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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 Lubrza sporządziła i 
zatwierdziła  uchwałą  Nr  XV/132/2000 Rady Gminy w Lubrzy  z  dnia  29 czerwca  2000r.  „Studium 
uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza”.  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 Gminy w Lubrzy, po dokonaniu oceny  aktualności studium, podjęła uchwałę Nr XIII/95/08 z dