10.03.1949
2030/77 z 25.05.1977

dom, ul. Powstańców
Śląskich 160
budynek
administracyjny, ul.
Szkolna 4
dom, pl.
Świerczewskiego 61
dom, pl.
Świerczewskiego 64
dom, pl.
Świerczewskiego 65
dom, pl.
Świerczewskiego 66
dom, pl.
Świerczewskiego 67
dom, pl.
Świerczewskiego 68
dom, pl.
Świerczewskiego 70
dom, pl.
Świerczewskiego 73
dom, pl.
Świerczewskiego 74
dom, pl.
Świerczewskiego 75
dom, pl.
Świerczewskiego 76
spichlerz, ul.
Wyzwolenia 90

2031/77 z 24.05.1977
pocz. XXw.

2023/77 z 14.01.1977

XIXw.

1457/66 z 03.08.1966

XIXw.

1458/66 z 03.08.1966

XIXw.

1459/66 z 05.08.1966

k. XIXw.

2029/77 z 25.05.1977

XIXw.

1460/66 z 05.08.1966

XIXw.

1461/66 z 05.08.1966

XIXw.

1462/66 z 06.08.1966

XIXw.

1463/66 z 06.08.1966

XIXw.

1464/66 z 06.08.1966

XIXw.

1465/66 z 06.08.1966

XIXw.

1466/66 z 06.08.1966

XIXw.

2028/77 z 25.05.1977
628/59 z 13.11.1959

I poł. XVIIIw.

1658/66 z 22.09.1966
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1864r.
Przechód
Przechód
Przydroże
Małe

Przydroże
Małe
Przydroże
Małe
Przydroże
Wielkie
Przydroże
Wielkie
Przydroże
Wielkie
Rączka
Rynarcice
Ścinawa
Mała
Ścinawa
Mała
Ścinawa
Mała
Ścinawa
Mała
Ścinawa
Nyska
Ścinawa
Nyska
Ścinawa
Nyska
Ścinawa
Nyska
Węża

brama kościelna wraz z
ogrodzeniem
kaplica (przy plebani)
zespół kościelny - kościół
odpustowy „Na
Szwedzkiej Górce” p.w.
MB Bolesnej, 14 stacji
Drogi Krzyżowej, kapliczki
I, II, III, IV i V przy kościele
zespół pałacowy – pałac
pałac
park w zespole pałacowym
oraz ogrodzenie (mur) z
basztą
kościół filialny
kaplica cmentarna

629/59 z 13.11.1959
XVIIIw.
XVIII-XIXw.

1657/66 z 22.09.1966
1119/66 z 08.02.1966:

XVIII/XIXw.

626/59 z 13.11.1959
208/89 z 29.03.1989

kościół filialny w
Przydrożu Małym
kaplica

XIXw.

627/59 z 13.11.1959

1823r.

1093/65 z 01.08.1965

park
spichlerz przy zagrodzie
nr 7
kościół filialny p.w. św.
Mikołaja
kościół par. p.w.
Nawiedzenia NMP
dwór, ob. dom, ul.
Prudnicka 3
dom mieszkalny,
Rynek 15
dom mieszkalny,
Rynek 71
osiedle zabytkowe
kościół filialny p.w. św.
Piotra i Pawła
stare drzewa – lipy na
cmentarzu przy kościele
dom nr 25

135/49 z 20.01.1949

kościół filialny
Kościół parafialny
ul. Klasztorna

XVIIIw.

1660/66 z 22.09.1966

1 poł. XVII –
XIXw.
XIV, XVIIIw.,
1896r.
XV/XVIIw.

1122/66 z 08.02.1966
1124/66 z 08.02.1966

XVIIw.

1999/73 z 07.02.1973
2192/89 z 14.06.1989
577/59 z 01.07.1959

XVII-XVIIIw.

563/59 z 24.02.1959
164/57 z 23.09.1957

Kościół filialny
ul. Nyska

2 ćw. XVIIIw.

929/64 z 02.06.1964
51/59 z 20.10.1959

XVIIw.I

kościół filialny p.w.
1767, 1828r.
Chrystusa Króla
Włodary
kościół parafialny p.w.
ul. Szkolna
1749-54r.
Narodzenia NMP
Włodary
dwór
ul. Szkolna 4
1800r.
Włostowa
nr 31
XIX/XXw.
dawny młyn wodny, ob.
elektryczny wraz z
wyposażeniem (wraz z
urządzeniami
hydrotechnicznymi)
Źródło – Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu – opracowanie własne M.O.

1707/66 z 28.09.1966
1125/66 z 08.02.1966
1199/66 z 12.03.1966
1028/65 z 21.05.1965
2069/81 z 20.05.1981

Ww. tabeli wytłuszczoną kursywą zaznaczono obiekty ujęte w rejestrze zabytków,
które pominięto w ustaleniach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Korfantów. Tak więc ok. 10% zabytków rejestrowych
ochronionych jest wyłącznie na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami.
Wszelkie prace w zabytkach nieruchomych, ujętych w wojewódzkim rejestrze zabytków,
określone w art. 36 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, wymagają
pozwolenia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków.
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2.3.2. Zabytki nieruchome ujęte w gminnej ewidencji zabytków
Do gminnej ewidencji zabytków wprowadzono 665 zabytki nieruchome, w tym 46 ujętych w
rejestrze zabytków. Około 619 obiektów na obszarze gminy powinno podlegać ochronie na
podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Gmina posiada
obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów,
obejmujący jej obszar w granicach administracyjnych. W tabeli poniżej wytłuszczoną
kursywą zaznaczono obiekty, które nie są objęte ochroną na podstawie ustaleń ww.
planu miejscowego. Stanowią one ok. 66% wszystkich obiektów zabytkowych gminy.
TABELA 28
MIASTO I GMINA KORFANTÓW - Wykaz zabytków architektury, budownictwa i techniki na
terenie miasta I gminy ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków (z wyłączeniem zabytków
ujętych w rejestrze) – stan 2008r.
L.p.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Miejscowość
Korfantów
Korfantów
Korfantów
Korfantów
Korfantów
Korfantów
Korfantów
Korfantów
Korfantów
Korfantów
Korfantów
Korfantów
Korfantów
Korfantów
Korfantów
Korfantów
Korfantów
Korfantów
Korfantów
Korfantów
Korfantów
Korfantów
Korfantów
Korfantów
Korfantów
Korfantów
Korfantów
Korfantów
Korfantów
Korfantów
Korfantów
Korfantów
Korfantów
Korfantów
Korfantów
Korfantów
Korfantów
Korfantów
Korfantów

Obiekt
Kaplica (cmentarz)
Kaplica pogrzebowa
Ogrodzenie (cmentarz)
Kapliczka (nie zlokalizowano)
Urząd Miejski
Poczta
Dom i stodoła
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom pomocy społecznej
Dom ob. Ośrodek Pomocy Społecznej
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom (w trakcie remontu)
Dom
Stodoła (budynku nie zlokalizowano)
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom

Ulica
ul. Powstańców Śląskich
ul. 3 Maja
ul. Powstańców Śląskich
ul. Opolska
ul. Reymonta
ul. Wyzwolenia
ul. Jana Kilińskiego
ul. Jana Kilińskiego
ul. Jana Kilińskiego
ul. Kościuszki
ul. Kościuszki
ul. Kościuszki
ul. Kościuszki
ul. Kościuszki
ul. Kościuszki
ul. Kościuszki
ul. 3 Maja
ul. 3 Maja
ul. 3 Maja
ul. 3 Maja
ul. 3 Maja
ul. Nowa
ul. Nowa
ul. Nowa
ul. Nowa
ul. Nowa
ul. Opolska
ul. Opolska
ul. Opolska
ul. Opolska
ul. Opolska
ul. Opolska
ul. Opolska
ul. Opolska
ul. Opolska
ul. Piastowska
ul. Poprzeczna
ul. Poprzeczna
ul. Powstańców Śląskich

Nr

3
4
1
5
6
8
4
8
12
20
22
26
28
2
4
7
8
10
I
4
8
10
20
2
4
7
12
14
19
20
23
25
1
1
2
1

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów
101
Autorska Pracownia Architektury i Urbanistyki A&U, Autor : mgr inż. arch. Maria Oleszczuk
__________________________________________________________________________________________

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Korfantów
Korfantów
Korfantów
Korfantów
Korfantów
Korfantów
Korfantów
Korfantów
Korfantów
Korfantów
Korfantów
Korfantów
Korfantów
Korfantów
Korfantów
Korfantów
Korfantów
Korfantów
Korfantów
Korfantów
Korfantów

61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.

Korfantów
Korfantów
Korfantów
Korfantów
Korfantów
Korfantów
Korfantów
Borek
Borek
Borek
Borek
Borek
Borek
Borek
Borek
Borek
Borek
Borek
Borek
Borek
Borek
Borek
Borek
Borek
Borek
Borek
Gryżów
Gryżów
Gryżów
Gryżów
Gryżów
Gryżów
Gryżów
Gryżów
Gryżów
Gryżów

Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Urząd Miejski
Dom MGOKSiR
Dom
Dom
Dom
Dom
Stodoła (budynek administracyjny - budynku nie
zlokalizowano)
zlokalizowano)
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Most na Ścinawie Niemodlińskiej
Karczma (budynku nie zlokalizowano)
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom (w trakcie remontu)
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Kapliczka
Kapliczka
Dwór
Budynek gospodarczy dworski
Dom przy młynie
Dom
Dom
Stodoła
Dom
Dom

ul. Powstańców Śląskich
ul. Powstańców Śląskich
ul. Powstańców Śląskich
ul. Prudnicka
ul. Prudnicka
ul. Prudnicka
ul. Prudnicka
ul. Prudnicka
ul. Prudnicka
ul. Prudnicka
ul. Reymonta
ul. Reymonta
ul. Rynek
ul. Rynek
ul. Rynek
ul. Rynek
ul. Sienkiewicza
ul. Targowa
ul. Wyzwolenia
ul. Wyzwolenia
ul. Wyzwolenia

4
9
10
1
9
15
17
19
21
23
2
5
1
3
4
10
2
4
10
18
19

ul. Wyzwolenia
ul. Wyzwolenia
ul. Wyzwolenia
ul. Wyzwolenia
ul. Wyzwolenia
ul. Żeromskiego
ul. Wyzwolenia

29
31
33
39
41
4
25
2a
3a
5
5a
8
17
21
23
28
29
32
35
36
38
39
40
46
50
66
16

2
3
3
4
6a
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97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.

Gryżów
Gryżów
Gryżów
Gryżów
Gryżów
Gryżów
Gryżów
Gryżów
Gryżów
Gryżów
Gryżów
Gryżów
Gryżów
Gryżów
Gryżów
Jegielnica
Jegielnica
Kuropas
Kuropas
Kuropas
Kuropas
Kuropas
Kuropas
Kuropas
Kuropas
Kuropas
Kuropas
Kuropas
Kuropas
Kuropas
Kuropas
Kuropas
Kuropas
Kuropas
Kuropas
Kuropas
Kuropas
Kuropas
Kuropas
Kuropas
Kuźnica Ligocka
Kuźnica Ligocka
Kuźnica Ligocka
Kuźnica Ligocka
Kuźnica Ligocka
Kuźnica Ligocka
Kuźnica Ligocka
Kuźnica Ligocka
Kuźnica Ligocka
Kuźnica Ligocka
Kuźnica Ligocka
Kuźnica Ligocka
Kuźnica Ligocka
Kuźnica Ligocka
Kuźnica Ligocka
Kuźnica Ligocka
Kuźnica Ligocka
Kuźnica Ligocka

Stodoła
Dom
Lamus
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Stodoła
Dom
Dom
Dom
Stodoła
Dom
Dom
Kościół filialny św. Rozalii
Szkoła ob. dom
Kaplica
Kapliczka słupowa
Kaplica słupowa (budynku nie zlokalizowano)
Kapliczka słupowa
Kapliczka słupowa
Kapliczka słupowa w polu
Kapliczka słupowa przy drodze do Korfantowa
Szkoła ob. Dom
Gospoda ob. Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Kaplica p.w. MB Nieustającej Pomocy
Kuźnia ob. Dom
Szkoła ob. dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom (w trakcie remontu )
Dom
Dom (w trakcie remontu)
Dom
Dom
Dom
Dom

6
1
19
21
23
24
32
40
40
42
46
47
47
65
87
6
34
13
24
28
30

37
9
3
10
12
19
20
24
25a
27
27a
29
30
34
36
38
9
36
3
4
7
10
13
17
18
35
40
41
47
51
58
59
64
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155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.

Kuźnica Ligocka
Kuźnica Ligocka
Kuźnica Ligocka
Kuźnica Ligocka
Kuźnica Ligocka
Kuźnica Ligocka
Kuźnica Ligocka
Kuźnica Ligocka
Kuźnica Ligocka
Kuźnica Ligocka
Kuźnica Ligocka
Myszowice
Myszowice
Myszowice
Myszowice
Myszowice
Myszowice
Myszowice
Myszowice
Myszowice
Myszowice
Myszowice
Myszowice
Myszowice
Myszowice
Myszowice
Myszowice
Myszowice
Niesiebędowice
Niesiebędowice
Niesiebędowice
Niesiebędowice
Niesiebędowice
Niesiebędowice
Niesiebędowice
Niesiebędowice
Niesiebędowice
Niesiebędowice
Niesiebędowice
Piechocice
Piechocice
Piechocice
Piechocice
Piechocice
Piechocice
Piechocice
Piechocice
Piechocice
Piechocice
Piechocice
Piechocice
Piechocice
Piechocice
Piechocice
Piechocice
Piechocice
Piechocice
Piechocice

Dom
Dom (w trakcie remontu)
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Kaplica p.w. MB Dobrej Rady
Dwór
Park dworski
Karczma ob. Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Karczma
Remiza
Kaplica, dzwonnica
Dom
Dom (w trakcie remontu)
Dom (w trakcie remontu)
Dom
Dom
Dom (w trakcie remontu)?
Dom
Dom (w trakcie remontu)
Cegielnia w zespole folwarcznym
Stodoła w zespole folwarcznym
Kaplica p.w. św. Trójcy
Karczma ob. Dom
Straż Pożarna
Szkoła ob. Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom – wycug
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom

87
88
89
94
95
96
105
107
109
115
121

3
9
24
28
34
35
38
40
41
43
45
14a

3
9
10
17
18
32
33
35

1
37
la
3a
6
7
7
11
13
14
15
18
22
24
26
29
30a
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213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.

Piechocice
Piechocice
Piechocice
Piechocice
Piechocice
Piechocice
Piechocice
Piechocice
Piechocice
Piechocice
Piechocice
Pleśnica
Przechód
Przechód
Przechód
Przechód
Przechód

Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Stodoła
Młyn wodny
Dom w zespole młyńskim
Dom w zespole młyńskim
Stodoła w zespole młyńskim
Kapliczka z rzeźbą św. Nepomucena
Zabudowania gospodarcze
Tartak
Dom
Młyn
Zakład bednarski (budynku nie zlokalizowano)

230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.

Przechód
Przechód
Przechód
Przechód
Przechód
Przechód
Przechód
Przechód
Przechód
Przechód
Przechód
Przechód
Przechód
Przechód
Przechód
Przechód
Przechód
Przechód
Przechód
Przechód
Przechód
Przechód
Przechód
Przechód
Przechód
Przechód
Przechód
Przechód
Przechód
Przechód
Przechód
Przechód
Przechód
Przechód
Przechód
Przechód
Przechód
Przechód
Przechód
Przechód

Dom przy młynie za wsią
Młyn za wsią
Dom
Dom (w trakcie remontu)
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom

33
34
35
40
43
44
33

3la
31a
112
112
112
112
221

247
237
236
235
234
233
232
231
229
227
224a
224
223a
223
221
220
219
213
211
208
204
203
194
193
192
191
189
178
174
172
167
166
164
160
159
157
152
151
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270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.

Przechód
Przechód
Przechód
Przechód
Przechód
Przechód
Przechód
Przechód
Przechód
Przechód
Przechód
Przechód
Przechód
Przechód
Przechód
Przechód
Przechód
Przechód
Przechód
Przechód
Przechód
Przechód
Przechód
Przechód
Przechód
Przechód
Przechód
Przechód
Przechód
Przechód
Przechód
Przechód
Przechód
Przechód
Przechód
Przechód
Przydroże Małe

307. Przydroże Małe
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.

Przydroże Małe
Przydroże Małe
Przydroże Małe
Przydroże Małe
Przydroże Małe
Przydroże Małe
Przydroże Małe
Przydroże Małe
Przydroże Małe
Przydroże Małe
Przydroże Małe
Przydroże Małe
Przydroże Małe
Przydroże Małe
Przydroże Małe
Przydroże Małe
Przydroże Małe
Przydroże Małe

Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom (w trakcie remontu)?
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom (budynku nie zlokalizowano)
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Gospoda
Szkoła
Kaplica przydrożna
Ambona w zespole kościoła „Na Szwedzkiej
Górce”
Dom stróża w zespole kościoła
„Na Szwedzkiej Górce”
Kaplica p.w. św. Floriana
Kapliczka przydrożna przed folwarkiem
Oficyna pałacowa
Ruina romantyczna w zespole palcowym
Stajnia ob. Obora w zespole pałacowym
Chlewnia w zespole pałacowym
Spichlerz w zespole pałacowym
Stodoła w zespole pałacowym
Dwór
Chlewnia w zespole dworskim
Spichlerz w zespole dworskim
Stodoła w zespole dworskim
Zabudowania gospodarcze w zespole dworskim
Karczma ob. Dom
Dom
Dom
Dom
Dom i zabudowania gospodarcze

149
143
142
141
139
138
130
129
127
125
121
120
119
116
109
108
107
105
lOOa
100
99
98
97
95
91a
90
87
84
72
68
55
53
45
226
187

19
6
8
9
12
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326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.

Przydroże Małe
Przydroże Małe
Przydroże Małe
Przydroże Małe
Przydroże Małe
Przydroże Małe
Przydroże Małe
Przydroże Małe
Przydroże Małe
Przydroże Małe
Przydroże Małe
Przydroże Małe
Przydroże Małe
Przydroże Małe
Przydroże Małe
Przydroże Małe
Przydroże Małe
Przydroże Małe
Przydroże Małe
Przydroże Małe
Przydroże Małe
Przydroże Małe
Przydroże Małe
Przydroże Wielkie
Przydroże Wielkie
Przydroże Wielkie
Przydroże Wielkie
Przydroże Wielkie
Przydroże Wielkie
Przydroże Wielkie
Przydroże Wielkie
Przydroże Wielkie
Przydroże Wielkie
Przydroże Wielkie
Przydroże Wielkie
Przydroże Wielkie
Przydroże Wielkie
Przydroże Wielkie
Przydroże Wielkie
Przydroże Wielkie
Przydroże Wielkie
Przydroże Wielkie
Przydroże Wielkie
Przydroże Wielkie
Przydroże Wielkie
Przydroże Wielkie
Przydroże Wielkie
Przydroże Wielkie
Przydroże Wielkie
Przydroże Wielkie
Przydroże Wielkie
Przydroże Wielkie
Puszyna
Puszyna
Rączka
Rączka
Rączka
Rączka

Dom
Dom i zabudowania gospodarcze
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom i stodoła
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom (budynku nie zlokalizowano)
Dom (budynku nie zlokalizowano)
Stodoła (budynku nie zlokalizowano)
Dom (budynku nie zlokalizowano)
Dom (budynku nie zlokalizowano)
Dom (budynku nie zlokalizowano)
Stodoła (budynku nie zlokalizowano)
Wędzarnia (budynku nie zlokalizowano)
Kaplica p.w. MBCz
Kapliczka przy drodze do Korfantowa
Kapliczka w polu
Kapliczka
Kapliczka
Dwór ob. Dom
Szkoła ob. Plebania
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Zabudowania gospodarcze
Dom
Stodoła w zagrodzie
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Kapliczka
Dom
Kapliczka, dzwonnica
Kapliczka w polu
Kapliczka słupowa przy drodze do Korfantowa
Kapliczka słupowa

14
14a
20
24
28
32
33
44
45
51
57
65
73
75
77
84
85
85
87
93
97
10
14a
34b

8
17
60
5
1
3
4
6
9
10
17
21
22
22
24
24
27a
30
33
33a
36
39
42
43
44
48
77

9
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384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.

Rączka
Rączka
Rączka
Rączka
Rączka
Rączka
Rączka
Rączka
Rączka
Rączka
Rączka
Rączka
Rączka
Rączka
Rączka
Rączka
Rynarcice
Rynarcice
Rynarcice
Rynarcice
Rynarcice
Rynarcice
Rynarcice
Rynarcice
Rynarcice
Rynarcice
Rynarcice
Rynarcice
Rynarcice
Rynarcice
Rynarcice
Rynarcice
Rynarcice
Rynarcice
Rzymkowice
Rzymkowice
Rzymkowice
Rzymkowice
Rzymkowice
Rzymkowice
Rzymkowice
Rzymkowice
Rzymkowice
Rzymkowice
Rzymkowice
Rzymkowice
Rzymkowice
Rzymkowice
Rzymkowice
Rzymkowice
Rzymkowice
Rzymkowice
Rzymkowice
Rzymkowice
Rzymkowice
Rzymkowice
Rzymkowice
Rzymkowice

Kapliczka słupowa
Dom
Stodoła i zagroda
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Obora w zagrodzie
Stodoła
Wozownia
Dom
Dom
Stajnia
Stodoła
Dom
Kapliczka słupowa
Kapliczka
Kapliczka
Kapliczka słupowa przy drodze do Korfantowa
Szkoła
Dom
Dom – wycug
Dom
Dom
Dom (budynku nie zlokalizowano)
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Kościół Parafialny św. Piotra i Pawła
Plebania

11
1
1
4
9
12
14
15
15
15
15
21
27
27
27
29
6
37
49

15
15
4
8
12
34
37
39
41
48
49
49a
52
101
101a
102
103
105
110
112
113
116
118
119
122
145a
147
161
162
165
166
167
169
172
175
46
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442.
443.
444.
445.
446.
447.
448.
449.
450.
451.
452.
453.
454.
455.
456.
457.
458.
459.
460.
461.
462.
463.
464.
465.
466.
467.
468.
469.
470.
471.
472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.
479.
480.
481.
482.
483.
484.
485.
486.
487.
488.
489.
490.
491.
492.
493.
494.
495.
496.
497.
498.
499.

Rzymkowice
Rzymkowice
Rzymkowice
Rzymkowice
Rzymkowice
Rzymkowice
Rzymkowice
Rzymkowice
Rzymkowice
Rzymkowice
Rzymkowice
Rzymkowice
Rzymkowice
Rzymkowice
Rzymkowice
Rzymkowice
Rzymkowice
Rzymkowice
Rzymkowice
Rzymkowice
Rzymkowice
Rzymkowice
Rzymkowice
Rzymkowice
Rzymkowice
Rzymkowice
Rzymkowice
Rzymkowice
Rzymkowice
Rzymkowice
Rzymkowice
Rzymkowice
Rzymkowice
Rzymkowice
Rzymkowice
Rzymkowice
Rzymkowice
Rzymkowice
Rzymkowice
Rzymkowice
Rzymkowice
Stara Jamka
Stara Jamka
Stara Jamka
Stara Jamka
Stara Jamka
Stara Jamka
Stara Jamka
Stara Jamka
Stara Jamka
Stara Jamka
Stara Jamka
Stara Jamka
Stara Jamka
Stara Jamka
Stara Jamka
Stara Jamka
Stara Jamka

Kapliczka w polu
Karczma ob. Dom (w trakcie remontu)
Piekarnia ob. Dom
Szkoła
Straż pożarna
Sklep i dom
Ślusarnia
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom i stodoła
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Szkoła
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom (w trakcie remontu)?
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom

41
21
7
48
144
85
4
5a
9
16
17
19
25
26
28
30
35
37
39
43
47
50
56
58
59
61
66a
67
68
70
76
84
85
86
87
88
96
98
99
92
23
2
4
5
5a
8
9
10
12
19
20
22
22a
25
26
34a
35
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500.
501.
502.
503.
504.
505.
506.
507.
508.
509.
510.
511.
512.
513.
514.
515.
516.
517.
518.
519.
520.
521.
522.
523.
524.
525.
526.
527.
528.
529.
530.
531.
532.
533.
534.
535.
536.
537.
538.
539.
540.
541.
542.
543.
544.
545.
546.
547.
548.
549.
550.
551.
552.
553.
554.
555.
556.
557.

Stara Jamka
Stara Jamka
Stara Jamka
Stara Jamka
Stara Jamka
Stara Jamka
Stara Jamka
Stara Jamka
Stara Jamka
Stara Jamka
Stara Jamka
Stara Jamka
Stara Jamka
Stara Jamka
Stara Jamka
Stara Jamka
Stara Jamka
Stara Jamka
Stara Jamka
Stara Jamka
Ścinawa Mała
Ścinawa Mała
Ścinawa Mała
Ścinawa Nyska
Ścinawa Nyska
Ścinawa Nyska
Ścinawa Nyska
Ścinawa Nyska
Ścinawa Nyska
Ścinawa Nyska
Ścinawa Nyska
Węża
Węża
Węża
Węża
Węża
Węża
Węża
Węża
Węża
Węża
Węża
Węża
Węża
Węża
Węża
Węża
Węża
Węża
Węża
Węża
Węża
Węża
Węża
Węża
Węża
Węża
Wielkie Łąki

Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom (budynku nie zlokalizowano)
Dom
Stodoła
Dom
Dom
Dom
Dom
Stajnia dworska
Plebania
Kaplica św. Józefa (budynku nie zlokalizowano)
Dom
Brama w ogrodzeniu kościoła filialnego (dolna)
Brama w ogrodzeniu kościoła filialnego (górna)
Ogrodzenie kościoła filialnego
Kapliczka św. Piotra i Pawła w Zespole Kalwarii
Stacje drogi krzyżowej w Zespole Kalwarii
Studnia w Zespole Kalwarii
Dom Kultury
Dom (budynku nie zlokalizowano)
Kościół filialny p.w. św. Nikazego
Kapliczka
Kapliczka
Kapliczka
Kapliczka
Kapliczka
Kapliczka w polu (budynku nie zlokalizowano)
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom (w trakcie remontu)?
Dom
Dom
Stodoła
Spichlerz w zespole folwarcznym

35a
37
38
39
41
42
43
47
49
53
57
58
62
66
66
70
70a
73
76
ul. Klasztorna

2

ul. Klasztorna
ul. Nyska
ul. Nyska
ul. Nyska

14

ul. Nyska
ul. Nyska

21
32
8
33
44
56
71
7
11
24
26
28
37
43
45
48
54
40
65
69
77
79
81
97
99
22
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558.
559.
560.
561.
562.
563.
564.
565.
566.
567.
568.
569.
570.
571.
572.
573.
574.
575.
576.
577.
578.
579.
580.
581.
582.
583.
584.
585.
586.
587.
588.
589.
590.
591.
592.
593.
594.
595.
596.
597.
598.
599.
600.
601.
602.
603.
604.
605.
606.
607.
608.
609.
610.
611.
612.
613.
614.
615.

Wielkie Łąki
Wielkie Łąki
Wielkie Łąki
Wielkie Łąki
Wielkie Łąki
Wielkie Łąki
Wielkie Łąki
Wielkie Łąki
Wielkie Łąki
Włodary
Włodary
Włodary
Włodary
Włodary
Włodary
Włodary
Włodary
Włodary
Włodary
Włodary
Włodary
Włodary
Włodary
Włodary
Włodary
Włodary
Włodary
Włodary
Włodary
Włodary
Włodary
Włodary
Włodary
Włodary
Włodary
Włodary
Włodary
Włodary
Włodary
Włodary
Włodary
Włodary
Włodary
Włodary
Włodary
Włodary
Włodary
Włodary
Włodary
Włodary
Włodary
Włodary
Włodary
Włodary
Włodary
Włodary
Włodary
Włodary

Brama w zespole folwarcznym
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Bramka z fragmentem muru przy Kościele
Plebania
Kapliczka słupowa
Kapliczka słupowa
Kapliczka słupowa
Kapliczka słupowa
Kapliczka słupowa
Kapliczka słupowa
Kapliczka
Kapliczka słupowa
Bukaciarnia w zespole folwarcznym
Cielętnik w zespole folwarcznym
Magazyn w zespole folwarcznym
Szkoła
Remiza strażacka
Stara karczma
Karczma
Dom
Stodoła
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Stodoła
Dom
Dom
Dom
Przedszkole
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom

5
7
8
10
12
15
16
21
ul. Szkolna
ul. Szkolna
ul. Leśna
ul. Szkolna
ul. Parkowa
ul. Lipowa
ul. Szkolna
ul. Szkolna
ul. Szkolna
ul. Leśna
ul. Szkolna
ul. Szkolna
ul. Szkolna
ul. Szkolna
ul. Szkolna
ul. Leśna
ul. Leśna
ul. Leśna
ul. Leśna
ul. Leśna
ul. Leśna
ul. Leśna
ul. Leśna
ul. Leśna
ul. Szkolna
ul. Szkolna
ul. Szkolna
ul. Pocztowa
ul. Nyska
ul. Nyska
ul. Lipowa
ul. Lipowa
ul. Lipowa
ul. Lipowa
ul. Lipowa
ul. Parkowa
ul. Parkowa
ul. Nyska
ul. Nyska
ul. Szkolna
ul. Szkolna
ul. Szkolna
ul. Szkolna
ul. Leśna
ul. Leśna
ul. Leśna
ul. Leśna
ul. Leśna

2
49
23
26
1
20
22
32
58
4a
4a
4a
1
14
1
63
63
55
47
31
23
7
5
61
57
53
5,7,9,1
1
6
15a
8
18
20
30
4
7
7
3
18
20
22
46
24
30
34
46
48
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Włodary
Dom
Włodary
Dom
Włostowa
Spichlerz przy młynie
Włostowa
Stodoła
Źródło – Urząd Miejski w Korfantowie.

ul. Leśna
ul. Leśna

616.
617.
618.
619.

Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów
nie zapewnia ochrony obiektom ujętym w gminnej ewidencji zabytków, położonym we
wsi Niesiebędowice, Piechocice, Pleśnica, Przechód, Przydroże Małe, Przydroże
Wielkie, Puszyna, Rączka, Rynarcice, Rzymkowice, Stara Jamka, Ścinawa Mała,
Ścinawa Nyska, Węża, Wielkie Łąki, Włostowa i Włodary oraz niektórych
(pojedynczych) obiektów położonych na obszarze miasta Korfantów oraz wsi Gryżów
i Kuźnica Ligocka. Zakres i zasady ochrony obiektów, ujętych w gminnej ewidencji
zabytków, należy bezzwłocznie zaktualizować (po dokonaniu weryfikacji listy obiektów
ujętych w gminnej ewidencji zabytków wymagających rzeczywistej ochrony ze względu na
walory kulturowe, artystyczne, historyczne lub naukowe) poprzez sporządzenie zmiany ww.
planu miejscowego lub też nowych planów zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z
wymogami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami.
Jak stwierdzono powyżej w gminnej ewidencji zabytków ujęto 665 obiektów, w tym 46
obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz 619 obiektów, które powinny podlegać
ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Obowiązujący plan miejscowy zapewnia ochronę około 44% ogólnej liczny obiektów ujętych
w gminnej ewidencji zabytków. Około 500 obiektów ujętych w gminnej ewidencji
zabytków to domy mieszkalne. Na obszarze gminy zlokalizowanych jest łącznie ok.
2200 budynków mieszkalnych, wśród których 23% stanowią budynki ujęte w gminnej
ewidencji zabytków. W tym świetle udział budynków proponowanych do objęcia
ochroną konserwatorską na podstawie ustaleń planu miejscowego ocenia się jako
bardzo duży. W niektórych wsiach gminy liczba budynków mieszkalnych ujętych w gminnej
ewidencji zabytków, w stosunku do ogólnej liczby budynków w miejscowości, jest jeszcze
większa. Uwzględniając skutki realizacji obowiązującego planu miejscowego oraz
zróżnicowany stan technicznych budynków ujętych w gminnej ewidencji zabytków,
ich liczne ich przebudowy, których skutkiem jest utrata walorów kulturowych,
postuluje się dokonanie aktualizacji gminnej ewidencji zabytków w celu weryfikacji
listy obiektów, które powinny podlegać ochronie konserwatorskiej na podstawie
ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie zbytków i opiece nad zabytkami Rada Miejska w
Korfantowie opracowała i przyjęła uchwałą XV/87/07 z dnia 30.10.2007r. „Gminny program
opieki nad zabytkami na lata 2007-2011”.
2.4. OCHRONA ZABYTKÓW RUCHOMYCH
O wartościach kulturowych obszaru gminy świadczą także istniejące tutaj zabytki ruchome
reprezentowane przez krzyże pokutne oraz figury świętych. Znajdują się one w mieście
Korfantów oraz we wsiach Rynarcice i Pleśnica.
TABELA 29
GMINA KORFANTÓW - Wykaz zabytków ruchomych, stan 2009r.
lp.
miejscowość
1 Korfantów
2

Korfantów

lokalizacja
Przy skrzyżowaniu ulic
Prudnicka – Kościuszki
Elewacja budynku
remizy strażackiej

adres

obiekt
krzyż pokutny

Ul. Kościuszki

Płasko rzeźbione elementy dekoracji
elewacji

56
58
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3 Pleśnica
Kaplica
Madonna z dzieciątkiem
4 Rynarcice
Cmentarz parafialny
krzyż pokutny
Źródło – Wojewódzka Służba Ochrony Zabytków – opracowanie własne M.O.

2.5. OCHRONA DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ
Na obszarze gminy Korfantów obecnie nie ustanowiono dla żadnego obiektu lub terenu
prawnej ochrony dóbr kultury współczesnej. Dla określenia zbioru współczesnych dóbr
kultury, które z definicji ustawowej nie są zabytkami, przyjęto zasadę, że za dzieła
traktowane są wartościowe przejawy materialnej działalności człowieka, które stanowią
świadectwo minionej epoki. Te obiekty z czasem mogą także stać się zabytkami.
Zarówno na obszarze miasta jaki i terenach wiejskich gminy Korfantów obiekty, które można
zaliczyć do dóbr kultury współczesnej, nie występują.
2.6. OCHRONA UKŁADÓW URBANISTYCZNYCH I RURALISTYCZNYCH ORAZ
ZESPOŁÓW ZABUDOWY HISTORYCZNEJ STRUKTURY OSADNICZEJ
Ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze gminy Korfantów oparta jest o przepisy prawa
ustawowego i lokalnego-miejscowego tzn. występują obszary wpisane do rejestru zabytków
oraz obszary objęte ochroną na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Brak jest tutaj obszarów objętych ochroną na podstawie prawa
międzynarodowego tzn. brak jest obszarów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa
oraz ustanowionych Pomników Historii.
2.6.1. Obszary i tereny ujęte w rejestrze zabytków
Podstawowymi obszarami wpisanym do rejestru zabytków nieruchomych na obszarze gminy
są:
 zespół zamkowo-parkowy w Korfantowie;
 zespół kościoła odpustowego „Na Szwedzkiej Górce” wraz z drogą krzyżową w
Przydrożu Małym;
 zespół pałacowo - parkowy w Przydrożu Małym;
 park w Przydrożu Wielkim;
 staromiejski układ lokacyjny - osiedle zabytkowe w Ścinawie Nyskiej (układ
urbanistyczny).
2.6.2. Obszary i tereny objęte ochroną na podstawie prawa miejscowego
W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Korfantów
wprowadzono ochronę niektórych obszarów, ustanawiając strefę:
–
A, ścisłej ochrony konserwatorskiej - dla zabytkowego zespołu zamkowego w
Korfantowie (wpisanego do rejestru zabytków) wraz ze średniowiecznym układem
urbanistycznym;
– B, ochrony konserwatorskiej - dla przyległej do zamku części parku krajobrazowego i
dawnego centrum wsi, zawartego pomiędzy zespołem zamkowym, a kościołem i
genetyczną wsią „Korfantów”.
Ponadto plan zapewnia ochronę konserwatorską niektórych zespołów zabudowy, w tym:
– zespołowi kościelnemu kościoła odpustowego „Na Szwedzkiej Górce”;
– zespołowi folwarcznemu z parkiem krajobrazowym w Przydrożu Małym.
W obowiązującym planie miejscowym nie ustalono stref ochrony zabytków archeologicznych
typu W i oraz obserwacji archeologicznej typu OW pomimo tego, że były one proponowane
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w pierwotnej wersji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy:
– OW, obserwacji archeologicznej, dla obszaru nawarstwień kulturowych w granicach
strefy B, ochrony konserwatorskiej ustalonej dla miasta KORFANTÓW;
– OW, obserwacji archeologicznej, w granicach strefy B, ochrony konserwatorskiej,
zabytkowego układu wsi ŚCINAWA MAŁA;
– OW, obserwacji archeologicznej, dla wsi Myszowice, Kuropas, Przechód, Rączka, Węża i
Wielkie Łąki;
– W, ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych, dla wsi Myszowice, Kuropas,
Włostowa, Stara Jamka, Włodary i Wielki Łąki.
Postulowanie tak szerokiej ochrony dla terenów wsi Myszowice, Kuropas, Przechód,
Włostowa, Stara Jamka, Włodary i Wielkie Łąki nie znajduje uzasadnienia merytorycznego,
bowiem wartość archeologiczną tych obszarów nie potwierdza ilość, ani też jakość
dotychczasowych odkryć archeologicznych i zabytków nieruchomych.
W obowiązującym planie miejscowym nie ustalono także ochrony zabytkowych układów
ruralistycznych lub zespołów zabudowy, a także ochrony krajobrazu kulturowego (typu K)
pomimo tego, że taką politykę przestrzenną proponowano w studium uwarunkowań I
kierunków zagospodarowania przestrzennego dla następujących terenów:
– zespół pałacowo-parkowy oraz zespół kościoła odpustowego w PRZYDROŻU MAŁYM, w
granicach postulowanej strefy B, ochrony konserwatorskiej;
– obszar miasta KORFANTÓW, w granicach strefy A, ścisłej ochrony konserwatorskiej,
oraz strefy B, ochrony konserwatorskiej.

3. PROJEKTOWANE FORMY OCHRONY WALORÓW KULTUROWYCH
Identyfikacja zasobów kulturowych gminy Korfantów pozwala stwierdzić, że na jej obszarze
ochroną prawną objęte są głównie obiekty zabytkowe (zabytki archeologiczne, zabytki
nieruchome oraz zabytki ruchome), zespoły budowlane oraz zabytkowe założenia
urbanistyczne. Zachowane założenia ruralistyczne, wykazujące cechy zabytkowe, nie są
objęte ochroną na podstawie planu miejscowego. W celu określenia potrzeb ochrony
zachowanych układów ruralistycznych, wykazujących cechy zabytkowe, na potrzeby
niniejszego studium przeprowadzono analizę ich walorów.
3.1. STRUKTURA I TYPY PRZESTRZENNE JEDNOSTEK OSADNICZYCH GMINY
3.1.1. Historyczna struktura przestrzenna osadnictwa
W skład dzisiejszej sieci osadniczej gminy Korfantów wchodzi miasto oraz 23 wsie, które
łącznie z przysiółkami tworzą 28 miejscowości. Pierwsze źródła pisane, donoszące o
istnieniu osad w obecnych granicach administracyjnych gminy Korfantów pochodzą z
okresu wczesnośredniowiecznego i średniowiecznego. Donoszą one o istnieniu na obszarze
dzisiejszej gminy następujących osad:
1) Ścinawa Nyska (Steinsdorf) – 1226 r. (1284r.);
2) Ścinawa Mała (Stinavia) - 1235 - 1236r. (Steinau);
3) Pleśnica (Plesschnitz) - 1235 r.;
4) miasto Korfantów – 1278 r., (1335 r.) Pierwotna nazwa osady to Hurtlanth
lub Hurthland; w wielu dokumentach w stosunku do miasta używano także
określeń: Fredland, Fredelant, Fredlandt, Fridland, Freijland, Stadt
Friedland oraz Friedland. Z czasem nazwa ta uległa potocznemu
spolszczeniu i równolegle z wariantem niemieckim używano gwarowego :
Ferląd, Ferlondt, Frydląd, Fryląd, najczęściej zaś Fyrląd. W 1946 r., nazwę
miasta przemianowano na Korfantów (na cześć Wojciecha Korfantego);
5) Gryżów (Grisow) - 1284 r. (Greisau);
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6) Rynarcice (Rinarcici) - 1284 r. (Rennersdorf);

7) Jegielnica (Jäglitz) - 1285 r. (Kleindorf);
8) Włodary (Villa Wlokmari) - 1284 r.(Volkmannsdorf);
9) Węża (Prakindorph) – ok. 1300 r. (Prockendorf);
10) Kuropas (Korpitz) – I poł. XIII w. (nazwa jej pochodzi prawdopodobnie od
prześmiewnego określenia ludzi zajmujących się hodowlą (pasieniem) kur.
( Korndorf);
11) Myszowice - poł. XIII w. (Mauschdorf);
12) Przydroże Wielkie (Predros lub Snellindorph) – 1300 r. Etymologia nazwy
wskazuje, że była to osada leżąca przy drodze (Gross-Schnellendorf);
13) Puszyna (Pussina) – ok. 1300 r. – XIII w. (Puschine, Erlenburg);
14) Stara Jamka (Polnisch Jamke) - ok. 1300r. - XIII w. (Heinrichshof);
15) Przydroże Małe (Snellindorf) – ok. 1300r. - XIII w. (Klein-Schnellendorf);
16) Przechód (Psychod) – 1311 r. (Waldfurt);
17) Niesiebędowice - poł. XIII w. (nazwa wioski, lokowanej na prawie
niemieckim w 1300 r. pochodzi od nazwiska Niesiebąd, znanego na
Śląsku już w 1204 r. (Nüssdorf));
18) Rączka (Ranisch) - 1364 r. – 1379 r.;
19) Piechocice (Pechoczicz) - 1383 r. (1412r.) (Piechotzütz, Bauerngrund);
20) Pleśnica (Plischwitz) – 1410 r. (Fuschberg);
21) Włostowa (Vlost) - 1425 r. (Floste, Woistrasch).
Dane te wskazują, że osadnictwo na obszarze dzisiejszej gminy rozwinęło się szybko i na
dużą skalę, a dotyczyło w pierwszej kolejności obszaru Płaskowyżu Głubczyckiego (ze
względu na urodzajne gleby), a nieco późnij centralnej części gminy (gdzie gleby są nieco
słabsze).
Od XVI do początku XIX wieku, w okresie późnofeudalnym i wczesnokapitalistycznym,
prawie ostatecznie wykształciła się dzisiejsza sieć osadnicza gminy. To okres
powstawania w gminie także nowych form zespołów zabudowy tj. folwarków, przysiółków
we wsiach powstałych
wcześniej oraz kolonii fryderycjańskich. Formy przestrzenne
typowe dla gospodarki folwarczno - pańszczyźnianej (okres późnofeudalny) i okresu
kapitalizmu reprezentują wsie :
22) Rzymkowice (Rzenkhowitz) - 1534 r. (wieś pierwotnie nazywała się
Rzędkowice od nazwy osobowej Rządek, co znaczyło: potomkowie,
poddani Rzędka (Ringwitz);
23) Borek (Leopolsdorf) - 1757 r.;
24) Ulianówka - 1799 r.;
25) Kuźnia Ligocka (Ellguth-Hammer) – XVIII – XIX w.;
26) Wielkie Łąki – poł. XIX w. (Hillersdorf).
3.1.2. Morfologiczne typy przestrzenne osad
Wytworzone w historycznym procesie rozwoju struktury i formy osadnictwa na
obszarze gminy Korfantów charakteryzują się wieloma cechami wspólnymi, wyrażającymi
podobne mechanizmy procesów rozwojowych. Większość zachowanych do dzisiaj form
osadniczych to efekt komasacji gruntów w XIX wieku, kiedy to dokonywano wymiany
zabudowy drewnianej na murowaną. Na obszarze
gminy
Korfantów wyróżniono
następujące morfologiczne typy układów przestrzennych osad:
 urbanistyczne (miejskie):
– średniowieczny układ urbanistyczny – reprezentowany przez Korfantów oraz
Ścinawę Małą;
 ruralistyczne (wiejskie):
– łańcuchówka – Włodary oraz Przydroże Wielkie i Rynarcice;
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–
–
–
–

owalnica – reprezentowana przez wieś Węża i Gryżów (Ścinawa Mała);
ulicówka – Jegielnica, Pleśnica, Rączka, Niesiebędowice, Kuropas, Wielkie Łąki,
Piechocice, Stara Jamka, Rzymkowice oraz przysiółek Włostowej – Wojstraż,
przysiółek Przechodu – Kozówka oraz Korfantowa – Ulianówka;
folwark – Przydroże Małe, Puszyna, Myszowice i Kuźnica Ligocka;
rzędówka – Borek.

Pomimo przynależenia wsi do tego samego morfologicznego typu układu przestrzennego
można zauważyć znaczące różnice w układzie zabudowy, wynikające z ukształtowania
terenu, pierwotnej wielkości wsi oraz jej położenia w stosunku do cieku wodnego.
Generalną zasada jest, że wsie liczące pierwotnie więcej niż 20 zagród kmiecych do dzisiaj
zachowały układy czytelniejsze, a w mniejszych łatwiej układ zabudowy uległ zatarciu w
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historycznym ich rozwoju. Obecnie większość wsi ma układy przestrzenne bardziej
skomplikowane, złożone z kilku dających się wyodrębnić zespołów zabudowy o
jednorodnych cechach przestrzennych, pochodzących z różnych okresów ich rozwoju
historycznego, ale wiele z nich zachowało genetyczne (pierwotne) formy przestrzenne.
ZAŁOŻENIE URBANISTYCZNE MIASTA ŚREDNIOWIECZNEGO – zachowane w mieście
Korfantów oraz wsi Ścinawa Mała.
Układ urbanistyczny najstarszej części Korfantowa nie wskazuje na zabudowę planową, a
jego czworoboczny rynek jest typowy, taki jak w większości miast śląskich. Miasteczko
założone zostało prawdopodobnie obok już istniejącej wsi Friedland w 1278 roku (1335 r.).
Stąd też przypuszczenie, że rynek, jako centralna część miasta, pierwotnie leżał po jego
południowo-zachodniej stronie, bliżej Placu Zamkowego. Węzeł komunikacyjny miasta
znajdował się przy Placu Kościelnym, obok stojącego tam kościoła parafialnego p.w. Świętej
Trójcy. Pomiędzy Placem Kościelnym a rynkiem, na wschód od ul. Zamkowej, usytuowany
był Plac Młyński (Mühlplatz), zawdzięczający swoją nazwę stojącemu tu już od wieków
młynowi miejskiemu. Oprócz czterech placów miasteczko posiadało 14 ulic: Opolską,
Ścinawską, Zamkową, Garncarską, Michała, Burghausa, Szkolną, Parkową, Poprzeczną,
Więzienną, Ogrodową, Przy kanale i Tylną. Północno-wschodnia część miejscowości
wcześniej była samodzielną gminą "Korfantów-wieś" i dopiero w 1867 roku połączona
została z miasteczkiem w jedną administracyjną całość. Ulianówka, wieś założona w 1799
roku przez ówczesnego właściciela Korfantowa i nazwana na cześć jego córki Julii, z dniem
1 stycznia 1998 r. została przyłączona do Korfantowa. Plan miasta średniowiecznego jest
regularny. Centralne miejsce zajmuje prostokątny rynek wytyczony na osi wschód - zachód.
Pierwotnie miasto posiadało tylko 5 bloków zabudowy przyrynkowej (po dwa na dłuższych
bokach rynku i po jednym na krótszych). Z rynku główne ulice wychodziły ze środka
pierzei zachodniej i północnej, a w południowej i wschodniej z narożnika. Południowy i
zachodni blok zabudowy przylegał bezpośrednio do doliny Ścinawy Niemodlińskiej i
obwiedziony był ulicą obwodową, a północny przylegał do zabudowy zamku. W
średniowiecznym układzie przestrzennym miasta dominuje zamek usytuowany za
północnym kwartałem zabudowy przyrynkowej. Kościół został usytuowany pomiędzy
zabudową wsi Korfantów, a średniowiecznym układem miejskim i zamkiem. Do dzisiaj
zachował się zespół zamkowy z parkiem krajobrazowym oraz przyległy do niego układ
przestrzenny miasta średniowiecznego, a także późniejsze przedmieścia miasta, obecnie
usytuowane wzdłuż drogi na Białą i Opole. Znacznie przekształcona została zabudowa,
istniejącej wcześniej niż miasto, dawnej wsi (przy drodze na Włostową). Wszystkie, wyżej
opisane, historyczne elementy struktury przestrzennej miasta Korfantów powinny zostać
poddane ochronie. Stopień wprowadzenia rygorów ochronnych powinien być dostosowany
do rzeczywistej wartości kulturowej i historycznej planu oraz zabudowy.
Drugi urbanistyczny układ miasta średniowiecznego reprezentuje wieś Ścinawa Mała. W
planie dzisiejszego układu urbanistycznego widoczny jest wczesnośredniowieczny plan wsi
owalnicy, z wyraźnym przebiegiem wrzecionowato wygiętych dróg okalających wewnętrzny
plac wiejski tzw. nawsie. Wzrost znaczenia i rozwój wsi przyczynił się do przekształcenia
układu ruralistycznego w układ urbanistyczny osady targowej. Po wschodniej stronie zbiegu
wrzecionowatych ulic, usytuowano rynek otaczając go zwartymi pierzejami zabudowy bloku
południowego, wschodniego i północnego. Ten układ urbanistyczny rozwijał się w kierunku
południowym, gdzie na wzniesieniu usytuowany został kościół. Liczba zachowanych tutaj
obiektów zabytkowych nie jest imponująca (zaledwie 7 obiektów, a łącznie ze Ścinawą
Nyską 12 obiektów), ale interesująca jest kompozycja układu przestrzennego, a także
malowniczy krajobraz. Z tego względu oraz biorąc pod uwagę możliwość rozwoju turystyki i
wypoczynku (w oparciu o planowany zbiornik retencyjny), postuluje się poddanie układu
zabudowy ochronie konserwatorskiej.
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ŁAŃCUCHÓWKA – jest układem ruralistycznym typowym dla wsi usytuowanych w
południowo – zachodniej części obszaru gminy. Na obszarze województwa opolskiego jest
on spotykany wyłącznie w Górach Opawskich, szczególnie w strefie przygranicznej z
Czechami. Ten układ zabudowy charakterystyczny jest dla wsi Włodary, położonej w
obrębie Wału Niemodlińskiego, ale także dla wsi Przydroże Wielkie i Rynarcice, położonych
na skraju Płaskowyżu Głubczyckiego. Układ ten typowy jest dla terenów górskich oraz
podgórskich, na których pagórkowate ukształtowanie terenu i dostęp do wody nie sprzyja
powstaniu zwartego osadnictwa. Na obszarze gminy Korfantów doskonałym jego przykładem
są Włodary. Łańcuchówka składa się z szeregu zagród ustawionych po obu stronach drogi
wiejskiej, biegnącej dnem doliny cieku wodnego, wzdłuż której usytuowane są nieregularne,
z rzadka rozrzucone na suchych kępach terenów zagrody lub niewielkie skupiska zagród.
Pomiędzy nimi usytuowane są pola i sady, przynależne zagrodom. Ukształtowanie drogi
wiejskiej całkowicie podporządkowane jest ukształtowaniu terenu i przebiegowi cieku
wodnego. Ten układ ruralistyczny należy zaliczyć do mało odpornych na zmiany
przestrzenne, wynikające głównie z rozwoju demograficznego wsi. Skutkuje on bowiem
uzupełnianiem luk pomiędzy zabudową. Nowa zabudowa, sytuowana z reguły na terenach
o gorszych warunkach gruntowo-wodnych (pierwotnie niezabudowanych), przeważnie
kształtowana jest w sposób dowolny. W stosunku do wielkości ww. wsi liczba obiektów
zabytkowych jest znaczna, szczególnie we Włodarach. Ze względu na malowniczość
zabudowy i krajobrazu kulturowego szczególnie wysoko ocenia się Włodary i Przydroże
Wielkie.
OWALNICA – jest stosunkowo rzadko spotykanym układem ruralistycznym na obszarze
gminy Korfantów, chociaż w województwie opolskim występuje powszechnie w południowej i
południowo-zachodniej jego części. Na obszarze gminy ten typ morfologiczny związany z
wysokiej jakości glebami Płaskowyżu Głubczyckiego, charakterystyczny jest dla wsi
rolniczych południowej części gminy. Reprezentuje go Węża, Gryżów i Ścinawa Mała,
będące lokowanymi wsiami regularnymi, kmiecymi. W okresie lokowania były dużymi
osadami, liczącymi więcej niż 20 kmieci i zagrodników (każda). Owalnica jest reliktem
osadnictwa wczesnośredniowiecznego, związanego z intensywnym rozwojem rolnictwa na
obszarze zajętym przez Słowian.
Jest układem ruralistycznym typu zamkniętego,
przystosowanym do łatwej obronny (typ wsi obronnej). Siedlisko wsi złożone jest z dwu
zwarcie zabudowanych krótkich szeregów zagród, usytuowanych wokół
wygiętych
wrzecionowato dróg, okalających ogólnodostępny wewnętrzny plac tzw. „nawsie”, na którym
przeważnie usytuowany był staw (Gryżów) lub kościół (Węża). Układ zabudowy siedliska
wsi jest bardzo regularny. Na wąskich parcelach, o kształcie wydłużonego prostokąta
przylegającego krótszym bokiem do nawsia, zabudowa sytuowana jest na rzucie litery „L”
(rzadziej „U”). Budynki mieszkalno-gospodarcze o rzucie prostokątnym, sytuowane są
szczytem do nawsia. Przestrzeń podwórzy zamykają z reguły przestronne stodoły,
najczęściej stykające się ścianami, co ułatwiało dawniej obronę wsi. Zwarty pas stodół,
oddzielających zagrody od sadów i pól usytuowanych na nimi, do dzisiaj zachował się w
Węży. Nawsie, stanowiące najważniejszy plac publiczny oraz wrzecionowato wygięte drogi
wokół niego, dzisiaj czytelne są tylko w planie i przestrzeni wsi Węża. Na przestrzeni
historycznego rozwoju Gryżowa nawsie zostało zabudowane (zabudową zagrodników –
biednych chłopów), przez co jego kształt i usytuowanie zostały zatarte w planie i przestrzeni,
a funkcja placu publicznego została utracona (przeważnie bezpowrotnie). Niewielka liczba
obiektów zabytkowych nie przesądza o braku wartości kulturowej układu zabudowy.
Proponuje się w granicach genetycznego układu przestrzennego wsi zachować jednolite
cechy zabudowy (tzn. zachować historyczne zasady jej sytuowania i kształtowania) oraz
dążyć do zwiększenia udziału przestrzeni publicznych w obrębie historycznego nawsia
(szczególnie we wsi Węża).
ULICÓWKA – jest układem przestrzennym najczęściej spotykanym w gminie Korfantów,
charakterystycznym głównie dla wsi rolno-robotniczych, położonych w centralnej i północnej
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części jej obszaru. Jest to układ powszechnie spotykany w centralnej, wschodniej i północnej
części województwa opolskiego, gdzie występują wielkopowierzchniowe kompleksy leśne.
Ulicówka przyjmuje tutaj dwie różne formy, uzależnione od miejsca usytuowania wsi.
Pierwsza forma to wieś usytuowana przy prosto wytyczonej drodze, niezależnej od
ukształtowania terenu, reprezentowana przez Ścinawę Nyską, Jegielnicę, Pleśnicę, Rączkę,
Niesiebędowice, Kuropas, Wielkie Łąki, Piechocice, Starą Jamkę, Rzymkowice oraz
przysiółek Włostowej - Wojstraż,
przysiółek Przechodu - Kozówka, a także przysiółek
Korfantowa – Ulianówka. Druga forma obejmuje wsie usytuowane na granicy wilgotnego dna
doliny cieków wodnych, zajętego przez łąki i pastwiska, a suchych wyniosłości terasy
nadzalewowej. Tę formę reprezentuje Włostowa i Przechód. Generalnie ulicówki są to wsie
nieregularne, kmiece, a nieliczne pierwotnie powstały jako ulicówki kmiece z folwarkiem
(Niesiebędowice, Pleśnica, Stara Jamka i Włostowa). Zabudowa folwarczna zachowała się w
nich w niewielkim stopniu lub w ogóle, ale w planie wsi widoczne jest jej usytuowanie.
Wszystkie wsie charakteryzują się ulicowym układem zabudowy złożonym z dwu zwarcie
zabudowanych, krótkich (0,5-2km) szeregów domów (zagród), usytuowanych najczęściej po
obu stronach drogi, rzadziej wzdłuż dróg biegnących po jednej lub dwu stronach rzeki, jak w
przypadku Przechodu, Włostowej i Jegielnicy. Wszystkie wsie gminy powstały jako
niewielkie osady, liczące do 20 kmieci. Niektóre z nich, na przestrzeni wieków, rozwinęły
się znacznie (Przechód, Włostowa), inne tak jak Jegielnica czy Rączka, do dzisiaj są
wsiami o niewielkiej liczbie zagród (posesji). Układ zabudowy siedliska wsi jest bardzo
regularny. Zabudowa na parcelach sytuowana jest na rzucie litery „L” (rzadziej „U”). Budynki
mieszkalno-gospodarcze o rzucie prostokątnym, sytuowane są szczytem do ulicy wiejskiej.
Przestrzeń podwórza zamyka (tylko niekiedy przestronna) stodoła, sytuowana kalenicą
równolegle do drogi. Jedynie w planie wsi Rączka zachował się wewnętrzny plac (nawsie),
na którym usytuowano kaplicę, świadczący o jej pierwotnym układzie ulicówki placowej.
Dzisiaj wartość kulturowa wsi zależna jest od stopnia zachowania historycznego układu oraz
jego nasycenia obiektami zabytkowymi (ujętymi w rejestrze zabytków oraz w gminnej
ewidencji zabytków). Wysokie walory kulturowe (i jednocześnie krajobrazowe) zachowała
wieś PRZECHÓD i jej przysiółek Kozówka, wyróżniające się spośród innych liczbą obiektów
zabytkowych (podobną jak w mieście Korfantów), a także specyficznym, malowniczym
usytuowaniem zabudowy wzdłuż dróg biegnących po obu stronach Ścinawy Niemodlińskiej.
Ochrona walorów kulturowych i krajobrazowych tej wsi jest istotna także ze względu na
położenie w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie oraz możliwość
rozwoju rekreacji i wypoczynku świątecznego. Jednolitymi cechami zabudowy oraz znaczną
liczbą obiektów zabytkowych
wyróżniają się także RZYMKOWICE. Układy ulicowe
pozostałych wsi, pomimo znacznej liczby obiektów zabytkowych, nie posiadają większych
walorów kulturowych i krajobrazowych.
FOLWARK – jest nieco późniejszą pod względem genezy i odmienną formą przestrzenną
osad, powstałą z reguły po XVI wieku. Układy te na obszarze gminy Korfantów zajmują
głównie centralną jej część, a w województwie opolskim dominują w południowo-zachodniej i
północnej jego części. Folwarki były sytuowane na terenach wcześniej nie zaludnionych, o
warunkach rolniczych dużo mniej korzystnych niż w południowej części gminy (na
Płaskowyżu Głubczyckim). Jako folwark powstała wieś Przydroże Małe, Puszyna,
Myszowice i Kuźnica Ligocka (najmłodszy folwark). Zabudowa folwarczna, lokalizowana
na gruntach feudałów, składa się z budynków gospodarczych i często rezydencji
właściciela z towarzyszącym mu parkiem. Do dziś zachowały się zabudowanie folwarczne z
pałacem i parkiem w Przydrożu Małym oraz zabudowania folwarczne z dworem z
pozostałościami parku w Myszowicach. W późniejszym czasie folwarki "obrastały"
zabudową wiejską, robotników rolnych, przeważnie przebierającą formę prostej ulicówki. Te
dwa odrębne zespoły zabudowy (folwarku i wsi ulicówki) zachowały się do dzisiaj w
Myszowicach, Przydrożu Małym i Puszynie. Najmłodszy folwark, w Kuźnicy Ligockiej, nie
zachował się ani w przestrzeni, ani też nie jest widoczny w planie. W XVIII wieku w
niektórych wsiach, o starszym pochodzeniu (średniowiecznych), sytuowano folwarki w
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obrębie siedliska wsi lub też folwarki samotnicze. Tak powstał folwark w Wielkich Łąkach,
Włodarach, Starej Jamce i (prawdopodobnie) w Niesiebędowicach oraz dwór z parkiem w
Przydrożu Wielkim. Liczba obiektów zabytkowych stanowi o tym, że zachowany układ
zabudowy folwarku wraz z pałacem i towarzyszącą zielenią w Przydrożu Małym, dwór z
parkiem Przydrożu Wielkim i zabudowę folwarczną w Myszowicach należy poddać ochronie
konserwatorskiej obejmującej zachowany, zabytkowy zespół zabudowy.
RZĘDÓWKA KOLONIZACYJNA – stosunkowo rzadko występująca na obszarze
województwa opolskiego, spotykana głównie w sąsiedztwie wielkopowierzchniowych
kompleksów leśnych, na obszarze gminy jest reprezentowana tylko przez wieś Borek. Jest to
XVIII wieczna kolonia fryderycjańska, posiadająca pierwotnie funkcję rolno-robotniczą lub
rzemieślniczą. Genetyczny układ wsi zachował się w zachodniej części jej dzisiejszej
zabudowy (po zachodniej stronie od zabudowy usytuowanej przy drodze Rzymkowice –
Przechód). Układ przestrzenny rzędówki charakteryzuje się równomiernie rozmieszczonymi
parcelami usytuowanymi w pewnych odległościach od siebie po obu stronach prosto
wytyczonej drogi. Lukę pomiędzy nimi wypełniają przynależne do gospodarstwa rozłogi
(pola uprawne, sady). Ten typ układu przestrzennego zaliczyć należy do nieodpornych na
wszelkie zmiany, w tym szczególnie na rozwój przestrzenny osady. Tak też się stało w
omawianym przypadku. Tereny rolne, położone przy drodze wiejskiej pomiędzy zagrodami,
w większości przypadków zabudowano nowymi obiektami, często o cechach odmiennych
niż posiadała zabudowa genetyczna. Pomimo tego, że układ przestrzenny wsi Borek
zachował w znacznym stopniu charakterystyczne cechy, nie posiada większej wartości
kulturowej, chociaż jak na tak małą wieś znaczna liczba budynków ujęta jest w gminnej
ewidencji zabytków. Zaleca się zapewnić ochronę zabytkowych cech zespołu zabudowy.
Na obszarze gminy Korfantów brak jest większych zespołów zabudowy robotniczej z końca
XIX w. i początku XX wieku, która dzisiaj stanowiła by cenne urozmaicenie istniejących
układów zabudowy wiejskiej lub miejskiej. Z reguły niewielkie zespoły takiej zabudowy
(robotników rolnych), charakteryzującej się jednolitymi cechami przestrzennymi, spotykamy
przy folwarkach w Niesiebędowicach i Włodarach.
3.2. POSTULOWANE STREFY OCHRONY UKŁADÓW PRZESTRZENNYCH
I ZESPOŁÓW ZABUDOWY
Powyższe analizy wykazały, że zakres ochrony zachowanych układów przestrzennych na
obszarze gminy Korfantów, ustanowiony obowiązującym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów, nie jest wystarczający. Strefą ścisłej
ochrony konserwatorskiej typu A i ochrony konserwatorskiej typu B objęto wyłącznie miasto
Korfantów. Zapewniono także ochronę konserwatorską niektórym zabytkowym zespołom
zabudowy (zespół kościoła odpustowego „Na
Szwedzkiej Górce” oraz
zabudowa
folwarczno-pałacowa z parkiem krajobrazowym w Przydrożu Małym).
Obszary, na których znajdują się zabytkowe układy przestrzenne, zespoły zabudowy i
obiekty, na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami, rekomenduje się do ochrony poprzez ustalenie stref ochrony
konserwatorskiej. Proponuje się:

rozszerzenie strefy A, ścisłej ochrony konserwatorskiej na obszarze miasta
Korfantów o przyległy do zespołu zamkowego teren parku krajobrazowego;

rozszerzenie strefy B, ochrony konserwatorskiej, o dawne przedmieścia miasta
Korfantów, usytuowane wzdłuż drogi na Białą oraz wzdłuż drogi na Pogórze-Łącznik;

wprowadzenie strefy A, ścisłej ochrony konserwatorskiej dla zespołu zabudowy
ujętego w rejestrze zabytków, wraz z ich otoczeniem:
– zespół kościelny kościoła odpustowego „Na Szwedzkiej Górce”;

wprowadzenie strefy B, ochrony konserwatorskiej wsi:
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–
–
–

PRZECHÓD, obejmującej zabytkowy układ ruralistyczny wsi ulicówki, położony po
obu stronach doliny Ścinawy Niemodlińskiej;
PRZYDROŻE MAŁE, obejmującej zespół pałacowo-folwarczny wraz z parkiem i
przyległą zabudową wiejską;
ŚCINAWA MAŁA – ŚCINAWA NYSKA, obejmującej założenie ruralistyczne
genetycznej wsi owalnicy rozwiniętej w układ urbanistyczny osady targowej
(Ścinawa Mała) oraz centralną części zabudowy wsi Ścinawa Nyska usytuowanej na
południe od kościoła.

Jednocześnie proponuje się zapewnić ochronę układów ruralistycznych (wykazujących
cechy zabytkowe) wsi , które zachowały jednolite cechy zabudowy i znaczną liczbę obiektów
zabytkowych. Strefą ochrony jednolitych cech układu przestrzennego objąć należy:
– RZYMKOWICE, w obrębie zabytkowego układu ruralistycznego ulicówki;
– KOZÓWKA, przysiółek Przechodu – w obrębie zabytkowego układu ruralistycznego
ulicówki;
– WĘŻA, w obrębie zabytkowego układu ruralistycznego owalnicy.
Wyżej wymienione układy przestrzenne o cechach zabytkowych predysponowane do
uznania w przyszłości za zabytkowe.
Ze względu na zachowane indywidualne, zabytkowe cechy kompozycji, proponuje się
ochronę niektórych elementów struktury przestrzennej stanowiących zabytkowe zespoły
zabudowy, często z terenami zieleni urządzonej. Obejmują one:
– MYSZOWICE – zespół zabudowy folwarczno-dworskiej z pozostałościami parku;
– NIESIEBĘDOWICE – pozostałości zespołu folwarcznego z parkiem oraz przyległą
zabudową robotniczą;
– PRZYDROŻE WIELKIE – zespół dworsko-parkowy;
– WŁODARY – zespół zabudowy dworsko-folwarcznej z pozostałościami parku.
Ochronę ww. układów urbanistycznych, ruralistycznych i zespołów zabudowy postuluje się
objąć ochroną w celu wprowadzenia prawem miejscowym nakazów, zakazów i ograniczeń w
zagospodarowaniu, gwarantujących utrzymanie charakterystycznych cech struktury i
kompozycji przestrzennej, przebiegu układu ulicznego, gabarytów i cech zabudowy oraz
towarzyszącej im zieleni.

4. OCHRONA KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
4.1. OCHRONA KRAJOBRAZU OSADNICZEGO
Krajobraz kulturowy jest jednym z najważniejszych składników dziedzictwa kulturowego,
które należy przekazać przyszłym pokoleniom. Jego ochrona jest więc najistotniejszym
czynnikiem kształtowania tożsamości mieszkańców zgodnie z tradycjami, by mogli
identyfikować się ze swoim miejscem zamieszkania oraz rozumieć jego historię.
Ochrona krajobrazu uwzględnia ochronę krajobrazu kulturowego – przyrodniczego oraz
kulturowego – osadniczego, bowiem każdy krajobraz przekształcony przez człowieka jest
krajobrazem kulturowym, a taki dominuje na obszarze gminy Korfantów. Obszary objęte
prawną ochroną krajobrazu przyrodniczego zostały omówione w rozdziale „Stan,
kształtowanie oraz ochrona środowiska, przyrody i krajobrazu”, toteż w niniejszym rozdziale
analizie poddano wyłącznie kulturowy krajobraz osadniczy.
Na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ochroną objęty został
krajobraz osadniczy starego miasta w Korfantowie, w obrębie zabytkowego zespołu
zamkowego, oraz „Szwedzkiej Górki” we wsi Przydroże Małe. Na obszarze gminy nie
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wprowadzono innych form ochrony krajobrazu osadniczego kulturowego (zabytkowego)
poprzez ustanowienie:
– parku kulturowego (wielkoobszarowa forma ochrony krajobrazu);
– strefy K, ochrony zabytkowego krajobrazu osadniczego (staromiejskich i wiejskich
układów przestrzennych).
W planie województwa opolskiego północna część obszaru gminy Korfantów, obejmująca
kompleksy leśne Borów Niemodlińskich w granicach gruntów wsi Rzymkowice, Borek, i
Przechód) położona jest w granicach projektowanego
zabytkowego KRAJOBRAZU
OSADNICZEGO RELIKTÓW PUSZCZY ODRZAŃSKIEJ – BORY NIEMODLIŃSKIE. Ten typ
krajobrazu kulturowego, charakterystycznego dla terenów otwartych i osadniczych, ma
znaczenie regionalne.
Analiza walorów kulturowych wsi Rzymkowice, Borek i Przechód, wykazała, że liczba
zabytków nieruchomych na ich terenie jest znaczna, a zachowane układy przestrzenne
zabudowy posiadają znaczne walory kulturowe i krajobrazowe. Ustalenie ochrony dla tego
obszaru w postaci PARKU KULTUROWEGO wydaje się więc zasadne. Krajobraz
przyrodniczo-kulturowy, cechujący się tutaj wysokimi walorami, ochroniony jest jako
OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU BORY NIEMODLIŃSKIE. Wprowadzenie
dodatkowej formy ochrony krajobrazu (Parku Kulturowego) byłoby wskazane tylko w
przypadku intensywnego rozwoju funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej, wynikającej z jej
położenia w strefie predysponowanej do rozwoju rekreacji i wypoczynku o znaczeniu
ponadlokalnym.
Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami PARK KULTUROWY może
utworzyć rada gminy, po zasięgnięciu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków, na
podstawie uchwały. PARK KULTUROWY tworzy się w celu ochrony krajobrazu kulturowego
oraz zachowania wyróżniających się krajobrazowo terenów z zabytkami nieruchomymi
charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej. Utworzenie Parku
Kulturowego powinno być podjęte z inicjatywy społecznej, samorządowej, urzędowej,
eksperckiej lub innej instytucji. Stosownie do art. 16 ust. 2 ww. ustawy w uchwale określa
się mi. granice oraz sposób ochrony, a także zakazy i ograniczenia dotyczące
zagospodarowania.
Ustanowienie w perspektywie PARKU KULTUROWEGO, powinno zostać poprzedzone
następującymi opracowaniami:
– identyfikacją reprezentatywnych i charakterystycznych cech krajobrazu kulturowego w
powiązaniu z uwarunkowaniami przyrodniczymi;
– sprecyzowaniem granic i struktury przestrzennej parku kulturowego wraz z
uzasadnieniem potrzeby i zakresu ochrony jego obszaru;
– analizą stanu krajobrazu miejsca i jego składowych – uwarunkowania przestrzenne i
uwarunkowania czasowe (przewidywane, gdyby parku nie powołano, oraz pożądane – w
przypadku utworzenia parku);
– określeniem kosztów funkcjonowania parku;
– określeniem polityki postępowania (ochrona obszaru, wzmocnienie jego wartości i
znaczenia, zarządzanie – zrównoważone użytkowanie i wykorzystanie).
Zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) dla projektowanego Parku
Kulturowego sporządza się plan ochrony parku, w uzgodnieniu z wojewódzkim
konserwatorem zabytków, który wymaga zatwierdzenia przez radę gminy. Z kolei
zgodnie z art. 16 ust. 6 dla obszaru parku kulturowego miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego sporządza się obowiązkowo.
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Ze względu na istniejące, udokumentowane niniejszym opracowaniem wartości kulturowe
obszaru gminy Korfantów, zachowane w dobrym stanie układy przestrzenne o cechach
zabytkowych lub o jednolitych cechach zabudowy, ochronę krajobrazu kulturowego
należy zapewnić w granicach:
 strefy A, ścisłej ochrony konserwatorskiej, oraz strefy B, ochrony konserwatorskiej,
ustanowionej dla miasta KORFANTÓW;
 strefy B, ochrony konserwatorskiej, proponowanych do ustanowienia dla wsi
PRZECHÓD, PRZYDROŻE MAŁE i ŚCINAWA MAŁA - ŚCINAWA NYSKA.
4.2. OCHRONA EKSPOZYCJI
Ochrona ekspozycji obejmuje ochronę dalekiego i bliskiego widoku oraz ochronę tzw. ciągu i
punktu widokowego, czyli miejsc z których zapewnione jest
oglądanie widoku
eksponowanego.
Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów nie
ustala stref ekspozycji, a także zakazów, nakazów i ograniczeń zapewniających ochronę
ekspozycji panoramy lub bliskiego widoku cennych elementów krajobrazu gminy.
Na obszarze gminy Korfantów za cenny, a tym samym proponowany do ochrony uznaje się
widok na zabytkowe zespoły zabudowy lub pojedyncze obiekty (szczególnie te, dla których
ustanowiono ochronę konserwatorską, lub też proponowane do takiej ochrony),
wkomponowane w interesujący krajobraz przyrodniczy, oraz widok na Góry Opawskie
(położone poza jej obszarem). Ekspozycja Gór Opawskich z obszaru gminy Korfantów
uzależniona jest od sposobu zagospodarowania i zabudowy terenów gmin Prudnik i
Głuchołazy, położonych na osi eksponowanego widoku.
Za cenny na obszarze gminy, a tym samym proponowany do ochrony, uznaje się widok
eksponowany:
 GÓR OPAWSKICH;
 zespołu kościoła odpustowego „Na Szwedzkiej Górce”.
Za mniej cenne uznaje się lokalne, bliskie widoki na historyczną zabudowę wsi Rynarcice,
Rzymkowice i Włodary. Wizja lokalna w terenie nie wykazała cennych panoram i widoków na
historyczną zabudowę miasta Korfantów oraz wsi Ścinawa Mała – Ścinawa Nyska,
Przydroże Małe i Przechód. Te ostatnie są szczególnie ważne ze względu na potencjalne
szanse rozwoju turystyki i rekreacji o znaczeniu ponadlokalnym.
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CZĘŚĆ II
KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA
I POLITYKI PRZESTRZENNEJ

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów
124
Autorska Pracownia Architektury i Urbanistyki A&U, Autor : mgr inż. arch. Maria Oleszczuk
__________________________________________________________________________________________

ROZDZIAŁ 5
USTALENIA OGÓLNE
KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO I ZASADY
POLITYKI PRZESTRZENNEJ
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1. STRATEGICZNE CELE ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO
GMINY I CELE POLITYKI PRZESTRZENNEJ
Za „Strategią rozwoju gminy Korfantów do roku 2015” przyjmuje się, że polityka przestrzenna
prowadzona na jej obszarze ma za zadanie realizację dwóch głównych priorytetów rozwoju
społeczno-gospodarczego:
I.

WZMOCNIENIE POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO GMINY ORAZ WZMOCNIENIE
SZANS ROZWOJU GOSPODARCZEGO

II. WZROST STANDARDÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW
Tak ustalone główne priorytety rozwoju zmierzać będą do osiągnięcia głównego celu
rozwoju gminy, sformułowanego w postaci wizji rozwoju:
 Ziemia Korfantowska - obszarem zrównoważonego rozwoju gospodarczego,
otwartym na współpracę, zamieszkałym przez zdrowe, wykształcone,
nowoczesne, aktywne, gospodarne i kulturalne społeczeństwo, żyjące w
bezpiecznym, czystym i bogatym środowisku.
Przyjęto, że osiągnięcie ww. dwóch nadrzędnych priorytetów rozwoju społecznogospodarczego powinno nastąpić poprzez realizację wyznaczonych sześciu celów
strategicznych oraz ustalonych celów operacyjnych:
I. DALSZA AKTYWIZACJA SPOŁECZNOŚCI I SAMORZĄDU GMINY W DZIAŁANIACH
PROROZWOJOWYCH:
o podniesienie mobilności, zaradności i przedsiębiorczości mieszkańców;
o powstrzymanie dezintegracji społeczności gminy;
o sprzyjanie działaniom mającym wpływ na wzrost dochodów gminy i społeczeństwa.
II. WYKSZTAŁCONA, NOWOCZESNA, KULTURALNA I ZDROWA SPOŁECZNOŚĆ
GMINY:
o podniesienie poziomu wykształcenia mieszkańców gminy;
o stworzenie warunków do nowoczesnego kształcenia młodzieży otwierającego równe
szanse dalszej edukacji oraz zatrzymanie wykształconej młodzieży w gminie;
o powstrzymanie zjawisk patologicznych poprzez wzmacnianie oferty kulturalnorekreacyjnej i ożywienie różnorodnych form spędzania wolnego czasu;
o doskonalenie systemu ochrony zdrowia oraz rozwój opieki nad ludźmi starszymi.
III. ZABEZPIECZENIE ŚRODOWISKA NATURALNEGO I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO:

o
o
o
o
o

poprawa stanu środowiska przyrodniczego gminy oraz stworzenie systemu
monitorowania ochrony środowiska;
pozyskiwanie środków na ochronę zabytków;
rozszerzenie ochrony prawnej przyrody;
wprowadzenie Programu Likwidacji Niskiej Emisji;
wykorzystanie projektowanych zbiorników retencyjnych „Ścinawa” do wytwarzania
energii elektrycznej.

IV. AKTYWIZACJA GOSPODARCZA GMINY Z WYKORZYSTANIEM ROZWINIĘTEGO
POTENCJAŁU USŁUG ZDROWOTNYCH, MIEJSCOWEJ WYTWÓRCZOŚCI
PRZEMYSŁOWEJ, RZEMIEŚLNICZEJ I NOWOCZESNEGO ROLNICTWA:
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o
o
o
o
o
o
o
o
o

rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego oraz stymulowanie działań do
samoorganizowania się rolników i unowocześnienia produkcji rolniczej w gminie;
dążenie do zwiększenia potencjału przemysłowego gminy, w tym szczególnie dalszy
rozwój przemysłu drzewnego i meblowego;
dalszy rozwój Opolskiego Centrum Rehabilitacji oraz bazy noclegowej i żywieniowej
dla turystyki i rekreacji;
tworzenie warunków rozwoju dla działalności gospodarczej, usługowej i
rzemieślniczej;
uzbrojenie terenów pod przetwórstwo rolno-spożywcze;
tworzenie warunków do większego podejmowania działalności gospodarczej i
usługowo-rzemieślniczej;
tworzenie warunków do rozwoju komunalnego budownictwa mieszkaniowego oraz
poprawy stanu istniejących mieszkań i budynków;
rozwój sfery usług komunalnych i innych;
rozwój potencjału przemysłowego z zachowaniem norm ochrony środowiska, w tym
dalszy rozwój przemysłu drzewnego i meblowego.

V. BUDOWA NOWOCZESNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I GOSPODARCZEJ:
o tworzenie warunków wykorzystania zabudowy i infrastruktury po zlikwidowanych
gospodarstwach i zakładach;
o poprawa stanu infrastruktury transportowej, w tym szczególnie drogowej;
o rozbudowa systemu centralnego odbioru i oczyszczania ścieków;
o rozbudowa systemu zaopatrzenia w gaz;
o poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego;
o poprawa stanu układu komunikacyjnego i infrastruktury drogowej;
o zakończenie zwodociągowania gminy;
o budowa systemu kanalizacji sanitarnej;
o budowa przyłączy gazowych;
o uporządkowanie gospodarki odpadami.
VI.

KREOWANIE FUNKCJI TURYSTYCZNEJ I REKREACYJNEJ GMINY:
wykorzystanie walorów przyrodniczych do rozwoju turystyki i agroturystyki;
budowa bazy turystycznej, także z wykorzystaniem obiektów zabytkowych;
zwiększenie wykorzystania istniejącej bazy sportowej i rekreacyjnej, także poprzez
rozszerzenie form aktywności sportowej mieszkańców;
o zagospodarowanie zabytkowych parków (wytyczenie ścieżek spacerowo rowerowych i ścieżek zdrowia i edukacyjnych);
o zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych dla celów turystycznych i
rekreacyjnych;
o budowa pola namiotowego;
o opracowanie założeń budownictwa rekreacyjnego w Przechodzie i Rzymkowicach;
o stworzenie szlaków turystyki rowerowej w połączeniu z regionalną siecią ścieżek
rowerowych (np. Euroregionu Pradziad).
o
o
o

Cele operacyjne, wymagają uwzględnienia w kierunkach polityki przestrzennej, ustalonej w
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy. Realizacja celów
strategicznych i operacyjnych powinna w zasadniczy sposób podnieść atrakcyjność miasta i
gminy Korfantów dla mieszkańców i osób z zewnątrz oraz przyczynić się do poprawy
wizerunku miasta i gminy w świadomości społecznej. Realizacja tych celów wzajemnie się
warunkuje i łącznie powinna prowadzić wzmocnienia potencjału gospodarczego gminy oraz
do podniesienia jakości życia w gminie Korfantów.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów
127
Autorska Pracownia Architektury i Urbanistyki A&U, Autor : mgr inż. arch. Maria Oleszczuk
__________________________________________________________________________________________

Przyjmuje się, że u podstaw realizacji celu nadrzędnego, przyjętego w „Strategii
rozwoju gminy Korfantów” leży ład przestrzenny i zrównoważony rozwój, które z mocą
powinny wpływać na wszelkie działania gospodarcze, społeczne oraz przestrzenne.
Rozwój gospodarczy i przestrzenny gminy nie może odbywać się kosztem środowiska
przyrodniczego i kulturowego. Dla gminy Korfantów przyjmuje się więc taki model rozwoju,
w którym nastąpi integracja działań politycznych, gospodarczych, społecznych i
przestrzennych, w celu zaspokojenia teraźniejszych potrzeb bez poświęcania możliwości
zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń. Rozwój ten musi być trwały i samopodtrzymujący
się tzn. gwarantujący:
– podniesienie jakości przestrzeni gminy oraz standardów życia jej mieszkańców;
– utrzymywanie właściwych proporcji pomiędzy potrzebami rozwojowymi, a potrzebą
ochrony środowiska (przyrodniczego i kulturowego) oraz jego zasobów;
– stwarzanie rezerw i bodźców do dalszego rozwoju.
Rozwój gminy Korfantów należy prowadzić:
– w harmonii z przyrodą tak, aby nie spowodował w niej nieodwracalnych zmian, lub był
dopuszczalny ekologicznie, pożądany społecznie i uzasadniony ekonomicznie;
– z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów
przyrodniczych;
– z uwzględnieniem wymagań ładu przestrzennego tzn. takiego ukształtowania przestrzeni,
która tworzy harmonijną całość, w uporządkowanych relacjach wszelkich uwarunkowań i
wymagań
funkcjonalnych,
społeczno-gospodarczych,
środowiskowych
oraz
kompozycyjno-estetycznych;
– z zagwarantowaniem możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb poszczególnych
społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń.
Polityka przestrzenna jest wyrazem świadomej działalności podmiotu publicznego, jakim jest
samorząd gminy. Studium kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy ma na celu
określenie długofalowego procesu kształtowania i ewolucji struktury przestrzennej jej
obszaru wynikającą z:
 uwarunkowań stanu, potrzeb i wymogów ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu i
dziedzictwa kulturowego;
 uwarunkowań, potrzeb i możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego gminy;
 kierunków polityki przestrzennej przyjętej przez państwo oraz regulacji prawnych
dotyczących gospodarki przestrzennej.
Strategia rozwoju przestrzennego jest częścią rozwoju społeczno-gospodarczego gminy,
obejmującą gospodarkę przestrzenną. Dla zapewnienia rozwoju społeczno-gospodarczego
gminy Korfantów, ustala się cele rozwoju przestrzennego, odpowiadające istniejącym
uwarunkowaniom i problemom rozwoju, umożliwiające realizację przyjętej wizji rozwoju
gminy oraz celów strategicznych i operacyjnych rozwoju społeczno-gospodarczego.
TRZY STRATEGICZNE CELE POLITYKI PRZESTRZENNEJ GMINY KORFANTÓW:
1. KREOWANIE ATRAKCYJNYCH I ZRÓŻNICOWANYCH MOŻLIWOŚCI DLA
WIELOFUNKCYJNEGO I BEZPIECZNEGO ROZWOJU GOSPODARCZEGO GMINY,
ZRÓWNOWAŻONEGO EKOLOGICZNIE
2. KSZTAŁTOWANIE WARUNKÓW DLA POŻĄDANEJ PRZEZ MIESZKAŃCÓW JAKOŚCI
ŻYCIA , ZGODNEJ Z ICH ASPIRACJAMI I MOŻLIWOŚCIAMI
3. POPRAWA JAKOŚCI STRUKTURY FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ I ŁADU
PRZESTRZENNEGO, ZAPEWNIAJĄCEGO OCHRONĘ I WYKORZYSTANIE WALORÓW
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ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I KULTUROWEGO DO CELÓW GOSPODARCZYCH
Opracowanie własne – M.O.

PIERWSZY
CEL polityki przestrzennej
obejmuje
przygotowanie bogactwa
różnorodnych i atrakcyjnych możliwości realizacji działalności gospodarzącej, przy
zapewnieniu
sprawnego
funkcjonowania
systemów
komunikacyjnych
i
infrastrukturalnych. Celem jest pobudzenie i inspirowanie rozwoju gospodarczego
gminy poprzez:
– tworzenie na obszarze gminy atrakcyjnych i zróżnicowanych możliwości dla rozwoju
nieuciążliwego przemysłu i przetwórstwa wykorzystującego istniejącą bazę surowcową,
w tym szczególnie rolno-spożywczego;
– tworzenie atrakcyjnych i zróżnicowanych możliwości dla rozwoju różnorodnych form
działalności gospodarczej, w tym szczególnie zapewniających obsługę rolnictwa oraz
rekreacji i turystyki;
– kreowanie rozwoju turystyki i rekreacji w oparciu o zasoby kulturowe i przyrodnicze oraz
powiązania z sąsiednimi ośrodkami miejskimi oznaczeniu ponadlokalnym i regionalnym;
– dostosowanie kierunków rozwoju rolnictwa do warunków i predyspozycji środowiska
przyrodniczego;
– wzbogacenie obszaru gminy, o dominującej funkcji rolniczej, o funkcje związane z
otoczeniem rolnictwa,
w tym szczególnie rozwój
agroturystyki, ekoturystyki,
kwalifikowanych form rekreacji i wypoczynku, a także turystyki krajoznawczej;
– kreowanie rozwoju usług oraz wizerunku miasta Korfantów jako prężnego, sprawnie
funkcjonującego ośrodka usługowego, sportowo-rekreacyjnego i turystycznego, a także
rozwój ośrodków usługowych wspomagających miasto w obsłudze ludności;
– poprawa standardów wyposażenia gminy w systemy komunikacyjne i infrastrukturalne,
zapewniające sprawne funkcjonowanie układów i korzystne warunki dla prowadzenia
rozmaitych działalności gospodarczych.
Istotą II CELU jest poprawa standardów życia w gminie do poziomu zaspokajającego
potrzeby mieszkańców, ale także zaspokajającego aspiracje związane z ich statusem i
pozycją społeczną. Realizacja II CELU polityki przestrzennej wiąże się z poprawą
wyposażenia gminy w różnorodne i atrakcyjne miejsca zamieszkania oraz ze
zwiększeniem nasycenia usługami, do poziomu zaspokajającego indywidualne
potrzeby mieszkańców. Celem jest tworzenie atrakcyjnych i zróżnicowanych
możliwości życia na wysokim poziomie, zaspokajającym indywidualne potrzeby
mieszkańców poprzez:
– kreowanie różnorodnych form zamieszkiwania na obszarze gminy, w kompleksowych
(całościowych) zespołach urbanistycznych i ruralistycznych o skończonej kompozycji
przestrzennej, wkomponowanych w otoczenie przyrodnicze i krajobraz, przy zapewnieniu
współczesnych standardów wyposażenia w systemy infrastrukturalne oraz tereny zieleni
ogólnodostępnej;
– podnoszenie jakości zespołów mieszkaniowych z uwzględnieniem poprawy ładu
funkcjonalno-przestrzennego oraz sprawności użytkowej przestrzeni, a także poprzez
eksponowanie unikalnych walorów kulturowo-krajobrazowych oraz ochronę i odnowę
środowiska przyrodniczego;
– uporządkowanie i prawidłowe kreowanie struktury przestrzennej ośrodków usługowych
gminy i ich wyposażenia w usługi, w tym w usługi publiczne, przy zapewnieniu poprawy
warunków i sprawności dostępu do nich;
– podniesienie sprawności i jakości powiązań komunikacyjnych z sąsiednimi miejskimi
ośrodkami usługowymi, zapewniających poprawę cywilizacyjnych standardów życia
mieszkańców poprzez zwiększenie dostępu do usług oświaty, nauki i kultury;
– podniesienie standardów wyposażenia infrastrukturalnego umożliwiającego poprawę
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–
–

cywilizacyjnych warunków zamieszkania gminy;
odnowa i ochrona obszarów systemu ekologicznego gminy jako warunku zapewnienia
higieny życia mieszkańców oraz rozwoju rekreacji i wypoczynku;
eliminacja zagrożeń środowiska, w tym szczególnie środowiska zamieszkania.

TRZECI CEL polityki przestrzennej wiąże się z potrzebą zharmonizowania rozwoju
funkcjonalno-przestrzennego z walorami i zasobami środowiska przyrodniczego oraz
środowiska kulturowego, a także z podniesieniem jakości przestrzeni obszarów
zurbanizowanych. Celem jest doskonalenie struktury funkcjonalnej obszaru gminy
oraz jej struktury przestrzennej poprzez:
– rozwój osadnictwa i gospodarki uwzględniający ochronę i kreowanie ładu funkcjonalnoprzestrzennego, zwiększenie sprawności użytkowej przestrzeni oraz jej jakości i estetyki
(w tym szczególnie jakości i estetyki przestrzeni publicznych), ochronę i odnowę
unikalnych walorów kulturowych i krajobrazowych oraz ochronę i odnowę środowiska
przyrodniczego, jako niezbędnego warunku harmonijnego rozwoju terenów osadniczych;
– ochronę i rewaloryzację historycznej struktury przestrzennej, zabytkowych układów
ruralistycznych i urbanistycznych oraz obiektów kultury materialnej miasta i obszaru
wiejskiego gminy, jako elementu jej tożsamości i wizerunku oraz niezbędnego warunku
rozwoju ponadlokalnych funkcji turystyczno-rekreacyjnych;
– zapewnienie terenom osadniczym wysokiego standardu wyposażenia w systemy
komunikacyjne i infrastrukturalne, umożliwiające poprawę cywilizacyjnych warunków
życia, pracy i wypoczynku.
Realizacja TRZECIEGO CELU wiąże się z obowiązkiem zapewnienia ochrony środowiska
kulturowego i przyrodniczego gminy oraz koniecznością powiększania ich zasobów.
Obejmuje także zdecydowaną poprawę struktury funkcjonalno-przestrzennej terenów
osadniczych głównie poprzez doprowadzenie do stanu kompletności zespołów zabudowy
oraz przekształcenia i rewitalizacji zespołów zdegradowanych, na których chaos
przestrzenny nabrał cech stałych. Realizacja celu rozwoju powinna w zasadniczy sposób
podnieść atrakcyjność gminy dla mieszkańców i osób z zewnątrz oraz przyczynić się do
poprawy jej wizerunku w świadomości społecznej. Sednem realizacji III CELU jest
inspirowanie, kreowanie i wspieranie poprawy jakości i rozwoju struktury funkcjonalnoprzestrzennej, warunkującej podwyższenie standardów życia mieszkańców.
Spełnienie wszystkich trzech celów polityki przestrzennej wzajemnie się warunkuje, a
łącznie prowadzi do podniesienia warunków życia w gminie oraz poprawy jej
wizerunku. Przyjęte cele strategiczne zrównoważonego rozwoju gminy Korfantów będą
realizowane zgodnie z ustalonymi kierunkami rozwoju gminy i przyjętą strukturą
funkcjonalno-przestrzenną, z uwzględnieniem walorów i ochrony środowiska przyrodniczego
i kulturowego.
2. PODSTAWOWE ZASADY REALIZACJI USTALEŃ STUDIUM
Ustala się następujące zasady realizacji polityki przestrzennej na obszarze gminy Korfantów:
 Ilekroć używa się słowa :
 NALEŻY, NALEŻY ZAPEWNIĆ, NALEŻY CHRONIĆ, NALEŻY WYŁĄCZYĆ,
UZNAJE SIĘ, NAKAZUJE SIĘ, ZAKAZUJE SIĘ (itp.) – wprowadza się ustalenia
wiążące Radę Gminy do ich wykonania, a podjęte działania muszą doprowadzić do
osiągnięcia zakładanych skutków tzn. do osiągnięcia przyjętych celów rozwoju, lub
pożądanej struktury funkcjonalno-przestrzennej,
lub pożądanego
sposobu
zagospodarowania terenu;
 NALEŻY DĄŻYĆ, NALEŻY WSPIERAĆ itp. – wprowadza się ustalenia
zobowiązujące Radę Gminy do podjęcia działań prowadzących do osiągnięcia
zakładanych skutków tzn. do osiągnięcia lub przybliżenia się do osiągnięcia celów
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rozwoju, lub pożądanej struktury funkcjonalno-przestrzennej,
lub pożądanego
sposobu zagospodarowania terenu;
POSTULUJE SIĘ, ZALECA SIĘ – oznaczają propozycję dla Rady Gminy podjęcia
działań, w celu wykorzystania pomysłu korzystnego dla realizacji przyjętych celów
rozwoju,
lub pożądanej struktury funkcjonalno-przestrzennej, lub pożądanego
sposobu zagospodarowania terenu.

 Przy formułowaniu ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
należy :
 utrzymać podstawowe klasy przeznaczenia terenu i dominujące elementy struktury
przestrzennej obszarów funkcjonalno-przestrzennych otwartych, z uwzględnieniem
ustalonych kierunków polityki przestrzennej i form ochrony wprowadzonych w
ustaleniach strefowych;
 utrzymać podstawowe klasy przeznaczenia obszarów funkcjonalno-przestrzennych
osadniczych (zespołów zabudowy) oraz dominujące elementy ich struktury
przestrzennej, z uwzględnieniem ustalonych kierunków polityki przestrzennej oraz
form ochrony wprowadzonych w ustaleniach strefowych;
 utrzymać zwartą zabudowę miejscowości w granicach obszaru urbanizacji
(kształtowania zwartej zabudowy obszarów osadniczych istniejących –
planowanych),
wskazanych
na
rysunku
„Kierunki
zagospodarowania
przestrzennego”.
 W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego :
 dopuszcza się wewnętrzne i zewnętrzne korygowanie przebiegu granic obszarów
funkcjonalno-przestrzennych otwartych, wyznaczonych w niniejszym studium
orientacyjnie, w celu dostosowania do rzeczywistego ich zagospodarowania oraz
podziałów geodezyjnych, w stopniu nie naruszającym przyjętych celów i kierunków
polityki przestrzennej;
 dopuszcza się wewnętrzne i zewnętrzne korygowanie przebiegu granic obszarów
funkcjonalno-przestrzennych osadniczych, wyznaczonych w niniejszym studium
orientacyjnie, w celu dostosowania do rzeczywistego ich zagospodarowania oraz
podziałów geodezyjnych, w stopniu nie naruszającym przyjętych celów i kierunków
polityki przestrzennej, jednak obszar funkcjonalno-przestrzenny nie może
przekroczyć ustalonych na rysunku „Kierunki zagospodarowania przestrzennego”
granic obszaru urbanizacji;
 należy jednoznacznie określić przeznaczenie terenów położonych w obszarze
funkcjonalno-przestrzennym, stosownie do funkcji, rangi przestrzennej i znaczenia
społecznego, przypisując im odpowiednio wybrany rodzaj przeznaczenia z klas
przeznaczenia ustalonych w studium dla zespołu zabudowy.
 W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na obszarach
funkcjonalno-przestrzennych osadniczych dopuszcza się lokalne wprowadzenie innych
klas przeznaczenia terenów, pod warunkiem, że :
 nie jest ono sprzeczne lub konfliktowe z podstawowymi klasami przeznaczenia
ustalonymi dla zespołu zabudowy;
 forma obiektów budowlanych zostanie bezwzględnie podporządkowana
formom architektoniczno-przestrzennym istniejącym i dopuszczonym w
zespole zabudowy;
 wprowadzone inne przeznaczenie terenu nie będzie
oddziaływać na zespół
zabudowy w sposób uciążliwy;
 jest zgodne ze strategicznymi kierunkami rozwoju funkcjonalno - przestrzennego
gminy i celami jego rozwoju oraz nie narusza zasad ochrony obszarów, określonych
w ustaleniach strefowych.
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 Przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla
obszarów rozwoju zabudowy, położonych w granicach obszaru urbanizacji należy:
 tereny przeznaczone pod rozwój zabudowy planować kompleksowo, w granicach
określonych na rysunku „Kierunki zagospodarowania przestrzennego”, oraz
jednocześnie:
– dążyć do ograniczania wielkości terenów przeznaczonych pod rozwój zabudowy
poprzez podejmowanie uchwał na sporządzanie miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego na tereny mniejsze, niż określono w
niniejszym studium, stosownie do rzeczywistych potrzeb,
– ustalenia zasad etapowania realizacji planu miejscowego;
 tworzyć rezerwy terenów, w granicach wyznaczonych terenów rozwojowych, na
które miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego będą sporządzane w
następnych fazach planowania przestrzennego, w celu dostosowania wielkości tych
terenów przeznaczonych do rzeczywistych potrzeb, w tym szczególnie do:
– występującego, rzeczywistego zapotrzebowania na tereny mieszkaniowe [M]
oraz aktywności gospodarczej [P],
– możliwości finansowych gminy uwzględniających obowiązek wywiązania się z
zadań własnych, wynikających z realizacji ustaleń planów;
 dla terenów nie wskazanych pod rozwój zabudowy, położonych w granicach obszaru
urbanizacji, stanowiących zespoły wspomagające system ekologiczny (R1 i R2)
klasy przeznaczenia zaleca się ustalać jako kontynuację klas przeznaczenia
przyjętych dla sąsiednich zespołów zabudowy.

3. KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
3.1. STRATEGICZNE KIERUNKI ROZWOJU FUNKCJONALNO- PRZESTRZENNEGO
OBSZARU GMINY – SYNTEZA USTALEŃ STUDIUM
Kierunki zagospodarowania przestrzennego oznaczają określenie długofalowego procesu
rozwoju struktury funkcjonalno – przestrzennej gminy Korfantów. Kierunki zagospodarowania
przestrzennego wyznaczają:
 bezpośrednio - szanse i ograniczenia wynikające z istniejącego stanu przestrzeni
(uwarunkowań rozwoju) i form prawnej ochrony oraz cele rozwoju społecznogospodarczego gminy;
 pośrednio - kierunki polityki przestrzennej państwa i samorządu wojewódzkiego oraz
przepisy prawne regulujące sferę gospodarki przestrzennej.
Kierunki zagospodarowania dostosowane zostały do gospodarki wolnorynkowej oraz
kompetencji organów władzy rządowej i samorządowej. Ustala się długofalową ewolucję
struktury przestrzennej gminy, uznaną przez samorząd lokalny, zgodną z celami rozwoju
oraz predyspozycją poszczególnych obszarów do rozwoju różnych rodzajów
zagospodarowania i użytkowania.
Na okres perspektywy ustala się utrzymanie i rozwój funkcji gminy:
 podstawowych – rolnicza i turystyczno-rekreacyjna,
 uzupełniających – usługowa, przemysłowa i mieszkaniowa.
Miasto Korfantów – gminny ośrodek usługowy, z siedzibą władz samorządowych gminy,
będzie pełnić funkcję usługową oraz funkcje uzupełniające: przemysłową i mieszkaniową.
Wskazuje się kierunki rozwoju poszczególnych funkcji gminy:


ROLNICTWO – uznaje się za najistotniejsze dla gospodarczej kondycji gminy. Za
szczególnie chronioną dla potrzeb rolnictwa uznaje się południową i centralną część jej
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obszaru, w tym szczególnie grunty wsi Ścinawa Nyska, Gryżów, Węża, Ścinawa Mała,
Niesiebędowice, Rączka, Rynarcice, Wielkie Łąki, Przydroże Małe, Pleśnica i Stara
Jamka. Za mało przydatne dla rolnictwa uznaje się grunty wsi Kuźnica Ligocka, Borek,
Przechód i Rzymkowice. Należy dążyć do rozwoju rolnictwa dostosowanego do
predyspozycji środowiska przyrodniczego oraz wymogów ochrony przyrody i środowiska,
z preferencją dla:

zrównoważonej gospodarki rolnej ukierunkowanej na intensywną produkcję
roślinną oraz intensywną hodowlę zwierząt (z preferencją dla trzody chlewnej i
drobiu oraz innych zwierząt) – w południowej i południowo-centralnej części obszaru
gminy (cechującej się wysokimi walorami produkcyjnymi gleb oraz dużą odpornością
środowiska przyrodniczego), w tym szczególnie na gruntach wsi Gryżów, Węża,
Ścinawa Nyska, Jegielnica, Przydroże Wielkie, Pleśnica, i Rynarcice, w mniejszym
stopniu Ścinawa Mała i Przydroże Małe (ze względu na walory kulturowe oraz
możliwość rozwoju rekreacji) oraz Włodary, Kuropas i Myszowice (ze względu na
ochronę zlewni chronionej Nysy Kłodzkiej);

zrównoważonej gospodarki rolnej ukierunkowanej na produkcję roślinną i
zwierzęcą z preferencją dla hodowli bydła (z ograniczeniem hodowli trzody chlewnej)
oraz z dopuszczeniem
specjalistycznej produkcji roślinnej (warzywniczej,
sadowniczej) - w centralnej części obszaru gminy (cechującej się średnimi walorami
produkcyjnymi gleb, znacznym udziałem użytków zielonych mogących stanowić bazę
żywieniową dla zwierząt hodowlanych oraz średnią odpornością środowiska na
działalność gospodarczą człowieka), tym szczególnie na gruntach wsi
Niesiebędowice, Wielkie Łąki, Rączka, Puszyna, Piechocice, Włostowa i Stara
Jamka;

zrównoważonej gospodarki rolnej ukierunkowanej na specjalistyczną
produkcję roślinną (sadowniczą, warzywniczą i szkółkarską, a także upraw
energetycznych i szklarniowych), z preferencją stosowania metod naturalnych i
biologicznych (uprawy ekologiczne) - w północnej części obszaru gminy (cechującej
się małymi walorami produkcyjnymi gleb, wysokimi walorami
środowiska
przyrodniczego oraz małą odpornością środowiska na działalność gospodarczą
człowieka), w tym szczególnie na gruntach wsi Przechód, Kuźnica Ligocka, Borek i
Rzymkowice;

rozwój gospodarki rybackiej - na bazie istniejących zbiorników wodnych na
gruntach wsi Węża, Myszowice, Przydroże Małe, Włostowa oraz miasta Korfantów, a
także w oparciu o nowe zbiorniki wodne (stawy hodowlane i zbiorniki retencyjne)
sytuowane w dolinach cieków wodnych (w tym szczególnie w dolinie Ścinawy
Niemodlińskiej) oraz na gruntach rolnych o małej przydatności dla rolnictwa i wysokim
poziomie wód gruntowych, umożliwiające jednocześnie poprawę warunków
hydrologicznych obszaru oraz wzmocnienie walorów ekologicznych (szczególnie
bioróżnorodności) – głównie we wsi Ścinawa Mała – Ścinawa Nyska – Gryżów,
Włostowa, Węża i Przechód oraz miasta Korfantów.


TURYSTYKA I REKREACJA – uznaje się turystykę i rekreację za jedną z istotniejszych
funkcji gminy, umożliwiającą wielofunkcyjny rozwój jednostek osadniczych, mającą
znaczenie w jej rozwoju gospodarczym. Wzmocnienie funkcji turystyczno-rekreacyjnej
odbywać się będzie na bazie istniejących walorów przyrodniczych, krajobrazowych i
kulturowych, istniejących gospodarstw rolnych oraz rangi miasta, jako ośrodka turystyki
krajoznawczej o znaczeniu ponadlokalnym. Należy dążyć do rozwoju:
 agroturystyki – głównie we wsiach o funkcji rolniczej i rolniczo - mieszkaniowej, w
tym szczególnie we wsiach:
– położonych w północnej części gminy, o wysokich walorach przyrodniczych i
wysokiej jakości środowiska tj. PRZECHÓD, BOREK, KUŹNICA LIGOCKA i
RZYMKOWICE,
– cechujących się wysokimi walorami kulturowymi tj. PRZECHÓD, ŚCINAWA
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MAŁA - ŚCINAWA NYSKA i PRZYDROŻE MAŁE, mającymi potencjalne szanse
na rozwój turystyki i wypoczynku w skali ponadlokalnej,
– południowo-zachodniej części gminy tj. GRYŻÓW, WĘŻA, KUROPAS,
NIESIEBĘDOWICE, MYSZOWICE i WIELKIE ŁĄKI;
ekoturystyki, polegającej na rozwijaniu edukacji ekologicznej połączonej z
obserwacją flory i dziko żyjących gatunków zwierząt i ptaków, na bazie istniejących
terenów cennych przyrodniczo – w północnej części gminy, w tym szczególnie we wsi
PRZECHÓD, KUŹNICA LIGOCKA, BOREK i RZYMKOWICE;
rekreacji i wypoczynku weekendowego, na bazie wielkoobszarowych kompleksów
leśnych i ich walorów przyrodniczych, w formach kwalifikowanych:
– grzybiarstwa i myślistwa – głównie na obszarze północnej części obszaru
gminy, w tym szczególnie we wsi RZYMKOWICE oraz w przysiółkach wsi
PRZECHÓD, przy zapewnieniu łatwego dostępu do parkingów leśnych
wyposażonych w urządzenia rekreacyjne;
– turystyki i rekreacji konnej – głównie na obszarze zachodniej i północnej części
gminy, w tym szczególnie we wsi PRZECHÓD, KUŹNICA LIGOCKA,
RZYMKOWICE i BOREK;
– rekreacji i wypoczynku - na bazie planowanych zbiorników wodnych o funkcji
retencyjnej i rybackiej - we wsi ŚCINAWA MAŁA - ŚCINAWA NYSKA – GRYŻÓW,
WĘŻA, WŁOSTOWA i PRZECHÓD oraz miasta KORFANTÓW;
– turystyki rowerowej i pieszej – na obszarze całej gminy, ze szczególnym
uwzględnieniem jej części północnej, centralnej i południowo - wschodniej;
– rekreacji i wypoczynku – na bazie wysokich walorów przyrodniczych i
planowanych zbiorników wodnych w północnej części gminy, dostępnych w czasie
pół godziny z ośrodków miejskich o znaczeniu regionalnym, w tym szczególnie we
wsi WŁOSTOWA oraz PRZECHÓD i jej przysiółkach, gdzie należy dopuścić
lokalizację zabudowy letniskowej;
sportów kwalifikowanych:
– wodnych (np. pływanie, piłka wodna, wędkarstwo, kajakarstwo) -- na bazie krytego
basenu zlokalizowanego w mieście Korfantów i otwartego kąpieliska we wsi
Ścinawa Mała, a także na bazie planowanych zbiorników wodnych o funkcji
retencyjnej i gospodarczej we wsi ŚCINAWA MAŁA - ŚCINAWA NYSKA –
GRYŻÓW, WĘŻA, WŁOSTOWA i PRZECHÓD oraz w mieście KORFANTÓW;
– hipicznych (np. jazdy konne, gra w polo) - na obszarze północnej części gminy, w
tym szczególnie we wsi PRZECHÓD, KUŹNICA LIGOCKA, RZYMKOWICE i
BOREK;
– pozostałych (np. gra w golfa) – na bazie gruntów o niskich walorach
produkcyjnych oraz wysokich walorów kulturowych wsi PRZECHÓD i
PRZYDROŻE MAŁE;
turystyki krajoznawczej - na bazie wysokich walorów kulturowych (z licznymi
obiektami zabytkowymi mogącymi stanowić atrakcje turystyczne), wyposażenia w
usługi oraz w oparciu o wysokie walory estetyczne przestrzeni publicznych - w
mieście KORFANTÓW oraz wsi PRZYDROŻE MAŁE i ŚCINAWA MAŁA - ŚCINAWA
NYSKA;
obsługi ruchu turystycznego (hotele, motele, usługi gastronomii oraz stacje paliw i
stacje obsługi pojazdów) – na bazie dróg o znaczeniu ponadregionalnym (DK 41) oraz
dróg o znaczeniu regionalnym (DW 405 i DW 407), mieście KORFANTÓW oraz we
wsi GRYŻÓW, ŚCINAWA NYSKA, KUROPAS i WŁODARY. NALEŻY wzmocnić
obsługę ruchu turystycznego na gruntach wsi PRZECHÓD, przy czym lokalizacja
obiektów nie może naruszać walorów kulturowych, przyrodniczych i krajobrazowych
wsi.

MIESZKALNICTWO – realizując strategiczny cel kształtowania warunków pożądanej
przez mieszkańców jakości życia należy dążyć do utrzymania i rozwoju mieszkalnictwa
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w mieście KORFANTÓW oraz we wsiach (głównie) centralnej i północnej części obszaru
gminy, przy dostosowaniu formy i stopnia rozwoju mieszkalnictwa do warunków i
wymogów ochrony środowiska przyrodniczego, krajobrazu i walorów kulturowych oraz
przy zapewnieniu sukcesywnego wyposażenia infrastrukturalnego, podnoszącego
cywilizacyjne standardy zamieszkiwania, z preferencją koncentracji mieszkalnictwa na
terenie:

miasta KORFANTÓW - preferowanego do koncentracji i rozwoju zabudowy
mieszkaniowej ze względu na dobre wyposażenie w usługi oraz rozwinięty system
drogowy i systemy infrastrukturalne, zapewniające współczesne standardy życia
mieszkańców, a także znaczne potrzeby mieszkaniowe. Na obszarze miasta należy
dążyć do:
– lokalizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - w formie kamienic
uzupełniających kwartały zabudowy staromiejskiej oraz zabytkowych
przedmieść, a także w postaci całościowo ukształtowanych (skomponowanych)
zespołów zabudowy wielorodzinnej;
– lokalizacji zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej – w ukształtowanych
całościowo zespołach zabudowy, w formach intensywnych i ekstensywnych tj. w
formie budynków wolnostojących, bliźniaczych oraz szeregowych,
z
dopuszczeniem zabudowy willowej i rezydencjalnej;
– przekształceń istniejącej zabudowy zagrodowej na zabudowę wiejską;
– ograniczenia lub wykluczenia lokalizacji nowej zabudowy zagrodowej w
granicach administracyjnych miasta, w tym szczególnie w obrębie jego
zabudowy zwartej o funkcji mieszkaniowej i usługowej;

we wsi
PRZECHÓD i ŚCINAWA MAŁA - ŚCINAWA NYSKA preferowanych do koncentracji i rozwoju zabudowy mieszkaniowej ze względu na
wysokie standardy obsługi mieszkańców, potencjalnie duże możliwości rozwoju
miejsc pracy poza rolnictwem oraz dobre powiązania komunikacyjne z sąsiednimi
ośrodkami miejskimi, ważnymi dla ich rozwoju gospodarczego;

we wsi WŁOSTOWA, WŁODARY i PRZYDROŻE MAŁE - preferowanych do
rozwoju zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ze względu na dobre standardy
wyposażenia w usługi, znaczne możliwości rozwoju miejsc pracy poza rolnictwem,
dobre powiązania komunikacyjne z gminnym i powiatowym ośrodkiem usługowym
oraz potencjalną możliwość dobrego wyposażenia w systemy infrastrukturalne;

we wsi Kuźnica Ligocka, Niesiebędowice, Przydroże Wielkie, Puszyna i Węża
może wystąpić potrzeba wyznaczenia niewielkich, nowych terenów pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną, głównie w lukach zabudowy istniejącej;

w pozostałych wsiach gminy nowa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
powinna uzupełniać i dopełniać istniejące tereny mieszkaniowe w celu kompletnego
(całościowego) ukształtowania zespołów zabudowy, a wielkość tych terenów należy
dostosować do bieżących potrzeb mieszkaniowych;

należy:
– dążyć do zachowania i uzupełnienia historycznych zespołów zabudowy
mieszkaniowej (wielorodzinnej) w obrębie zabytkowego układu urbanistycznego
wsi Ścinawa Mała;
– ograniczyć lub wykluczyć lokalizację zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w
pozostałych wsiach gminy, z wyjątkiem przypadku dopełnienia kompozycji
przestrzennej istniejącej zabudowy wielorodzinnej, w tym szczególnie we wsi
Włostowa, Włodary, Przydroże Małe, Puszyna i Ścinawa Mała;

należy dopuścić przekształcenie zabudowy zagrodowej, w tym szczególnie
opuszczonej (nieużytkowanej), na zabudowę gospodarstw ogrodniczych, zabudowę
wiejską, usługową lub też zabudowę mieszkaniową – rekreacyjną, w tym szczególnie
we wsiach północnej i centralnej części gminy tj. we wsi Przechód, Borek, Kuźnica
Ligocka, Włostowa, Kuropas, Wielkie Łąki, Puszyna, Piechocice, Przydroże Małe,
Przydroże Wielkie, Włodary, Pleśnica, Kuźnica Ligocka, Rzymkowice oraz Stara
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Jamka;

należy dążyć do zachowania historycznych zespołów i form zabudowy
zagrodowej na obszarze gminy, w tym szczególnie we wsi Gryżów, Węża, Ścinawa
Nyska, Jegielnica, Rynarcice, Myszowice, Rzymkowice i Stara Jamka.


USŁUGI – rozwój usług zapewniających obsługę ludności oraz tranzytowego ruchu
komunikacyjnego i turystycznego, uznaje się za istotny dla rozwoju gospodarczego
gminy. Przyjmuje się następującą strukturę przestrzenną ośrodków usługowych:

miasto KORFANTÓW - gminny ośrodek usługowy, zapewniający obsługę w
zakresie usług podstawowych mieszkańców miasta oraz wsi Rączka, Kuropas,
Myszowice, Wielkie Łąki, Włostowa, Niesiebędowice, Puszyna, Piechocice,
Rynarcice i Stara Jamka. Należy dążyć do wzmocnienia funkcji usługowych:
– ponadlokalnych, opierających się na Opolskim Centrum Rehabilitacji (o znaczeniu
regionalnym), wyspecjalizowanym w profilowym leczeniu i usprawnianiu osób ze
schorzeniami narządu ruchu, oraz na bazie domów opieki społecznej (Domu
Pomocy Społecznej CARITAS oraz Domu Pomocy Społecznej MARIA - o
znaczeniu ponadlokalnym tj. powiatu Nyskiego);
– staromiejskiego CENTRUM oraz w obrębie jego historycznych przedmieść;
– przedmieść współczesnych, usytuowanych wzdłuż dróg wylotowych z miasta, w
celu zapewnienia obsługi komunikacji i ruchu turystycznego oraz mieszkańców
wyodrębnionych zespołów zabudowy mieszkaniowej;
– miasta jako gminnego ośrodka oświatowego i sportowo-rekreacyjnego oraz jako
centrum obsługi turystyki i rekreacji w gminie;

wsi ŚCINAWA MAŁA i PRZECHÓD - stanowiących lokalne ośrodki
usługowe wspomagające miasto w obsłudze ludności, wyposażone w usługi
podstawowe o rozszerzonym zakresie. Należy dążyć do wzmocnienia funkcji
usługowych wsi (w tym szczególnie poprawy wyposażenia w usługi publiczne) oraz
poprawy dostępności do nich mieszkańców wsi, w następującym układzie:
– ŚCINAWA MAŁA (w zespole ze Ścinawą Nyską) – zapewniająca obsługę
mieszkańców wsi Ścinawa Mała, Ścinawa Nyska, Gryżów, Węża, Włodary,
Jegielnica, Pleśnica, Przydroże Małe, Przydroże Wielkie, wspomagana przez
wieś Włodary, wyposażoną w zakres usług podstawowych z rozszerzonym
zakresem usług rekreacyjno-sportowych;
– PRZECHÓD - zapewniający obsługę mieszkańcom wsi Przechód, Borek,
Kuźnica Ligocka i Rzymkowice.

Należy dążyć do utrzymania i wzmocnienia wyposażenia:
– wsi ŚCINAWA MAŁA i PRZECHÓD – w usługi o znaczeniu ponadlokalnym z
zakresu opieki społecznej oraz sportu i rekreacji, turystyki i wypoczynku oraz
usługi podstawowe, zapewniające obsługę zespołu wsi gminy, z rozszerzonym
programem usług rekreacyjno-sportowych;
– wsi WŁODARY - w usługi podstawowe, zapewniające obsługę głównie
mieszkańców wsi;
– wsi GRYŻÓW, KUŹNICA LIGOCKA, NIESIEBĘDOWICE, PRZYDROŻE MAŁE,
PUSZYNA, RZYMKOWICE, WĘŻA i WŁOSTOWA - w usługi publiczne z zakresu
kultury i wychowania oraz sportu i rekreacji;
– pozostałych wsi gminy - w usługi na poziomie elementarnym, dostosowanym do
występujących potrzeb i wymogów gospodarki wolnorynkowej.
 Należy dążyć do wzmocnienia usług obsługi rolnictwa we wsi ŚCINAWA NYSKA,
WŁODARY i WŁOSTOWA.



AKTYWNOŚĆ GOSPODARCZA – realizując strategiczny cel rozwoju gospodarczego
gminy jakim jest kreowanie atrakcyjnych i zróżnicowanych możliwości wielofunkcyjnego
rozwoju gospodarczego, uznaje się rozwój różnorodnych form aktywności gospodarczej
(w szczególności przetwórstwa i przechowalnictwa rolno-spożywczego, przemysłu
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drzewnego oraz obsługi rolnictwa) za ważny element kształtowania struktury
przestrzennej obszaru gminy. Wskazuje się obszary przeznaczone pod lokalizację
zakładów produkcji, budownictwa, gospodarki magazynowo - składowej (w tym
szczególnie przechowalnictwa rolno-spożywczego), logistyki, obsługi transportu i
komunikacji, handlu hurtowego, obsługi rolnictwa, rzemiosła oraz intensywnej hodowli
zwierząt i roślin, a także ustala się zasady lokalizacji obiektów produkcji energii i ciepła.
Należy dążyć do dostosowania form i koncentracji różnorodnych form aktywności
gospodarczej do istniejących warunków środowiska przyrodniczego, jego zagrożeń,
stopnia wyposażenia w systemy infrastruktury technicznej (w tym szczególnie
wyposażenia w systemy kanalizacyjne ścieków przemysłowych i opadowych) oraz
pełnego zabezpieczenia środowiska przed skutkami prowadzonej działalności
gospodarczej, z uwzględnieniem szczególnej ochrony zbiorników wód podziemnych i
powietrza atmosferycznego. Należy preferować
lokalizację różnorodnych form
działalności gospodarczej na gruntach:

miasta Korfantów w obrębie obszaru położonego:
– w północnej części miasta – głównie dla rozwoju przemysłu drzewnego i
meblarskiego,
przetwórstwa rolno-spożywczego, przechowalnictwa rolnospożywczego, składów i magazynów, baz transportowych i obsługi komunikacji,
– we wschodniej części miasta – głównie dla rozwoju różnorodnych zakładów
produkcyjnych,
baz
magazynowo-składowych,
baz
transportowych
i
budowlanych, handlu hurtowego,
obsługi transportu i komunikacji, obsługi
rolnictwa oraz rzemiosła;

wsi WŁOSTOWA w obrębie:
– istniejącego obszaru obejmującego różnorodne formy działalności gospodarczej,
dla rozwoju małych zakładów produkcyjnych, składów i magazynów, obsługi
rolnictwa, obsługi komunikacji i rzemiosła oraz intensywnej hodowli zwierząt,

wsi WIELKIE ŁĄKI, WŁODARY, STARA JAMKA, PUSZYNA, PLEŚNICA i
PRZYDROŻE MAŁE – na istniejących obszarach aktywności gospodarczej, obecnie
nieużytkowanych (zdegradowanych), wykorzystanych pod różnorodne formy
działalności gospodarczej związane z produkcją (także produkcja rolną), obsługą
rolnictwa, obsługą komunikacji i transportu, rzemiosła, baz budowlanych, handlu
hurtowego oraz usług.

Należy dopuścić lokalizację małych zakładów produkcyjnych, składów i
magazynów, rzemiosła produkcyjnego i handlu hurtowego, nieuciążliwych dla
środowiska, na wydzielonych terenach lub w zabudowie zagrodowej we wsiach
centralnej i południowej części obszaru gminy, w tym szczególnie we wsi BOREK,
KUŹNICA LIGOCKA, RZYMKOWICE, STARA JAMKA, PLEŚNICA, PUSZYNA,
WIELKIE ŁĄKI, NIESIEBĘDOWICE, MYSZOWICE, KUROPAS, PRZYDROŻE
WIELKIE i WŁODARY;

NALEŻY DOPUŚCIĆ lokalizację obiektów produkcji energii i ciepła:
– elektrowni wiatrowych – w południowej i południowo-zachodniej części obszaru
gminy, na gruntach wsi Kuropas, Myszowice, Włodary, Rynarcice, Jegielnica,
Ścinawa Nyska, Węża i Gryżów;
– elektrowni wodnych – na rzece Ścinawa Niemodlińska, z wyłączeniem obszarów
objętych i projektowanych do ochrony w niniejszym studium i przepisami
odrębnymi, ze względu na wysokie walory przyrodnicze;
– biogazowni oraz zakładów produkujących biopaliwa, na terenach produkcji,
aktywności gospodarczej oraz zabudowy produkcyjnej rolnej (P1, P3).

ZALECA SIĘ dążyć do przekształceń funkcjonalnych istniejących obszarów
aktywności gospodarczej o wysokich walorach kulturowych, w tym szczególnie
obszarów zdegradowanych:
– dawnego zespołu pałacowo - parkowego we wsi PRZYDROŻE MAŁE I
PRZYDROŻE WIELKIE, zespołu dworsko-parkowego w MYSZOWICACH, na
funkcje związane z obsługą ruchu turystycznego, gastronomii, kultury lub
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–

rozrywki;
pozostałości dawnych folwarków w pozostałych wsiach - na funkcje odpowiednie
do walorów zabudowy zabytkowej.

3.2. STRUKTURA OSADNICZA OBSZARU GMINY
Ustala się następującą strukturę sieci osadniczej gminy KORFANTÓW, uwzględniającą
prognozowany rozwój demograficzny:
TABELA 29
GMINA KORFANTÓW – Rozwój i funkcje jednostek osadniczych
L Nazwa jednostki Kierunek rozwoju
p. osadniczej
demograficznego
1

Miasto Korfantów

Stagnujący
(z tendencją do spadku
wielkości do 5%)

2

Borek

3

Gryżów

4

Jegielnica

5

Kuropas

6

Kuźnia Ligocka

7

Myszowice

8

Niesiebędowice

9

Piechocice

Regresywny
(tendencja do spadku
wielkości 5-10%)
Stagnujący
(z tendencją do spadku )
Regresywny
(spadek liczby ludności)
Stagnujący
(z tendencją do spadku )
Stagnujący
(z tendencją do spadku )
Stagnujący
(z tendencją do spadku )
Stagnujący
(z tendencją do wzrostu)
Stagnujący
(z tendencją do spadku )
Regresywny
(depopulacyjny)
Stagnujący
(z tendencją do spadku )

10 Pleśnica
11 Przechód

12 Przydroże Małe
13 Przydroże Wielkie
14 Puszyna
15 Rączka
16 Rynarcice
17 Rzymkowice
18 Stara Jamka
19 Ścinawa Mała

20 Ścinawa Nyska

Stagnujący
(z tendencją do wzrostu)
Stagnujący
(z tendencją do spadku)
Stagnujący
(z tendencją do spadku)
Stagnujący
(z tendencją do spadku )
Stagnujący
(z tendencją do wzrostu)
Stagnujący
(z tendencją do spadku)
Stagnujący
(z tendencją do spadku )
Stagnujący
(z tendencją do spadku )
Stagnujący
(z tendencją do wzrostu)

Funkcja w hierarchii
usług publicznych

Funkcja prognozowana
(wg hierarchii
ważności)

Wielofunkcyjny gminny
ośrodek usługowy z
elementami usług o
znaczeniu regionalnym i
ponadlokalnym
Wyposażona w usługi
elementarne

Gminny ośrodek usługowy
Mieszkaniowa
Rekreacyjno-turystyczna
Produkcyjna

Wyposażona w usługi
elementarne
Wyposażona w usługi
elementarne
Wyposażona w usługi
elementarne
Wyposażona w usługi
elementarne
Wyposażona w usługi
elementarne
Wyposażona w usługi
elementarne
Wyposażona w usługi
elementarne
Wyposażona w usługi
elementarne
Wspomagający miasto
lokalny ośrodek usług
podstawowych o
rozszerzonym zakresie
Wyposażona w usługi
elementarne
Wyposażona w usługi
elementarne
Wyposażona w usługi
elementarne
Wyposażona w usługi
elementarne
Wyposażona w usługi
elementarne
Wyposażona w usługi
elementarne
Wyposażona w usługi
elementarne
Wspomagający miasto
lokalny ośrodek usług
podstawowych o
rozszerzonym zakresie
Wyposażona w usługi
elementarne

Rolnicza

Mieszkaniowa
Rekreacyjnio-turystyczna

Rolnicza
Rolnicza
Mieszkaniowa
Mieszkaniowa
Rolnicza
Rolnicza
Rolnicza
Mieszkaniowa
Rolnicza
Rolnicza
Usługowa
Mieszkaniowa
Rekreacyjno-turystyczna
Rolnicza
Rekreacyjno-turystyczna
Rolnicza
Rolnicza
Mieszkaniowa
Rolnicza
Rolnicza
Rolnicza
Rekreacyjno-turystyczna
Rolnicza
Usługowa
Mieszkaniowa
Rekreacyjno-turystyczna
Rolnicza
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21 Węża
22 Wielkie Łąki
23 Włodary

24 Włostowa

Stagnujący
(z tendencją do spadku)
Stagnujący
(z tendencją do wzrostu)
Stagnujący
(z tendencją do spadku)
Stagnujący
(z tendencją do wzrostu)

Wyposażona w usługi
elementarne
Wyposażona w usługi
elementarne
Wspomagający lokalny
ośrodek usługowy
(Ścinawę Małą) ośrodek
usług podstawowych
Wyposażona w usługi
elementarne

Rolnicza
Rolnicza
Usługowa
Mieszkaniowa
Rolnicza
Mieszkaniowa

Opracowanie własne M.O.

3.3. STRUKTURA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA OBSZARU GMINY
Na obszarze gminy Korfantów wydziela się następujące podstawowe elementy struktury
przestrzennej:
 OBSZARY FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE – charakteryzujące się odmienną
funkcją i zagospodarowaniem, tworzące strukturę funkcjonalno-przestrzenną obszaru
gminy,
 STREFY, dla których ustalenia zawarte są w rozdziale „Ustalenia strefowe”,
obejmujące obszary:
– wymagające szczególnej ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz
wymagające szczególnej ochrony dziedzictwa kulturowego, dóbr kultury
współczesnej i zabytków, dla których wprowadzono różne formy ochrony oraz
ograniczenia w użytkowaniu i zagospodarowaniu;
– problemowe, w tym obszary występowania zagrożeń oraz wymagające
przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji oraz obszary specjalne (zamknięte), dla
których ustalono specjalne zasady użytkowania i zagospodarowania.
Obszary uzupełniające (STREFY - o odmiennych formach ochrony oraz specjalnych
zasadach użytkowania i zagospodarowania) nakładają się na podstawowe obszary
funkcjonalno-przestrzenne
(charakteryzujące
się
odmiennym
przeznaczeniem
i
zagospodarowaniem), tworząc z nimi dwuwarstwową strukturę przestrzenną obszaru gminy.
3.3.1. MODEL STRUKTURY FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ GMINY
Uwzględniając uwarunkowania ekofizjograficzne, dotychczasowy sposób przeznaczenia i
zagospodarowania terenów oraz kierując się przyjętymi w strategii rozwoju gminy celami
rozwoju społeczno-gospodarczego, rzutującymi na rozwój przestrzenny gminy (cele
rozwoju przestrzennego gminy), a także uwzględniając wymogi ładu przestrzennego i
zrównoważonego rozwoju) wyróżnia się na obszarze gminy Korfantów następujące zespoły
funkcjonalno – przestrzenne:
I.

OBSZARY FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE OTWARTE (obszary rolno-leśne),
obejmujące:
E – obszary systemu ekologicznego;
R - obszary wspomagających system ekologiczny.

II.

OBSZARY
FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE
zabudowane), obejmujące:
M – obszary mieszkaniowe;
U – obszary usługowe;
P – obszary aktywności gospodarczej;
Z – obszary zieleni urządzonej.

OSADNICZE

Ww. obszary funkcjonalno-przestrzenne obejmują obszary otwarte i

(obszary

istniejącego
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zagospodarowania (zainwestowania) oraz planowanych zmian w strukturze przestrzennej,
zgodnych ze strategią rozwoju gminy.
3.3.2. KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ ORAZ
ZASADY ICH REALIZACJI
Ustala się następującą strukturę funkcjonalno-przestrzenną gminy Korfantów :
TABELA 30
GMINA KORFANTÓW – Model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy przyjętej w
niniejszym studium.
I

OBSZARY FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE OTWARTE (obszary rolno-leśne)
E OBSZARY SYSTEMU E1 OBSZARY WĘZŁOWE SYSTEMU EKOLOGICZNEGO
EKOLOGICZNEGO
O ZNACZENIU REGIONALNYM – szczególnie chronione
E2 OBSZARY WĘZŁOWE SYSTEMU EKOLOGICZNEGO
O ZNACZENIU LOKALNYM - chronione
E3 OBSZARY KORYTARZY EKOLOGICZNYCH O ZNACZENIU
REGIONALNYM - szczególnie chronione
E4 OBSZARY KORYTARZY I SIĘGACZY EKOLOGICZNYCH
O ZNACZENIU LOKALNYM – chronione
E5 OBSZARY WÓD PŁYNĄCYCH I STOJĄCYCH – chronione
(ważne dla funkcjonowania systemu ekologicznego gminy)
OBSZARY
R1
OBSZARY ROLNE O WYSOKICH WALORACH
R
WSPOMAGAJĄCE
PRODUKCYJNYCH – szczególnie chronione
SYSTEM
R2 OBSZARY ROLNE O ŚREDNICH I NISKICH WALORACH
EKOLOGICZNY
PRODUKCYJNYCH – chronione
II OBSZARY FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE OSADNICZE (zespoły zabudowy)
M1 ZESPOŁY ZABUDOWY ZAGRODOWEJ – KULTUROWE
M OBSZARY
MIESZKANIOWE
M2 ZESPOŁY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIEJSKIEJ,
KULTUROWE
M3 ZESPOŁY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ KULTUROWE I WSPÓŁCZESNE
M4 ZESPOŁY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
MAŁOMIASTECZKOWEJ – KULTUROWE
M5 ZESPOŁY ZABUDOWY WIELORODZINNEJ - KULTUROWE I
WSPÓŁCZESNE
ZESPOŁY
U1
ZESPOŁY STAROMIEJSKICH CENTRÓW USŁUGOWYCH,
U
USŁUGOWE
KULTUROWE
U2 ZESPOŁY WIEJSKICH OŚRODKÓW USŁUGOWYCH,
KULTUROWE
U3 ZESPOŁY KONCENTRACJI USŁUG, KULTUROWE
I WSPÓŁCZESNE
OBSZARY
P1
ZESPOŁY ZABUDOWY PRODUKCYJNEJ, WSPÓŁCZESNE
P
AKTYWNOŚCI
P2 ZESPOŁY OBIEKTÓW PRODUKCJI ENERGII ZE ŹRÓDEŁ
GOSPODARCZEJ
ODNAWIALNYCH – OBSZAR MAŁEGO/ŚREDNIEGO RYZYKA
LOKALIZACJI OBIEKTÓW ENERGETYKI WIATROWEJ
P3 ZESPOŁY KONCENTRACJI RÓŻNORODNYCH FORM
AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ I KULTUROWE I
WSPÓŁCZESNE
OBSZARY
ZIELENI
Z1
ZESPOŁY SPORTU, REKREACJI I WYPOCZYNKU,
Z
URZĄDZONEJ
KULTUROWE I WSPÓŁCZESNE
(w zabudowie)
Z2 ZESPOŁY ZIELENI PARKOWEJ, KULTUROWE I
WSPÓŁCZESNE
Z3 ZESPOŁY ZIELENI CMENTARNEJ, KULTUROWE
Opracowanie własne – M.O.

Dla poszczególnych obszarów struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy ustala się
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podstawowe funkcje oraz kierunki zmian w strukturze przestrzennej.
Obszary
systemu ekologicznego gminy (E1, E2, E3, E4 i E5) wchodzą w skład
EKOLOGICZNEGO SYSTEMU OBSZARÓW CHRONIONYCH (ESOCh) gminy Korfantów i
obejmują obszary stanowiące część wielkoobszarowego systemu ekologicznego kraju i
województwa oraz obszary tworzące lokalny (gminny) system ekologiczny. Z kolei zespół
obszarów zieleni (Z1, Z2 i Z3) tworzy SYSTEM PRZYRODNICZY MIASTA KORFANTÓW
oraz system przyrodniczy pozostałych obszarów osadniczych (wiejskich).

I. OBSZARY FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE OTWARTE
(rolno-leśne)
E – OBSZARY SYSTEMU EKOLOGICZNEGO

E1 - OBSZARY WĘZŁOWE SYSTEMU EKOLOGICZNEGO O ZNACZENIU








REGIONALNYM – szczególnie chronione:
KLASY PRZEZNACZENIA TERENÓW:
PODSTAWOWE: lasy wraz z dolesieniami,
UZUPEŁNIAJĄCE – urządzenia i obiekty gospodarki leśnej i wodnej, użytki rolne
(grunty orne, użytki zielone, cieki i zbiorniki wodne), urządzenia turystyki i rekreacji
oraz jej obsługi (w tym rekreacji podmiejskiej i turystyki kwalifikowanej).
KIERUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEJ:
 Wskazuje się tereny wchodzące w skład obszarów węzłowych sytemu
ekologicznego o randze regionalnej:
– wieloprzestrzenne kompleksy leśne położone w północnej części gminy,
wchodzące w skład Borów Niemodlińskich;
– wielkopowierzchniowe kompleksy leśne na gruntach wsi Przydroże Małe i
Puszyna oraz położone w zachodniej części obszaru gminy.
Dominującymi elementami struktury przestrzennej obszarów węzłowych systemu
ekologicznego o randze regionalnej są :
– wielkopowierzchniowe kompleksy leśne wraz z dolesieniami;
– łąki i pastwiska, tworzące ekosystemy łąkowe, torfowiskowe i wodno-błotne;
– wody powierzchniowe;
– skanalizowany system szlaków turystycznych, pieszych i rowerowych wraz z
urządzeniami ich obsługi.
 Należy:
– zachować zróżnicowany układ hydrologiczny i związane z nim duże zróżnicowanie
typów siedliskowych drzewostanów i gatunkowych lasów;
– zapewnić ochronę dna doliny Potoku Prószkowskiego oraz lasów liściastych, w
tym szczególnie boru mieszanego świeżego, boru mieszanego bagiennego i
wilgotnego, grądów środkowoeuropejskich, łęgów jesionowo-olszowych oraz olsu
porzeczkowego;
– zachować sposób użytkowania obszaru, ciągłość biocenoz i
powiązania
zewnętrzne kompleksów leśnych;
– chronić naturalne ukształtowanie terenu (w tym szczególnie pagórków
wydmowych z piaskami), mozaikowatość siedlisk i drzewostanów, ostoje i
siedliska flory i fauny oraz gatunki roślin i zwierząt chronionych i rzadkich;
– zwiększyć wartość użytkową obszaru dla rozwoju rekreacji i wypoczynku
świątecznego mieszkańców sąsiednich ośrodków miejskich m.in. poprzez
lokalizację parkingów leśnych i urządzeń rekreacyjnych i wypoczynkowych.
 Należy dążyć do tworzenia warunków dla bioróżnorodności poprzez:
– efektywne przyrodniczo kształtowanie obszaru, w tym szczególnie zachowanie i
utrzymanie w stanie zbliżonym do naturalnego istniejących śródleśnych cieków i
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zbiorników wodnych, mokradeł, polan, torfowisk, wrzosowisk oraz muraw
napiaskowych m.in. przez ekstensywne użytkowanie i niedopuszczanie do
zarastania drzewami i krzewami otwartych przestrzeni;
– kształtowanie lasów (i dolesień) zgodnych z siedliskiem i naturalną roślinnością, o
zróżnicowanej strukturze gatunkowej i wiekowej, w tym szczególnie poprzez
przebudowę lasów z zaburzoną strukturą gatunkowo-siedliskową i drzewostanów
o obniżonych walorach przyrodniczych na zgodne z siedliskiem oraz preferowanie
drzewostanów wielogatunkowych kosztem monokultur sosnowych;
– prowadzenie gospodarki leśnej z uwzględnieniem funkcji wodochronnej lasów,
walorów florystycznych, faunistycznych i krajobrazowych, przy uwzględnieniu
zagrożeń pożarowych, z uwzględnieniem sterowania ruchem rekreacyjnym i
turystycznym w obrębie wielkopowierzchniowych kompleksów leśnych;
– przeciwdziałanie czynnikom antropopresji oraz minimalizowania ich negatywnego
wpływu na funkcjonowanie obszaru m.in. poprzez stałą kontrolę zgodności
użytkowania terenu z cechami przyrodniczymi oraz unikanie zmiany warunków
naturalnych środowiska.
 Należy dążyć do rozwoju obszarów poprzez:
– zalesienie przyległych do kompleksów leśnych gruntów rolnych o niskich klasach
bonitacyjnych;
– tworzenie powiązań przyrodniczych z korytarzami i sięgaczami ekologicznymi.
 W planach należy dążyć do:
– regulacji ruchu turystycznego na terenach leśnych, w tym szczególnie przebiegu
ścieżek rowerowych oraz tras turystycznych i spacerowych, w dostosowaniu do
zagrożeń przeciwpożarowych i bioróżnorodności;
– zagospodarowania stref wejściowych do lasów, w tym szczególnie lokalizacji
parkingów turystycznych z urządzeniami
rekreacji i wypoczynku (ławki,
zadaszenia itp.);
– wyłączenia obszaru z eksploatacji surowców naturalnych i zabudowy nie
związanej z gospodarką leśną.

E2 - OBSZARY WĘZŁOWE SYSTEMU EKOLOGICZNEGO O ZNACZENIU LOKALNYM
– chronione:
 KLASY PRZEZNACZENIA TERENÓW:
 PODSTAWOWE: lasy wraz z dolesieniami.
 UZUPEŁNIAJĄCE – urządzenia i obiekty gospodarki wodnej, użytki rolne (grunty
orne, użytki zielone, cieki i zbiorniki wodne), parki, sport i rekreacja oraz turystyka i
wypoczynek.
 KIERUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEJ:
 Wskazuje się tereny wchodzące w skład obszarów węzłowych sytemu
ekologicznego o randze lokalnej:
– drobnoprzestrzenne kompleksy leśne położone w zachodniej i południowej części
gminy, głównie na gruntach Włodary, Węża, Gryżów, Ścinawa Nyska i Ścinawa
Mała, na skarpach dolin niewielkich cieków wodnych o spadkach > 5%;
– drobnopowierzchniowe kompleksy leśne usytuowane w rozproszeniu na
pozostałym obszarze gminy.
 Dominującymi elementami struktury przestrzennej obszarów węzłowych systemu
ekologicznego o randze lokalnej są :
– drobnopowierzchniowe kompleksy leśne wraz z dolesieniami, często izolowane od
siebie;
– izolowane, niewielkie enklawy zadrzewień oraz ciągi zadrzewień przydrożnych i
śródpolnych;
– łąki i pastwiska trwałe.
 Należy:

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów
142
Autorska Pracownia Architektury i Urbanistyki A&U, Autor : mgr inż. arch. Maria Oleszczuk
__________________________________________________________________________________________

zachować sposób użytkowania obszaru, a gospodarkę leśną prowadzić przy
uwzględnieniu funkcji wodochronnej i glebochronnej lasów;
– zapewnić ochronę walorów florystycznych, faunistycznych i krajobrazowych, a
także naturalnego ukształtowania terenu, w tym szczególnie terenów narażonych
na erozję na
stokach wysoczyzn
Płaskowyżu Głubczyckiego i Wału
Niemodlińskiego;
– zwiększyć wartość użytkową obszaru dla rozwoju rekreacji i wypoczynku;
– dopuścić zmianę użytkowania izolowanego kompleksu leśnego położonego w
zespole sportu, rekreacji i wypoczynku (Z1), na gruntach wsi Węża, na park leśny
lub sport, rekreację i wypoczynek.
 Należy dążyć do rozwoju obszarów poprzez:
– zalesienie przyległych do kompleksów leśnych gruntów rolnych w celu
zapewnienia powiązań drobnoprzestrzennych (izolowanych) kompleksów leśnych
pomiędzy sobą, w tym szczególnie zalesiać grunty rolne narażone na erozję
wodną i wietrzną w stopniu silnym (o spadkach > 10o);
– tworzenie powiązań przyrodniczych pomiędzy izolowanymi kompleksami leśnymi
korytarza ekologicznego „kroczącego” w obrębie Wału Niemodlińskiego.
 Należy dążyć do tworzenia warunków dla bioróżnorodności poprzez:
– efektywne przyrodniczo kształtowanie obszaru, w tym szczególnie kształtowanie
lasów (i dolesień) zgodnych z siedliskiem i naturalną roślinnością, o zróżnicowanej
strukturze gatunkowej i wiekowej;
– zachowanie i utrzymanie w stanie zbliżonym do naturalnego istniejących cieków i
zbiorników wodnych oraz polan;
– prowadzenie gospodarki leśnej z uwzględnieniem funkcji wodochronnej i
glebochronnej lasów, walorów florystycznych, faunistycznych i krajobrazowych;
– tworzenie powiązań przyrodniczych z korytarzami i sięgaczami ekologicznymi.
 W planach należy dążyć do:
– odbudowy powiązań ekologicznych izolowanych zespołów leśnych z obszarami
systemu ekologicznego o znaczeniu ponadlokalnym lub korytarzami i sięgaczami
ekologicznym o znaczeniu lokalnym;
– zwiększania powierzchni obszarów poprzez dolesienia łączące wyizolowane
kompleksy leśne, kosztem gruntów ornych;
– ochronę miejsc występowania siedlisk i roślin chronionych;
– wyłączenia obszaru z zabudowy.
–

E3 –







OBSZARY KORYTARZY EKOLOGICZNYCH O ZNACZENIU REGIONALNYM –
szczególnie chronione.
KLASY PRZEZNACZENIA TERENÓW:
PODSTAWOWE – kompleksy użytków zielonych tworzące ekosystemy łąkowe,
torfowiskowe i wodno-błotne z izolowanymi, niewielkimi enklawami zadrzewień oraz
cieki i zbiorniki i wodne, w tym urządzenia gospodarki rybackiej wraz z obiektami
zapewniającymi jej obsługę i usługami gastronomii.
UZUPEŁNIAJĄCE - grunty orne, parki i zieleń urządzona, sport i rekreacja,
turystyka i wypoczynek, obiekty i urządzenia gospodarki wodnej i wodno-ściekowej,
kompleksy leśne drobnopowierzchniowe, urządzenia i obiekty produkcji energii
(elektrownie wodne).
KIERUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEJ:
 Wskazuje się tereny wchodzące w skład obszaru korytarza ekologicznego o
randze regionalnej:
– dolina Ścinawy Niemodlińskiej.
 Dominującymi
elementami struktury przestrzennej obszaru korytarza
ekologicznego o randze regionalnej są :
– łąki i pastwiska trwałe, tworzące ekosystemy łąkowe, torfowiskowe i wodno-błotne;
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izolowane, niewielkie enklawy zadrzewień i drobnopowierzchniowe kompleksy
leśne;
– wody powierzchniowe (cieki i zbiorniki wodne).
 Należy zapewnić ciągłość funkcjonalną i przestrzenną biocenoz korytarza
ekologicznego, w tym szczególnie:
– zachować funkcjonalność korytarza ekologicznego w północnej części gminy,
wzmacniać ją w centralnej części gminy oraz odbudować w południowej części
gminy, na odcinku zapewniającym bardzo ważne dla funkcjonowania jej systemu
ekologicznego powiązania z Górami Opawskimi;
– utrzymać i przywracać użytkowanie łąkowe, procesy ekologiczne, stabilność
ekosystemów oraz zróżnicowaną obudowę biologiczną cieku;
– zachować znaczenie migracyjne doliny rzecznej, w szczególności dla migracji
ptactwa wodno-błotnego, ryb i płazów.
 Należy :
– zapewnić ochronę siedlisk chronionych oraz miejsc występowania roślin
chronionych, seminaturalnych i naturalnych biocenoz, w szczególności wodno błotnych den dolin, szuwarów, torfowisk i turzowisk oraz suchych muraw i
zadrzewień naskarpowych;
– chronić obszar doliny przed przekształcaniem użytków zielonych na inne użytki
rolne, w tym szczególnie na grunty orne, a także przekształcać istniejące grunty
orne w użytki zielone (łąki i pastwiska);
– zachować i przywracać zadrzewienia wzdłuż koryt rzecznych, wspomagające
procesy samooczyszczania się wód, a także zadrzewiania, zakrzewiania i
zadarniania stromych zboczy dolinnych stabilizujących procesy erozyjne;
– obiekty związane z gospodarką rybacką, urządzenia i obiekty sportu i rekreacji
oraz turystyki i wypoczynku sytuować w sposób nie naruszający walorów
przyrodniczych doliny cieku wodnego oraz jego ciągłości funkcjonalnej i
przestrzennej.
 Należy dążyć do tworzenia warunków dla bioróżnorodności poprzez:
– racjonalne użytkowanie seminaturalnych i naturalnych biocenoz;
– zachowanie istniejących zbiorników i cieków wodnych oraz zachowanie
nieuregulowanego koryta rzecznego z biologiczną obudową, w tym naturalnych i
seminaturalnych zadrzewień, podmokłych łąk, mokradeł i starorzeczy;
– zwiększenie powierzchni terenów pod wodami oraz odbudowę i rozbudowę małej
retencji,
a także
przeciwdziałanie
wykonywaniu
nowych
melioracji
odwadniających, w tym szczególnie na terenach kompleksów łąk wilgotnych, oraz
zapewnienie odbudowy terenów podmokłych;
– umożliwienie zalewania dna doliny wodami powodziowymi oraz odtworzenie
naturalnych zbiorowisk roślinnych, w tym lasów łęgowych;
– zapewnienie przejść dla zwierzyny poprzez bariery migracyjne położone w
poprzek korytarza ekologicznego;
– skanalizowania terenów wiejskich położonych wzdłuż doliny.
Należy dążyć do rozwoju obszarów poprzez:
– zwiększanie szerokości doliny poprzez przywracanie gruntów ornych do
użytkowania łąkowo-pastwiskowego oraz odbudowę powiązań z kompleksami
leśnymi;
– włączenie
stoków doliny do funkcjonalno-przestrzennej struktury korytarza
ekologicznego;
– wycofywanie ze światła wszelkiej doliny istniejącej zabudowy oraz zakazie
lokalizacji nowej zabudowy.
 W planach miejscowych obszar należy:
– dążyć do odbudowy powiązań ekologicznych doliny z innymi obszarami systemu
ekologicznego o znaczeniu ponadlokalnym i lokalnym;
– dążyć do rozgęszczenia lub likwidacji istniejącej zabudowy, zawężającej światło
–
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–

doliny;
wyłączyć obszar z zabudowy, z wyjątkiem zabudowy związanej z gospodarstwami
rybackimi.

E4 – OBSZARY KORYTARZY I SIĘGACZY EKOLOGICZNYCH O ZNACZENIU
LOKALNYM – chronione:
 KLASY PRZEZNACZENIA TERENÓW:
 PODSTAWOWE – kompleksy użytków zielonych tworzące ekosystemy łąkowe,
torfowiskowe i wodno-błotne z izolowanymi,
cieki i zbiorniki wodne, w tym
szczególnie urządzenia gospodarki rybackiej wraz z obiektami zapewniającymi jej
obsługę i usługami gastronomii.
 UZUPEŁNIAJĄCE - grunty orne, kompleksy leśne drobnopowierzchniowe oraz
niewielkie enklawy zadrzewień, sport i rekreacja, turystyka i wypoczynek, parki i
zieleń urządzona, obiekty i urządzenia gospodarki wodnej i wodno-ściekowej,
 KIERUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEJ:
 Wskazuje się tereny wchodzące w skład obszarów korytarzy ekologicznych o
randze lokalnej:
– doliny dopływów rzeki Ścinawy Niemodlińskiej;
– doliny dopływów Nysy Kłodzkiej i Białej.
 Dominującymi elementami struktury przestrzennej obszaru korytarza ekologicznego o
randze lokalnej są :
– łąki i pastwiska trwałe, tworzące ekosystemy łąkowe, torfowiskowe i wodnobłotne;
– izolowane, niewielkie enklawy zadrzewień i drobnopowierzchniowe kompleksy
leśne;
– cieki i zbiorniki wodne.
 Należy:
– utrzymać i odbudować ciągłość funkcjonalną i przestrzenną korytarzy i sięgaczy
ekologicznych, w tym szczególnie utrzymać użytkowanie łąkowe, procesy
ekologiczne i stabilność ekosystemów oraz zróżnicowaną obudowę biologiczną
cieków;
– zapewnić ochronę łąk wilgotnych (sitowia leśnego, wiązówki błotnej i bodziszka
błotnego);
– chronić obszar dolin przed przekształcaniem użytków zielonych na inne użytki
rolne, w tym szczególnie na grunty orne;
– pozostawić wzdłuż koryta rzecznego zadrzewienia wspomagające procesy
samooczyszczania się wód oraz zapewnić zadrzewianie, zakrzewianie i
zadarnianie stromych zboczy dolinnych stabilizujących procesy erozyjne;
– obiekty związane z gospodarką rybacką, urządzenia i obiekty sportu i rekreacji
oraz turystyki i wypoczynku sytuować w sposób nie naruszający walorów
przyrodniczych doliny cieku wodnego oraz jego ciągłości funkcjonalnej i
przestrzennej.
 Należy dążyć do tworzenia warunków dla bioróżnorodności poprzez:
– ochronę i racjonalne użytkowanie seminaturalnych i naturalnych biocenoz, w
szczególności wodno-błotnych den dolin rzecznych, zadrzewień, łąk podmokłych,
mokradeł, szuwarów, torfowisk i turzowisk;
– zachowanie cieków wodnych oraz ich nieuregulowanych koryt z biologiczną
obudową;
– przeciwdziałanie wykonywaniu nowych melioracji odwadniających, w tym
szczególnie na terenach kompleksów łąk wilgotnych, oraz zapewnienie odbudowy
terenów podmokłych;
– ograniczenia przeznaczania łąk pod zalesienia do wielkości nie wpływającej
niekorzystnie na funkcjonowanie ekosystemów;
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– skanalizowania terenów wiejskich położonych wzdłuż doliny.
Należy dążyć do rozwoju obszarów poprzez:
– przywracanie gruntów ornych do użytkowania łąkowo-pastwiskowego oraz
odbudowę powiązań z kompleksami leśnymi;
– włączenie
stoków doliny do funkcjonalno-przestrzennej struktury korytarza
ekologicznego;
– zwiększenie powierzchni terenów pod wodami oraz odbudowę i rozbudowę małej
retencji.
 W planach miejscowych obszar należy wyłączyć obszar z zabudowy, z wyjątkiem
zabudowy związanej z gospodarstwami rybackimi.

E5 - OBSZARY WÓD PŁYNĄCYCH I STOJĄCYCH – chronione (ważne dla



funkcjonowania systemu ekologicznego gminy).
 KLASY PRZEZNACZENIA TERENÓW:
 PODSTAWOWE – cieki i zbiorniki wodne powierzchniowe, w tym szczególnie
urządzenia gospodarki rybackiej wraz z obiektami i urządzeniami zapewniającymi jej
obsługę.
 UZUPEŁNIAJĄCE – urządzenia sportu i rekreacji, produkcja energii ze źródeł
odnawialnych (wody), obiekty i urządzenia gospodarki wodnej i wodno-ściekowej.
 KIERUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEJ:
 Wskazuje się tereny wchodzące w skład obszarów wód płynących i stojących:
– wody cieków powierzchniowych gminy, w tym szczególnie Ścinawy
Niemodlińskiej wraz dopływami;
– istniejące i planowane zbiorniki wodne na gruntach wsi Przechód, Kuźnica
Ligocka, Włostowa, Przydroże Małe, Ścinawa Mała –Ścinawa Nyska - Gryżów i
Węża.
 Dominującymi elementami struktury przestrzennej obszarów wód płynących i
stojących są :
– wody powierzchniowe stojące i płynące;
– ekosystemy wodne i przywodne;
– urządzenia sportu i rekreacji.
 Należy:
– sposób użytkowania i zagospodarowania obrzeży zbiorników i cieków wodnych
podporządkować wartości przyrodniczej ekosystemów wodnych;
– zapewnić szczególną ochronę ekosystemów wodnych i od wody zależnych oraz
fauny, tym szczególnie płazów i ryb.
 Należy dążyć do rozwoju obszarów poprzez:
– zwiększenie powierzchni terenów pod wodami oraz odbudowę i rozbudowę małej
retencji;
– zachowanie nieuregulowanych koryt cieków wodnych i wzmacnianie ich
biologicznej obudowy.
 Należy dążyć do tworzenia warunków dla bioróżnorodności poprzez:
– przywracanie i utrzymanie jakości wód w stanie zapewniającym istnienie i rozwój
ekosystemów wodnych i od wody zależnych;
– odtworzenia obudowy biologicznej cieków i zbiorników z uwzględnieniem ich
funkcji użytkowych i stopnia zagrożenia przeciwpowodziowego;
– przeciwdziałanie zanieczyszczeniu wód, w tym szczególnie ze strony rolnictwa,
oraz zmianom stosunków wodnych zagrażających istnieniu ekosystemów
wodnych i od wody zależnych.
W planach miejscowych należy obiekty produkcji energii ze źródeł odnawialnych
sytuować poza granicami terenów objętych ochroną strefową, z uwzględnieniem siedlisk
chronionych oraz miejsc występowania roślin, grzybów i porostów chronionych.
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R – OBSZARY

WSPOMAGAJĄCE SYSTEM EKOLOGICZNY

R1 - OBSZARY ROLNE O WYSOKICH WALORACH PRODUKCYJNYCH – szczególnie
chronione:
 KLASY PRZEZNACZENIA TERENÓW:
 PODSTAWOWE - użytki rolne (w tym szczególnie grunty orne) przydatne do
intensywnej produkcji roślinnej i zwierzęcej, a także drobnopowierzchniowe zespoły
zadrzewieniowe oraz ciągi zieleni przydrożnej i śródpolnej.
 UZUPEŁNIAJĄCE - tereny zielone (parki, cmentarze, sport i rekreacja),
gospodarstwa rolne hodowlane o obsadzie zwierząt 60-210DJP, grzebowiska
zwierząt padłych, cieki i zbiorniki wodne, obiekty i urządzenia gospodarki wodnej,
obiekty produkcji energii ze źródeł odnawialnych (wiatru).
 KIERUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEJ:
 Wskazuje się tereny wchodzące w skład obszarów rolnych o wysokich walorach
produkcyjnych:
– użytki rolne Płaskowyżu Głubczyckiego i Wału Niemodlińskiego w południowej i
południowo-zachodniej części gminy.
 Dominującymi elementami struktury przestrzennej obszarów rolnych o wysokich
walorach produkcyjnych są :
– grunty orne;
– użytki zielone na terenach o spadkach większych niż 5%;
– drobnopowierzchniowe kompleksy leśne oraz izolowane zespoły zadrzewień, na
terenach o spadkach powyżej 10%;
– ciągi zieleni przydrożnej i śródpolnej.
 Należy:
– zachować dotychczasowy charakter i sposób użytkowania obszaru, z preferencją
dla intensywnej produkcji roślinnej, z dostosowaniem gospodarczego użytkowania
i zabiegów agrarnych do warunków środowiska, w tym szczególnie do warunków
glebowych oraz ukształtowania terenu (z uwzględnieniem deniwelacji i spadków
oraz form erozyjnych);
– zapewnić ochronę terenów strefy ekotonowej kompleksów leśnych, obejmujących
w strefę granicy las-pole, mającej znaczenie dla zachowania różnorodności
przyrodniczej;
– skalę produkcji zwierzęcej dostosować do warunków środowiskowych, w tym
szczególnie zapewnić ochronę korytarzy i sięgaczy ekologicznych, krajobrazu
oraz obszarów GZWP.
 Należy dążyć do tworzenia warunków dla bioróżnorodności poprzez:
– kształtowanie łączników ekologicznych pomiędzy obszarami węzłowymi systemu
ekologicznego w formie ciągów zieleni o dużej miąższości, wielopiętrowej;
– wzmocnienia walorów ekologicznych wieloprzestrzennych użytków rolnych
występujących na gruntach wsi Włodary, poprzez sytuowanie remiz i ciągów
zadrzewień śródpolnych;
– zwiększenie udziału użytków zielonych kosztem gruntów narażonych na erozję
wodną i wietrzną w stopniu silnym (spadki > 10o).
 Należy dążyć do rozwoju obszaru poprzez :
– preferowanie rozwoju produkcji zwierzęcej, w tym szczególnie hodowli trzody
chlewnej, drobiu i innych zwierząt, uciążliwych dla środowiska, w stopniu nie
zagrażającym zasobom i walorom środowiska przyrodniczego;
– preferowanie rozwoju produkcji roślinnej, z ograniczaniem rozwoju produkcji
roślinnej szkółkarskiej, upraw energetycznych i szklarniowych;
– zapewnienie racjonalizacji użytkowania rolniczego, w szczególności związanego z
koniecznością wprowadzania w gospodarce rolnej działań przeciwerozyjnych.
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–

–

–
–
–

W planach miejscowych należy:
grunty narażone na erozję w stopniu silnym (spadki > 12o) przeznaczyć pod
zadarnienia i zadrzewiania, w tym szczególnie
strome stoki na granicy
wysoczyzny i dolin rzecznych;
fermy hodowlane sytuować od istniejących i planowanych obszarów zabudowy
mieszkaniowej i usługowej w odległościach gwarantujących brak uciążliwości, w
tym także uciążliwości wynikających z emisji odorów;
dążyć do lokalizacji produkcji zwierzęcej we wsiach o funkcji rekreacyjnoturystycznej w sposób niekonfliktowy z planowaną funkcją;
dążyć do wskazania miejsc dopuszczonej lokalizacji grzebowisk zwierząt padłych
przy uwzględnieniu zagrożeń i ochrony wód powierzchniowych i podziemnych;
preferować stosowanie następujących wskaźników i parametrów urbanistycznych:

lp. Rodzaj wskaźnika
1 gabaryty i wysokość zabudowy
2

wielkość działki z zabudową produkcji:
–
roślinnej
–
zwierzęcej

wielkość
do 2 kondygnacji nadziemnych, w
tym użytkowe poddasze o wysokości
do 9m do kalenicy dachu
max. 3,0ha
max. 5,0ha

R2 - OBSZARY ROLNE O ŚREDNICH I NISKICH WALORACH PRODUKCYJNYCH,
chronione:
 KLASY PRZEZNACZENIA TERENÓW:
 PODSTAWOWE - użytki rolne o niskich walorach produkcyjnych, lasy, zadrzewienia
i ciągi zieleni przydrożnej i śródpolnej oraz zbiorniki i cieki wodne, w tym szczególnie
urządzenia gospodarki rybackiej wraz z obiektami i urządzeniami zapewniającymi jej
obsługę, z możliwością wykorzystania wód do celów rekreacyjno-wypoczynkowych.
 UZUPEŁNIAJĄCE – tereny zieleni (parki, cmentarze, sport i rekreacja), turystyka i
wypoczynek, obsługa komunikacji i ruchu turystycznego, zabudowa zagrodowa
rolników indywidualnych posiadających gospodarstwo rolne większe niż 20ha,
gospodarstwa rolne ogrodnicze lub hodowlane o obsadzie zwierząt 40-150DJP,
obiekty i urządzenia gospodarki wodnej i wodno-ściekowej, eksploatacja
udokumentowanych złóż kopalin.
 KIERUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEJ:
 Wskazuje się tereny wchodzące w skład obszarów rolnych o średnich i niskich
walorach produkcyjnych:
– użytki rolne położone głównie w centralnej, wschodniej i północnej części
obszaru gminy.
 Dominującymi elementami struktury przestrzennej obszarów rolnych o średnich i
niskich walorach produkcyjnych są:
– grunty orne i użytki zielone;
– cieki i zbiorniki wodne;
– kompleksy leśne;
– obiekty i urządzenia turystyki i wypoczynku oraz sportu i rekreacji.
 Należy :
– zachować dotychczasowy charakter i sposób użytkowania obszaru, z
dostosowaniem intensywności gospodarczego użytkowania
do zasobów i
walorów środowiska oraz krajobrazu;
– zapewnić ochronę terenów strefy ekotonowej kompleksów leśnych, obejmujących
w strefę granicy las-pole, mającej znaczenie dla zachowania różnorodności
przyrodniczej;
– wielkość obsady zwierząt
hodowlanych
dostosować
do warunków
środowiskowych oraz walorów przyrodniczych obszarów usytuowanych w rejonie
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jej lokalizacji.
Należy dążyć do tworzenia warunków dla bioróżnorodności poprzez:
– wzmocnienie walorów ekologicznych wieloprzestrzennych użytków rolnych
występujących na gruntach wsi Stara Jamka i Rzymkowice, poprzez sytuowanie
remiz i ciągów zadrzewień śródpolnych;
– zwiększenie powierzchni terenów pod wodami;
– wprowadzanie zadrzewień przydrożnych i śródpolnych oraz zalesienie gruntów
rolnych o najsłabszych klasach bonitacyjnych oraz wykazujących się niskimi
walorami produkcyjnymi, w tym szczególnie gruntów przyległych do
wielkopowierzchniowych kompleksów leśnych;
– zwiększenie udziału
użytków zielonych, w tym szczególnie na terenach
przyległych do wielkopowierzchniowych kompleksów leśnych.
 Należy dążyć do rozwoju obszaru poprzez :
– produkcję zwierzęcą z preferencją dla hodowli bydła i rogacizny (z ograniczeniem
przemysłowej produkcji zwierzęcej, w tym szczególnie trzody chlewnej, drobiu
oraz gatunków obcych), w skali dostosowanej do walorów środowiska
przyrodniczego, znacznego udziału użytków zielonych mogących stanowić bazę
żywieniową dla zwierząt hodowlanych, z uwzględnieniem niskiej przydatności
gruntów do produkcji rolnej oraz odporności środowiska na działalność
gospodarczą człowieka;
– rozwój gospodarki rybackiej na bazie istniejących i planowanych zbiorników
wodnych (stawy hodowlane, zbiorniki retencyjne), równocześnie wzmacniających
walory przyrodnicze obszaru;
– rolniczą produkcję roślinną, z preferencją dla produkcji specjalistycznej (upraw
ekologicznych, warzywniczych, sadowniczych, szkółkarskich i energetycznych) ze
stosowaniem metod naturalnych i biologicznych;
– wzmacnianie funkcji turystyczno-wypoczynkowych oraz sportowo - rekreacyjnych.
 W planach miejscowych należy:
– dążyć do zalesienia najsłabszych gruntów ornych;
– dążyć do ograniczenia lub wykluczenia produkcji zwierzęcej we wsiach o funkcji
rekreacyjno-turystycznej, w tym szczególnie we wsi Przechód i jej przysiółkach;
– fermy hodowlane sytuować od istniejących i planowanych obszarów zabudowy
mieszkaniowej i usługowej w odległościach gwarantujących brak uciążliwości, w
tym także uciążliwości wynikających z emisji odorów;
– preferować stosowanie następujących wskaźników i parametrów urbanistycznych:
lp. Rodzaj wskaźnika
1 gabaryty i wysokość zabudowy
2

wielkość działki z zabudową produkcji:
–
roślinnej
–
zwierzęcej

wielkość
do 2 kondygnacji nadziemnych, w
tym użytkowe poddasze,
o
wysokości do 9m do kalenicy dachu
max. 5,0ha
max. 3,0ha

II. OBSZARY FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE OSADNICZE
(zabudowane)
M – OBSZARY MIESZKANIOWE

M1 - ZESPOŁY

ZABUDOWY ZAGRODOWEJ, KULTUROWE:
 KLASY PRZEZNACZENIA TERENÓW:
 PODSTAWOWE - zabudowa zagrodowa, zabudowa mieszkaniowa wiejska,
agroturystyka, usługi.
 UZUPEŁNIAJĄCE – jednorodzinna zabudowa mieszkaniowa, parki i zieleń
urządzona oraz różnorodne, nieuciążliwe formy aktywności gospodarczej (drobna
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produkcja i rzemiosło, składy i magazyny, handel hurtowy i obsługa rolnictwa) a
także produkcja biopaliw.
 KIERUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEJ:
 Wskazuje się obszary koncentracji zabudowy zagrodowej kulturowej: historycznych
układów ruralistycznych wsi:
– Gryżów, Węża, Ścinawa Nyska, Jegielnica, Przydroże Wielkie, Rynarcice,
Rączka, Myszowice, Piechocice, Stara Jamka, Rzymkowice i Włostowa;
– lokalnie występujące w jednorodnych, niewielkich zespołach na terenach
zabudowanych pozostałych wsi gminy.
 Dominującymi elementami struktury przestrzennej zespołów zabudowy zagrodowej
kulturowej są:
– zabudowa zagrodowa, która obejmuje budynek mieszkalny o jednym lub dwóch
mieszkaniach (lub dwa budynki mieszkalne) wraz z obiektami gospodarczymi i
produkcyjnymi, związanymi z produkcją rolną (zwierzęcą lub roślinną), z
dopuszczeniem agroturystyki), a także zabudowa zagrodowa gospodarstw
ogrodniczych obejmująca budynek mieszkalny jw. oraz obiekty związane z
produkcją roślinną warzyw, kwiatów, roślin ozdobnych itp. (tj. gospodarstwo
ogrodnicze);
– zabudowa mieszkaniowa wiejska, rozumiana jako rozumiana jako zespół
zabudowy zagrodowej, w której budynek mieszkalny przekształcono na
jednorodzinny budynek mieszkalny, a towarzyszące budynki gospodarcze i
produkcyjne przekształcono na obiekty pomocnicze takie jak garaże, kuchnie
letnie, obiekty rekreacyjne, domy letnie, drugi dom mieszkalny i pracownie, lub też
przeznaczono je na usługi lub różnorodne, nieuciążliwe formy działalności
gospodarczej, przy zachowaniu tradycyjnego układu budynków w zagrodzie,
gabarytów i geometrii dachów, materiałów wykończeniowych i detali
architektonicznych oraz tradycyjnego sposobu zagospodarowania działki
(ogródek przed domem, sad itp.);
– uprawy ogrodnicze i sadownicze;
– miejsca i obiekty reprezentacyjne, w tym szczególnie budynki użyteczności
publicznej;
– układ ulic i placów, wraz z ciągami pieszymi i rowerowymi.
 Należy:
– zachować historyczny układ i kompozycję przestrzenną oraz cechy zabudowy
zespołu zabudowy;
– przy przebudowie, wymianie budynków i uzupełnianiu luk zabudowy dostosować
sposób sytuowania i kształtowania budynków do lokalnych zasad kompozycji
zabudowy w zakresie sposobu sytuowania, linii zabudowy, gabarytów, wysokości
i formy budynków oraz geometrii dachów.
 Należy dążyć do:
– do
przywrócenia dawnemu „nawisu” (obszar zawarty pomiędzy głównymi
drogami wiejskim) funkcji ogólnodostępnej przestrzeni publicznej we WĘŻA,
poprzez zwiększenie udziału zieleni ogólnodostępnej oraz przekształcanie
istniejącej zabudowy na usługi;
– na terenach położonych w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów systemu
ekologicznego (ESOCh) – do ograniczenia przekształceń zabudowy zagrodowej
na inne formy aktywności gospodarczej,
w tym szczególnie na działalności
negatywnie wpływające za obszary systemu ekologicznego;
– dostosowania obsady zwierząt gospodarskich do lokalnych warunków i
predyspozycji środowiska przyrodniczego oraz sposobu użytkowania obszarów
sąsiednich;
– sytuowania produkcji biopaliw na terenach zapewniających ochronę środowiska
zamieszkania i środowiska przyrodniczego.
 W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego należy:
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dążyć do szczegółowego określenia granic historycznego zespołu o cechach
zabytkowych;
wykluczyć sytuowanie obiektów produkcji zwierzęcej o obsadzie większej niż
60DJP;
zakazać lokalizacji obiektów wielkogabarytowych;
preferować stosowanie następujących wskaźników i parametrów
urbanistycznych:

lp. Rodzaj wskaźnika
1 gabaryty i wysokość zabudowy

wielkość
do 3 kondygnacji nadziemnych, w
tym użytkowe poddasze

2

uwzględniająca zasady historycznej
parcelację zespołu zabudowy max. 5000m2

wielkość działki

M2 - ZESPOŁY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIEJSKIEJ, KULTUROWE:
 KLASY PRZEZNACZENIA TERENÓW:
 PODSTAWOWE - zabudowa mieszkaniowa wiejska, zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna.
 UZUPEŁNIAJĄCE - zabudowa zagrodowa, agroturystyka, zabudowa mieszkaniowa
rekreacji indywidualnej w wydzielonych zespołach zabudowy, usługi, sport i
rekreacja, turystyka i wypoczynek, parki i zieleń urządzona oraz różnorodne,
nieuciążliwe formy aktywności gospodarczej, w tym szczególnie rzemiosło.
 KIERUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEJ:
 Wskazuje
się (wyznaczone orientacyjnie) obszary koncentracji zabudowy
mieszkaniowej wiejskiej, lokalnie o cechach historycznych lub zabytkowych:
– na terenie miasta – Ulianówka;
– na obszarze wiejskim gminy – Włodary, Ścinawa Mała, Przydroże Wielkie,
Kuropas, Niesiebędowice, Wielkie Łąki, Włostowa, Borek, Kuźnica Ligocka i
Przechód;
– lokalnie, w niewielkich zespołach, w pozostałych wsiach gminy.
 Dominującymi elementami struktury przestrzennej zespołu zabudowy
mieszkaniowej wiejskiej są:
– zespoły zabudowy mieszkaniowej wiejskiej (zdefiniowanej jak w M2);
– zespoły zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
– sport i rekreacja oraz zieleń urządzona, w tym szczególnie towarzysząca
zabudowie mieszkaniowej;
– trasy i ścieżki turystyczne i rowerowe.
 Należy :
– układ przestrzenny zespołów zabudowy wiejskiej (dawnych wsi) na terenie
miasta uznać za wartościowy w jego strukturze przestrzennej, wymagający
zachowania historycznych cech zabudowy;
– zabudowę zabytkową uznać za atut w rozwoju turystyki i rekreacji;
– na obszarach o dominujących cechach kulturowych zapewnić kontynuację
historycznych zasad kompozycji przestrzennej i cech zabudowy, w tym
szczególnie we wsiach o funkcji turystyczno-rekreacyjnej;
– zabudowę mieszkaniową rekreacji indywidualnej (domy letniskowe lub „drugi”
dom poza miastem) sytuować tylko i wyłącznie we wsiach o funkcji turystycznorekreacyjnej w wydzielonych zespołach zabudowy o cechach przestrzennych
dostosowanych do walorów kulturowych otoczenia;
– na obszarach zabudowy rozproszonej zapewnić dopełnienie i wykreowanie
kompozycji przestrzennej zespołu zabudowy w formie „zgrupowania
sąsiedzkiego” tzn. zespołu zabudowy zgrupowanego wokół wewnętrznego placu
o funkcji społecznej, o kompozycji zamkniętej (ukończonej).
 Należy dążyć do:
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ograniczenia produkcji zwierzęcej do poziomu zapewniającego wykluczenie
konfliktów, jakie może wywołać rolnictwo z dominującymi funkcjami
mieszkaniowymi i usługowymi;
we wsiach o funkcji mieszkaniowej i turystyczno-rekreacyjnej – do uznania
zabudowy zagrodowej za uciążliwe sąsiedztwo dla innych typów zamieszkania
oraz funkcji usługowych wsi, a w konsekwencji ograniczania jej uciążliwości, w
tym poprzez zmianę profilu działalności rolniczej na działalność ogrodniczą,
agroturystyczną, lub na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (wiejską).
W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego należy:
dążyć do wykluczenia sytuowania obiektów produkcji zwierzęcej o obsadzie
większej niż 25DJP;
preferować stosowanie następujących wskaźników i parametrów urbanistycznych:

lp Rodzaj wskaźnika
1 gabaryty i wysokość zabudowy

wielkość
do 3 kondygnacji nadziemnych, w
tym użytkowe poddasze

2

max. 3000m2

wielkość działki

M3 – ZESPOŁY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ, KULTUROWE I
WSPÓŁCZESNE:
 KLASY PRZEZNACZENIA TERENÓW:
 PODSTAWOWE - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, parki i zieleń urządzona.
 UZUPEŁNIAJĄCE
zabudowa
mieszkaniowa
wielorodzinna,
zabudowa
mieszkaniowa wiejska, zabudowa mieszkaniowa rekreacji indywidualnej w
wydzielonych zespołach zabudowy, usługi, sport i rekreacja, turystyka i wypoczynek
oraz różnorodne, nieuciążliwe formy aktywności gospodarczej.
 KIERUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEJ:
 Wskazuje się obszary koncentracji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:
– na terenie miasta – osiedla w południowej i wschodniej jego części;
– na obszarze wiejskim gminy – we wsi Przechód, Ścinawa Mała i Ścinawa Nyska;
– lokalnie, w niewielkich zespołach, w pozostałych wsiach gminy, w tym szczególnie
we wsi Borek, Kuźnica Ligocka, Rzymkowice, Włostowa, Puszyna, Przydroże
Małe i Włodary.
 Dominującymi elementami struktury przestrzennej zespołu zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej jest:
– zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie budynków wolnostojących,
bliźniaczych i szeregowych, willowych i rezydencjalnych;
– zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna w formach ekstensywnych;
– zieleń urządzona;
– sport i rekreacja.
 Należy :
– tworzyć zespoły zabudowy o odrębnych, wyróżniających się ładem cechach
przestrzennych;
– na obszarach o dominujących cechach współczesnych zapewnić ujednolicenie
lokalnych zasad kompozycji przestrzennej i cech zabudowy;
– przy lokalizacji nowych zespołów zabudowy na terenie miasta przyjąć zasadę
sytuowania zabudowy ekstensywnej na obszarach peryferyjnych, a w kierunku
centrum zwiększać intensywność zabudowy, w tym szczególnie preferować
usytuowanie zespołów zabudowy rezydencjalnej (zdefiniowanej jako dom
jednorodzinny wolnostojący, na której usytuowane są także budynki i urządzenia
towarzyszące takie jak dom gościnny, garaże, oranżerie, obiekty architektury
ogrodowej, obiekty rekreacyjne i sportowe, sztuczne zbiorniki wodne i zieleń typu
parkowego) w sąsiedztwie obszarów tworzących system ekologiczny, na terenach
o gorszych warunkach fizjograficznych dla sytuowania zabudowy, wymagających
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znacznego udziału zieleni urządzonej;
– rzemiosło lokalizować wyłącznie w wydzielonych zespołach zabudowy
rzemieślniczej;
– na obszarze wiejskim gminy dopuścić sytuowanie zabudowy rezydencjalnej na
pojedynczych działkach lub w niewielkich zespołach na terenie wsi o funkcjach
mieszkaniowych i rekreacyjno-wypoczynkowych, przy czym dla jej usytuowania
przyjmować zasady przyjęte dla terenu miasta.
 Należy dążyć do:
– indywidualnego kształtowania układu funkcjonalno-przestrzennego zespołów
zabudowy, z zachowaniem relacji przestrzennych i krajobrazowych z zabudową
sąsiednią oraz otoczeniem (w tym szczególnie w określonych w studium
obszarach ochrony walorów kulturowych i krajobrazowych);
– zapewnić wyposażenie w sprawny układ komunikacyjny (o parametrach
technicznych gwarantujących bezpieczeństwo ludzi i mienia), miejsca
parkingowe dla samochodów osobowych (w tym parkingi przyuliczne) oraz
tereny ogólnodostępnej zieleni rekreacyjnej i miejsca zabaw dzieci.
 W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego należy:
– dążyć do zapewnienia właściwej dla zespołu zabudowy powierzchni zieleni
urządzonej oraz wyposażenia w ogólnodostępne miejsca parkingowe;
– preferować stosowanie następujących wskaźników i parametrów urbanistycznych:
lp.
1

Rodzaj wskaźnika
gabaryty i wysokość zabudowy

wielkość
do 3 kondygnacji nadziemnych, w
tym użytkowe poddasze

2

wielkość działki

max. 1500m2

M4 – ZESPOŁY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ

MAŁOMIASTECZKOWEJ,
KULTUROWE:
 KLASY PRZEZNACZENIA TERENÓW:
 PODSTAWOWE - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz usługi, w tym
szczególnie handel detaliczny, gastronomia i rozrywka, kultura, oświata i
wychowanie, biura oraz drobne usługi inne.
 UZUPEŁNIAJĄCE - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, sport i rekreacja, parki i
zieleń urządzona.
 KIERUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEJ:
 Wskazuje się obszary zabudowy małomiasteczkowej, obejmujące historyczne
przedmieścia:
– miasta KORFANTÓW;
–

wsi ŚCINAWA MAŁA.

 Dominującymi elementami struktury przestrzennej zespołów zabudowy
mieszkaniowej małomiasteczkowej są:
– zespoły zabudowy kamienicowej w zwartych lub półzwartych pierzejach
zabudowy, w układzie zabudowy obrzeżnej w stosunku do historycznych szlaków
komunikacyjnych, przy czym kamienica może mieć charakter zabytkowy,
historyczny lub też stanowić współczesny budynek plombowy;
– reprezentacyjne obiekty użyteczności publicznej;
– place publiczne;
– towarzysząca zieleń urządzona;
– trasy i ścieżki rowerowe i turystyczne.
 Należy dążyć do:
– wykreowania strefy turystycznej, kumulującej kompleksową
obsługę ruchu
turystycznego w zakresie gastronomii, rozrywki i zamieszkania zbiorowego;
– rewaloryzacji zabudowy zabytkowej, stanowiącej atut w rozwoju turystyki i
rekreacji, oraz podniesienia jakości innych budynków;
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sytuowania w parterach budynków lokali usługowych, lub też przeznaczenia
całego budynku na funkcję usługową, w tym szczególnie należy koncentrować
usług zapewniających obsługę turystów (handel detaliczny artykułami
pamiątkarskimi, prestiżowymi i artystycznymi, gastronomia, rozrywka i kultura);
dyslokacji istniejących funkcji, sprzecznych i konfliktowych z podstawową klasą
przeznaczenia zespołu zabudowy;
podniesienia jakości przestrzeni publicznych w tym szczególnie ulic stanowiących
główne drogi wjazdowe do miasta, będących jednocześnie jego „wizytówką”;
kreowania indywidualnego klimatu i charakteru ulic oraz terenów stanowiących
atrakcje turystyczne.
W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego należy:
zakazać sytuowania nośników reklamowych;
wykluczyć lokalizację stacji paliw oraz innych klas przeznaczenia terenu,
obniżających rangę społeczną obszaru oraz jego walory kulturowe i przestrzenne;
preferować stosowanie następujących wskaźników i parametrów urbanistycznych:

lp.
1

Rodzaj wskaźnika
gabaryty i wysokość zabudowy

wielkość
do 4 kondygnacji nadziemnych, w
tym użytkowe poddasze

2

wielkość działki

max. 3000m2

M5 - ZESPOŁY ZABUDOWY WIELORODZINNEJ, KULTUROWE I WSPÓŁCZESNE:
 KLASY PRZEZNACZENIA TERENÓW:
 PODSTAWOWE - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa zamieszkania
zbiorowego, usługi ochrony zdrowia i opieki społecznej.
 UZUPEŁNIAJĄCE - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi, w tym
szczególnie rekreacja i wypoczynek, kultura, gastronomia, oświata i wychowanie oraz
obsługa turystyki.
 KIERUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEJ:
 Wskazuje się następujące obszary lokalizacji zespołów zabudowy wielorodzinnej:
– miasto Korfantów oraz wieś Włodary, Ścinawa Mała i Przydroże Wielkie;
– sporadycznie, w formie pojedynczych budynków, w pozostałych wsiach gminy, w
tym szczególnie we wsi Włostowa i Puszyna.
 Dominującymi elementami struktury przestrzennej zespołu zabudowy
wielorodzinnej jest:
– zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna w formie zespołów budynków blokowych;
– pojedyncze budynki w formie kamienic lub willi miejskiej;
– zieleń urządzona.
 Na obszarze wiejskim gminy istniejącą zabudowę wielorodzinną blokową
należy poddać rewitalizacji w celu:
– zapewnienia integracji przestrzennej zabudowy wielorodzinnej z otoczeniem;
– podniesienia standardów zamieszkiwania budynków oraz estetyki przestrzeni
międzyblokowych;
– wzbogacenia wyposażenia obszaru w ogólnodostępną zieleń towarzyszącą i
miejsca parkingowe.
 W planach miejscowych należy:
– dążyć do zapewnienia powiązań pieszych i rowerowych z zespołami zieleni oraz
rekreacyjno-sportowymi;
– preferować stosowanie następujących wskaźników i parametrów urbanistycznych:
lp.
1

Rodzaj wskaźnika
gabaryty i wysokość zabudowy

wielkość
na terenie miasta - do 4 kondygnacji
nadziemnych, w tym użytkowe
poddasze ,
na terenie wsi - do 3 kondygnacji
nadziemnych, w tym użytkowe
poddasze ,
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wielkość działki

min. 1200m2

U – OBSZARY USŁUGOWE

U1 – ZESPOŁY STAROMIEJSKICH CENTRÓW

USŁUGOWYCH, KULTUROWE:

 KLASY PRZEZNACZENIA TERENÓW:
 PODSTAWOWE – zabudowa mieszkaniowa i zamieszkania zbiorowego oraz usługi,
w tym szczególnie usługi handlu detalicznego, kultury, gastronomii i rozrywki, obsługi
ruchu turystycznego i inne drobne usługi bytowe.
 UZUPEŁNIAJĄCE – usługi ochrony zdrowia i opieki społecznej, obsługi finansowej,
administracji oraz usługi inne, niekolidujące z prestiżem obszaru, a także tereny
zieleni urządzonej.
 KIERUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEJ:
 Wskazuje się zespoły staromiejskich centrów usługowych, kulturowe, obejmujące
zabytkowe układy urbanistyczne miasta Korfantów i wsi Ścinawa Mała.
 Dominującymi elementami kształtującymi
strukturę przestrzenną zespołów
staromiejskich centrów usługowych są :
– zespoły zabudowy kamienicowej rozumianej jako budynek usytuowany w
zwartej lub półzwartej pierzei zabudowy, w układzie kwartałów zabudowy
obrzeżnej, zamykającej wnętrze podwórka, przy czym kamienica może mieć
charakter zabytkowy, historyczny lub też stanowić współczesny budynek
plombowy;
– tereny zieleni urządzonej – wewnątrzblokowej;
– układ placów i ulic oraz systemy ścieżek pieszych, rowerowych i turystycznych;
– miejsca i obiekty reprezentacyjne.
 Należy dążyć do podniesienia rangi przestrzennej i społecznej zespołu zabudowy, w
tym szczególnie do:
– zwiększenia nasycenia parterów budynków usługami;
– kreowania przestrzeni publicznych, miejsc integracji społeczności, miejsc ruchu
turystycznego oraz atrakcji turystycznych i kulturalnych, o wysokiej jakości;
– ujednolicenia cech przestrzeni i szaty graficznej ulic, w tym szczególnie małej
architektury, kompozycji zieleni, informacji wizualnej, reklam, szyldów i innych
elementów wizualnych w przestrzeni i na budynkach;
– wykształcenie przestrzeni dostępnych dla mieszkańców wewnątrz kwartałów, w
tym szczególnie zapewnienia urządzonych terenów wypoczynku codziennego
(także placów zabaw dla dzieci) oraz podniesienia ich funkcjonalności, jakości,
estetyki i wyposażenia (podwórek);
– eliminacji funkcji i obiektów sprzecznych lub konfliktowych z rangą centrum
usługowego, w tym szczególnie obniżających jego walory turystyczne i kulturowe;
– eliminacji lub ograniczenia tranzytowego i ogólnomiejskiego ruchu
samochodowego na rzecz dominacji ruchu pieszego i rowerowego;
– dyslokacji poza obręb centrum parkingów terenowych oraz ograniczenia liczby
parkingów przyulicznych.
 Należy dążyć do wykreowania strefy turystycznej, kumulującej ruch turystyczny
krajoznawczy oraz jego kompleksową obsługę, w tym szczególnie:
– w obrębie zespołu zabudowy zaleca się ukształtowanie szlaków turystycznych
wiążących poszczególne atrakcyjne dla turystów miejsca i obiekty;
– krzyżowanie ciągów turystycznych ze strefą usług, w tym szczególnie gastronomii
i rozrywki oraz kultury;
– rozszerzenie strefy turystycznej na inne, historyczne tereny miasta lub wsi, w tym
szczególnie na zespoły zabudowy małomiasteczkowej.
 W obrębie zespołu zabudowy staromiejskiego centrum zaleca się dominację:
– handlu detalicznego oraz różnorodnych usług gastronomicznych, z ograniczeniem
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lokalizacji handlu towarami codziennego użytku oraz barów szybkiej obsługi;
– bazy noclegowej i innych usług dla obsługi ruchu turystycznego, w tym
szczególnie wysokiego poziomu usług hotelarskich;
– szerokiego spektrum usług w zakresie obsługi finansowej i bankowej.
 W planach miejscowych należy:
– dążyć do dyslokacji sezonowego targowiska;
– dążyć do zapewnienia sprawnych powiązań pieszych i drogowych z terenami
zabudowy mieszkaniowej;
– dążyć do wykluczenia lokalizacji nośników reklamowych;
– preferować stosowanie następujących wskaźników i parametrów urbanistycznych:
lp.
1

Rodzaj wskaźnika
gabaryty i wysokość zabudowy

wielkość
do 4 kondygnacji nadziemnych, w
tym użytkowe poddasze

2

wielkość działki – historyczna, jednak

min. 500m2

U2 -



ZESPOŁY WIEJSKICH OŚRODKÓW USŁUGOWYCH, KULTUROWE:
 KLASY PRZEZNACZENIA TERENÓW:
 PODSTAWOWE – usługi, w tym szczególnie handel detaliczny, gastronomia i
rozrywka, kultura, ochrona zdrowia i opieka społeczna oraz sport i rekreacja.
 UZUPEŁNIAJĄCE – parki i zieleń urządzona, zabudowa mieszkaniowa
wielorodzinna, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
 KIERUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEJ:
 Wskazuje się obszary koncentracji usług (wyznaczone orientacyjnie) :
– we wsiach PRZECHÓD i WŁODARY - stanowiących ośrodki usługowe
wspomagające miasto.
 Dominującymi elementami kształtującymi
strukturę przestrzenną zespołów
usługowo-mieszkaniowych są :
– zespoły zabudowy usługowej lub mieszkaniowej z wbudowanymi usługami;
– tereny zieleni urządzonej, w tym szczególnie skwery i zieleńce;
– miejsca i obiekty reprezentacyjne;
– systemy ścieżek pieszych, rowerowych i turystycznych.
Należy dążyć do:
– zwiększenia udziału usług stosownie do funkcji i rangi centrum usługowego;
– indywidualnego ukształtowania układu funkcjonalno-przestrzennego zabudowy z
zachowaniem relacji przestrzennych i krajobrazowych z otoczeniem, stosownie do
walorów kulturowych;
– kreować przestrzeń publiczną wraz z terenami rekreacyjno-sportowymi,
uwzględniającą relacje z zachowanymi elementami kulturowymi;
– zapewnienia wysokich walorów architektonicznych obiektów i urbanistycznych
układu zabudowy, uwzględniających relacje przestrzenne z otoczeniem;
– kreowania przestrzeni publicznych o wysokich walorach użytkowych i
estetycznych, zapewniających umacnianie więzi społecznych mieszkańców;
– eliminacji funkcji sprzecznych lub konfliktowych z rangą centrum usługowego.
 W planach miejscowych należy:
– dążyć do zapewnienia sprawnych powiązań pieszych i drogowych z terenami
zabudowy mieszkaniowej;
– dążyć do wykluczenia lokalizacji nośników reklamowych;
– preferować stosowanie następujących wskaźników i parametrów urbanistycznych:
lp.
1

Rodzaj wskaźnika
gabaryty i wysokość zabudowy

wielkość
do 3 kondygnacji nadziemnych, w
tym użytkowe poddasze

2

wielkość działki pod usługi

min. 500m2
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U3 – ZESPOŁY KONCENTRACJI USŁUG,

KULTUROWE I WSPÓŁCZESNE:
 KLASY PRZEZNACZENIA TERENÓW:
 PODSTAWOWE – usługi, w tym szczególnie kultury, oświaty i wychowania, handlu
detalicznego, gastronomii i rozrywki, sportu i rekreacji.
 UZUPEŁNIAJĄCE
- zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna,
zabudowa
mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa zagrodowa, zabudowa zamieszkania
zbiorowego, zieleń urządzona, sport i rekreacja, rzemiosło.
 KIERUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEJ:
 Wskazuje się (wyznaczone orientacyjnie) zespoły koncentracji usług:
– komercyjnych i publicznych o znaczeniu ponadlokalnym i lokalnym, stanowiących
centra usługowe na terenie miasta Korfantów;
– komercyjnych i publicznych o znaczeniu podstawowym, stanowiących wiejskie
centra usługowe – we wsi Kuźnica Ligocka, Puszyna, Przydroże Małe i Ścinawa
Nyska;
– komercyjnych o znaczeniu podstawowym we wsi Gryżów, Stara Jamka i Borek.
 Dominującymi elementami kształtującymi
strukturę przestrzenną zespołów
koncentracji usług są:
– centra oświaty i wychowania, kultury, lecznictwa zamkniętego, konferencyjne
oraz zespoły zabudowy biurowej, hale widowiskowo-sportowe oraz urządzenia
sportowo-rekreacyjne – na terenie miasta;
– centra społeczno-kulturalne na terenach wiejskich;
– zieleń urządzona;
– systemy ścieżek pieszych i rowerowych.
 Należy dążyć do:
– zwiększenia nasycenia usługami, stosownie do rangi i funkcji zespołu zabudowy;
– kreacji przestrzeni o wysokich walorach użytkowych i estetycznych, w sposób
umożliwiający mieszkańcom nawiązywanie i umacnianie więzi społecznych;
– indywidualnego ukształtowania układu funkcjonalno-przestrzennego zabudowy
stosownie do walorów kulturowych, z zachowaniem relacji przestrzennych i
krajobrazowych z otoczeniem;
– wykształcenia
przestrzeni
publicznych,
podniesienia
standardów
zagospodarowania, wyposażenia i estetyki obszaru, w tym szczególnie placów
przedwejściowych obiektów usługowych;
– eliminacji funkcji sprzecznych lub konfliktowych z rangą centrum usługowego.
 W planach miejscowych należy:
– dążyć do zapewnienia sprawnych powiązań pieszych i drogowych z terenami
zabudowy mieszkaniowej;
– wykluczyć lokalizację nośników reklamowych;
– preferować stosowanie następujących wskaźników i parametrów urbanistycznych:
lp.
1

Rodzaj wskaźnika
gabaryty i wysokość zabudowy

wielkość
do 3 kondygnacji nadziemnych, w
tym użytkowe poddasze

2

wielkość działki

min. 500m2

P – OBSZARY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ

P1 –

ZESPOŁY ZABUDOWY PRODUKCYJNEJ, WSPÓŁCZESNE:
 KLASY PRZEZNACZENIA TERENÓW:
 PODSTAWOWE - produkcja i rzemiosło, składy i magazyny, budownictwo i handel
hurtowy, logistyka i obsługa transportu.
 UZUPEŁNIAJĄCE – produkcja rolna i obsługa rolnictwa, produkcja ciepła i energii
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(biopaliw oraz z biomasy), obsługa transportu i ruchu turystycznego, usługi,
zabudowa mieszkaniowa, tereny zielone.
 KIERUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEJ:
 Wskazuje się zespoły zabudowy produkcyjnej na terenie miasta Korfantów:
– istniejące i planowane w północnej jego części;
– w rozproszeniu wśród zabudowy mieszkaniowej i usługowej.
 Dominującymi elementami kształtującymi strukturę przestrzenną zespołów zabudowy
produkcyjnej są :
– zespoły zabudowy produkcyjnej, rzemieślniczej i magazynowo – składowej;
– stacje paliw oraz zespoły parkingów dla samochodów osobowych i ciężarowych;
– zieleń izolacyjna.
 W zespole zabudowy produkcyjnej należy dążyć do lokalizacji przemysłu, przede
wszystkim spożywczego i drzewnego oraz przetwórstwa i przechowalnictwa rolnospożywczego.
 Należy dążyć do :
– dostosowania rodzajów produkcji do potencjalnych zagrożeń środowiska na
skutek sytuacji klęsk żywiołowych na terenach występowania naturalnych
zalewów powodziowych;
– koncentracji produkcji w zespole zabudowy położonym w północnej części
miasta, przy drodze DW 405;
– dyslokacji funkcji produkcyjnych i przekształcenia obszaru na funkcje usługowe
lub mieszkaniowe z towarzyszącymi terenami zieleni z terenów położonych
wśród obszarów mieszkaniowych lub usługowych miasta Korfantów;
– wykształcenia obszaru zintegrowanego funkcjonalnie i przestrzennie, ze
starannie ukształtowaną i jednolitą formą kompozycyjną i przestrzenną;
– koncentracji produkcji w zespołach zabudowy produkcyjnej lub różnorodnych
działalności gospodarczych na obszarze wiejskim gminy, w tym szczególnie we
wsi Ścinawa Mała, Ścinawa Nyska i Włostowa;
– zapewnienia niezbędnej dla obszaru i lokalizowanych przedsięwzięć
infrastruktury technicznej, w tym szczególnie odprowadzenie ścieków
przemysłowych.
 W miejscowych planach zagospodarowania terenu należy:
–
zapewnić racjonalne wykorzystanie gruntów wysokich klas bonitacyjnych oraz
ochronę
regionalnego
korytarza
ekologicznego
DOLINY
ŚCINAWY
NIEMODLIŃSKIEJ, przed uciążliwym oddziaływaniem działalności gospodarczej;
– preferować stosowanie następujących wskaźników i parametrów urbanistycznych:
lp. Rodzaj wskaźnika
1 gabaryty i wysokość zabudowy
2

P2 –

wielkość działki

wielkość
do 3 kondygnacji nadziemnych
oraz do 12m do kalenicy dachu
min. 1500m2

ZESPOŁY OBIEKTÓW PRODUKCJI ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH –
OBSZARY NISKIEGO/ŚREDNIEGO RYZYKA LOKALIZACJI OBIEKTÓW ENERGETYKI
WIATROWEJ :

 KLASY PRZEZNACZENIA TERENÓW:
 PODSTAWOWE – obszary rolne o wysokich walorach produkcyjnych stanowiące
głównie użytki rolne przydatne dla intensywnej produkcji roślinnej i zwierzęcej, o
dominującej I-III klasie bonitacyjnej, a także drobnopowierzchniowe zespoły
zadrzewieniowe oraz ciągi zieleni przydrożnej i śródpolnej (R1).
 UZUPEŁNIAJĄCE – produkcja energii obejmująca obiekty energetyki wiatrowej
(fermy wiatrowe).
 KIERUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEJ:
 Wskazuje się tereny:
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małego ryzyka lokalizacji ferm wiatrowych w dwóch zespołach na gruntach wsi:
Rynarcice, Kuropas, Myszowice i Włodary oraz Ścinawa Nyska, Jegielnica, Węża
i Gryzów;
– średniego ryzyka lokalizacji ferm wiatrowych w dwóch zespołach na gruntach wsi
Włodary.
Dominującymi elementami kształtującymi strukturę przestrzenną zespołów produkcji
odnawialnej są :
– użytki rolne;
– drobnopowierzchniowe zespoły zadrzewieniowe;
– zespoły urządzeń elektrowni wiatrowych.
Ustala się następujące warunki lokalizacji ferm wiatrowych na wskazanych terenach:
– lokalizacja obiektów energetyki wiatrowej dopuszczalna jest w granicach
terenów określonych rysunkiem „Kierunki zagospodarowania przestrzennego”,
jako tereny niskiego ryzyka oraz średniego ryzyka lokalizacji elektrowni
wiatrowych z dopuszczeniem odstępstwa do 150 m;
– za zespoły niskiego ryzyka lokalizacji elektrowni wiatrowych uznano tereny o
niskich walorach florystycznych i faunistycznych, w tym szczególnie awifauny,
nie sąsiadujące z terenami istotnymi dla funkcjonowania systemu ekologicznego
o randze regionalnej i lokalnej (tzn. z węzłami lub korytarzami ekologicznymi),
zapewniające ochronę siedzib ludzkich przed emisją
hałasu oraz
pól
elektromagnetycznych;
– za zespoły średniego ryzyka lokalizacji elektrowni wiatrowych uznano tereny o
niskich walorach florystycznych i faunistycznych, w tym szczególnie awifauny,
sąsiadujące z terenami istotnymi dla funkcjonowania systemu ekologicznego o
randze lokalnej, zapewniające ochronę siedzib ludzkich przed emisją hałasu i
pól elektromagnetycznych.
Należy:
– ograniczyć lokalizację obiektów na terenach narażonych na erozję wodnopowietrzną w stopniu silnym (spadki powyżej 10o) jeśli lokalizacja i eksploatacja
obiektu przyczyni się do zwiększenia zagrożeń erozyjnych;
– zachować odległości: od istniejącej i planowanej zabudowy mieszkaniowej min.
500m, od dróg o nawierzchni utwardzonej min 100m, od korytarzy i sięgaczy
ekologicznych oraz od ściany lasu i cieków wodnych min. 200m, od obiektów
infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi;
– przed sporządzeniem projektu planu miejscowego przeprowadzić szczegółową
analizę przyrodniczo – środowiskową obejmującą inwentaryzację ornitologiczną
i chiropterologiczną oraz waloryzację krajobrazu i siedlisk przyrodniczych.
W planach miejscowych należy:
– na wyznaczonych terenach obiekty energetyki wiatrowej lokalizować w zespołach
obejmujący kilka lub kilkanaście wiatraków, w sposób komponowany,
uwzględniający wysokości obiektów i terenu oraz rytm ich usytuowania;
– preferować stosowanie następujących wskaźników i parametrów urbanistycznych:
–









lp. Rodzaj wskaźnika
1 gabaryty i wysokości

P3

wielkość
max. 150m do szczytu śmigła

- ZESPOŁY KONCENTRACJI RÓŻNORODNYCH FORM AKTYWNOŚCI
GOSPODARCZEJ, KULTUROWE I WSPÓŁCZESNE:
 KLASY PRZEZNACZENIA TERENÓW:
 PODSTAWOWE – składy i magazyny, budownictwo i handel hurtowy, targi i
targowiska, logistyka i obsługa transportu, produkcja rolna i obsługa rolnictwa,
rzemiosło, produkcja energii i ciepła (biopaliw i z biomasy),
obsługa ruchu
turystycznego, usługi.
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UZUPEŁNIAJĄCE – produkcja, zabudowa zagrodowa, zabudowa mieszkaniowa,
sport i rekreacja oraz parki i zieleń urządzona.
 KIERUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEJ:
 Wskazuje się zespoły koncentracji różnorodnych form aktywności gospodarczej:
– na terenie miasta Korfantów - głównie w północno-wschodniej jego części i przy
DW 405 oraz w obrębie terenów jego zwartej zabudowy;
– skoncentrowane we wsi Włostowa oraz Ścinawa Nyska i Ścinawa Mała;
– istniejące w niewielkich, często rozproszonych zespołach we wsi: Przechód,
Stara Jamka, Puszyna, Pleśnica, Przydroże Małe, Przydroże Wielkie, Włodary,
Wielkie Łąki i Niesiebędowice;
– planowane we wsi: Ścinawa Mała, Ścinawa Nyska, Kuropas, Piechocice.
 Dominującymi elementami kształtującymi strukturę przestrzenną zespołów
aktywności gospodarczej są :
– zespoły zabudowy magazynowo - składowej, handlu hurtowego, baz maszyn i
urządzeń, rzemiosła usługowego i produkcyjnego oraz zespoły obiektów i
urządzeń produkcji roślinnej i zwierzęcej;
– zespoły obiektów usługowych;
– zespoły urządzeń obsługi komunikacji (MOP) przy drogach krajowych i
wojewódzkich wraz z zespołami parkingów dla samochodów osobowych i
ciężarowych;
– systemy ścieżek pieszych i rowerowych, zapewniającymi powiązania ze wsiami.
 Na obszarach koncentracji różnorodnych form działalności gospodarczej należy:
– dążyć do wykształcenia funkcjonalnie i przestrzennie zintegrowanego
zespołu zabudowy, o starannie ukształtowanej i jednolitej formie przestrzennej;
– dopuścić przekształcenie istniejących terenów różnorodnych form działalności
gospodarczej, położonych w obrębie obszarów mieszkaniowych na funkcje
usługowe, w tym szczególnie na terenie miasta Korfantów oraz wsi Stara Jamka,
Niesiebędowice, Przechód i Przydroże Małe;
– zapewnić niezbędną dla obszaru i lokalizowanych przedsięwzięć
infrastrukturę techniczną, w tym szczególnie odprowadzenie ścieków
przemysłowych;
– preferować produkcję o wysokich (zaawansowanych) technologiach oraz
wysokich standardach zabudowy i zagospodarowania terenu;
– wykluczyć rozbudowę i zwiększenie obsady zwierząt hodowlanych istniejącej
fermy norek we wsi Pleśnica, a także ograniczyć jej uciążliwość dla sąsiedniej
zabudowy mieszkaniowej.
 Należy dążyć do:
– wykształcenia centrów kompleksowej obsługi rolnictwa we wsi Ścinawa Nyska i
Włostowa;
– przekształcenia funkcjonalnego terenów o wysokich walorach kulturowych,
stanowiących zespoły pałacowo - folwarczno - parkowe, dworsko – folwarczne i
folwarczno-parkowe na funkcje usługowe lub obiekty zamieszkania zbiorowego, w
tym szczególnie we wsi Przydroże Małe, Włodary, Niesiebędowice i Przechód na
usługi związane z obsługą turystyki i rekreacji,
lub dyslokacji funkcji
nieadekwatnych do wartości kulturowej zespołu zabudowy, oraz przywrócenia
właściwej rangi obszaru w strukturze przestrzennej wsi;
– rozwoju funkcji gospodarczych przy zachowaniu proekologicznych technologii
produkcji, gwarantujących ograniczenie zagrożeń dla stanu środowiska, w tym
szczególnie dla korytarza ekologicznego doliny Ścinawy Niemodlińskiej.

W planach miejscowych należy:
– zapewnić racjonalne wykorzystanie gruntów wysokich klas bonitacyjnych;
– wykluczyć lokalizację przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na
środowisko oraz ograniczyć lokalizację przedsięwzięć mogących potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych, w tym
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–

szczególnie wykluczyć lokalizację przedsięwzięć mogących negatywnie
oddziaływać na obszar NATURA 2000 i krajobraz Parku Krajobrazowego GÓRY
OPAWSKIE, a także ograniczyć istniejące i wykluczyć nowe przedsięwzięcia
uciążliwe dla sąsiedniej zabudowy mieszkaniowej, w tym szczególnie fermy norek
w Pleśnicy;
preferować stosowanie następujących wskaźników i parametrów urbanistycznych:

lp. Rodzaj wskaźnika
1 gabaryty i wysokość zabudowy
2

wielkość działki

wielkość
do 3 kondygnacji nadziemnych
oraz do 15 m do kalenicy dachu
min. 1500 m2

Z – OBSZARY ZIELENI URZĄDZONEJ ( w zabudowie)

Z1 – ZESPOŁY SPORTU, REKREACJI I WYPOCZYNKU, KULTUROWE
I WSPÓŁCZESNE:
 KLASY PRZEZNACZENIA TERENÓW:
 PODSTAWOWE – sport i rekreacja, turystyka i wypoczynek, parki, gastronomia i
rozrywka, rodzinne ogrody działkowe.
 UZUPEŁNIAJĄCE – usługi handlu detalicznego i kultury, zabudowa mieszkaniowa,
w tym szczególnie zamieszkania zbiorowego, agroturystyka, zabudowa letniskowa (w
tym rekreacji indywidualnej), urządzenia gospodarki wodnej, wodno-ściekowej i
rybackiej.
 KIERUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEJ:
 Wskazuje się zespoły sportu, rekreacji i wypoczynku obejmujące:
o na obszarze miasta KORFANTÓW:
– wielofunkcyjny zespół sportowo-rekreacyjny, o znaczeniu gminnym, na bazie
stadionu sportowego, parku miejskiego oraz terenów przyległych do parku;
o na obszarze wiejskim gminy we wsi:
– ŚCINAWA MAŁA - zespół sportowo- rekreacyjny i wypoczynkowy, na bazie
basenu otwartego i parku wiejskiego oraz planowanego zbiornika
retencyjnego;
– PRZECHÓD – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe na bazie planowanego
zbiornika retencyjnego;
– PRZECHÓD i WŁODARY - publiczne tereny sportowo-rekreacyjne o
znaczeniu lokalnym;
– GRYŻÓW, WĘŻA, PRZYDROŻE MAŁE, PUSZYNA, RZYMKOWICE i
WŁOSTOWA, NIESIEBĘDOWICE i MYSZOWICE – wiejskie centra
sportowo-rekreacyjne stanowiące wyposażenie podstawowe terenów
mieszkaniowych;
– w pozostałych wsiach gminy – boiska sportowe nie ujawnione na rysunku
studium, stanowiące wyposażenie podstawowe terenów mieszkaniowych.
 Dominującymi elementami kształtującymi strukturę przestrzenną zespołów sportu,
rekreacji i wypoczynku są :
– kompleksy obiektów i urządzeń sportowo – rekreacyjnych, turystycznowypoczynkowych;
– obiekty gastronomii i rozrywki oraz obsługi turystyki;
– ścieżki spacerowe, ciągi i kładki piesze, trasy rowerowe i turystyczne;
– parki i zieleń urządzona.
 W zespołach sportu, rekreacji i wypoczynku należy dążyć do:
– kreowania różnorodnych form i możliwości spędzenia wolnego czasu,
atrakcyjnych dla mieszkańców gminy oraz mających wpływ na rozwój rekreacji i
wypoczynku na jej obszarze,
w tym szczególnie do rozwoju sportów
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kwalifikowanych;
wspierania lokalizacji specjalistycznych (kwalifikowanych) ośrodków sportowych i
rekreacyjnych na obszarach wsi, o ustalonej funkcji turystyczno-rekreacyjnej;
– wykorzystania walorów przyrodniczych dla rozwoju rekreacji i turystyki, jako
jednej z ważniejszych funkcji gospodarczych gminy.
 W zespołach sportowo-rekreacyjnych miasta Korfantów oraz wsi Ścinawa Mała,
Przechód i Włodary należy dążyć do zapewnienia:
– możliwości rozbudowy zespołów sportowo-rekreacyjnych przy zachowaniu
ciągłości funkcjonalno-przestrzennej korytarzy i sięgaczy ekologicznych oraz
walorów kulturowych;
– kompleksowych usług zapewniających obsługę wypoczynku weekendowego,
także związanych z możliwością organizacji imprez masowych i rekreacyjnych
z tematem wiodącym (festynów, pikników);
– powiązań komunikacyjnych pieszych i rowerowych z zabytkowymi zespołami
urbanistycznymi i ruralistycznymi oraz zabudową letniskową.
 Należy dążyć do:
– zachowania zespołów sportu i rekreacji na obszarze wsi Gryżów, Przydroże
Małe, Puszyna, Rzymkowice i Włostowa oraz poprawy wyposażenia w usługi oraz
w obiekty socjalno-sanitarne i parkingi;
– ograniczenia wielkości lub dyslokacji rodzinnych ogrodów działkowych na terenie
miasta Korfantów w celu kompletnego ukształtowania przestrzennego zespołów
zabudowy mieszkaniowej;
– utrzymanie podstawowych usług sportu i rekreacji na obszarze pozostałych wsi.
W planach miejscowych należy:
– zapewnić powiązania piesze i rowerowe z zespołami zieleni urządzonej i centami
usługowymi;
– preferować stosowanie następujących wskaźników i parametrów urbanistycznych:
–



lp.
1

Rodzaj wskaźnika
gabaryty i wysokość zabudowy

wielkość
do 3kondygnacji nadziemnych, w tym użytkowe
poddasze

2

wielkość działki

min. 1000 m2

Z2 – ZESPOŁY ZIELENI




o

o

PARKOWEJ I URZĄDZONEJ, KULTUROWE I
WSPÓŁCZESNE:
KLASY PRZEZNACZENIA TERENÓW:
PODSTAWOWE – parki i zieleń urządzona (parki, skwery, zieleńce, ogrody
jordanowskie, place zabaw dla dzieci, ogrody tematyczne lub kompozycyjne
kwiatowe, zielne, wodne) oraz rodzinne ogrody działkowe.
UZUPEŁNIAJĄCE – sport i rekreacja, cieki i zbiorniki wodne, usługi gastronomii i
rozrywki oraz kultury, mieszkalnictwo zbiorowe, lasy i zadrzewienia, urządzenia
gospodarki wodnej i wodno-ściekowej.
KIERUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEJ:
Wskazuje się zespoły zieleni parkowej i urządzonej:
– zabytkowe założenia parków (w tym krajobrazowych) w mieście KORFANTÓW
oraz we wsi PRZYDROŻE MAŁE, PRZYDROŻE WIELKIE, PUSZYNA i
MYSZOWICE oraz pozostałości parku w zespole folwarcznym w
NIESIEBĘDOWICACH;
– zieleń urządzona przy terenach sportowo-rekreacyjnych we wsi ŚCINAWA MAŁA
i WŁODARY.
Dominującymi elementami kształtującymi strukturę przestrzenną zespołów zieleni
urządzonej są :
– parki, parki leśne, parki tematyczne, skwery, zieleńce, ogrody jordanowskie,
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place zabaw dla dzieci);
systemy ścieżek pieszych, turystycznych i rowerowych;
cieki i zbiorniki wodne;
plenerowe urządzenia i obiekty do organizacji imprez kulturalnych i
okolicznościowych.
terenie zabytkowych parków krajobrazowych należy dążyć do:
– rewaloryzacji układu przestrzennego i kompozycji zieleni oraz podniesienia
walorów estetycznych i użytkowych zagospodarowania terenu;
– zapewnienia ogólnej dostępności parku dla mieszkańców;
– zapewnienia powiązań komunikacyjnych pieszych z centrami usługowymi
oraz terenami sportowo-rekreacyjnymi;
– zapewnienia powiązań funkcjonalno-przestrzennych z obszarami ESOCh.
W zespole zieleni urządzonej oraz na terenach do niego przyległych należy dążyć do
eliminacji sposobów użytkowania i zagospodarowania terenów zagrażających lub
niekorzystnie wpływających na drzewostan oraz rangę społeczną terenu.
Należy dążyć do:
– rozbudowy zieleni urządzonej w Ścinawie Małej;
– przystosowania wyizolowanych terenów leśnych, położonych w rejonie centrum
usługowego wsi Włodary, do funkcji parku leśnego;
– lokalizacji ogólnodostępnej zieleni urządzonej (parków) we wsiach o liczbie
mieszkańców większej niż 400 osób, w tym szczególnie we wsiach stanowiących
lokalne ośrodki usługowe tj. Przechód i Włodarach, a także we wsi Węża,
Włostowa i Rzymkowice;
– sytuowania ogólnodostępnych terenów zieleni urządzonej na terenach wsi o
liczbie mieszkańców mniejszej niż 400 osób, w tym szczególnie urządzeń
zabawowych dla dzieci, w powiązaniu z zabudową usług publicznych oświaty,
wychowania i kultury;
– zapewnienia powiązań ekologicznych nowych terenów zielonych z obszarami
ESOCh.
Zaleca się:
– zwiększenie udziału zieleni ogólnodostępnej w obrębie terenów koncentracji
usług;
– sytuowanie skwerów i zieleńców, stanowiących przestrzeń publiczną zespołu i
miejsce zabaw dzieci, w większych zespołach zabudowy jednorodzinnej;
– sytuowanie zieleni rekreacyjnej wewnątrz kwartałów zabudowy zabytkowych
układów urbanistycznych;
– wyznaczenie obszaru sezonowego postoju wesołych miasteczek na terenie
miasta Korfantów z wykluczeniem obszarów ESOCh.
W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego należy:
– zachować istniejące parki oraz rezerwować tereny pod parki planowane;
– wyznaczać tereny różnorodnych drobnych formy zieleni ogólnodostępnej
(skwery, zieleńce, place zabaw) w celu podniesienia walorów przyrodniczych
terenów zabudowanych oraz zapewnienia obsługi mieszkańców w zakresie
podstawowym;
– preferować stosowanie następujących
wskaźników i parametrów
urbanistycznych:
–
–
–

o

Na

o
o

o

o

lp.
1
2

Rodzaj wskaźnika
gabaryty i wysokość zabudowy

wielkość
do 2 kondygnacji nadziemnych, w
tym użytkowe poddasze oraz do 9m
do kalenicy dachu
we wsiach o liczbie mieszkańców powyżej 400 osób, min. 18 m2 / 1 mieszkańca wsi
zapewnić ogólnodostępne tereny zieleni w wielkości
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Z3 –

ZESPOŁY ZIELENI CMENTARNEJ, KULTUROWE :
 KLASY PRZEZNACZENIA TERENÓW:
 PODSTAWOWE – cmentarze wyznaniowe i ogólnowyznaniowe.
 UZUPEŁNIAJĄCE - handel detaliczny oraz inne rodzaje przeznaczenia, związane z
pochówkiem zmarłych, zieleń urządzona.
 KIERUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEJ:
o Wskazuje się następujące tereny, wchodzące w skład zespołów zieleni cmentarnej
(czynnych cmentarzy parafialnych):
– w mieście Korfantów;
– we wsi Włodary, Węża, Gryżów, Ścinawa Nyska, Ścinawa Mała, Przydroże Małe,
Puszyna, Rynarcice, Rzymkowice i Przechód.
o Dominującymi elementami kształtującymi strukturę przestrzenną zespołów
cmentarnych są :
– pola grzebalne oraz miejsca pochówków urnowych;
– kaplice cmentarne oraz obiekty związane z przechowywaniem i chowaniem
zmarłych;
– aleje i place doprowadzające ruch pieszy;
– zieleń cmentarna;
– mała architektura związana z cmentarzem.
o Należę dążyć do:
– lokalizacji ogólnowyznaniowego cmentarza komunalnego o pow. min. 1 ha
mieście Korfantów;
– rezerwowania terenów pod przyszłą rozbudowę cmentarzy wiejskich.
o Należy zapewnić:
– ochronę i rewaloryzację zabytkowych układów przestrzennych cmentarzy wraz z
układem zieleni cmentarnej oraz zabytkowych obiektów cmentarnych i
nagrobków;
– wyposażenie terenów przycmentarnych w miejsca parkingowe i usługi, dla
obsługi cmentarza;
– zapewniający bezpieczeństwo ruchu drogowego zjazd na cmentarz, w tym
szczególnie we wsi Węża i Rynarcice, oraz wysokie walory strefy
przedwejściowej cmentarzy.
o Należy rezerwować teren do rozbudowy cmentarza w Korfantowie.
o W planach miejscowych należy :
– wprowadzić ustalenia dot. zakazu sytuowania nośników reklamowych i masztów
antenowych;
– preferować stosowanie następujących wskaźników i parametrów urbanistycznych:
lp.
1

Rodzaj wskaźnika
gabaryty i wysokość zabudowy

wielkość
do 2 kondygnacji nadziemnych i do
15m do kalenicy dachu

2

zapewnić ogólną powierzchnię cmentarzy w wielkości
(rozbudowa istniejących cmentarzy łącznie o pow. ok. 1
ha)

min. 6m2 / 1 mieszkańca gminy

4. SYSTEMY TRANSPORTOWE I INFRASTRUKTURALNE – KIERUNKI
ROZWOJU
4.1. SYSTEMY TRANSPORTOWE
4.1.1. TRANSPORT LOTNICZY
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Urządzenia transportu lotniczego są częścią systemu krajowego, co do którego decyzje
mające zasadniczy wpływ na kondycję i jego funkcjonowanie zapadają na szczeblu
państwowym. W związku z czym zakres wpływu władz lokalnych jest ograniczony. Dostęp do
komunikacji lotniczej uznaje się za mało istotny z punktu widzenia możliwości rozwoju
gospodarczego gminy (w tym także biznesu i turystyki), a także za mało istotny dla
standardów życia jej mieszkańców.
Kierunki rozwoju systemu transportu lotniczego określa potrzeba:
– usprawnienia dostępu mieszkańców i biznesu do międzynarodowych portów lotniczych
we Wrocławiu i Katowicach oraz z regionalnym portem lotniczym w Kamieniu Śląskim.
1) Należy dążyć do podnoszenia jakości powiązań

drogowych oraz zwiększenia
dostępności komunikacyjnej do przystanków linii kolejowej nr 287 relacji Opole
Zachodnie – Nysa, znaczenia drugorzędnego, poprzez poprawę standardów
technicznych:
o drogi wojewódzkiej DW 405 i DW 407, zapewniających powiązania z
międzynarodowymi portami lotniczymi we Wrocławiu i Katowicach oraz z
planowanym portem lotniczym w Kamieniu Śląskim, poprzez autostradę A4;
o drogi wojewódzkiej DW 406, dróg powiatowych DP 1531 O, DP 1605 O i DP 1532 O
oraz gminnych dróg publicznych zapewniających powiązania z przystankami
kolejowymi w Tułowicach, Łambinowicach, Sowinie, Budzieszowicach, Jasienicy
Dolnej i Mańkowicach.

4.1.2. TRANSPORT WODNY
Szlaki wodne i urządzenia transportu wodnego są częścią systemu krajowego, co do
którego decyzje mające zasadniczy wpływ na kondycję i funkcjonowanie tego systemu
zapadają na szczeblu państwowym. W związku z czym zakres wpływu władz lokalnych jest
ograniczony. Jednocześnie transport wodny nie będzie mieć większego znaczenia dla
obsługi pozarolniczych funkcji produkcyjnych i możliwości rozwoju gminy.
Kierunki rozwoju systemu transportu wodnego określa potrzeba:
– zapewnienia dostępu do środka transportu taniego i ekologicznego.
1) Należy wspierać modernizację korytarza transportowego rzeki ODRY oraz portu w

Opolu, jako alternatywnego szlaku transportowego umożliwiającego zmniejszenie
uciążliwości i zagrożeń dla środowiska i ludzi, wynikających z dominacji transportu
samochodowego.
2) Należy dążyć do poprawy jakości powiązań drogowych miasta Korfantów

z portem
OPOLE poprzez poprawę:
o parametrów technicznych drogi wojewódzkiej DW 405;
o dostępu gminy do transportu towarowego realizowanego linią kolejową nr 287 relacji
Opole Zachodnie – Nysa.

4.1.3. TRANSPORT KOLEJOWY
Szlaki kolejowe i urządzenia transportu kolejowego są częścią systemu krajowego i
regionalnego, co do którego decyzje mające zasadniczy wpływ na kondycję i funkcjonowanie
tego systemu zapadają na szczeblu państwowym lub regionalnym. W związku z czym zakres
wpływu władz lokalnych jest ograniczony.
Kierunki rozwoju systemu transportu kolejowego określa potrzeba poprawy:
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–

–

dostępu mieszkańców gminy do ośrodków usługowych ponadlokalnych i regionalnych, w
tym szczególnie do oferowanych w nich usług nauki, zapewniających podniesienie
poziomu wykształcenia;
standardów życia mieszkańców gminy poprzez zapewnienie dostępu do alternatywnych
rynków pracy oraz dostępu do różnorodnych środków transportu.

1) Należy dążyć do poprawy jakości i częstotliwości połączeń obszaru gminy z sąsiednimi

ośrodkami miejskimi poprzez modernizację linii kolejowej nr 287 relacji Opole Zachodnie
– Nysa do parametrów technicznych pozwalających na osiągnięcie prędkości przejazdu
do 100km/h dla pociągów pasażerskich oraz 80 km/h dla pociągów towarowych, a także
zapewnienia:
o połączeń pasażerskich gminy Korfantów z powiatowym ośrodkiem usługowym
miastem Nysa oraz regionalnymi ośrodkami miejskimi (Opolem, Wrocławiem,
Gliwicami) z ich rynkiem pracy oraz usługami ponadpodstawowymi;
o powiązań ruchu turystycznego na kierunku Opole - Nysa z gminą Korfantów.
4.1.4. TRANSPORT DROGOWY
Główne szlaki drogowe są częścią systemu ponadlokalnego (krajowego, wojewódzkiego,
powiatowego), co do którego decyzje mające zasadniczy wpływ na
kondycję i
funkcjonowanie tego systemu zapadają na szczeblu państwowym i regionalnym. W związku
z czym zakres wpływu władz lokalnych jest ograniczony.
Kierunki rozwoju transportu drogowego gminy określa potrzeba zapewnienia:
– sprawnych połączeń transportowych z elementami paneuropejskiego korytarza
transportowego oraz z przejściami granicznymi pełnotowarowymi i osobowymi z
Czechami;
– sprawnych powiązań gminy (w tym szczególnie miasta Korfantów) z powiatowym
ośrodkiem usługowym, miastem Nysa, oraz z wojewódzkim ośrodkiem usługowym,
miastem Opole;
– sprawnego przepływu ludzi i towarów w skali gminy i ponadlokalnej;
– poprawy standardów i jakości życia mieszkańców gminy oraz eliminacji zagrożeń dla ich
zdrowia i życia.
1) Na obszarze gminy dopuszcza się rozbudowę systemu transportu drogowego. Na

rysunku „Kierunki zagospodarowania przestrzennego” przebieg nowych odcinków dróg
wojewódzkich, powiatowych i gminnych wskazuje się orientacyjnie.
2) Należy dążyć

do poprawy sprawności funkcjonowania
podstawowego układu
drogowego obszaru gminy, zapewniającego powiązania zewnętrzne o randze regionalnej
i ponadlokalnej, obszaru gminy z autostradą A4 (poprzez węzeł PRĄDY, a także
GOGOLIN i DĄBRÓWKA) oraz z miastem powiatowym (Nysą) i wojewódzkim (Opole), a
także istotne dla zrównoważonego rozwoju społecznego, przestrzennego i
gospodarczego obszaru, poprzez wspieranie:
o modernizacji drogi krajowej DK 41 relacji Nysa - Granica Państwa (Trzebina), a także
drogi krajowej DK 46 relacji Kłodzko – Szczekociny (Opole – Nysa), o znaczeniu
regionalnym do parametrów drogi klasy głównej (G);
o modernizacji dróg wojewódzkich zapewniających powiązania miasta Korfantów z
powiatowym ośrodkiem usługowym Nysą i regionalnym ośrodkiem usługowym
Opolem, a także z węzłem autostradowym PRĄDY:
– DW 405 relacji Niemodlin – Korfantów do pełnych parametrów drogi klasy głównej
(G);
– DW 406 relacji Nysa – Włostowa do pełnych parametrów drogi klasy głównej (G);
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– DW 407 relacji Nysa – Łącznik na odcinku Korfantów – Nysa do pełnych
parametrów drogi klasy głównej (G) wraz z budową obejścia drogowego wsi
Kuropas i Rynarcice, a w perspektywie także budowy obejścia drogowego miasta
Korfantów;
o modernizacji drogi wojewódzkiej zapewniającej powiązania miasta Korfantów z
węzłami autostradowymi DĄBRÓWKA i GOGOLIN:
– DW 407 relacji Nysa – Łącznik na odcinku Korfantów – Łącznik do pełnych
parametrów klasy drogi zbiorczej (Z), w perspektywie do parametrów klasy
głównej (G), oraz budowy obejścia drogowego wsi Stara Jamka;
o modernizacji dróg powiatowych zapewniających istotne dla funkcjonowania gminy
powiązania z sąsiednimi ośrodkami powiatowymi i gminnymi tj. z miastem Nysa,
Prudnik, Tułowice, Niemodlin i Biała, przejściami granicznymi oraz z ponadlokalnymi
ośrodkami turystycznymi
(Górami Opawskimi oraz Jeziorem Nyskim i
Otmuchowskim):
– DP 1530 O relacji Korfantów – Rudziczka oraz DP 1556 O relacji Przydroże
Wielkie – Ligota Ścinawska do parametrów klasy drogi głównej (G) oraz budowy
wschodniego obejścia drogowego miasta Korfantów do powiązania z drogą DW
407, a także do korekty przebiegu drogi DP 1530 O w obrębie terenów
zabudowanych wsi Przydroże Wielkie;
– DP 1205 O relacji DP 1526 O - Węża do pełnych parametrów drogi klasy zbiorczej
(Z);
– DP 1206 O relacji Biała – Sowin oraz DP 1532 O relacji Grabin – Łambinowice –
Korfantów do parametrów drogi klasy zbiorczej (Z).
3) Należy dążyć do poprawy sprawności funkcjonowania

układu drogowego obszaru
gminy, zapewniającego podstawowe powiązania komunikacyjne w obrębie obszaru
gminy , poprzez:
o modernizację pozostałych dróg powiatowych do parametrów określonych w tabeli nr
18 i nr 19, w tym szczególnie drogi:
– DP 1524 O relacji Korfantów – Kuźnica Ligocka, DP 1526 O relacji Korfantów –
Biała, DP 1529 O Gryżów – Jegielnica, DP 1532 O relacji Grabin – Łambinowice Korfantów do parametrów drogi klasy zbiorczej (Z);
– dopuszcza się obniżenie klasy drogi DP 1529 O do drogi klasy lokalnej (L) na
odcinku Ścinawa Mała – Jegielnica – Ligota Ścinawska.

4) Należy zwiększać

sprawność powiązań drogowych i komunikacyjnych drogami
gminnymi z usługami lokalnymi i ponadlokalnymi gminnego ośrodka usługowego (miasta
Korfantów) oraz wiejskich ośrodków usługowych (Przechód i Ścinawa Mała) poprzez:
o modernizację gminnych dróg publicznych do parametrów określonych w tab. nr 20:
– DG 106613 O relacji Przydroże Małe – Ścinawa, zapewniającej dostęp do
lokalnego środka usługowego;
– DG 106614 O relacji Pleśnica – Ścinawa Mała, zapewniającej dostęp do
lokalnego ośrodka usługowego;
– DG 106609 O relacji Rynarcice – DP 15560 O, zapewniającej dostęp do
lokalnego ośrodka usługowego;
– DG 106605 O relacji Rzymkowice – Włostowa, zapewniającej dostęp do
gminnego ośrodka usługowego;
– pozostałych dróg gminnych, w tym szczególnie ulic stanowiących główne ulice
wiejskie na przebiegu przez centra usługowe wsi;
o budowę drogi relacji Piechocice – Puszyna, zapewniającej lepszy dostęp
mieszkańców wsi Piechocice do usług oraz usprawnienie ruchu na szlaku
turystycznym o znaczeniu ponadregionalnym „Zamków i pałaców Dorzecza Osobłogi;
o przekształcenie niektórych gminnych dróg publicznych, o których mowa w tabeli nr
20, na gminne drogi wewnętrzne;
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o

zapewnienie poprawy parametrów technicznych, a w możliwych przypadkach i
geometrycznych, dróg i ulic na terenach zabudowanych miasta i wsi, w tym
szczególnie dla ulic zakwalifikowanych do przestrzeni publicznych.

5) Należy dążyć do poprawy sprawności funkcjonowania gminnych dróg wewnętrznych

zapewniających dostęp komunikacyjny do terenów rekreacyjno – wypoczynkowych
północnej części gminy, w tym szczególnie:
o modernizacji dróg wiążących wieś Przechód z jej przysiółkami, w tym szczególnie
Smolarnia i Podgórzem;
o budowy dróg zapewniających powiązania Ścinawy Małej z planowanymi terenami
sportu, rekreacji i wypoczynku.
6) Należy dążyć do zapewnienia w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego rezerw terenu dla modernizacji
i rozwoju systemu drogowego,
obejmującego:
o drogi publiczne:
– krajowe klasy G (główna) – pas drogowy o szerokości min. 35m;
– wojewódzkie DW 405, DW 406 i DW 407 oraz dla ciągu dróg powiatowych DP
1530 O – DP 1556 O klasy G (główna) – pas drogowy o szerokości min. 25m,
– pozostałych dróg wojewódzkich oraz dróg powiatowych klasy Z (zbiorcza) - pas
drogowy o szerokości min. 20m,
– dla dróg klasy L (lokalna) i D (dojazdowa) - pas drogowy drogi o szerokości min.
15m;
o drogi wewnętrzne:
– dla dróg zapewniających dojazd do zespołów zabudowy – drogę/ulicę klasy
dojazdowej (D) o szerokości pasa drogowego 15/10m;
– dla dróg zapewniających dojazd do niewielkich zgrupowań zabudowy – drogę
spełniającą wymogi drogi pożarowej o szerokości pasa drogowego min. 8m;
– dla dróg zapewniających dojazd do gruntów rolnych – pas drogowy drogi o
szerokości min. 6m.
7) Dla dróg publicznych klasy G (główna) w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego należy dążyć do:
o zapewnienia rezerw terenu pod planowane węzły i skrzyżowania drogowe;
o obsługę terenów przyległych do drogi poprzez drogi publiczne lub wewnętrzne,
spełniające wymogi obowiązujących przepisów odrębnych w zakresie klasy drogi
oraz odległości pomiędzy skrzyżowaniami i węzłami komunikacyjnymi;
o wykluczenia:
– indywidualnych, bezpośrednich włączeń komunikacyjnych poszczególnych
nieruchomości,
– lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej w pasie terenu na który droga
oddziałuje niekorzystnie na środowisko, potencjalnie obejmującym do 50m w
przypadku drogi krajowej oraz do 30m w przypadku drogi wojewódzkiej i
powiatowej;
o zachowania wymaganych przepisami odrębnymi linii zabudowy oraz zasad
sytuowania infrastruktury technicznej oraz obiektów i urządzeń nie związanych z
ruchem drogowym, w tym szczególnie nośników reklamowych.
8) Należy dążyć do rozwoju i modernizacji

układu drogowego w obrębie terenów
zabudowanych miasta i wsi w celu zapewnienia synchronizacji rozwoju systemów
komunikacji drogowej z rozwojem przestrzennym, społecznym i gospodarczym, poprzez:
o wykluczenie ingerencji w strukturę miasta tranzytowego ruchu komunikacyjnego na
drogach wojewódzkich i powiatowych poprzez wspieranie budowy północnej i
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o
o

wschodniej obwodnicy miasta w ciągu drogi wojewódzkiej DW 407 oraz drogi
powiatowej DP 1530 O;
integrację struktury przestrzennej miasta oraz rozładowanie wewnątrzmiejskiego
ruchu komunikacyjnego na obszarze zabytkowego centrum (U2) poprzez budowę
powiązania drogowego drogi powiatowej DP 1530 O z drogą wojewódzką DW 407;
usprawnienie wewnętrznego systemu drogowego na terenie miasta
poprzez
poprawę stanu technicznego ulic, a także harmonizowania rozwoju przestrzennego z
rozwojem układu drogowego.

4.1.5. SIEĆ TRAS ROWEROWYCH I TURYSTYCZNYCH
Kierunki rozwoju systemu komunikacji rowerowej określa potrzeba zapewnienia:
– powiązań wsi z gminnymi i lokalnymi ośrodkami usługowymi;
– bezpieczeństwa ruchu rowerowego;
– rozwoju turystyki i wypoczynku.
1) Na obszarze gminy dopuszcza się sytuowanie tras rowerowych i turystycznych. Na

rysunku „Kierunki zagospodarowania przestrzennego” przebieg
rowerowych oraz tras turystycznych wskazuje się orientacyjnie.

tras

i

ścieżek

2) Należy zapewnić możliwość rozwoju alternatywnego środka komunikacji, jakim jest

rower, na obszarze miasta oraz na obszarach wiejskich gminy, poprzez:
o realizację czytelnych i spójnych ciągów rowerowych, w tym szczególnie
zapewniających połączenia w relacjach dom – ośrodek usługowy, dom – miejsce
wypoczynku i rekreacji oraz dom – pozarolnicze miejsca pracy, uwzględniających
rzeczywiste potrzeby w tym zakresie, w tym szczególnie rzeczywisty poziom ruchu
rowerowego w poszczególnych kierunkach;
o stworzenie warunków bezpieczeństwa i wygody, porównywalnych z innymi środkami
komunikacji indywidualnej poprzez:
– segregację ruchu rowerowego od ruchu samochodowego i pieszego,
– stworzenie systemu parkingów dla rowerów na terenach zabudowanych miasta i
wsi;
o wyznaczanie tras rowerowych głównych i lokalnych w planach miejscowych, przy
czym:
– za trasę główną należy uznać trasę rowerową o charakterze turystycznym (tj.
zapewniającą dostęp do obszarów o wysokich walorach kulturowych lub
przyrodniczych) i rekreacyjnym
(tj. umożliwiającą uprawianie sportów
rowerowych, biegów, jazdy na rolkach oraz jazdy konnej itp.),
– za trasę lokalną należy uznać trasę rowerową zapewniającą powiązania
pomiędzy miastem i wsiami oraz pomiędzy wsiami w relacjach dom – ośrodek
usługowy oraz dom – pozarolnicze miejsce pracy;
o preferowanie komunikacji rowerowej na terenie miasta Korfantów oraz zapewnienie
jego dostępności dla ruchu rowerowego, w tym także zabytkowego centrum.
3) Należy dążyć do rozwoju i powiązania systemu ścieżek i tras rowerowych wraz z

towarzyszącą infrastrukturą (parkingi i przystanki, w tym leśne), o znaczeniu
komunikacyjnym i turystyczno-rekreacyjnym, poprzez:
o zachowanie i powiązanie ścieżek rowerowych o przebiegu uwzględniającymi lokalne
potrzeby komunikacyjne mieszkańców gminy w relacjach dom – ośrodek usługowy
oraz dom – pozarolnicze miejsce pracy, prowadzonymi wzdłuż dróg (lub ich pasie
drogowym) z preferencją dla kierunków:
– Korfantów – Wielkie Łąki – Myszowice (Nysa);
– Korfantów – Kuropas – Rynarcice – Przydroże Wielkie – Przydroże Małe –
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Pleśnica – (Ścinawa Mała);
– Korfantów – Stara Jamka – Rzymkowice – Borek – Przechód (Sowin);
o powiązanie ścieżek i tras rowerowych i turystycznych z Euroregionem PRADZIAD,
o realizację nowych powiązań ścieżkami rowerowymi o przebiegu uwzględniającym
potrzeby komunikacyjne mieszkańców gminy w relacjach dom – ośrodek usługowy i
dom – miejsce pracy, prowadzonymi wzdłuż dróg (lub w ich pasie drogowym) z
preferencją dla kierunków:
– Ścinawa Mała – Ścinawa Nyska – Węża;
– Ścinawa Mała – Ścinawa Nyska – Gryżów.
4) Należy zachować i wzmocnić rolę tras (szlaków) i ścieżek turystycznych, o charakterze

turystyczno-rekreacyjnym:
o o znaczeniu regionalnym - szlak „Zamków i pałaców Dorzecza Osobłogi” relacji Zlate
Hory (Panna Marie Pomocna - na obszarze Czech) - Ścinawa Mała – Ligota
Ścinawska – Przydroże Małe – Puszyna – Piechocice – Pogórze (Gm. Biała);
o o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym:
– Myszowice, Korfantów, Kuropas, Rynarcice, Przydroże Wielkie, Przydroże Małe,
Pleśnica,
– Łambinowice – Sowin - Przechód - Borek – Rzymkowice,
– Chrzelice – Rzymkowice – Pogórze (i dalej po obszarze gminy Biała),
– Biała – Prężyna – Miłowice - Śmicz - Waldeka – Pleśnica – Grabina – Otoki –
Wasiłowice – Biała,
– Włodary, Przechód, Borek, Rzymkowice.
4.1.6. SYSTEM PARKOWANIA
Kierunki rozwoju systemu parkowania określa potrzeba zapewnienia:
– poprawy obsługi tranzytowego ruchu turystycznego oraz sezonowego ruchu rekreacyjno
– turystycznego;
– prawidłowego wyposażenia w miejsca parkingowe ośrodków usługowych;
– podniesienia standardów wyposażenia w parkingi osiedli mieszkaniowych.
1) Należy uporządkować i wzmocnić wyposażenie obszaru gminy w system parkingów dla

samochodów osobowych, uwzględniając potrzeby mieszkańców oraz rozwój turystyki i
rekreacji. Ustala się następujące zasady zróżnicowanej
polityki parkingowej
dla
wymienionych obszarów:
o w granicach stref A, ścisłej ochrony konserwatorskiej,
oraz B, ochrony
konserwatorskiej, ustala się priorytet dla ruchu pieszego i rowerowego. Uznaje się, że w
granicach obszaru brak jest możliwości zaspokojenia potrzeb parkingowych w pełnym
zakresie, wynikającym z potrzeb usług i mieszkańców, a w konsekwencji uznaje się go
za obszar stałego deficytu miejsc parkingowych. Należy dążyć do osiągnięcia takiej
liczby miejsc parkingowych, aby zachować i przywrócić walory kulturowe, w tym
szczególnie przywrócić RYNKOWI funkcję placu publicznego, a także zachować
atrakcyjność strefy dla korzystania z usług oraz wzmocnić możliwości rozwoju turystyki
krajoznawczej. Miejsca parkingowe należy sytuować:
– jako parkingi przyuliczne, parkingi terenowe-otwarte o niewielkiej pojemności
parkingowej, lub wbudowane w budynki o funkcji mieszkalnej lub usługowej;
– jako samodzielne budynki garażowe - na wyodrębnionych terenach wewnątrz
kwartałów zabudowy, przy dostosowaniu ich pojemności oraz formy do walorów
kulturowych otoczenia;
o na pozostałym obszarze miasta, położonym poza strefami ochrony konserwatorskiej
typu A i typu B oraz na terenach zabudowanych wsi, miejsca parkingowe należy
sytuować zgodnie z następującymi zasadami:
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na terenach centrów usługowych wiejskich ośrodków usługowych, wspomagających
miasto (Przechód, Ścinawa Mała - Włodary) należy stosować zasady lokalizacji
miejsc parkingowych jak dla strefy ochrony konserwatorskiej typu A i typu B na
obszarze miasta;
– na terenach usług, położonych poza centami usługowymi ww. wsi - jako parkingi
terenowe-otwarte lub parkingi wbudowane;
– na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - jako parkingi terenoweotwarte, parkingi przyuliczne i parkingi wbudowane, przy czym w poziomie terenu
zaleca się sytuować nie mniej niż 50% miejsc parkingowych dla zespołu zabudowy;
– na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - jako parkingi terenowe –
otwarte, parkingi przyuliczne oraz samodzielne budynki garażowe;
– na terenach pozostałych - jako parkingi terenowe-otwarte, wbudowane w budynki o
innych funkcjach oraz samodzielne budynki garażowe.
na obszarach otwartych (rolnych i leśnych) lokalizować parkingi zapewniające obsługę
tranzytowego ruchu turystycznego w kierunku Gór Opawskich i przejść granicznych z
Czechami oraz w kierunku Nysy, w pasie do 100m terenu położonego przy drogach
klasy głównej ruchu przyśpieszonego (GP) oraz klasy głównej (G), za zgoda zarządcy
drogi;
na obszarach otwartych (rolnych i leśnych) sytuować parkingi zapewniające obsługę
sezonowego ruchu rekreacyjnego związanego z wielkoobszarowymi kompleksami
leśnymi Borów Niemodlińskich, przy zapewnieniu ochrony terenów o wysokich
walorach przyrodniczych objętych ochroną lub ochrony wymagających.
–

o

o

2) Postuluje się, by w strefie A, ścisłej ochrony konserwatorskiej, oraz B, ochrony

konserwatorskiej, na obszarze miasta Korfantów w celu rekompensaty deficytu miejsc
postojowych w obrębie ścisłego centrum rezerwować tereny pod parkingi strategiczne,
ogólnodostępne, sytuowane w odległościach szybkiego dojścia do centrum.
3) Należy

dążyć do osiągnięcia poniżej wymienionych wskaźników
parkingowych, towarzyszących różnym rodzajom przeznaczenia terenów:
kategoria
przeznaczenia
terenu

zabudowa
wielorodzinna

zabudowa
jednorodzinna
zabudowa zagrodowa
zabudowa
zamieszkania
zbiorowego
handel detaliczny

gastronomia i rozrywka

rodzaj przeznaczenia terenu

TERENY MIESZKANIOWE
budynki mieszkalne o więcej niż 2
mieszkaniach
hotele robotnicze
-

Minimalna liczba
miejsc
parkingowych

liczby

miejsc

jednostka
odniesienia

1

1 mieszkanie

20

100 miejsc
noclegowych
1 dom

2

internaty

2
10

klasztory, zakony , plebanie
TERENY USŁUGOWE
sklepy o pow. sprzedaży do 200 m2

10
2-3

sklepy o pow. sprzedaży do 450 m2

3-4

sklepy o pow. sprzedaży powyżej
450 m2
gastronomia

4-6
15-20

rozrywka (kręgielnie, kluby )

15-20

1 dom
100 miejsc
noclegowych
100 użytkowników
100 m2 pow.
sprzedaży
100 m2 pow.
sprzedaży
100 m2 pow.
sprzedaży
100 miejsc
konsumpcyjnych
1000 m2 powierzchni
użytkowej
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kultura

opieka społeczna i
zdrowotna

edukacja

turystyka
administracja publiczna
i biura

kina, sale koncertowe, sale
widowiskowe, domy kultury, kluby,
świetlice wiejskie, galerie i sale
wystawowe, wypożyczalnie filmów,
świątynie, sale katechetyczne, domy
parafialne,
szpitale
przychodnie zdrowia, prywatne
gabinety lekarskie
żłobki, domy dziecka, domy matki,
domy spokojnej starości, dom dla
bezdomnych, schronisko dla
nieletnich i inne domy opieki
socjalnej itp.
szkoły podstawowe i gimnazjalne
oraz przedszkola
inne obiekty, w których prowadzone
są szkolenia i kursy
hotele, motele, pensjonaty

20-25

-

15-25

10-20

15-20
5-10
10-15

5-10
10-15
25-35

100 miejsc
użytkowych
100 miejsc
użytkowych

100 łóżek
100 m2 powierzchni
użytkowej
100 miejsc
noclegowych

1 pomieszczenie do
nauki
1 pomieszczenie do
nauki
100 miejsc
noclegowych
1000 m2 pow.
użytkowej

AKTYWNOŚĆ GOSPODARCZA
gospodarka
magazynowa,
handel
hurtowy i budownictwa
produkcja
pozostałe rodzaje
aktywności
gospodarczej

-

15-25

1000 m2 powierzchni
użytkowej

sprzedaż hurtowa i detaliczna
pojazdów i motocykli, sprzętu
budowlanego i rolniczego lub ich
części
usługi i produkcja w drobnych
zakładach rzemieślniczych

25-35
15-25

100 stanowisk pracy
1000 m2 powierzchni
sprzedaży

15-25

100 stanowisk pracy

TERENY ZIELONE
baseny kąpielowe otwarte i
15-25
zamknięte, stadiony i boiska
sportowe
inne usługi rekreacyjne i sportowe
10-20
(fitness, joga, sztuki walki, masaże
itp.)
zieleń ogólnodostępna
parki i skwery
10-20
cmentarze
1-5
* - kwalifikację nie wymienionych w tabeli innych obiektów budowlanych należy
Polską Kwalifikacją Obiektów Budowlanych
tereny sportoworekreacyjne

100 miejsc
użytkowych
100 miejsc
użytkowych
10000 m2 powierzchni
2500 m2 powierzchni
przeprowadzić zgodnie z

4.1.7. ZASADY LOKALIZACJI STACJI PALIW
Kierunki rozwoju wyposażenia obszaru gminy w system obsługi komunikacji i ruchu
turystycznego określa potrzeba:
– poprawy obsługi tranzytowego ruchu komunikacyjnego i turystycznego oraz sezonowego
ruchu rekreacyjnego;
– prawidłowego wyposażenia głównych osi komunikacji drogowej w urządzenia obsługi
komunikacji.
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1) Należy stosować następujące zasady lokalizacji nowych urządzeń obsługi komunikacji i
ruchu turystycznego na obszarze gminy:
o stacje paliw oraz obsługi komunikacji sytuować poza:
–
zespołami staromiejskich centrów usługowych (U2) oraz zespołami
zabudowy małomiasteczkowej (M4), a także poza zespołami zieleni parkowej
(Z2) i ich bezpośredniego otoczenia;
–
innymi obszarami objętymi ochroną konserwatorską ze względu na walory
kulturowe, krajobrazowe lub przyrodnicze;
–
terenami tworzącymi
Ekologiczny System Obszarów Chronionych
(ESOCh);
o należy preferować lokalizację stacji paliw oraz obsługi komunikacji:
–
na peryferyjnych obszarach miasta, usytuowanych wzdłuż drogi
wojewódzkiej DW 405 i DW 407;
–
na obszarze gminy w rejonach połączeń (istniejących lub planowanych)
dróg klasy głównej (G), w bezpiecznym otoczeniu od skrzyżowań z ważnymi
innymi ciągami drogowymi, w tym szczególnie przy drodze krajowej DK 41 na
gruntach wsi Gryżów - Ścinawa Nyska;
–
w obrębie zespołów koncentracji różnorodnych form aktywności
gospodarczej (P3) oraz zespołów zabudowy produkcyjnej (P1);
–
na peryferyjnych obszarach wsi lub poza ich zabudową, wzdłuż dróg
powiatowych o klasie nie mniejszej niż drogi głównej (G), w bezpiecznym
otoczeniu od skrzyżowań z ważnymi gminnymi drogami publicznymi.
4.2. SYSTEMY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
4.2.1. ZAOPATRZENIE W WODĘ
Istniejące ujęcia wody zapewnią w perspektywie wystarczającą ilość wody dla spożycia
mieszkańców, potrzeb gospodarczych gminy oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego ludzi i
mienia.
Kierunki rozwoju systemu zaopatrzenia w wodę
zmierzają do
poprawy ciągłości
zaopatrzenia w wodę dobrej jakości oraz ograniczenia kosztów eksploatacji ujęć wody.
1) Na obszarze gminy dopuszcza się lokalizację elementów systemu zaopatrzenia w wodę

oraz modernizację i rozbudowę systemu jej dystrybucji. Na rysunku „Kierunki
zagospodarowania przestrzennego” lokalizację elementów systemu zaopatrzenia w
wodę wskazuje się orientacyjnie.
2) Należy dążyć do kształtowania systemu zaopatrzenia w wodę ludności i gospodarki na

bazie komunalnego ujęcia wód podziemnych w Korfantowie oraz poprawy jakości
technologicznej i technicznej systemu zaopatrzenia i pewności zasilania w wodę dobrej
jakości poprzez:
o wyłączenie z eksploatacji studni (2 i 3) ujmujących wody z poziomu wodonośnego
czwartorzędowego ujęcia wody w Korfantowie, nie gwarantujących dobrej jakości
wody.
3) Należy dążyć do realizacji sprawnego systemu dystrybucji wody zapewniającego

ciągłość dostaw wody, także w sytuacjach awaryjnych, poprzez:
o zachowanie ujęcia wody w Ścinawie Małej jako ujęcia awaryjnego, włączonego do
gminnego systemu zaopatrzenia w wodę ludności i gospodarki;
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o
o
o
o

powiązanie wodociągów Korfantów i Ścinawa Mała odcinkiem wodociągu
tranzytowego relacji Przydroże Małe – Ścinawa Mała oraz Ścinawa Mała –
Jegielnica;
wyłączenie z eksploatacji stacji SUW w Przydrożu Małym;
modernizację odcinków sieci wodociągowej wykonanych z przestarzałych materiałów
i wykazujących największą awaryjność;
zachowanie istniejących lokalnych ujęć wody we wsi Przydroże Małe jako studni
awaryjnych.

4) Należy zapewnić, w miarę możliwości i potrzeb,

rozbudowę i poprawę jakości
technicznej i technologicznej systemu zaopatrzenia w wodą oraz systemu jej dystrybucji,
w tym szczególnie:
o rozbudowę sieci na obszarach sukcesywnie zabudowywanych;
o na terenach zwodociągowanych zapewnić wodę dla celów przeciwpożarowych.

4.2.2. ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
Kierunki rozwoju systemu odbioru i oczyszczania ścieków, uwzględniające konieczność
ochrony wód powierzchniowych, obszarów ponadlokalnego i lokalnego systemu
ekologicznego, zmierzają do:
 zapewnienia możliwości rozwoju pozarolniczych funkcji gospodarczych,
 poprawy standardu zamieszkiwania obszaru,
 ochrony środowiska, w tym szczególnie wód powierzchniowych i podziemnych.
1) Na

obszarze gminy dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń systemu
odprowadzania i oczyszczania ścieków. Na rysunku „Kierunki zagospodarowania
przestrzennego” lokalizację elementów systemu odprowadzenia ścieków nie wskazuje
się orientacyjnie.

2) Należy zapewnić wyposażenie w centralny system odbioru i oczyszczania ścieków dla

wsi, na terenie których ilość wyprodukowanych ścieków będzie przekraczać 2m 3/h tzn.
następujące wsie:
o Ścinawa Mała, Ścinawa Nyska, Przydroże Wielkie i Gryżów - ze względu na duże
zaludnienie wsi, położenie w sąsiedztwie regionalnego korytarza ekologicznego jakim
jest dolina Ścinawy Niemodlińskiej oraz potencjalnych możliwości rozwoju rekreacji i
wypoczynku;
o Przechód, Borek, Kuźnica Ligocka, Rzymkowice, Stara Jamka i Włostowa - ze
względu na duże zaludnienia wsi, położenie w sąsiedztwie regionalnego korytarza
ekologicznego jakim jest dolina Ścinawy Niemodlińskiej oraz położenie w granicach
Obszaru Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie, a także ze względu na
potencjalne możliwości rozwoju rekreacji o znaczeniu ponadlokalnym;
o Włodary, Węża, Puszyna, Przydroże Małe, Przydroże Wielkie, Myszowice, Kuropas
Niesiebędowice i Rynarcice – ze względu na ochronę Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych GZWP 338, położenie w zlewni chronionej Nysy Kłodzkiej oraz strefie
ochrony pośredniej zewnętrznej miasta Wrocławia, a także na znaczne ich
zaludnienie.
3) Dopuszcza się stosowanie indywidualnych systemów odbioru i oczyszczania ścieków

lub przejściowego gromadzenia ścieków w zbiornikach wybieralnych z odprowadzeniem
ich do najbliższej zlewni lub oczyszczalni ścieków w pozostałych wsiach gminy tj. wsi
Piechocice, Pleśnica, Wielkie Łąki i Jegielnica.
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4) Należy dążyć, w miarę możliwości i potrzeb, do budowy centralnych systemów odbioru i

oczyszczania ścieków:
o w następującym układzie:
– Ścinawa Mała, Ścinawa Nyska, Gryżów, Jegielnica - grupowy system kanalizacji
grawitacyjnej z przepompowniami sieciowymi doprowadzeniem ścieków na
planowaną lokalną oczyszczalnię o przepustowości ok. 240 m3/d w Ścinawie
Małej;
– Przechód, Borek, Kuźnica Ligocka, Rzymkowice - grupowy system kanalizacji
grawitacyjnej z przepompowniami sieciowymi doprowadzeniem ścieków na
planowaną lokalną oczyszczalnię o przepustowości ok. 270 m3/d w Przechodzie;
– dla miejscowości Korfantów, Włostowa, Stara Jamka, Piechocice, Puszyna, Rączka,
Przydroże Małe, Przydroże Wielkie, Pleśnica, Wielkie Łąki, Niesiebędowice,
Myszowice, Kuropas, Rynarcice, Włodary i Węża - grupowy system kanalizacji
grawitacyjnej z przepompowniami sieciowymi z doprowadzeniem ścieków na
zmodernizowaną oczyszczalnię o planowanej przepustowości ok. 770 m3/d w
Korfantowie;
o dopuszcza się realizację alternatywnego wariantu centralnego systemu odbioru i
oczyszczania ścieków obejmującego wszystkie wsie, z odprowadzeniem ścieków na
zmodernizowaną i rozbudowaną oczyszczalnię ścieków w Korfantowie, przy czym
dopuszcza się stosowanie przydomowych indywidualnych systemów oczyszczania
ścieków dla przysiółków i pojedynczych posesji, wyłączonych z grupowych systemów
odbioru i oczyszczania ścieków, usytuowanych poza zwartą zabudową wsi.
5) Do czasu realizacji centralnych systemów odbioru i oczyszczania ścieków dopuszcza

się:
o na obszarze gminy przejściowe gromadzenie ścieków w zbiornikach
bezodpływowych, z odprowadzeniem na oczyszczalnię ścieków;
o sytuowanie przydomowych oczyszczalni ścieków dla obsługi pojedynczych budynków
lub ich zespołu;
o sukcesywne powiększenie zdolności przyjmowania ścieków dowożonych do
komunalnej oczyszczalni ścieków, poprzez budowę punktów zlewnych.
6) Należy dążyć do modernizacji i rozbudowy istniejącego systemu kanalizacyjnego w

mieście Korfantów, ze szczególnym uwzględnieniem:
o oddzielania ścieków sanitarnych od opadowych oraz wprowadzenia nowoczesnych
rozwiązań w zakresie zagospodarowania ścieków opadowych i roztopowych przy
budowie nowych i modernizacji istniejących systemów kanalizacyjnych;
o etapowania realizacji systemu kanalizacyjnego w gminie w dostosowaniu do skali
występujących zagrożeń, w tym szczególnie zagrożeń dla GZWP 338 oraz chronionej
zlewni Nysy Kłodzkiej;
o osiągnięcie w 2020 roku wskaźnika wyposażenia obszaru gminy w system odbioru i
oczyszczania ścieków wyrażonego obsługą minimum 90% mieszkańców miasta
oraz min. 50% mieszkańców gminy.
7) Należy dążyć do uporządkowania gospodarki wodami deszczowymi, w tym szczególnie

do:
o sukcesywnej realizacji kanalizacji deszczowej na odcinkach ulic i dróg oraz placach o
nawierzchni utwardzonej w systemie zapewniającym podczyszczenie ścieków
deszczowych do parametrów wymaganych przepisami odrębnymi, przed ich
wprowadzeniem do odbiorników;
o pełnej (100%) likwidacji zrzutu ścieków deszczowych nieczyszczonych z terenów
przemysłowych;
o modernizacji odbiorników wód deszczowych;
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o
o
o

ograniczenia spływu wód powierzchniowych;
retencjonowania wód deszczowych, w tym szczególnie na terenach zieleni;
zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód i ziemi z terenów
komunikacyjnych i gospodarki komunalnej (na terenie osiedli).

4.2.3. ZAOPATRZENIE W CIEPŁO
Kierunki rozwoju systemów ciepłowniczych związane są z realizacją celu jakim jest
minimalizacja zagrożeń dla środowiska przyrodniczego, poprawa standardów życia
mieszkańców oraz zaspokojenie potrzeb gospodarki.
1) Na obszarze gminy dopuszcza się budowę urządzeń i obiektów systemu zaopatrzenia

w ciepło. Na rysunku „Kierunki zagospodarowania przestrzennego”
elementów systemu zaopatrzenia w ciepło nie wskazuje się.

lokalizację

2) Należy dążyć do:
o budowy centralnego systemu zaopatrzenia w ciepło terenów zabudowanych miasta
Korfantów;
o podejmowania
przedsięwzięć związanych ze zwiększeniem efektywności
wykorzystania energii cieplnej w obiektach będących własnością gminy, w tym
szczególnie poprzez termorenowację i termomodernizację budynków, modernizację
wewnętrznych systemów ciepłowniczych oraz wyposażenie w urządzenia pomiarowe
i regulacyjne oraz wspierania ww. działań wykonywanych przez użytkowników
indywidualnych;
o racjonalizacji użytkowania ciepła w gospodarce komunalnej i zakładach wytwórczych
zmierzającej do dbałości o wysoki standard czystości środowiska, podniesienia
walorów turystycznych miasta oraz rozwoju gospodarczego w sposób przyjazny
środowisku.
3) Postuluje się prowadzenie proekologicznej polityki zaopatrzenia w ciepło poprzez:
o rozbudowę na obszarze gminy systemu zaopatrzenia w gaz, stanowiącego

o

o

alternatywne źródło energii cieplnej, na
bazie istniejącego gazociągu
wysokoprężnego relacji Prudnik - Nysa (oraz projektowanych stacji redukcyjno –
pomiarowych Io stopnia Włodary, Przechód i Rzymkowice);
promowanie instalowania w gospodarstwach indywidualnych, na terenach wiejskich
gminy, źródeł ciepła wykorzystujących ekologiczne nośniki oraz wymianę starych,
wyeksploatowanych kotłów na nowe wysokosprawne, posiadające atest przyjaznych
dla środowiska;
wprowadzenie na teren gminy alternatywnych źródeł ciepła ze źródeł odnawialnych,
w tym szczególnie wykorzystanie energii biomasy i biogazu.

4.2.4. ZAOPATRZENIE W GAZ
Rozwój sytemu zaopatrzenia w gaz zależny jest od decyzji operatora sieci, który podejmuje
je m.in. na podstawie analiz opłacalności uwzględniających liczbę potencjalnych odbiorców.
W związku z czym zakres wpływu władz lokalnych jest ograniczony.
Kierunki rozwoju systemów zaopatrzenia w gaz związane są z realizacją celu jakim jest
minimalizacja zagrożeń dla środowiska przyrodniczego, poprawa standardów życia
mieszkańców oraz zwiększenie szans na rozwój gospodarki.
1) Na obszarze gminy dopuszcza się budowę urządzeń i obiektów systemu zaopatrzenia

gaz. Na rysunku „Kierunki zagospodarowania przestrzennego” lokalizację elementów
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systemu zaopatrzenia w gaz wskazuje się orientacyjnie.
2) Należy dążyć do zachowania istniejącego układu zasilania gminy w gaz obejmującego:

o
o
o
–
–
–
–

sieć wysokiego ciśnienia gazociągu gazu wysokometanowego DN 200, 4,0 MPa
relacji Prudnik – Nysa;
sieć średniego ciśnienia doprowadzającą gaz do odbiorców;
istniejące stacje redukcyjno-pomiarowe Io:
Korfantów - DN 100, PN 4,0 MPa, o przepustowości 1600 m3/h;
Gryżów - DN 50, PN 4,0 MPa, o przepustowości 320 m3/h;
Ścinawa Mała - DN 50, PN 4,0 MPa , o przepustowości 1600 m3/h;
Przydroże Małe - DN 50, PN 4,0 MPa, o przepustowości 320 m3/h.

3) Należy dążyć do rozbudowy sytemu centralnego zaopatrzenia w gaz przewodowy,

poprzez:
o rozbudowę sieci wysokiego ciśnienia w przypadku pojawienia się dużego odbiorcy
przemysłowego (odbiorcy gazu z poziomu wysokiego ciśnienia);
o rozbudowę sieci rozdzielczej średniego ciśnienia w oparciu o istniejące stacje
redukcyjno-pomiarowe Io Korfantów i Gryżów oraz istniejące sieci średniego ciśnienia;
o budowę sieci rozdzielczej średniego ciśnienia w miejscowościach położonych wzdłuż
trasy przebiegu gazociągów wysokoprężnych tzn. we wsi Ścinawa Nyska, Ścinawa
Mała, Przydroże Małe, Przydroże Wielkie, Gryżów, Rączka i Korfantów, w oparciu o
istniejące stacje redukcyjno-pomiarowe Io ;
o rozbudowy systemu zaopatrzenia w gaz o sieci średniego ciśnienia i stacje
redukcyjno – pomiarowe Io Włodary, Przechód i Rzymkowice w celu docelowego
zaopatrzenia w gaz wsi Włostowa, Włodary, Przechód, Borek, Kuźnica Ligocka i
Rzymkowice.
4) Należy dążyć do:




wprowadzenia sieci gazowej średniego ciśnienia (w miarę potrzeb) do lokalnych
kotłowni;
osiągnięcia w 2020 roku wskaźnika gazyfikacji, wyrażonego obsługą minimum 30%
mieszkańców obszaru gminy.

4.2.5. ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ
Rozwój sieci elektroenergetycznych nie wymaga od samorządu lokalnego podejmowania
żadnych działań, z wyłączeniem obowiązku opracowania projektu założeń do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru gminy oraz
uwzględnienia potrzeb nowych
inwestycji w sporządzanych miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego.
Kierunki rozwoju sieci elektroenergetycznych, uwzględniają brak znaczących ograniczeń
rozwoju gminy wynikających z istniejących warunków jej zasilania, i związane są z realizacją
celu jakim jest:
– poprawa standardów zaopatrzenia w energię elektryczną mieszkańców i gospodarki,
– poprawa bezpieczeństwa zaopatrzenia,
– wykorzystanie tanich, ekologicznych źródeł energii.
1) Na obszarze gminy

dopuszcza się budowę elementów systemu zaopatrzenia w
energię. Na rysunku „Kierunki zagospodarowania przestrzennego”
lokalizację
elementów systemu zaopatrzenia w energię elektryczną wskazuje się orientacyjnie.

2) Dopuszcza się:
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o

o

adaptację i modernizację istniejącej sieci wysokich napięć, wchodzącej w skład sieci
dystrybucyjnych, w istniejącym przebiegu tj. dwutorowej napowietrznej linii 110kV
relacji Zdzieszowice (Koźle) – Hajduki (Nysa), przebiegającej przez południową część
obszaru gminy;
budowę jednotorowej linii energetycznej wysokiego napięcia 110 kV relacji Tułowice
– Hajduki, o planowanej lokalizacji w północno-zachodniej części obszaru gminy.

3) Należy dążyć do zachowania i modernizacji dotychczasowych źródeł zasilania gminy i

ich urządzeń, a także ich rozbudowy w dostosowaniu do potrzeb:
o zasilających podstawowo – GPZ 110/15 kV ŚCINAWA NYSKA, który w celu
utrzymania odpowiedniego bezpieczeństwa dostaw energii planowany jest do
modernizacji i rozbudowy;
o zasilających pomocniczo:
– GPZ 110/15kV BIELICE,
– GPZ 110/15kV TUŁOWICE;
o RS (rozdzielni sieciowej) Włostowa .
4) Należy dążyć, w miarę możliwości i potrzeb, do poprawy warunków zasilania odbiorców

energii elektrycznej na obszarze gminy poprzez:
o zwiększanie rezerwy mocy istniejących sieci średnich napięć (SN);
o sukcesywne dokonywanie zmian w konfiguracji oraz modernizację istniejących sieci
średnich napięć 15kV, zmierzających do ograniczenia wielkości obszarów zasilania, a
w okresach awarii wykluczających brak dostaw energii (zapewnienie nowych
powiązań stacji transformatorowych pracujących na odgałęzieniach linii), w tym
szczególnie do:
– modernizacji sieci niskiego napięcia we wsi Ścinawa Mała, Borek i Węża,
– modernizacji stacji transformatorowych w zależności do potrzeb;
o rozbudowę
sieci średniego i niskiego napięcia oraz budowę nowych stacji
transformatorowych, wyłącznie w przypadku faktycznego wzrostu zapotrzebowania
na energię elektryczną, którego nie pokryją stacje istniejące, w tym szczególnie na
terenach planowanego rozwoju zabudowy, jeżeli taka konieczność nastąpi: w mieście
Korfantów, a także we wsi Borek, Kuźnica Ligocka, Niesiebędowice, Pleśnica,
Przechód, Przydroże Małe, Przydroże Wielkie, Stara Jamka, Ścinawa Mała, Ścinawa
Nyska, Węża, Wielkie Łąki i Włodary;
o przebudowy sieci średniego i niskiego napięcia na podziemne oraz budowy nowych
sieci jako podziemne na obszarze miasta oraz na obszarach objętych ochroną i
projektowanych do ochrony ze względu na wysokie walory kulturowe.
5) Należy dążyć do:

o
o
o
o

modernizacji oświetlenia ulicznego, szczególnie w mieście Korfantów oraz we wsi
Przydroże Wielkie, Przydroże Małe, Jegielnica, Włodary, Rynarcice, Wielkie Łąki,
Niesiebędowice, Włostowa, Stara Jamka, Puszyna, Przechód i Rzymkowice;
stosowania energooszczędnych źródeł światła w obiektach użyteczności publicznej
oraz oświetlenia ulicznego;
sterowania obciążeniem sieci poprzez przesunięcie okresów pracy większych
odbiorników energii elektrycznej na godziny poza szczytem energetycznym;
stosowania energooszczędnych technologii w procesach produkcyjnych.

6) Należy dążyć do:
o wykorzystania odnawialnych (czystych) źródeł energii, w tym szczególnie:
– biogazu z przeróbki odpadów zwierzęcych i oczyszczalni ścieków lub też
pochodzącego z innych źródeł, sytuowanych zgodnie z ustaleniami dla zespołów
obszarów funkcjonalno-przestrzennych;
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energii wiatru w południowo-zachodniej części obszaru gminy, na obszarach
produkcji energii ze źródeł odnawialnych (tereny niskiego i średniego ryzyka
lokalizacji obiektów energetyki wiatrowej – P2);
– energii wody poprzez budowę małych elektrowni wodnych na rzece Ścinawie
Niemodlińskiej, w tym szczególnie w miejscowościach Przechód i Rynarcice;
o włączenia ich do sieci gminy jako awaryjnego źródła zasilania;
o dostosowania skali przedsięwzięcia do lokalnych uwarunkowań wynikających z
walorów krajobrazu
i ekspozycji oraz walorów środowiska
kulturowego i
przyrodniczego, w tym szczególnie do rozpoznanych przelotów ptaków i nietoperzy.
–

4.2.6. GOSPODARKA ODPADAMI
Kierunki rozwoju gospodarki odpadami stałymi, uwzględniające potrzebę jej dostosowania do
nowych realiów funkcjonowania gospodarki, związane z realizacją celu:
 minimalizacji i zapobiegania u źródła powstaniu odpadów;
 objęcie systemem zbiórki odpadów komunalnych wszystkich mieszkańców gminy;
 zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów;
 ochrona środowiska przyrodniczego.
1) Należy dążyć do wdrożenia systemu gospodarki odpadami obejmującego wszystkich

mieszkańców gminy oraz podjęcia działań zmierzających do:
o wdrożenia nowoczesnego systemu selektywnej zbiórki odpadów, ich odzysku i
recyklingu lub unieszkodliwienia, w tym szczególnie:
– odpadów ulegających biodegradacji,
– odpadów
wielkogabarytowych,
niebezpiecznych,
elektrycznych
i
elektronicznych, a także odpadów budowlanych,
– odpadów z pojazdów samochodowych zużytych;
o unieszkodliwienia
odpadów
powstających
przy
demontażu
wyrobów
zawierających azbest;
o redukcji w strumieniu odpadów komunalnych ilości odpadów biodegradowalnych,
opakowaniowych,
wielkogabarytowych
i
budowlanych
oraz
odpadów
niebezpiecznych oraz całkowitego wyeliminowania odpadów zwierających PCB ze
środowiska;
o zwiększenia kontroli nad gospodarką odpadami, w tym szczególnie wprowadzenie
systemu informacji i ewidencji strumienia powstających odpadów oraz skutecznego
systemu kontroli, także nad odpadami weterynaryjnymi i medycznymi;
o uporządkowania pod względem organizacyjnym systemu zbierania i transportu
odpadów, z uwzględnieniem problemu niekontrolowanego wprowadzania odpadów
komunalnych do środowiska;
o do roku 2015:
– deponowanie na składowiskach odpadów nie więcej niż 65% odpadów
produkowanych na obszarze gminy;
– osiągnięcie limitów odzysku i recyklingu
wielkości 50% odpadów
wielkogabarytowych, 40% odpadów budowlanych oraz min. 50% odpadów
niebezpiecznych.
2) Należy dążyć do wprowadzenia docelowego systemu organizacji gospodarki odpadami

komunalnymi, przemysłowymi i niebezpiecznymi w układzie ponadlokalnym w dwóch
podstawowych wariantach:
o wariant I - udział gminy w działaniu związku międzygminnego gmin powiatu
nyskiego dla prowadzenia wspólnej gospodarki odpadami komunalnymi z
uwzględnieniem:
– likwidacji i rekultywacji terenów dzikich wysypisk śmieci;
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przekazywania wyselekcjonowanych odpadów organicznych i biodegradowalnych
ze strumienia odpadów komunalnych do odzysku i unieszkodliwienia do Ośrodka
Przetwórstwa Odpadów Biodegradowalnych do Chróściny (gm. Skoroszyce);
– przekazywanie ścieków hodowlanych do planowanej do modernizacji biogazowni
w Kamienniku;
– składowania odpadów azbestowych na składowisku w Ziemielowicach (gm.
Namysłów);
– składowania odpadów na składowisku w Okopach;
o wariant II – docelowo włączenie do ponadlokalnego systemu gospodarki odpadami
gminy Nysa, na obszarze której planuje się utworzenie Regionalnego Centrum
Gospodarki Odpadami w Domaszkowicach.
–

3) Na obszarze gminy należy dążyć do lokalizacji:

o
o
o
o
o

Gminnego Punktu Segregacji Odpadów (GOSP);
Stacji Rozbiórki Odpadów Wielkogabarytowych;
Gminnych Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON),
będących
integralną częścią Punktu Selektywnego Składowania Odpadów w gminie;
Stacji Rozdrabniania Gruzu (SRG);
instalacji do unieszkodliwiania odpadów organicznych (kompostowanie materiału
organicznego oraz odpadów zielonych i osadów ściekowych).

5. PRZESTRZENIE PUBLICZNE I TERENY IMPREZ MASOWYCH ORAZ
OBSZARY PROBLEMOWE I ZAMKNIĘTE
5.1. PRZESTRZENIE PUBLICZNE I TERENY IMPREZ MASOWYCH
Na obszarze gminy Korfantów wskazuje się najważniejsze obszary występowania
przestrzeni publicznych oraz organizacji imprez masowych:
1) PRZESTRZENIE PUBLICZNE – to obszary o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia

potrzeb mieszkańców, poprawy ich życia i sprzyjające nawiązywaniu kontaktów
społecznych ze względu na cechy funkcjonalno-przestrzenne. Za takie na obszarze:
 MIASTA KORFANTÓW uznaje się:
o RYNEK oraz ulice, place i ciągi komunikacji pieszej, położone w zespole
staromiejskiego centrum usługowego (U2) oraz w obrębie zespołu zabudowy
mieszkaniowej małomiasteczkowej (M4);
o teren parku miejskiego.
 WIEJSKIM GMINY uznaje się:
o tereny głównych ulic i placów w zespole wiejskich ośrodków usługowych (U1), w
tym szczególnie wiejskich centrów kulturalno - oświatowo - rekreacyjnych oraz
usytuowanych w rejonie kościołów;
o tereny położone w zespole zieleni parkowej (Z2) oraz w zespole sportu, rekreacji i
wypoczynku (Z1), w tym szczególnie we wsi Ścinawa Mała, Przechód i Włodary.
2) OBSZARY ORGANIZOWANIA IMPREZ MASOWYCH – na obszarze:




MIASTA KORFANTÓW:
o teren stadionu miejskiego wraz z częścią terenu parku miejskiego, przyległego do
stadionu.
WIEJSKIM GMINY – uznaje się:
o tereny centrów kulturowo-oświatowych we wsi Przechód i Ścinawa Mała.
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5.2. OBSZARY PROBLEMOWE
Wskazuje się obszary, objęte ochroną ze względu na zachowane walory kulturowe i
przestrzenne, lub projektowane do takiej ochrony, wymagające rewaloryzacji i rewitalizacji.
1) Należy dążyć do rewaloryzacji i rewitalizacji OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH,

których stan i funkcjonowanie nie jest adekwatne do rangi obszaru i jego położenia,
obejmujące:
o centrum miasta Korfantów – położony w obrębie strefy A, ścisłej ochrony
konserwatorskiej, w tym szczególnie:
– RYNEK miejski,
– zespół zamkowy wraz z otoczeniem;
o zespół pałacowo-parkowy w PRZYDROŻU MAŁYM;
o zespół dworsko-parkowy w PRZYDROŻU WIELKIM oraz w Myszowicach;
o zespół folwarczno-parkowy we WŁODARACH i NIESIEBĘDOWICACH.
 KIERUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEJ:
o
Należy podejmować działania mające na celu przeciwdziałanie degradacji
materialnej, funkcjonalnej, moralnej i kompozycyjnej zespołu oraz przywróceniu
pożądanego stanu.
o
Na obszarze centrum miasta Korfantów należy dążyć do:
– eliminacji rodzajów działalności niezgodnych z potencjałem miejsca, a także
przeciwdziałania lokalizacji działalności nie inwestujących w utrzymanie
użytkowanych obiektów;
– podniesienia jakości przestrzeni publicznych, zapewniających zwiększenie
rangi i znaczenia obszaru oraz umacniania więzi społecznych mieszkańców;
– zwiększenia nasycenia usługami, poprawy stanu środowiska zamieszkania
oraz tworzenia warunków wypoczynku;
– ożywienia społeczno-gospodarczego poprzez rozwój turystyki i kultury,
udostępnienia terenów niewykorzystanych i zdegradowanych pod nowe
inwestycje oraz poprawę infrastruktury komunikacyjnej pieszej, rowerowej i
samochodowej i systemu parkowania;
– usuwania zaniedbań w zakresie stanu technicznego zabudowy i infrastruktury
technicznej oraz estetyki zabudowy i jej otoczenia;
– opracowanie programu rewitalizacji obszaru o charakterze systemowym,
uwzględniającego działania operacyjne i niezbędny zakres prac publicznych,
wspomagających rewaloryzację i rewitalizację obszaru.
o
Na obszarze zespołów pałacowo-parkowych i dworsko-parkowych oraz
zespołów folwarcznych należy dążyć do:
– wspomagania rewitalizacji zespołów zabudowy umożliwiającej ich
wykorzystanie na cele usługowe lub turystyczno-rekreacyjne, odbudowy i
rewaloryzacji obiektów zabytkowych oraz rewaloryzacji parków, lub też do
wprowadzania takich funkcji dla poszczególnych zespołów zabudowy, aby
umożliwiły kompleksowe ich użytkowanie (przez jednego właściciela) oraz
kompleksową rewaloryzację.
2) Należy

dążyć do rehabilitacji i przekształceń zabudowy i zagospodarowania
OBSZARÓW I OBIEKTÓW NIEUŻYTKOWANYCH, których stan i funkcjonowanie nie
jest adekwatne do potencjału społecznego, gospodarczego i kulturowego, obejmujących:
o zespoły zabudowy porolnej (dawnych gospodarstw rolnych uspołecznionych):
– zespół folwarczny w WIELKICH ŁĄKACH, WŁODARACH;
– terenów we wsi WŁOSTOWA, PRZYDROŻE MAŁE, PUSZYNA, PRZECHÓD,
STARA JAMKA i ŚCINAWA MAŁA;
o zespoły zabudowy mieszkaniowej:
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wielorodzinnej we wsi PRZYDROŻE MAŁE,
zagrodowej – głównie we wsi Borek, Puszyna, Wielkie Łąki, Piechocice, Pleśnica,
Kuźnica Ligocka, Rzymkowice oraz przysiółki wsi Przechód – Podgórze i
Smolarnia i Stara Jamka - Dobrzyków.
 KIERUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEJ:
o Należy podejmować przedsięwzięcia zmierzające do ożywienia społecznego i
gospodarczego obszarów, w tym szczególnie:
– stwarzać atrakcyjne warunki do przekształcania istniejących obiektów i
sytuowania nowych obiektów służących doprowadzenia różnorodnych form
działalności gospodarczej, w tym szczególnie we wsiach o funkcji turystycznorekreacyjnej wspierać przekształcenia terenów i obiektów na usługi lub obiekty
zamieszkania zbiorowego;
– utrzymać i eksponować obiekty o walorach kulturowych;
– wzbogacać wyposażenie obszarów w infrastrukturę techniczną.
o Należy wspierać przekształcania nieużytkowanej (opuszczonej) zabudowy
zagrodowej na tzw. zabudowę wiejską rozumianą jako zabudowę zagrodową
przekształconą na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, gdzie budynek
mieszkalny zachowuje swoją funkcję, a budynki gospodarcze i produkcyjne zostają
przekształcone na domy mieszkalne, kuchnie letnie, pracowanie artystyczne itp. lub
też na potrzeby różnorodnych, nieuciążliwych form działalności gospodarczych
(usługi, hurtownie, zakłady rzemieślnicze, drobna produkcja itp.), w tym szczególnie:
– we wsi Przechód, Borek, Kuźnica Ligocka i Rzymkowice na zabudowę
użytkowaną jako drugi dom, dom letniskowy, agroturystykę, obiekty usługowe, w
tym szczególnie sportu i rekreacji oraz gastronomii i rozrywki;
– we wsi Pleśnica, Piechocice, Puszyna,
Przydroże Wielkie, Stara Jamka,
Niesiebędowice, Wielkie Łąki i Rynarcice na potrzeby różnorodnych form
działalności gospodarczej.
–
–

5.3. TERENY ZAMKNIĘTE
Na obszarze gminy Korfantów tereny zamknięte, o których mowa w ustawie z dnia 17 maja
1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 100, poz. 1086 z późn. zm.), nie
występują.

6. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO ORAZ PLANY MIEJSCOWE
6.1. OBSZARY LOKALIZACJI INWESTYCJI O ZNACZENIU PONADLOKALNYM
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa jest dokumentem, który w sposób
systemowy zajmuje się zagospodarowaniem przestrzennym województwa. Jest
dokumentem uwzględniającym istniejące przestrzenne uwarunkowania, 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 w koncepcji polityki
przestrzennego zagospodarowania kraju, strategii zrównoważonego rozwoju kraju oraz
polityk sektorowych (w tym polityki ekologicznej państwa).
Zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego w
granicach administracyjnych gminy Korfantów, przewiduje się realizację następujących
zadań ponadlokalnych o znaczeniu wojewódzkim i krajowym:
 w zakresie komunikacji:
– modernizacja drogi krajowej DK 41 relacji Nysa - Granica Państwa;
– modernizacja drogi wojewódzkiej DW 405 relacji Niemodlin – Korfantów oraz DW
407 relacji Nysa – Łącznik do pełnych parametrów klasy Z wraz z budową obwodnic
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miejscowości : Rynarcice, Kuropas, Korfantów i Stara Jamka;
w zakresie infrastruktury technicznej:
– adaptacja dwutorowej linii energetycznej wysokiego napięcia 110 kV relacji
Zdzieszowice – Hajduki (Nysa);
– budowę jednotorowej linii energetycznej wysokiego napięcia 110 kV relacji Tułowice
– Hajduki (Nysa);
– rozbudowa GPZ 110/ŚR kV „Ścinawa”;
– modernizacja gazociągu wysokoprężnego relacji Nysa – Prudnik o nominalnym
ciśnieniu 4,0MPa wraz ze stacjami redukcyjno-pomiarowymi Io i odgałęzieniem do
Korfantowa o przekroju DN 100;
w zakresie gospodarki wodnej:
– ochrona wód powierzchniowych zlewni Nysy Kłodzkiej;
– ochrona głównych zbiorników wód podziemnych GZWP 337 (Zbiornika Dolina
Kopalna „Lasy Niemodlińskie”) i GZWP 338 (Subzbiornik Paczków - Niemodlin);
w zakresie gospodarki odpadami:
– opracowanie i wdrożenie regionalnego planu gospodarowania odpadami wraz z
koncepcją przestrzenną organizacji systemu zagospodarowania odpadów dla regionu
Nysa;
w zakresie ochrony przeciwpowodziowej:
– występowanie terenów zagrożenia powodziowego oraz realizację inwestycji
związanych z ochroną przeciwpowodziową (zbiornik małej retencji Ścinawa Nyska);
w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego:
– ochronę zabytkowego układu staromiejskiego miasta Korfantów;
w zakresie ochrony i wykorzystania zasobów środowiska przyrodniczego:
– ochrona rezerwatu przyrody „Blok” oraz utworzenie rezerwatów przyrody „Pleśnicki
Las”, „Nagłów” i „Topiel”;
– realizacja „Wojewódzkiego programu zwiększenia lesistości na lata 2000-2020” –
zalesienie gruntów rolnych o niskiej przydatności rolniczej oraz łączenie
rozdrobnionych kompleksów leśnych;
w zakresie rozwoju obszarów wiejskich i infrastruktury społecznej:
- rozbudowa Szpitala Rehabilitacyjno – Ortopedycznego w Korfantowie.

Wyżej wymienione zadania nie zostały wprowadzone do programów, o których mowa w art.
48 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Pomimo tego część z
nich zostało wprowadzone do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w
tym szczególnie zadania z zakresu ochrony i wykorzystania środowiska przyrodniczego,
komunikacji i gospodarki wodnej.
W zakresie ponadlokalnych zadań o znaczeniu powiatowym na obszarze gminy Korfantów
studium uwzględnia modernizację dróg powiatowych oraz zachowanie infrastruktury
społecznej w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej, a także ochrony bezpieczeństwa
ludzi i mienia.
6.2. OBSZARY LOKALIZACJI INWESTYCJI O ZNACZENIU LOKALNYM
Zgodnie z wieloletnim planem inwestycyjnym ujętym w „Planie rozwoju lokalnego gminy
Korfantów” główne cele rozwoju gminy będą osiągane sukcesywnie poprzez realizację
następujących lokalnych zadań publicznych, obejmujących w szczególności:
 w zakresie poprawy sprawności funkcjonowania i bezpieczeństwa ruchu
komunikacyjnego (m.in.):
– budowa ulicy Mickiewicza i Fredry w Korfantowie;
– modernizacja dróg osiedlowych w Korfantowie;
– budowa ulicy Spacerowej w Korfantowie;
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budowa obwodnicy części wschodniej Korfantowa (ul. Prudnicka – ul. Powstańców
Śl.);
– przebudowa istniejących dróg wiejskich w miejscowości Kuźnica Ligocka, Ścinawa
Mała, Rynarcice;
– zakończenie III etapu modernizacji drogi w miejscowości Borek;
– stworzenie szlaków turystyki rowerowej w połączeniu z regionalną siecią ścieżek
rowerowych (np. Euroregionu Pradziad);
– modernizacja połączenia drogowego pomiędzy miejscowościami: Puszyną –
Piechocicami – Przydrożem Małym;
 modernizację i budowę systemów infrastruktury technicznej, w tym
szczególnie:
– budowa wodociągowego połączenia tranzytowego relacji Puszyna – Przydroże Małe
oraz Ścinawa Nyska – Jegielnica;
– modernizacja stacji uzdatniania wody w Korfantowie oraz likwidacja stacji
wodociągowej w Przydrożu Małym;
– budowa oczyszczalni ścieków zgodnie z przyjętym Programem Gospodarki
Ściekowej w Gminie Korfantów.
 w zakresie rozwoju i modernizacji bazy usług kultury, turystyki i rekreacji:
– rozbudowa i modernizacja zabytkowego budynku remizy strażackiej z 1910 r. w
miejscowości Korfantów z przekształceniem jej na bibliotekę publiczną;
– realizacja programu rozwoju kultury w aspekcie rozbudowy i unowocześnienia bazy
kulturalnej – świetlice wiejskie (Borek, Piechocice, Wielkie Łąki);
– modernizacja i poszerzenie funkcji świadczonych przez świetlice wiejskie, w tym
szczególnie we Włodarach, Rynarcicach i Kuropasie;
– budowa remizy OSP w Ścinawie Małej;
– rekonstrukcja zabytkowego parku w Korfantowie;
– opracowanie projektu rekonstrukcji Rynku w Ścinawie Małej;
– wykorzystanie walorów przyrodniczych miejscowości leżących w obrębie Borów
Niemodlińskich poprzez budownictwo letniskowe w Przechodzie i Rzymkowicach
oraz budowa pola namiotowego;
– rozbudowa szlaków turystyki rowerowej w połączeniu z regionalną siecią ścieżek
rowerowych;
– budowa pola namiotowego;
– opracowanie założeń budownictwa letniskowego w Przechodzie i Rzymkowicach;
– budowa zbiorników retencyjnych w Ścinawie Małej i Przechodzie;
 w zakresie infrastruktury społecznej:
– budowa Centrum Edukacyjnego na bazie projektu Gimnazjum w Korfantowie;
– stworzenie Domu Dziennej Opieki z zabiegami geriatrycznymi;
– rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ścinawie Małej i Ścinawie Nyskiej wraz z
modernizacją basenów;
– budowa ogrodzenia i bieżni – OSiR w Korfantowie;
– budowa budynku socjalnego.
 w zakresie gospodarki przestrzennej:
– rewitalizacja rynku w Korfantowie;
– zagospodarowanie terenu Parku Miejskiego w Korfantowie.
–

Planowane do wykonania zadania są zgodne z
przestrzennego przyjętymi w niniejszym studium.

kierunkami zagospodarowania
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6.3. OBOWIĄZKI W ZAKRESIE SPORZĄDZENIA MIEJSCOWYCH PLANÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
6.3.1. OBSZARY, DLA KTÓRYCH SPORZĄDZONO MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

W trybie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. Nr
15 z 1999r., poz. 139),
władze samorządowe gminy Korfantów sporządziły i uchwaliły
następujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:
TABELA 31
GMINA KORFANTÓW – wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
uchwalonych w trybie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym – stan 2008r.
lp.
NAZWA PLANU
UCHWAŁA
PUBLIKACJA
1
Miejscowy plan zagospodarowania
Nr XVII/119/2000 z dnia Dz. Urz. Woj. Opol. z dnia
przestrzennego w rejonie ulic: 3 Maja,
25 kwietnia 2000 r.
8 czerwca 2000r. Nr 36,
Powstańców Śl., Fredry, Mickiewicza i
poz. 192
Słowackiego w Korfantowie,
2
Miejscowy plan ogólny
Nr XVI/123/04
Dz. Urz. Woj. Opol. Nr 13,
zagospodarowania przestrzennego
z dnia 28 stycznia 2004r. poz. 239 z dnia
gminy Korfantów
01.03.2004r.
Opracowanie własne – M.O.

Dla obszaru gminy nie uchwalono żadnego planu miejscowego sporządzonego zgodnie z
wymogami ustawy z dnia z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.). Obecnie obowiązującymi miejscowymi
planami zagospodarowania przestrzennego objęte jest 100% powierzchni gminy.
6.3.2. OBSZARY, DLA KTÓRYCH SPORZĄDZENIE MIEJSCOWEGO PLANU JEST

OBOWIĄZKOWE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH
Zgodnie z obowiązującym obecnie prawem istnieje wymów sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla następujących obszarów:
TABELA 32
GMINA KORFANTÓW – obszary, dla których wymagane jest sporządzenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych.
Lp.

1

Podstawa prawna
obowiązku
sporządzenia planu
miejscowego
Ustawa o planowaniu i
zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U.
z 2003r. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.)

Lokalizacja – obszar
•

•

•
•

•
2.

Ustawa

•

Obszary, na których przewiduje się realizację inwestycji celu publicznego o
znaczeniu wojewódzkim i powiatowym (art. 44 ust. 1):
– zgodnie z wykazem niniejszego studium (samorządu wojewódzkiego i
powiatowego).
Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości
(art. 10 ust. 2 pkt. 1):
– nie wyznacza się w niniejszym studium.
Obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni powyżej
400m2 (art. 10 ust. 2 pkt. 8):
– nie wskazuje się w niniejszym studium.
Obszary przestrzeni publicznej (art. 10 ust. 2 pkt. 8) – zdefiniowanej zgodnie
z art. 2 pkt. 6 uopzip :
– wg wykazu w niniejszym studium (na obszarze miasta tereny te są
objęte planem miejscowym)
Art. 14 ust. 7 – plan miejscowy sporządza się obowiązkowo, jeżeli przepisy
odrębne tak stanowią (tj. w przypadkach wymienionych poniżej).
Obszary wyznaczone na terenie gminy pod rozwój zabudowy, wymagające
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o ochronie gruntów
rolnych i leśnych
(jt. Dz. U. z 2004r. Nr
121, poz. 1266 z późn.
zm.)

•

3.

Ustawa z dnia 23 lipca
2003r. o ochronie
zabytków i opiece nad
zabytkami (Dz. U. z
2003r. Nr 162, poz.
1568)
4.
Art. 53 ustawy z dnia 4
lutego 1994r. prawo
geologiczne i górnicze
(jt. Dz. U. z 2005r. Nr
228, poz. 1947z późn.
zm.)
Opracowanie własne M.O.

•



uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele
nierolnicze i nieleśne oraz gruntów leśnych na cele nieleśne (art. 7 ), w
następujących przypadkach :
Grunty rolne stanowiące użytki rolne klas I-III, jeżeli ich zwarty obszar
przekracza 0,5ha,
Grunty leśne, stanowiące własność Skarbu Państwa,
Grunty rolne stanowiące użytki rolne klasy V i VI, wytworzone z gleb
pochodzenia organicznego i torfowiska, jeżeli ich zwarty obszar
przekracza 1 ha,
pozostałe grunty leśne.
Zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
sporządza się dla całego obszaru przeznaczonego pod rozwój zabudowy:
– w niniejszym studium uwzględniono obszary projektowane do rozwoju
zabudowy, wskazane w obowiązującym
miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego, dla których uzyskano zgody na
zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze.
– sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego będzie
konieczne, jeżeli wystąpią nowe potrzeby w zakresie lokalizacji
nowych (nie uwzględnionych w obowiązujących planach miejscowych),
a uwzględnionych w niniejszym studium terenów rozwojowych.
Projektowanych Parków Kulturowych (art. 16 ust. 6):
– na obszarze gminy postuluje się rozważenie ustanowienia PARKU
KULTUROWEGO.

Na obszarze gminy brak jest ustanowionych terenów i obszarów górniczych
dla udokumentowanych złóż surowców naturalnych.

Zgodnie z ww. przepisami na obszarze gminy Korfantów obowiązek sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczy:
– terenów planowanego rozwoju zabudowy, wyłącznie w przypadku gdy one nie są objęte
obowiązującym planem;
– obszaru PARKU KULTUROWEGO, w przypadku jego ustanowienia.
6.3.3. OBSZARY, DLA KTÓRYCH GMINA ZAMIERZA SPORZĄDZIĆ PLAN MIEJSCOWY

Gmina Korfantów ma pełne pokrycie planami miejscowymi. Władze samorządowe gminy
zamierzają przystąpić do zmian planu ogólnego gminy Korfantów na podstawie wniosków
złożonych o zmianę planu. Zgodnie z wymogami art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) przed
przystąpieniem do sporządzenia zmiany planu wymagane jest dokonanie oceny jego
aktualności, mającej na celu ustalenie niezbędnego zakresu jego aktualizacji.
Uwzględniając wymogi stawiane planom miejscowym przez obowiązującą ustawę z dnia z
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z
późn. zm.), w tym szczególnie obowiązek sporządzenia rysunku planu na mapie zasadniczej
w skali 1 : 1000, jako generalną proponuje się przyjąć zasadę sporządzania zmian
obowiązującego planu jako nowych planów wykonanych dla terenów zabudowanych wraz z
przyległymi terenami użytkowanymi rolniczo, w następującej kolejności:
1) MIASTO KORFANTÓW - ze względu na wysokie walory kulturowe i krajobrazowe,
planowane inwestycje, przewidywany rozwój oraz liczbę wniosków złożonych o zmianę
planu i studium;
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2) wsi ŚCINAWA MAŁA – ŚCINAWA NYSKA – ze względu na wysokie walory kulturowe i
krajobrazowe oraz możliwości rozwoju funkcji turystyczno-rekreacyjnych;
3) wsi PRZECHÓD – ze względu na wysokie walory kulturowe i krajobrazowe oraz
potencjalne możliwości rozwoju turystyki i rekreacji;
4) wsi PRZYDROŻE MAŁE - ze względu na wysokie walory kulturowe, potrzebę
rewitalizacji terenów zdegradowanych, potencjalne możliwości rozwoju turystyki i
rekreacji;
5) wsi GRYŻÓW - ze względu na możliwości rozwoju usług obsługi komunikacji i ruchu
turystycznego oraz liczbę wniosków złożonych o zmianę planu i studium;
6) wsi WŁODARY, WŁOSTOWA i PUSZYNA – ze względu na wielkość wsi, potrzebę
uporządkowania istniejącej struktury przestrzennej, weryfikacji układu komunikacyjnego
oraz ukształtowania centrum wsi;
7) wsi RZYMKOWICE i WĘŻA – ze względu na potrzebę ochrony walorów kulturowych i
krajobrazowych;
8) wsi MYSZOWICE, KUROPAS, WIELKIE ŁĄKI i NIESIEBĘDOWICE - ze względu na
liczbę złożonych wniosków o zmianę planu oraz potrzebę zahamowania procesów ich
degradacji i rozwoju funkcji turystyczno-rekreacyjnych i agroturystyki;
9) wsi PRZYDROŻE WIELKIE i RYNARCICE – ze względu na potrzebą uporządkowania
struktury funkcjonalno-przestrzennej, w tym szczególnie ochrony korytarzy
ekologicznych.
Na podstawie analiz ruchu budowlanego, możliwości i preferencji rozwoju uznaje się, że brak
jest potrzeby sporządzenia nowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wsi Stara
Jamka, Rączka, Pleśnica, Piechocice, Jegielnica, Borek i Kuźnica Ligocka. Podjęcie
sporządzenia planów miejscowych nie jest jednak wykluczone.
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ROZDZIAŁ 6
USTALENIA STREFOWE
OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE PRZYRODY I ŚRODOWISKA,
DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW
ORAZ KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów
188
Autorska Pracownia Architektury i Urbanistyki A&U, Autor : mgr inż. arch. Maria Oleszczuk
__________________________________________________________________________________________

1. OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1.1. OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE SYSTEMU EKOLOGICZNEGO
W celu zapewnienia właściwych warunków funkcjonowania przyrody oraz:
– organizacji i restytucji systemu ekologicznego w przestrzeni gminy,
– zapewnienia ciągłości i trwałości procesów ekologicznych,
– tworzenia warunków mikro- i mezoklimatycznych korzystnych dla życia i zdrowia ludzi,
wyznacza się tereny tworzące Ekologiczny System Obszarów Chronionych gminy.
1) EKOLOGICZNY SYSTEM OBSZARÓW CHRONIONYCH gminy tworzą:
o OBSZARY O RANDZE REGIONALNEJ, które należy objąć szczególną ochroną:
– OBSZARY WĘZŁOWE regionalnego systemu ekologicznego – obejmujące
wielkoobszarowe kompleksy leśne na gruntach wsi PRZECHÓD, KUŹNICA
LIGOCKA, RZYMKOWICE i BOREK oraz kompleksy leśne na gruntach wsi
WŁODARY, MYSZOWICE, WĘŻA, PRZYDROŻE MAŁE, PRZYDROŻE WIELKIE
i PUSZYNA;
– OBSZAR KORYTARZA EKOLOGICZNEGO regionalnego systemu ekologicznego
– dolina Ścinawy Niemodlińskiej, będąca osią ekologicznego systemu
przestrzennego gminy wraz z wodami tej rzeki;
o OBSZARY O RANDZE LOKALNEJ, które należy objąć ochroną:
– OBSZARY WĘZŁOWE lokalnego systemu ekologicznego – obejmujące
kompleksy leśne na gruntach wsi PUSZYNA, PRZYDROŻE MAŁE, WĘŻA,
WŁODARY, a także rozdrobnione kompleksy leśne na gruntach pozostałych wsi i
miasta;
– KORYTARZE I SIĘGACZE EKOLOGICZNE o znaczeniu lokalnym - obejmujące
doliny cieków wodnych: Kielcznica, Krzywda, Wierzbicki Rów, Prószkowski Potok,
Rzymkowicki Rów, Młynówka Niwnicka, Ścinawka i inne mniejsze, wraz z wodami
tych cieków wodnych.
 KIERUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEJ:
o Należy zachować i przywracać:
– ciągłość funkcjonalną i przestrzenną korytarzy i sięgaczy ekologicznych;
– powiązania funkcjonalne i przestrzenne pomiędzy obszarami węzłowymi ESOCh
gminy poprzez utrzymanie istniejących i tworzenie nowych powiązań korytarzami
i sięgaczami ekologicznymi.
o Należy dążyć do:
–
restytucji walorów ekologicznych obszarów i wzrostu bioróżnorodności, a
także konserwatorskiej ochrony przyrody w przypadkach obszarów i obiektów,
które zachowały stan bliski naturalnemu;
–
zachowania i tworzenia warunków dla jak najlepszego funkcjonowania
obszarów tworzących system ekologiczny gminy.
2) Na obszarach tworzących Ekologiczny System Obszarów Chronionych (ESOCh) gminy
należy zapewnić szczególną ochronę ostojom:
o FLORYSTYCZNYM – stanowiącym miejsca występowania chronionych i rzadkich
gatunków roślin, obejmującym:
– kompleks torfowiskowo-leśny położony na północny-zachód od Kuźnicy Ligockiej;
– łąkę śródleśną między Puszyną a Grabiną;
– staw usytuowany na zachód od Kozłówki;
– drzewostan rezerwatu Nagłów.
o FAUNISTYCZNYM - chronionym na podstawie ustawy o ochronie przyrody oraz
rozporządzenia o ochronie gatunkowej zwierząt, obejmującym:
– kompleks leśny Borów Niemodlińskich;

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów
189
Autorska Pracownia Architektury i Urbanistyki A&U, Autor : mgr inż. arch. Maria Oleszczuk
__________________________________________________________________________________________

– łąki, trzcinowiska oraz zadrzewienia nad Ścinawą Niemodlińską;
– staw leśny na zachód od Przechodu razem z przylegającymi drzewostanami i
torfowiskami;
– drzewostany i śródleśne łąki na południowy zachód i południowy wschód od
Puszyny;
– śródleśne łąki na północny zachód od Rzymkowic.
 KIERUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEJ:
o Należy dążyć do ochrony i zachowania miejsc sprzyjających występowania
rzadkich i chronionych gatunków roślin, a także miejsc sprzyjających egzystencji
dziko występujących zwierząt, w tym szczególnie gatunków objętych prawną
ochroną, poprzez:
– utrzymanie obiektu w stanie nienaruszonym i dotychczasowym miejscu;
– ograniczenie gospodarczego wykorzystania obszaru oraz dostępu ludzi.
1.2. OCHRONA PRAWNA PRZYRODY I KRAJOBRAZU
W celu ochrony zasobów przyrodniczych i krajobrazowych oraz dla:
– utrzymania i rozwoju bioróżnorodności;
– racjonalnego gospodarowania zasobami przyrodniczymi;
wskazuje się obszary i obiekty środowiska przyrody ożywionej (biotycznego), które ze
względu na szczególne walory przyrodnicze objęte są prawną ochroną.
1) Ustala się system ochrony walorów przyrody na obszarze gminy Korfantów, który
obejmuje ochronę:
o rezerwatów (RP);
o obszaru chronionego krajobrazu (OChK);
o pomników przyrody (PP);
o zabytkowych parków krajobrazowych (ZPK);
o użytków ekologicznych (UE);
o zespołów przyrodniczo-krajobrazowych (ZPK);
o siedlisk przyrodniczych chronionych (SPCh);
o gatunkową roślin, zwierząt i grzybów.
2) Należy zachować ustanowione REZERWATY PRZYRODY ożywionej oraz dążyć do

objęcia ochroną nowych obszarów:
o RP BLOK – ustanowiony rezerwat leśny obejmujący fragment starego boru
świeżego naturalnego pochodzenia, stanowiącego pozostałość dawnej Puszczy
Niemodlińskiej;
o RP NAGŁÓW – projektowany rezerwat leśny obejmujący dwa zespoły leśne - łęg
jesionowo-olszowy Circeo-Alnetum oraz fragmentarycznie wykształcony grąd
środkowoeuropejski Galio sylvatici-Carpinetu, usytuowany w obrębie kompleksów
leśnych nadleśnictwa Prószków, położony na granicy gmin Biała i Korfantów;
o RP PLEŚNICKI LAS – projektowany rezerwat leśny obejmujący las mieszany świeży
i las świeży, z dominującym gatunkiem dębu szypułkowego (Ouercus rober) i
domieszkowo występującą lipą drobnolistną (Tilia cordata), grabem zwyczajnym
(Carpinus betulus), sosną zwyczajną (Pinus syfoestris), modrzewiem europejskim
(Larix decidua), świerkiem pospolitym (Picea bies), położony w kompleksie leśnym na
gruntach wsi Pleśnica;
o RP TOPIEL – projektowany rezerwat torfowiskowy obejmujący torfowisko zbliżone
do typu przejściowego pokryte roślinnością ze związku Sphagnion magellanicł,
usytuowany w obrębie kompleksów leśnych nadleśnictwa Tułowice, położony na
gruntach Kuźnicy Ligockiej.
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 KIERUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEJ (ZASADY OCHRONY):
o Na terenie ustanowionego RP BLOK należy dążyć do zachowania obiektu dla
przyszłych pokoleń w stanie niezmienionym, przeciwdziałać antropopresji oraz
stosować nakazy i zakazy określone w ustawie o ochronie przyrody, ww. akcie
ustanawiającym tę formę ochrony obszaru, oraz zatwierdzonym planie ochrony.
o Należy dążyć do ustanowienia projektowanych rezerwatów przyrody oraz
wprowadzenia nakazów i zakazów, określonych w ustawie o ochronie przyrody oraz:
– ochrony występujących chronionych gatunków roślin, charakterystycznych dla
projektowanego rezerwatu;
– przeciwdziałania czynnikom zagrażającym ekosystemom w granicach
projektowanego rezerwatu oraz na terenach przyległych, w tym szczególnie
melioracje oraz nawożenie i chemiczne środki ochrony roślin wykonywać i
stosować w sposób nie zagrażający ekosystemom, ograniczać penetrację ludzką
oraz negatywne oddziaływanie sąsiednich ciągów komunikacyjnych;
– zachować wysoce wysublimowany reżim hydrologiczny obszaru położonego w
rejonie projektowanego rezerwatu TOPIEL;
– dążyć do rozszerzenia granic projektowanego rezerwatu przyrody TOPIEL w
kierunku północnym, w celu objęcia ochroną całości torfowisk oraz przyległych
lasów wilgotnych i świeżych, włącznie ze stawem na potoku Krzywda, wraz z ich
reżimem hydrogeologicznym, a także utworzenia dla niego otuliny w formie
zespołu przyrodniczo-krajobrazowego.
3) Należy zachować ustanowiony OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU oraz, w miarę

możliwości, dążyć do objęcia tą formą ochrony następujących obszarów:
o OChK BORY NIEMODLIŃSKIE – ustanowiony uchwałą Nr XXIV/193/88
Wojewódzkiej Rady Narodowej z dnia 26 maja 1988r., w celu ochrony zwartego
kompleksu leśnego, będącego ostańcem dawnej Puszczy Niemodlińskiej, obejmujący
północną część gminy w obrębie na Równiny Niemodlińskiej;
o OChK DOLINA ŚCINAWY NIEMODLIŃSKIEJ – projektowany do ustanowienia,
obejmujący tereny gmin: Nysa, Prudnik i Korfantów, w celu zachowania ciągłości
procesów ekologicznych w regionalnym korytarzu ekologicznym, o bardzo wysokich
walorach krajobrazowych.
 KIERUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEJ (ZASADY OCHRONY):
o W granicach ustanowionego OCHK BORY NIEMODLIŃSKIE należy stosować
zasady ochrony określone w stosownym rozporządzeniu wojewody (Nr
0151/P/16/2006 Wojewody Opolskiego z dnia 8 maja 2006r. w sprawie obszarów
chronionego krajobrazu), którego ustalenia należy wprowadzać do miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego. Działalność gospodarczą na obszarze
OCHK należy prowadzić bez większych ograniczeń, w sposób nienaruszający stanu
względnej równowagi ekologicznej ze szczególnym uwzględnieniem:
– racjonalnego gospodarczego użytkowania lasu nakierowanego na przebudowę
drzewostanów na zgodne z siedliskiem (drzewostan wielogatunkowy) oraz
utrzymania lasów w stanie zbliżonym do naturalnego;
– ochrony kompleksów leśnych przed uciążliwościami przemysłowymi i
komunikacyjnymi;
– zachowania walorów mikroklimatycznych i mikrobiologicznych lasów dla potrzeb
rozwoju kwalifikowanych form turystyki i rekreacji, przy uwzględnieniu
skanalizowania ruchu turystycznego ze względu na zagrożenia pożarowe.
o Należy dążyć do ustanowienia projektowanego OChK DOLINA ŚCINAWY
NIEMODLIŃSKIEJ, jako korytarza ekologicznego o randze regionalnej, z
wyłączeniem z jego granic wszelkich terenów zurbanizowanych, oraz do:
– zachowania i przywracania ciągłości funkcjonalnej i przestrzennej regionalnego
korytarza ekologicznego;
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–

–
–

zachowania łączności przestrzennej różnych typów użytkowania z naturalnymi i
seminaturalnymi biocenozami;
zachowania i ochrony walorów przyrodniczych, w tym szczególnie mozaikowatych
krajobrazów z biocenozami wodnymi i wodno-błotnymi, łąkowymi, kompleksami
zadrzewień i lasów, zadrzewień naskarpowych oraz usytuowanych wzdłuż koryta
rzeki;
rolniczego, ekstensywnego użytkowania gospodarczego łąkowo-pastwiskowego,
z preferencją ochrony roślin metodami biologicznymi;
ochronę wysokich walorów fizjonomicznych krajobrazu.

4) Należy zachować ustanowione na obszarze gminy POMNIKI PRZYRODY, chronione na

mocy rozporządzenia Wojewody Opolskiego w sprawie ustanowienia pomników
przyrody, oraz dążyć do ustanowienia nowych pomników przyrody:
o miasto KORFANTÓW:
– PP dąb szypułkowy (nr rej. 421);
– projektowany PP - dąb szypułkowy, usytuowany przy wale p-powodziowym w
rejonie oczyszczalni ścieków i planowanej północnej obwodnicy miasta w cuiągu
drogi DW 407 o obwodzie ok. 600 cm;
o KUŹNICA LIGOCKA – PP dąb szypułkowy (nr rej. 4) i dąb szypułkowy (nr rej. 422);
o GRYŻÓW – PP aleja 132 lip drobnolistnych (nr rej. 419);
 KIERUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEJ (ZASADY OCHRONY):
o Należy zachować obiekty ze względu na ich szczególne wartości przyrodnicze,
naukowe, kulturowe i krajobrazowe, do czasu ich naturalnej śmierci, oraz:
– stosować zasady ochrony określone ww. rozporządzeniu oraz ustawie o ochronie
przyrody;
– zapewnić użytkowanie i zagospodarowanie terenów sąsiednich w sposób nie
zagrażający pomnikowi przyrody.
o Należy, w miarę możliwości, dążyć do uznania za pomniki przyrody innych drzew o
wymiarach „pomnikowych”, w tym szczególnie drzew usytuowanych na terenie
zabytkowych parków krajobrazowych w mieście Korfantów oraz we wsi Przydroże
Małe, Przydroże Wielkie i Puszyna, a także drzew usytuowanych w obrębie terenów
zabudowanych miasta i wsi.
5) Ze względu na duże znaczenie przyrodnicze i krajobrazowe dla terenów zabudowanych
należy objąć szczególną ochroną ZABYTKOWE PARKI KRAJOBRAZOWE (ZPK)
usytuowane W:
o mieście Korfantów;
o wsi Przydroże Małe i Przydroże Wielkie.
 KIERUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEJ (ZASADY OCHRONY):
o Na terenach zespołów zieleni parkowej o walorach kulturowych należy dążyć do:
– do renowacji i rewaloryzacji zespołów zieleni, pełniących istotne funkcje w
systemie przyrodniczym terenów zabudowanych;
– usunięcia
elementów
szkodliwego
lub
uciążliwego
użytkowania
i
zagospodarowania zespołu zieleni parkowej, także z ich sąsiedztwa.
6) Należy zapewnić ochronę ustanowionych UŻYTKÓW EKOLOGICZNYCH, a także dążyć

do objęcia tą formą ochrony nowych terenów wraz z terenami do nich przyległymi:
o UE BAGNO PRZY WEJMUTKACH - utworzony rozporządzeniem wojewody z 3
lutego 1997r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego nr 4 z 1997r.) w celu zachowania miejsca
gniazdowania bociana czarnego, ostoi zwierzyny oraz ze względu na ciekawy zespół
roślinny, położony w obrębie Równiny Niemodlińskiej na gruntach wsi Kuźnicy
Ligockiej, w nadleśnictwie Tułowice (nr rej. nr 696);
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UE SUCHY ŁUG, utworzony rozporządzeniem wojewody z 3 lutego 1997r. (Dz. Urz.
Woj. Opolskiego nr 4 z 1997r.) w celu zachowania terenu o wysokich walorach
krajobrazowych oraz miejsca bytowania i żerowania dzikich zwierząt, w tym bociana
czarnego, położony w obrębie Równiny Niemodlińskiej na gruntach wsi Rzymkowice,
w nadleśnictwie Prószków (nr rej. 689);
o UE PEŁNIK - projektowany we wschodniej części gminy pomiędzy Puszyną i
Piechocicami, obejmujący wydłużony, śródleśny kompleks ekstensywnie
użytkowanych łąk związanych z doliną Ścinawki, dopływu Białej;
o UE KROPLA - projektowany po północno-wschodniej stronie zabudowy Jegielnicy,
obejmujący 2 wydłużone oczka wodne w otoczeniu pokaźnych rozmiarów drzew.
 KIERUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEJ (ZASADY OCHRONY):
o Przed ustanowieniem użytku ekologicznego KROPLA należy dokonać weryfikacji
walorów przyrodniczych jego terenu.
o Na terenach ustanowionych i projektowanych użytków ekologicznych, do czasu
ich ustanowienia, należy zapewnić ochronę:
– wysokiej bioróżnorodności florystycznej i faunistycznej, związanej ze
zróżnicowanymi strefami ekotonowymi las – łąka, łąka – woda, w tym szczególnie
gatunków roślin objętych ochroną;
– walorów fizjonomicznych krajobrazu.
o

6) Należy dążyć do ustanowienia ZESPOŁÓW PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWYCH

na obszarach o bardzo wysokich walorach przyrodniczo - krajobrazowych:
o ZPK TOPIEL – projektowany w celu ochrony obszaru największego w województwie
torfowiska przejściowego wraz z torfowiskiem niskim, leżącym na jego obrzeżach,
wraz z ich strefą buforową, obejmujący teren usytuowany w północnej części gminy w
rejonie Kuźnicy Ligockiej;
o ZPK WYDMY – projektowany w celu ochrony najdłuższego na Opolszczyźnie ciągu
wydm wałowych zróżnicowanych hipsometrycznie, usytuowanych w obrębie Borów
Niemodlińskich na gruntach wsi Przechód.
 KIERUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEJ (ZASADY OCHRONY):
o Na obszarze projektowanego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego TOPIEL
należy dążyć do:
– zabezpieczenia wnętrza ekosystemu torfowiska;
– zachowania unikalnych walorów krajobrazowych związanych ze zróżnicowaną
strefą przejściową pomiędzy torfowiskiem, lasem i dużym ekosystemem wodnym
w północnej części;
– ochrony
zróżnicowania
siedliskowego,
związanego
z
gradientem
wilgotnościowym, sprzyjającym wysokiej bioróżnorodności.
o Na obszarze projektowanego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego WYDMY
należy dążyć do ochrony:
– fizjonomicznych walorów krajobrazu oraz wysokiej bioróżnorodności florystycznej
i faunistycznej form typowych dla siedlisk suchych;
– mozaiki ekosystemów, korzystnej dla podtrzymania różnorodności florystycznej i
faunistycznej, a także do zwiększenia areału łąk i pastwisk;
– specyficznego ukształtowania terenu.
7) Należy zapewnić ochronę terenów występowania SIEDLISK

PRZYRODNICZYCH
CHRONIONYCH (SPCh) na mocy Dyrektywy Siedliskowej UE, ustawy o ochronie
przyrody oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2001r. w sprawie
określenia
rodzajów
siedlisk
przyrodniczych
podlegających
ochronie
(Dz.U.2001.92.1029), występujące na obszarze gminy w dużym rozdrobnieniu i
niewielkich enklawach, obejmujących:

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów
193
Autorska Pracownia Architektury i Urbanistyki A&U, Autor : mgr inż. arch. Maria Oleszczuk
__________________________________________________________________________________________

starorzecza i inne naturalne, eutroficzne zbiorniki wodne (Nymphaeion
i Potamogetonion) – występujące w dolinie Ścinawy Niemodlińskiej;
o zalewane muliste brzegi rzek (Bidentalia tripartiti), fluitantis) – występujące lokalnie
wzdłuż koryta Ścinawy Niemodlińskiej;
o pionierskie murawy napiaskowe i naskalne (Sedo-Scleranthetea) – występujące
miejscami na stromych skarpach doliny Ścinawy Niemodlińskiej i jej dopływów, w
południowej części gminy;
o zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) - występujące w dolinie Ścinawy
Niemodlińskiej i dolinach jej dopływów;
o mokre łąki użytkowane ekstensywnie (Cirsio-Polygonetum, Cirsietum rivularis) –
występujące w dolinie Ścinawy Niemodlińskiej oraz dolinkach niewielkich cieków;
o szuwary wielkoturzycowe (Cicuto-Caricetum pseudocyperi) – występujące dosyć
rzadko na całym obszarze gminy;
o grąd subkontynentalny (Tilio-Carpinetum) – występujące głównie w izolowanych
kompleksach w centralnej i południowej części gminy;
o łęg jesionowo-olszowy (Fraxino-Alnetum=Circaeo-Alnetum) oraz łęg wiązowojesionowy (Ficario-Ulmetum campestris) – występujące w kilku kompleksach leśnych
wzdłuż dolin rzek;
o łęg topolowo-wierzbowy (Salici-Populetum) – występujący lokalnie wzdłuż koryta
Ścinawy Niemodlińskiej;
o olsy i łozowiska (Alnetea glutinosae) – występują w lokalnych zagłębieniach terenu
na rozproszonych stanowiskach, w większych dolinach rzecznych, w tym zazwyczaj
niewielkie powierzchniowo płaty wzdłuż Ścinawy Niemodlińskiej.
 KIERUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEJ (ZASADY OCHRONY):
o Należy stosować zasady określone ustawą o ochronie przyrody i jej aktami
wykonawczymi, w tym szczególnie należy zachować siedlisko, przywracać go do
właściwego stanu oraz zakazać niszczenia siedliska.
o Należy dążyć do:
– zrównoważonego użytkowania oraz odnawiania zasobów, tworów i składników
siedliska;
– przeciwdziałania zagrożeniom, w tym szczególnie zmianom stosunków wodnych
(melioracji terenu), intensyfikacji i chemizacji rolnictwa, zaprzestaniu wykaszania
podmokłych łąk oraz naturalnej sukcesji ekologicznej.
o

8) Należy zapewnić OCHRONĘ GATUNKOWĄ roślin, zwierząt i grzybów (o których mowa

w części I, rodział 3, pkt. 2.4.1) , objętych ochroną na mocy Dyrektywy Siedliskowej UE,
ustawy o ochronie przyrody, występujących na obszarze gminy w dużym rozdrobnieniu i
niewielkich enklawach, w tym szczególnie na terenie:
o rezerwatu BLOK oraz projektowanego rezerwatu NAGŁÓW i jego sąsiedztwie;
o projektowanego rezerwatu i zespołu przyrodniczo-krajobrazowego TOPIEL;
o użytku ekologicznego SUCHY ŁUG;
o położonym na północ oraz na zachód od Smolarni, przysiółka Przechodu;
o położonym w obrębie doliny Ścinawy Niemodlińskiej, na zachód od Kuźnicy Ligockiej,
oraz na łąkach położonych po południowej stronie jej zabudowy, a także w rejonie
Ścinawy Nyskiej i Małej, Jagielnicy, pomiędzy Jagielnicą i Rynarcicami, Rynarcicami
i Korfantowem oraz Korfantowem – Włostową;
o w kompleksie leśnym oraz na łąkach usytuowanych pomiędzy Piechocicami i
Puszyną;
o kompleksu leśnego położonego pomiędzy Puszyną i Pleśnicą;
o łąk położonych na zachód od Ulianówki;
o rozproszonych kompleksów leśnych położonych na zachód od Włodar.
 KIERUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEJ (ZASADY OCHRONY):
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o

Należy dążyć do:
– trwałej ochrony zagrożonych wyginięciem gatunków roślin, poprzez zachowanie
miejsc ich występowania, zrównoważone użytkowanie oraz ochronę przed zmianą
warunków przyrodniczych,
– przeciwdziałać antropopresji.

1.3. OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI I KOPALIN
Ustala się obszary o wysokich walorach przyrody nieożywionej oraz narażone na utratę tych
walorów, wskazane do ochrony.
1) Należy dążyć do ochrony GLEB MINERALNYCH I-III klasy bonitacyjnej dla potrzeb

rozwoju podstawowej funkcji gminy (rolnej), w tym szczególną ochroną należy objąć
gleby brunatne właściwe, gleby płowe oraz czarnoziemy zdegradowane występujące w
centralnej, południowej i południowo-zachodniej części obszaru gminy.
 KIERUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEJ (ZASADY OCHRONY):
o Należy dążyć do:
– zachowania gleb o największych walorach produkcyjnych dla potrzeb produkcji
roślinnej, w tym grunty I-III klasy bonitacyjnej należy uznać za wyłączone z
zabudowy niezwiązanej z rolnictwem, a grunty rolne I-II klasy bonitacyjnej także
za wyłączone z zabudowy rolniczej;
– racjonalnego wykorzystania gleb z dostosowaniem kierunków i intensywności
produkcji do ich naturalnego potencjału przyrodniczego, zagrożenia erozją i
pełnionych funkcji ekologicznych.
o Należy obniżać udział gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych oraz przeciwdziałać
wysokiemu stopniowi zakwaszania gleb, w istotny sposób wpływającemu na
degradację ich możliwości produkcyjnych, skalę erozji i odporność na
zanieczyszczenia antropogeniczne (w tym szczególnie zanieczyszczenia metalami
ciężkimi i toksynami), a także:
– przywracać równowagę jonową gleb, a w konsekwencji równowagę składnikową
roślin;
– dla zapewnienia możliwości produkcji zdrowej żywności przeciwdziałać
zakwaszeniu gleb połączonym z niedoborem magnezu.
o Na terenach występowania erozji wietrznej i wodnej, zachodzącej intensywnie w
południowej i południowo-zachodniej części gminy, prowadzącej do obniżenia jakości
gleb, należy dążyć do:
– wprowadzenia odpowiednich agrotechnik w uprawie gruntów tj. wykonania
melioracji przeciwerozyjnych, zwiększających chłonność wodną gleby i
zmniejszających spływ powierzchniowy, wprowadzenia warstwicowego układu
pól, tarasowania zboczy, stosowania orki równoległej do warstwic, stosowania
specjalnych płodozmianów
przeciwerozyjnych, zaniechania uprawy roślin
sezonowych na rzecz roślin trwałych (zadarnienie zboczy i pagórków);
– wprowadzenia pasów zadrzewień i zakrzewień przeciwerozyjnych (o funkcji
wiatrochronnej), przydrożnych i śródpolnych, oraz szerokich miedz z roślinnością
trawiastą, stabilizujących warunki gruntowe;
– zalesienia terenów o spadkach powyżej 10%, lub też zamiany gruntów ornych
na użytki zielone;
– wykluczenia upraw rolnych o charakterze wieloprzestrzennym.
o Na gruntach rolnych usytuowanych w granicach uciążliwości szlaków
komunikacyjnych i przemysłu należy:
– dopuścić wprowadzenie upraw przemysłowych (nieżywnościowych), zwartych
zadrzewień lub zalesień, z uwzględnieniem ekologicznej funkcji terenów;
– wprowadzać pasy zwartej zieleni wielopiętrowej, w tym zimozielonej, w celu
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–

ochrony gleb przed zanieczyszczeniami komunikacyjnymi i przemysłowymi;
dążyć, w miarę potrzeb, do rekultywacji gruntów potencjalnie skażonych
metalami ciężkimi.

2) Należy dążyć do ochrony miejsc występowania GLEB ORGANICZNYCH, w tym

szczególnie torfowisk:
o na gruntach Kuźnicy Ligockiej (w granicach projektowanego rezerwatu TOPIEL);
o w dolinie Ścinawy Niemodlińskiej.
 KIERUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEJ (ZASADY OCHRONY)
o Należy zapewnić ochronę:
– złoża torfowego;
– procesu torfotwórczego;
– unikatowej przyrody żywej torfowiska.
o Na terenach występowania gleb organicznych należy przeciwdziałać procesowi
mineralizacji i zanikaniu torfowisk oraz skutkom antropopresji, w tym szczególnie:
– zmianie reżimu hydrologicznego, szczególnie polegającego na wykonywaniu
różnorodnych odwodnień, oraz nadmiernemu lub nieuzasadnionemu odpływowi
wody z obszaru torfowisk i mokradeł;
– regulacji cieków wodnych;
– ograniczać stosowanie nawozów mineralnych i środków ochrony roślin w
bezpośrednim sąsiedztwie torfowisk i mokradeł;
– nie dopuszczać do zalesienia.
Na obszarze gminy nie występują tereny narażone na samoistne występowanie osuwisk,
spływów i obrywów, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska, a w
konsekwencji nie występują
szkody powodowane przez ruchy masowe ziemi. Nie
udokumentowano także złóż kopalin, w związku z czym brak jest ustanowionych terenów i
obszarów górniczych.
1.4. OCHRONA PRZED POWODZIĄ
System ochrony przed powodzią jest częścią systemu krajowego i regionalnego, co do
którego decyzje mające zasadniczy wpływ na stan i funkcjonowanie tego systemu zapadają
na szczeblu państwowym lub regionalnym. W związku z czym zakres wpływu władz
lokalnych jest ograniczony.
Kierunki rozwoju systemu ochrony przez powodzią, uwzględniające istniejące na obszarze
gminy zagrożenia, zmierzają do:
 poprawy bezpieczeństwa ludzi i mienia;
 racjonalnego gospodarowania terenami narażonym na niebezpieczeństwo powodzi.
1) Na podstawie „Studium ochrony przed powodzią zlewni rzeki Nysy Kłodzkiej”,
sporządzonego przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu oraz danych Urzędu Gminy, wskazuje się obszary narażone na
niebezpieczeństwo powodzi obejmujące:
o OBSZAR BEZPOŚREDNIEGO ZAGROŻENIA POWODZIĄ;
o OBSZAR ZWIĘKSZONEGO RYZYKA WYSTĄPIENIA POWODZI, obejmujący
naturalne tereny zalewowe oraz tereny położone w zasięgu katastrofalnej powodzi
1997 roku.
 KIERUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEJ:
o Należy dążyć do modernizacji systemu zabezpieczeń przeciwpowodziowych na
obszarze gminy, a w szczególności do:
– budowy odcinków wałów przeciwpowodziowych klasy III zabezpieczających
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tereny zabudowane przysiółka wsi Włostowa - Wojstraż oraz wsi Rynarcice
przed zalaniem;
– wykonania lokalnych zabezpieczeń przed powodzią dla pojedynczych posesji we
wsi Przechód;
– rozbiórki wałów poprzecznych, usytuowanych na południe do miasta Korfantów;
– konserwacji koryta oraz modernizacji zabezpieczenia brzegów rzeki Ścinawa
Niemodlińska, a także remontu lub budowy licznych urządzeń wodnych;
– przebudowę mostu na rzece Ścinawa Niemodlińska w rejonie przysiółka
Przechodu - Smolarnia, budowę mostu na gminnej drodze publicznej relacji
Przydroże Wielkie – Rynarcice, rozbiórkę mostu kolejowego w rejonie Ścinawy
Małej;
– budowę zbiornika retencyjnego „Ścinawa” (zwanego także zbiornikiem „Gryżów –
Piorunkowice”) na gruntach wsi Ścinawa Mała – Ścinawa Nyska – Gryżów.
o Na obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią należy stosować zakazy i
ograniczenia określone ustawą Prawo wodne, w tym szczególnie wykluczyć
wykonywanie robót i czynności, które mogą utrudnić ochronę przed powodzią tzn.
wykluczyć:
– lokalizację nowej zabudowy;
– zmiany w ukształtowaniu terenu mających niekorzystny wpływ na przepływ fali
powodziowej, w tym szczególnie zbiorniki wodne (głównie stawy hodowlane)
realizować w sposób nie utrudniających przepływ wód powodziowych;
– składowanie wszelkich substancji i materiałów mogących zagrażać środowisku
przyrodniczemu i bezpieczeństwu ludzi w przypadku powodzi.
o Na obszarze zwiększonego ryzyka wystąpienia powodzi zaleca się stosować zakazy i
ograniczenia jak dla obszaru bezpośredniego zagrożenia powodzią.
o Na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi należy dążyć do
optymalizacji zagospodarowania i użytkowania obszaru, w tym szczególnie do:
– renaturyzacji doliny rzecznej;
– utrzymania i przywrócenia naturalnego biegu koryta rzecznego oraz
ograniczenia melioracji odwadniających;
– zmiany struktury gospodarczego użytkowania na mniej podatne na straty
powodziowe (wprowadzenie trwałych użytków zielonych);
– ograniczenia zawężania przekroju doliny.
o W planach miejscowych należy na obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią
wykluczyć lokalizację nowej zabudowy.
2. OCHRONA JAKOŚCI ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE
2.1. OCHRONA WÓD
W celu ochrony stanu sanitarnego wód podziemnych, w tym szczególnie ujmowanych na
komunalnych ujęciach wody, stanowiących źródło wody użytkowej dla mieszkańców i
gospodarki gminy, przy średniej odporności GZWP na zanieczyszczenia (obszarowe i
punktowe), ustala się:
1) Należy dążyć do zapewnienia ochrony WÓD POWIERZCHNIOWYCH i PODZIEMNYCH
na obszarze gminy, w tym szczególnie:
o GZWP 337 Dolina Kopalna „Lasy Niemodlińskie”, obejmującego północną część
obszaru gminy;
o GZWP 338 Subzbiornik Paczków – Niemodlin, obejmującego centralną i południową
część obszaru gminy;
o wód powierzchniowych cieków i zbiorników wodnych, w tym szczególnie Ścinawy
Niemodlińskiej i jej dopływów, Kielcznicy, Krzywdy, Wierzbickiego Rowu,
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Prószkowskiego Potoku, Rzymkowickiego Rowu, Młynówki Niwnickiej, Ścinawki i
innych.
 KIERUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEJ (ZASADY OCHRONY):
o Należy dążyć do co najmniej II klasy jakości wód podziemnych.
o Należy dążyć do co najmniej II klasy jakości wód powierzchniowych, z wyjątkiem
cieków wodnych należących do bezpośredniej zlewni Nysy Kłodzkiej, dla których
należy zapewnić I klasę czystości z tego względu, że stanowią źródło wody surowej
dla miasta Wrocławia.
o W celu zmniejszenia ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych z obszaru gminy do
wód powierzchniowych i podziemnych należy dążyć do:
– budowy centralnych systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków na
obszarze wiejskim gminy, w tym szczególnie wsi położonych wzdłuż doliny
Ścinawy Niemodlińskiej;
– rozbudowy i modernizacji centralnego systemu na obszarze miasta;
– powszechnego przestrzegania zakazu odprowadzania nieczyszczonych ścieków
do środowiska;
– wdrażania nowoczesnego systemu gospodarki odpadami oraz kontroli na nim;
– likwidacji i rekultywacji dzikich składowisk odpadów;
– kształtowania warunków inwestycyjnych dla inwestycji gospodarczych w sposób
zapewniający ochronę wód gruntowych, podziemnych i powierzchniowych oraz
gleb;
– racjonalizacji nawożenia naturalnego i sztucznego
terenów użytkowanych
rolniczo.
o Należy dążyć, w miarę możliwości, do podnoszenia zdolności samooczyszczania
się wód powierzchniowych poprzez:
– zwiększenie obudowy biologicznej cieków wodnych ograniczającej spływy
powierzchniowe zanieczyszczeń z terenów rolnych, w tym szczególnie cieków
południowo-zachodniej części obszaru gminy;
– renaturyzację zdegradowanych dolin rzecznych, w tym szczególnie doliny
Ścinawy Niemodlińskiej oraz cieków Płaskowyżu Głubczyckiego;
– rozbudowy obszarów wchodzących w skład Ekologicznego Systemu Obszarów
Chronionych gminy, a także do zwiększania ich walorów przyrodniczych.
o W planach miejscowych należy:
– wykluczyć składowanie wszelkich substancji i materiałów mogących być źródłem
zanieczyszczenia gruntu, wód powierzchniowych i podziemnych;
– ograniczać lokalizację inwestycji gospodarczych produkujących uciążliwe ścieki i
niebezpieczne odpady, w tym także ferm hodowlanych o szkodliwej dla
środowiska technologii;
– zakazać gospodarczego wykorzystania ścieków.
3) W celu ochrony jakości wód oraz wydajności ujęć i źródeł wody pitnej dla miasta

Wrocławia, należy zapewnić ochronę ZLEWNI CHRONIONEJ NYSY KŁODZKIEJ,
obejmującej południowo-zachodnią część obszaru gminy, w tym głównie grunty wsi
Niesiebędowice, Kuropas, Wielkie Łąki, Myszowice, Rynarcice, Włodary i Węża.
 KIERUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEJ (ZASADY OCHRONY):
o Na obszarze należy dążyć do:
– realizacji centralnych systemów odbioru i oczyszczania ścieków na terenach
zabudowanych wsi;
– ograniczenia lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko wód gruntowych, powierzchniowych i podziemnych oraz gruntu, w
tym szczególnie przemysłu, a także innych, mogących negatywnie wpływać na
jakość wód rzeki Nysa Kłodzka;
– przywrócenia ciągłości funkcjonalnej lokalnych korytarzy i sięgaczy ekologicznych
oraz zwiększenia ich obudowy biologicznej;
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racjonalizacji nawożenia naturalnego i sztucznego gruntów użytkowanych
rolniczo.
W planach miejscowych należy:
– ograniczać lokalizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko wód podziemnych i powierzchniowych oraz grunt;
– zakazać gospodarczego wykorzystania ścieków.

–
o

4) Należy dążyć do ochrony terenów ustanowionych
STREF OCHRONNYCH dla
komunalnych ujęć wody gminy Korfantów:
o strefy ochrony bezpośredniej - dla komunalnego ujęcia wody „Ścinawa Mała” ,
dla studni 1a w obrębie istniejącego ogrodzenia o powierzchni 20007m2 oraz dla
studni 1b o powierzchni 400 m2;
o strefy ochrony bezpośredniej - dla komunalnego ujęcia wody „Korfantów”, dla
studni 1,2,3,3a i 4 w obrębie istniejącego ogrodzenia o powierzchni 7762 m2;
o strefy ochrony pośredniej wewnętrznej - dla komunalnego ujęcia wody
„Korfantów” , dla studni czwartorzędowych nr 2, 3 i 3a, o wymiarach 148 m;
o strefy ochrony pośredniej zewnętrznej - dla komunalnego ujęcia wody
„Korfantów” o wymiarach w promieniu 829 m;
o terenu ochrony pośredniej zewnętrznej - dla zabezpieczenia jakości wód i
warunków zdrowotnych oraz wydajności ujęć i źródeł wody pitnej dla miasta
Wrocławia, obejmującej zlewnię Oławy i Nysy Kłodzkiej, której obszar o mniejszym
zakresie ograniczeń obejmuje część gruntów wsi Kuropas, Myszowice,
Niesiebędowice i Wielkie Łąki.
 KIERUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEJ (ZASADY OCHRONY):
o W strefie ochronnej ustanowionej dla ujęcia wody „Ścinawa Mała” należy
stosować zakazy, nakazy i ograniczenia ustalone w stosownej decyzji tj. w decyzji
Starostwa Powiatowego w Nysie nr ROŚ.IV.6223-17/2000 z dnia 05.02.2001 roku.
o W strefach ochronnych ustanowionych dla ujęcia wody „Korfantów” należy
stosować zakazy, nakazy i ograniczenia ustalone w stosownej decyzji tj. w decyzji
Starostwa Powiatowego w Nysie nr ROŚ.IV.6223-18/2000 z dnia 01.02.2000 roku.
o Na terenie ochrony pośredniej zewnętrznej, ustanowionej dla ujęć miasta
Wrocławia, obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia ustalone w stosownej decyzji tj.
w decyzji Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i
Skupu dla województwa i miasta Wrocławia nr RLS.gw.I.053/17/74 z dnia 31.03.1974
roku.
2.2. OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO
Kierunki ochrony jakości powietrza atmosferycznego, uwzględniające istniejące na obszarze
gminy zagrożenia, zmierzają do:
 eliminacji lub ograniczenia niskiej emisji, w tym szczególnie na terenie miasta;
 ograniczenia emisji komunikacyjnej.
1) Postuluje się zapewnienie ochrony obszarów POTENCJALNIE ZAGROŻONYCH
PONADNORMATYWNYMI ZANIECZYSZCZENIAMI ATMOSFERY, obejmujących:
o tereny zabudowane miasta Korfantów oraz wsi;
o tereny położone w pasie od 20 m do 80 m po obu stronach dróg klasy G (główna) i Z
(zbiorcza).
 KIERUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEJ:
o Należy dążyć do precyzyjnego określenia terenów potencjalnych przekroczeń
wartości dopuszczalnych zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego na obszarze
gminy oraz osiągnięcia stanu sanitarnego powietrza atmosferycznego nie
przekraczania norm.
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o W celu ograniczenia emisji gazów i pyłów na terenie miasta oraz obszarze
wiejskim gminy, w tym szczególnie na terenie zabudowanym wsi Włostowa i Ścinawa
Nyska, należy dążyć do:
– konsekwentnej realizacji programu ograniczenia niskiej emisji poprzez
modernizację lokalnych kotłowni polegającej na zmianie czynnika grzewczego na
ekologiczny (gaz, olej opałowy) oraz eliminacji indywidualnego ogrzewania
paliwami stałymi z kotłowni indywidualnych, poprzez ich przebudowę na kotłownie
ekologiczne, w tym w miejscowościach zgazyfikowanych na kotłownie gazowe;
– propagować i wspierać budowę źródeł kompaktowych, wytwarzających ciepło i
energię elektryczną w skojarzeniu i zasilanych paliwem ekologicznym;
– wykonania wstępnych analiz techniczno-ekonomicznych dotyczących możliwości
wykorzystania lokalnych źródeł odnawialnych (energii wiatru, wody, geotermalnej,
słonecznej, biogazu i biomasy) na potrzeby gminy;
– dyslokacji uciążliwych źródeł zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego z
terenów zabudowanych, w tym szczególnie z centrum i śródmieścia miasta oraz
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
– ograniczenia uciążliwości źródeł emisji punktowej poprzez zastosowanie
technologii ograniczających emisję lub bezemisyjnych.
o Należy dążyć do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń ze źródeł liniowych, w tym
szczególnie ze szlaków komunikacji samochodowej (dróg klasy G i GP tj. DK 41, DW
405 i DW 407 oraz dróg powiatowych), poprzez:
– eliminację uciążliwego ruchu tranzytowego z terenów zabudowanych miasta
oraz wsi gminy;
– ograniczenie lub eliminację ruchu samochodowego ze ścisłego centrum
miasta Korfantów i wyznaczenie stref ruchu pieszego, także na terenach
usługowych wsi;
– obudowy szlaków komunikacji drogowej zielenią wielopiętrową, ze znacznym
udziałem zieleni zimozielonej.
o W planach miejscowych należy uwzględniać aspekt ekologiczny wprowadzania
nowoczesnych systemów grzewczych wykorzystujących paliwa ekologiczne (paliwo
gazowe, olej opałowy, energię elektryczną, energię odnawialną).
2.3. OCHRONA KLIMATU AKUSTYCZNEGO
Kierunki ochrony przed hałasem, w tym szczególnie przed jego ponadnormatywnymi
poziomami, uwzględniające istniejące na obszarze gminy zagrożenia, zmierzają do:
 poprawy standardów akustycznych na terenach chronionych, w tym szczególnie na
terenie miasta;
 poprawy standardów i higieny życia mieszkańców gminy.
1) Należy dążyć do ochrony obszarów potencjalnie ZAGROŻONYCH HAŁASEM,

położonych w zasięgu potencjalnych ponadnormatywnych poziomów hałasu:
o od źródeł liniowych:
– od dróg o SDR = 5-10 tys. pojazdów/dobę (DK 41 – o szerokości min. 50 m po
obu stronach jezdni drogi klasy G (główna);
– od dróg o SDR < 5 tys. pojazdów na dobę – o szerokości 20 m po obu stronach
jezdni drogi klasy G (główna) lub Z (zbiorcza);
o od źródeł obszarowych:
– od terenów zabudowy produkcyjnej, głównie w mieście Korfantów i we wsi
Włostowa – 50 m wokół ich granic;
– od planowanych urządzeń elektrowni wiatrowych – min. 500 m do istniejącej,
zwartej zabudowy wsi, w tym szczególnie od istniejących i planowanych terenów
zabudowy mieszkaniowej.
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 KIERUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEJ:
o Należy sporządzić program ochrony przed hałasem dla obszaru gminy i wskazać
tereny zagrożone hałasem w stopniu silnym, w celu wyłączenia ich z zabudowy lub
ograniczenia pobytu ludzi.
o Należy dążyć do eliminacji lub minimalizacji zagrożeń i uciążliwości hałasu oraz
wibracji, szczególnie na terenach chronionych na podstawie przepisów odrębnych,
poprzez:
– ograniczenie natężenia ruchu samochodowego, w szczególności ruchu ciężkiego
i tranzytowego, w obrębie terenów zabudowanych miasta Korfantów oraz terenów
zabudowanych wsi;
– wprowadzanie ograniczeń prędkości komunikacyjnej na drogach lokalnych i
dojazdowych na terenach zespołów mieszkaniowych;
– dokonanie przekształceń funkcjonalnych budynków mieszkalnych położonych w
pasie od 20 m do 80 m od dróg klasy G i GP, na funkcje bardziej odporne na
uciążliwości hałasem (usługi), lub stosowanie rozwiązań technicznych,
zapewniających ochronę przed hałasem i wibracjami;
– zagospodarowania terenów narażonych na uciążliwości hałasem w sposób
minimalizujący zasięg i wpływ negatywnego oddziaływania poprzez stosowanie
mi. barier akustycznych (zieleni izolacyjnej lub ekranów akustycznych);
– unikanie lokalizacji obiektów chronionych przed hałasem na obszarze potencjalnie
zagrożonych hałasem ponadnormatywnym.
o Urządzenia elektrowni wiatrowych należy sytuować w odległościach zapewniających
ochronę przed hałasem, w tym także ochronę przed infradźwiękami, terenów
istniejącej i planowanej zabudowy mieszkaniowej.
o Na terenach zieleni parkowej, w tym szczególnie na obszarze miasta, należy dążyć
do zapewnienia poziomów hałasu jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych poza
miastem, określonych w przepisach odrębnych.
o W planach miejscowych na terenach potencjalne zagrożonych ponadnormatywnymi
poziomami hałasu postuluje się:
– wyznaczanie stref wolnych od zabudowy chronionej (mieszkaniowej, szkół,
przedszkoli itp.);
– w strefach wolnych od zabudowy wprowadzenie zapisów lokalizujących ekrany
przeciwakustyczne, pasy zieleni izolacyjnej.
2.4. OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM ELEKTROMAGNETYCZNYM
Na obszarze gminy KORFANTÓW zagrożenia promieniowaniem elektromagnetycznym są
niewielkie. Należy zapewnić ochronę przed występującym na obszarze gminy
promieniowaniem niejonizującym oraz dążyć do ograniczenia tych zagrożeń.
1) Wskazuje się tereny potencjalnie zagrożone NIEJONIZUJĄCYM PROMIENIOWANIEM
ELEKTROMAGNETYCZNYM, obejmujące obszar potencjalnego oddziaływania:
napowietrznych linii elektroenergetycznych 110 kV oraz GPZ Ścinawa;
o od urządzeń radiokomunikacyjnych, w tym szczególnie od stacji bazowych telefonii
komórkowej;
o planowanych urządzeń elektrowni wiatrowych.
 KIERUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEJ:
o Należy:
– wykluczyć z zabudowy obszar potencjalnego oddziaływania napowietrznej linii
elektroenergetycznej położony zasięgu 20m od osi linii 110kV (łącznie 40m);
– zapewnić adaptację istniejących stacji bazowych telefonii komórkowej dla
sytuowania anten nowych operatorów na istniejących konstrukcjach;
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wykluczyć z zabudowy (istniejącej i planowanej) obszar potencjalnej emisji do
środowiska energii pola elektromagnetycznego od urządzeń elektrowni
wiatrowych.
o Należy dążyć do:
– lokalizacji nowych baz telefonii komórkowej poza granicami obszarów objętych
ochroną i projektowanych do ochrony ze względu na walory środowiska
przyrodniczego i kulturowego, obszarów o wysokich walorach krajobrazu oraz
obszarów ochrony ekspozycji (bliskiego i dalekiego widoku);
– do minimalizacji liczby miejsc lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej, w
tym także poprzez wykorzystanie istniejących stacji do montażu anten nowych
operatorów.
o W planach miejscowych należy nie dopuszczać do lokalizacji anten bazowych
telefonii komórkowej na obszarach o funkcjach chronionych (M1-5, U1-3 i Z1-3).
–

2.5. OBSZARY OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA ORAZ OCHRONA PRZED
POWAŻNYMI AWARIAMI PRZEMYSŁOWYMI
W celu zmniejszenia zagrożeń dla zdrowia i życia mieszkańców gminy oraz zapewnienia ich
bezpieczeństwa w sytuacjach awaryjnych wskazuje się obszary, na których potencjalnie
mogą wystąpić poważne awarie (tzn. zdarzenia, w szczególności emisja, pożar lub
eksplozja, powstająca w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w
których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do
natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska, lub też
powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem), w tym poważne awarie przemysłowe.
1) Wskazuje się obszary potencjalnie zagrożone POWAŻNYMI AWARIAMI, obejmujące:

o szlaki komunikacyjne:
– drogi, w tym szczególnie droga krajowa DK 41 oraz drogi wojewódzkie DW
405 i DW 407;
– gazociąg wysokoprężny Nysa – Prudnik (DN 200 PN 4,0 MPa) oraz
gazociągi średniego ciśnienia;
o zespoły zabudowy produkcyjnej (P1) oraz koncentracji różnorodnych form
aktywności gospodarczej (P2).
 KIERUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEJ:
o Należy dążyć do eliminacji lokalizacji obiektów, w których może przebywać duża
grupa ludzi, w sąsiedztwie zakładów zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej
awarii przemysłowej.
o Należy dążyć do:
– ustalenia dopuszczalnych tras przewozu ładunków niebezpiecznych przez obszar
gminy, w tym szczególnie na terenie miasta Korfantów, w celu skrócenia tras i
czasu przewozu;
– określenia miejsc postoju pojazdów wożących ładunki niebezpieczne poza
obszarami zabudowanymi miasta i wsi;
– opracowania planu skutecznej reakcji w sytuacji wypadku z wyciekiem substancji
niebezpiecznych, aby zapobiec przedostawaniu się substancji do środowiska.
o W strefie kontrolowanej gazociągów wysokiego i średniego ciśnienia należy stosować
obowiązujące przepisy odrębne określające odległości obiektów budowlanych od
sieci tzn.:
– rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 listopada 1995r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. z 1995r.
Nr 139, poz. 686) w stosunku do gazociągów istniejących;
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–

rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. Nr 97, poz. 1055)
dla gazociągów nowych (istniejących i zmodernizowanych).

2) Na obszarze gminy Korfantów nie ustanowiono obszarów ograniczonego użytkowania
dla żadnego z przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Na
obszarze gminy należy dążyć do wykluczenia lokalizacji przedsięwzięć, dla których
utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania będzie wymagane, z wyłączeniem
komunikacji i sieci infrastruktury technicznej.
3. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW I DÓBR KULTURY
WSPÓŁCZESNEJ
3.1. OBSZARY I OBIEKTY OBJĘTE OCHRONĄ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Zapewnienie nienaruszalności i odnowa szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego
wpisanego w przestrzeń gminy Korfantów, na które składa się dziedzictwo archeologiczne,
historycznie ukształtowane zespoły ruralistyczne, dzieła architektury i budownictwa, obiekty
techniki i zespoły zieleni, a także historia i tradycja uznaje się za jedno z najważniejszych
zadań polityki przestrzennej gminy. Celem polityki przestrzennej jest :
– ochrona, zachowanie i rewaloryzacja dziedzictwa kulturowego, świadczącego o
historycznej oraz wielokulturowej tożsamości, wpisanej w przestrzeń gminy;
– kształtowanie patriotycznych postaw jej mieszkańców;
– wykorzystanie zasobów i walorów dziedzictwa kulturowego dla rozwoju społecznego
oraz gospodarczego gminy, w tym szczególnie rozwoju turystyki i wypoczynku.
1) Na obszarze gminy Korfantów ustala się system ochrony walorów dziedzictwa
kulturowego obejmujący:
o strefę W, ścisłej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej;
o strefę OW, obserwacji archeologicznej;
o ochronę stanowisk archeologicznych;
o strefę A, ścisłej ochrony konserwatorskiej;
o strefę B, ochrony konserwatorskiej;
o strefę ochrony jednolitych cech zabudowy;
o ochronę konserwatorską zieleni;
o ochronę zabytków nieruchomych i ruchomych.
2) Należy

objąć
STREFĄ
W,
ŚCISŁEJ
OCHRONY
ARCHEOLOGICZNOKONSERWATORSKIEJ:
– obszar średniowiecznego układy urbanistycznego miasta Korfantów wraz z
zespołem zamkowym, w granicach ustanowionej strefy A,
ścisłej
ochrony
konserwatorskiej;
– zespół kościelny kościoła odpustowego „Na Szwedzkiej Górce”, w granicach
projektowanej strefy A, ścisłej ochrony konserwatorskiej;
– średniowieczne grodziska, usytuowane w mieście Korfantów oraz we wsi Przechód
i Puszyna, wraz z ich otoczeniem.
 KIERUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEJ (ZASADY OCHRONY):
o Na obszarze średniowiecznego układu urbanistycznego miasta Korfantów oraz
w zespole kościelnym kościoła odpustowego „Na Szwedzkiej Górce” należy dążyć
do poszukiwań, odsłonięcia pozostałości oraz w miarę możliwości ekspozycji
zabytków archeologicznych w miejscu ich odkrycia.
o Na terenie średniowiecznych grodzisk należy dążyć do zachowania ich w stanie
niezmienionym poprzez:
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– wprowadzenie całkowitego zakazu zabudowy w granicach strefy oraz jej
bliskiego otoczenia, dzielenia gruntów oraz użytkowania ornego gruntów
rolnych;
– eliminowanie prowadzenia wszelkiej działalności inżynierskiej, budowlanej i
innej związanej z pracami ziemnymi (np. kopania studni, melioracji, a także
niektórych prac polowych), które mogłyby naruszyć
zachowane relikty
archeologiczne, a także nie dopuszczenie do zadrzewienia lub zalesiania terenu,
oraz karczunku drzew;
– zachowanie układu topograficznego (tj. rzeźby terenu oraz obecności i
wzajemnego położenia obiektów i punktów charakterystycznych) w obrębie
strefy oraz jej bliskim otoczeniu;
– przeprowadzenie prac konserwatorskich i rewaloryzacyjnych, w tym
szczególnie na terenach grodzisk, w celu ich ekspozycji.
o W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego należy precyzyjnie
określić wielkość strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia służące realizacji pełnej
ochrony i ekspozycji zabytku archeologicznego. Postępowanie w granicach strefy
powinno każdorazowo uwzględniać szczegółowe wytyczne konserwatorskie oraz
uzyskanie pozwolenia na wykonywanie prac.
3) Należy dążyć do objęcia STREFĄ OW, OBSERWACJI ARCHEOLOGICZNEJ, obszarów
genetycznego osadnictwa gminy, obejmujących:
 tereny położone w obrębie ustanowionej strefy B, ochrony konserwatorskiej, dla
miasta Korfantów oraz w obrębie stref B, ochrony konserwatorskiej, projektowanej dla
wsi Ścinawa Mała – Ścinawa Nyska, Przydroże Małe i Przechód.
 KIERUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEJ (ZASADY OCHRONY):
o
Na terenach ustanowionej i projektowanych stref B, ochrony konserwatorskiej,
należy dążyć do poszukiwań, odsłonięcia pozostałości oraz w miarę możliwości
ekspozycji zabytków archeologicznych, w celu wykorzystania ich do rozwoju funkcji
turystyczno-rekreacyjnej gminy.
o
Należy dążyć do zapewnienia szczególnej ostrożności przy prowadzeniu
wszelkich robót ziemnych w strefach ochrony jednolitych cech zabudowy
utworzonych dla genetycznych układów ruralistycznych.
4) Należy objąć ochroną STANOWISKA ARCHEOLOGICZNE,

stanowiące obszary
potencjalnych miejsc archeologicznych badań ratowniczych, obejmujące:
– stanowiska archeologiczne (zgodnie z wykazem tabeli 26 niniejszego „Studium...”)
będące powierzchniową lub podziemną pozostałością egzystencji i działalności
człowieka, złożoną z nawarstwień kulturowych i znajdujących się w nich wytworów
bądź ich śladów (osady wielokulturowe i jednokulturowe, osady produkcyjne, oraz
ślady osadnictwa).
 KIERUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEJ (ZASADY OCHRONY):
o
Na terenach udokumentowanych stanowisk archeologicznych oraz w ich
otoczeniu należy:
–
zapewnić ochronę stanowiska archeologicznego przed zniszczeniem, a
także warunki umożliwiające dalsze prowadzenie prac archeologicznych;
–
wszelkie prace ziemne w obrębie stanowisk archeologicznych oraz ich
bliskim otoczeniu, w tym szczególnie związane z realizacją inwestycji, tworzeniem
nowych wybierzysk surowców mineralnych i wysypisk śmieci oraz inne prace
ziemne (za wyjątkiem prac polowych), a także zadrzewienie i zalesienie terenu
oraz karczunek drzew, prowadzić w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem
zabytków, zgodnie przepisami odrębnymi;
–
podjęcie ww. prac ziemnych poprzedzić badaniami ratowniczymi,
wyprzedzającymi proces przygotowania inwestycji, na zasadach określonych

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów
204
Autorska Pracownia Architektury i Urbanistyki A&U, Autor : mgr inż. arch. Maria Oleszczuk
__________________________________________________________________________________________

o

przepisami odrębnymi.
W przypadku odkrycia przedmiotu, co do którego istnieje podejrzenie, że jest on
zabytkiem archeologicznym, na pozostałym obszarze gminy, należy postępować
zgodnie z wymogami przepisów odrębnych.

5) Należy

zapewnić ochronę obszarów położonych w ustanowionych i projektowanych
STREFACH A, ŚCISŁEJ OCHRONY KONSERWATORSKIEJ, obejmujących:
– średniowieczny układ urbanistyczny miasta KORFANTÓW wraz z zespołem
zamkowym (ustanowiona);
– zespół kościelny kościoła odpustowego „Na Szwedzkiej Górce” (projektowana).
 KIERUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEJ (ZASADY OCHRONY):
o Należy dążyć do rozszerzenia granic strefy A, ścisłej ochrony konserwatorskiej,
na obszarze miasta Korfantów o przyległy do zespołu zamkowego teren parku
krajobrazowego oraz o tereny nasycone dużą liczbą obiektów zabytkowych.
o Na obszarze strefy obowiązuje priorytet działań konserwatorskich nad innymi
działaniami, w tym należy:
– restaurować i rewaloryzować historyczny układ urbanistyczny i zabudowę, w
tym szczególnie historyczny układ ulic i placów, przekroje ulic, linie zabudowy,
wysokości budynków, wystrój architektoniczny wewnętrzny i zewnętrzny obiektów
oraz zabytkowe elementy konstrukcji budynków;
– stosować metody i techniki przekształceń,
modernizacji,
adaptacji,
rewaloryzacji i konserwacji obiektów kubaturowych o niskim
standardzie
technicznym i użytkowym, zmierzające do utrzymania istniejącego stanu
zagospodarowania przestrzennego w granicach układu chronionego;
– chronić obszar przed lokalizacją obiektów typowych i wolnostojących oraz
nośników reklamowych.
o W granicach strefy A, ścisłej ochrony konserwatorskiej średniowiecznego układu
urbanistycznego miasta Korfantów należy dążyć do:
– eliminacji ponadlokalnego, tranzytowego ruchu samochodowego;
– eliminacji istniejących rodzajów użytkowania terenów oraz obiektów, o
funkcjach konfliktowych lub stanowiących zagrożenie dla dziedzictwa kulturowego
i naruszających jego walory kulturowe,
w tym szczególnie zakładów
produkcyjnych i terenów magazynowo-składowych;
– porządkowania i uzupełniania układu urbanistycznego miasta zgodnie z
tradycyjną funkcją, formą architektoniczną i kompozycyjną obszaru.
o W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego należy określić:
– przedmiot oraz zakres ochrony w strefie;
– listę obiektów objętych ochroną konserwatorską;
–
zakaz lokalizacji obiektów typowych i wolnostojących oraz nośników
reklamowych;
– przebieg ścieżek dydaktycznych-kulturowych oraz wymogi rewitalizacji obiektów,
w celu wzmocnienia rozwoju turystycznego miasta i wsi.
6) Należy

zapewnić ochronę obszarów położonych w granicach ustanowionych i
projektowanej STREFY B, OCHRONY KONSERWATORSKIEJ, obejmującej:
o historyczne przedmieścia miasta Korfantów;
o zabytkowe zespoły ruralistyczne wsi gminy:
– ŚCINAWA MAŁA – ŚCINAWA NYSKA – o układzie ruralistycznym owalnicy,
rozwiniętej w układ urbanistyczny miasta lokacyjnego;
– PRZYDROŻE MAŁE – obejmującej zespół pałacowo-folwarczny wraz z parkiem i
przyległa zabudową wiejską o układzie ulicowym;
– PRZECHÓD - o układzie ruralistycznym ulicówki, położonej po obu stronach
doliny Ścinawy Niemodlińskiej.
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 KIERUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEJ (ZASADY OCHRONY):
o
Na obszarze strefy należy dążyć do:
– zachowania i odtworzenia historycznego układu przestrzennego, w tym
szczególnie do zachowania rozplanowania układu przestrzennego oraz jego
historycznych zespołów zabudowy i zieleni, a także twórczego korygowania i
kreowania struktury oraz zabudowy, w dostosowaniu do lokalnych cech układu
przestrzennego, walorów kulturowych i współczesnych potrzeb;
– ochrony cech przestrzennych zabudowy (gęstość zabudowy, sposób jej
sytuowania na parceli, linie zabudowy, gabaryty i wysokości, geometria dachu,
sposób sytuowania kalenicy, kształt i proporcje otworów okiennych, wystrój
architektoniczny);
– zachowania i przywrócenia do jak najlepszego stanu obiektów zabytkowych;
– rewaloryzacji parków krajobrazowych oraz zapewnienia ich ogólnej dostępności;
– zachowania w nowych realizacjach historycznych zasad zabudowy, typowych
dla poszczególnych elementów struktury przestrzennej.
o
Należy dążyć do:
– eliminacji istniejących rodzajów użytkowania terenów oraz obiektów, o
funkcjach stanowiących zagrożenie dla dziedzictwa kulturowego i naruszających
ich walory kulturowe;
– przywrócenia użytkowania budynkom zabytkowym obecnie nieużytkowanym,
w tym szczególnie przeznaczenie ich na cele związane z kulturą, oświatą,
rozrywką, rekreacją, zamieszkaniem zbiorowym lub agroturystyką, stosownie do
rangi obiektu.
o
Przed przystąpieniem do opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, dla terenów objętych strefą B ochrony konserwatorskiej, zaleca się
opracować szczegółowe wytyczne konserwatorskie, a uwzględniając ich wyniki
korygować przebieg granic strefy B oraz zakres ochrony.
o
W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego należy określić:
– przebieg granic strefy stosowanie do zachowanych walorów układu
przestrzennego oraz nasycenia obiektami zabytkowymi;
– przedmiot oraz zakres ochrony w strefie;
– listę obiektów objętych ochroną konserwatorską;
–
zakaz lokalizacji obiektów typowych i wolnostojących oraz nośników
reklamowych;
– przebieg ścieżek dydaktycznych-kulturowych oraz wymogi rewitalizacji obiektów,
w celu wzmocnienia rozwoju turystycznego miasta i wsi.
7) Należy dążyć do ochrony zabytkowych cech układów ruralistycznych oraz zabytkowych
elementów struktury przestrzennej gminy w granicach zachowanych strefy OCHRONY
JEDNOLITYCH CECH ZABUDOWY, obejmującej:
o
zachowane układy ruralistyczne wsi:
– RZYMKOWICE, w obrębie zabytkowego układu ruralistycznego ulicówki;
– KOZÓWKA, przysiółek Przechodu – w obrębie zabytkowego układu
ruralistycznego ulicówki;
– WĘŻA, w obrębie zabytkowego układu ruralistycznego owalnicy.
o
zachowane elementy struktury przestrzennej:
– MYSZOWICE – zespół zabudowy folwarczno-dworskiej z pozostałościami parku;
– NIESIEBĘDOWICE – pozostałości zespołu folwarcznego z parkiem oraz przyległą
zabudową robotniczą;
– PRZYDROŻE WIELKIE – zespół dworsko-parkowy;
– WŁODARY – zespół zabudowy dworsko-folwarcznej z pozostałościami parku.
 KIERUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEJ (ZASADY OCHRONY):
o
Na obszarze zabytkowych układów ruralistycznych należy dążyć do:
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ochrony zasadniczych elementów rozplanowania, kompozycji oraz cech
przestrzennych zabudowy (linie zabudowy, gęstość zabudowy, sposób jej
sytuowania, gabaryty, geometria dachu, kształt i proporcje otworów okiennych,
wystrój architektoniczny elewacji), a także zachowania dominant przestrzennych
oraz zabytkowych elementów małej architektury (kapliczki, ogrodzenia, mury,
bramy, furty);
–
zachowania i rewaloryzacji obiektów zabytkowych,
w tym szczególnie
wpisanych do rejestru zabytków;
–
dostosowania
zagospodarowania
przestrzennego
i
rozwiązań
architektonicznych nowych obiektów budowlanych do cech przestrzennych
układu i obiektów zabytkowych, w celu zapewnienia harmonijnego współistnienia
elementów zabudowy historycznej i współczesnej;
–
podniesienia walorów użytkowych i estetycznych przestrzeni publicznych.
o W obrębie zabytkowego układu ruralistycznego wsi WĘŻA należy dążyć do
przywrócenia funkcji społecznych w obrębie dawnego „nawsia” poprzez zwiększenie
udziału przestrzeni i zieleni ogólnodostępnej oraz usług.
o Na obszarach zabytkowych zespołów zabudowy należy dążyć do:
– zachowania czytelności historycznego układu zespołu zabudowy, cech
zabudowy oraz zagospodarowania terenu;
– wprowadzenia nowej zabudowy bez naruszania spójności kompozycyjnej i
przestrzennej zespołu zabudowy.
o W planach miejscowych należy określić:
– przedmiot ochrony w strefie;
– listę obiektów objętych ochroną konserwatorską.
–

8) Należy dążyć do OCHRONY KONSERWATORSKIEJ ZIELENI zabytkowych parków,

obejmujących:
– park krajobrazowy w zespole zamkowym w mieście KORFANTÓW, w zespole
pałacowym we wsi PRZYDROŻE MAŁE, w zespole dworskim w PRZYDROŻU
WIELKIM;
– park w zespole dworskim w MYSZOWICACH oraz pozostałości parku z zespole
folwarcznym we WŁODARACH.
 KIERUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEJ (ZASADY OCHRONY):
o Na obszarze zabytkowych parków obowiązuje priorytet działań konserwatorskich
nad innymi działaniami, w tym szczególnie obowiązek ochrony, konserwacji i
rewaloryzacji układu zieleni. Należy:
– utrzymać pierwotną funkcję terenu, bez możliwości wprowadzenia funkcji
degradujących zieleń i kompozycję przestrzenną, także w bezpośrednim
sąsiedztwie terenu parku;
– zapewnić ochronę i rewaloryzację założenia przestrzennego parku;
– zachować walory dendrologiczne, kulturowe i krajobrazowe, a także
odmienność, oryginalność i tożsamość miejsca.
o W miejscowych planach określić:
– przedmiot ochrony strefie;
– zakaz dokonywania wtórnych podziałów terenu oraz sytuowania nośników
reklamowych.
9) Należy dążyć do ochrony ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH i RUCHOMYCH, ujętych w

wojewódzkim rejestrze zabytków architektury oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków
(zgodnie z tabelą 27, tabelą 28 i tabelą 29 w niniejszym studium), w tym także objętych
ochroną w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
 KIERUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEJ (ZASADY OCHRONY):
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o Należy dążyć do rewaloryzacji zabytków wpisanych do rejestru zabytków
województwa opolskiego w celu ich ekspozycji oraz wzmocnienia rozwoju
turystycznego miasta i wsi.
o Należy dążyć do:
– aktualizacji i weryfikacji listy obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków w
celu wskazania obiektów, które powinny zostać objęte ochroną konserwatorską
poprzez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz określenie
zakresu ochrony konserwatorskiej stosowanie do rzeczywistej ich wartości
kulturowej, w tym szczególnie dążyć do wykluczenia ochrony obiektów, które
utraciły wartość naukową, dydaktyczną, artystyczną, architektoniczną i kulturową
na skutek przebudowy, rozbudowy lub modernizacji, czy też zostały wyburzone;
– weryfikacji i aktualizacji gminnej ewidencji zabytków pod kątem uzyskania
pożądanych wysokich walorów kulturowych miasta oraz wsi preferowanych do
rozwoju funkcji rekreacyjno-turystycznej;
– zachowania i rewaloryzacji obiektów wskazanych do ochrony w zweryfikowanej
gminnej ewidencji zabytków, w tym szczególnie w mieście oraz we wsiach o
funkcji rekreacyjno-turystycznej;
– przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym z braku użytkowania zabytku, lub
użytkowania go w sposób naruszający zasady opieki nad zabytkami, lub nie
odpowiadający jego wartości kulturowej;
– wprowadzenia zabytków do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, zapewniającego faktyczną ich prawną ochronę.
o Należy zachować zabytkowe krzyże pokutne w Korfantowie i Rynarcicach w ich
naturalnym otoczeniu.
3.2. OCHRONA DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ
Na obszarze gminy Korfantów nie wskazuje się obiektów kultury współczesnej objętych
ochroną prawną jako dobra kultury współczesnej, ponieważ takie nie występują.
3.3. OCHRONA KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
W celu ochrony jednego z najważniejszych składników dziedzictwa kulturowego, jakim jest
krajobraz kulturowy, stanowiący najistotniejszy czynnik kształtowania tożsamości
mieszkańców i identyfikacji z miejscem zamieszkania, wskazuje się obszary szczególnej
ochrony krajobrazu kulturowego.
1) Należy dążyć do OCHRONY ZABYTKOWEGO

KRAJOBRAZU OSADNICZEGO, w
granicach:
o strefy A, ścisłej ochrony konserwatorskiej;
o strefy B, ochrony konserwatorskiej.
 KIERUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEJ (ZASADY OCHRONY):
o Należy zapewnić:
– utrzymanie indywidualnych cech krajobrazu kulturowego;
– eksponowanie, w obrębie obszaru, historycznych dominant architektonicznych
(kościołów, zamków, ratuszy itp.);
– konsekwentne przekształcanie lub likwidację elementów dysharmonijnych w
zagospodarowaniu
przestrzennym,
w
tym
szczególnie
obiektów
wielkogabarytowych, agresywnych krajobrazowo oraz innych, niedostosowanych
do skali i wyglądu otoczenia;
– rezygnację z rutynizacji poczynań planistyczno - przestrzennych oraz
architektonicznych w stosunku do zagospodarowania terenów.
o W planach miejscowych należy wprowadzać ustalenia, także w zakresie
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warunków zabudowy i zagospodarowania terenów, zapewniające ochronę i
podnoszenie walorów krajobrazu kulturowego.
2) Należy dążyć do ochrony STREF OCHRONY EKSPOZYCJI cennych panoram

(widoków) i punktów widokowych. Na obszarze gminy za cenny uznaje się
eksponowanych widok na:
o panoramę GÓR OPAWSKICH z drogi krajowej DK 41, z drogi powiatowej DP 1205
o oraz z ciągu drogi DP 1530 O – DP 1556 O;
o panoramę zespołu kościoła odpustowego „Na Szwedzkiej Górce” z drogi powiatowej
1527 O oraz dróg gminnych DG 106613 O i DG 106614 O;
o wsi Rynarcice z drogi wojewódzkiej DW 407;
o wsi Włodary z drogi wojewódzkiej DW 407;
o wsi Rzymkowice z drogi powiatowej DP 1524 O.
 KIERUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEJ (ZASADY OCHRONY):
o
Należy :
– dążyć do zachowania lokalnych cech ukształtowania i pokrycia oraz
użytkowania (dominującego - rolniczego) i zagospodarowania obszaru, zawartego
pomiędzy ciągiem widokowym lub punktem widokowym, a oglądaną panoramą lub
obiektem;
– obszar wykluczyć z
lokalizacji obiektów budowlanych wysokich i
wysokościowych oraz mogących przesłonić lub zakłócić odbiór widoku (np.
elektrowni wiatrowych, wież telefonii komórkowej, instalacji w gospodarstwach
rolnych, linii energetycznych wysokich napięć, taśmociągów i innych instalacji,
obiektów lub urządzeń o wysokości > 12m);
– zabudowę położoną w polu widoku kształtować harmonijnie;
– zapewnić ochronę punktu widokowego przed zabudową.
o W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego należy:
– określić lokalne zasady zagospodarowania obszaru, zapewniające ochronę
ekspozycji panoramy oraz punktu i ciągu widokowego;
– dążyć do ochrony i kształtowania innych cennych, lokalnych panoram i
widoków, w tym szczególnie zabytkowego układu urbanistycznego miasta
Korfantów oraz wsi Ścinawa Mała, Ścinawa Nyska, Przydroże Małe i Przechód, w
sposób zapewniających ich wykorzystanie w rozwoju turystyki i rekreacji w skali
ponadlokalnej.
3) Postuluje się utworzenie PARKU KULTUROWEGO jako wielkoobszarowej formy

ochrony krajobrazu kulturowego o znaczeniu regionalnym, obejmującego zabytkowy:
o KRAJOBRAZ OSADNICZY RELIKTÓW PUSZCZY ODRZAŃSKIEJ – BORY
NIEMODLIŃSKIE obejmujący
północna część obszaru gminy
(grunty wsi
Rzymkowice, Borek , Kuźnica Ligocka i Przechód.
 KIERUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEJ:
o Należy dążyć do ostatecznego sprecyzowania granic i struktury przestrzennej
obszaru postulowanego do ochrony w skali przyległych (zainteresowanych) gmin na
podstawie opracowań obejmujących szczegółową identyfikację reprezentatywnych i
charakterystycznych cech krajobrazu, jego stanu i walorów, w powiązaniu z
uwarunkowaniami przyrodniczymi, umożliwiających ocenę potrzeby i kosztów
utworzenia parku kulturowego.
o Do czasu ustanowienia parku należy stosować zasady ochrony i kształtowania
przyrody, dóbr kultury i krajobrazu, określone w niniejszym studium.
_____________________________ KONIEC ___________________________________
AUTOR :mgr inż. arch. Maria Oleszczuk
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Przy
sporządzeniu
niniejszego
„Studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania miasta i gminy Korfantów” wykorzystano :
 Opracowanie
ekofizjograficzne
gminy
Korfantów
do
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego, grudzień 2002 r. autorzy : dr Krzysztof Badora, dr
Arkadiusz Nowak, dr Krzysztof Spałek i mgr Maciej Wyszyński
 Aktualizacja opracowania ekofizjograficznego terenu gminy Korfantów - 2009r., autorzy :
dr Krzysztof Badora i mgr Krystyna Badora
 Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Korfantów, czerwiec 2003 autorzy : dr Krzysztof Badora,
dr Arkadiusz Nowak
 Gminna Ewidencja Zabytków
 Gminny Program Opieki nad zabytkami na lata 2007-2011 gminy Korfantów, 2007,
autor : Żaneta Widlarz
 Strategia rozwoju gminy Korfantów, uchwaloną przez Radę Miejską w dniu 12.12.2001r.
(uchwała nr XXXV/207/2001), zmieniona uchwałą Rady Miejskiej nr XL/257/05 z dnia
30.12.2005r.
 Plan rozwoju lokalnego gminy Korfantów opracowany w 2005r. na lata 2005 – 2006,
przyjęty uchwałą nr XXX/195/05 Rady Miejskiej w Korfantowie w dniu 3.03.2005r.,
 Plan rozwoju miejscowości Korfantów na lata 2005-2006 i 2007 - 2013 przyjęty Uchwałą
Nr XXXI/204/05 Rady Miejskiej w Korfantowie w dniu 30.03.2005r.,
 Program ochrony środowiska dla gminy Korfantów na lata 2004 – 2015, przyjęty uchwałą
nr XXI/152/04 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 czerwca 2004r.,
 Plan gospodarki odpadami dla gminy Korfantów na lata 2004 – 2015, przyjęty uchwałą nr
XXI/152/04 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 czerwca 2004r.,
 Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2004 –
2006 przyjęty uchwałą nr XVI/121/03 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 grudnia
2003r.,
 Program gospodarki ściekami na terenie gminy Korfantów, przyjęty uchwałą nr
XXXIII/212/05 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 maja 2005r.,
 Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy
Korfantów, przyjęte uchwałą nr XXXII/209/05 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27
kwietnia 2005r.,
 „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Korfantów” zatwierdzonego uchwałą Nr XVI/115/2000 Rady Miejskiej w Korfantowie z
dnia 29 lutego 2000 roku.
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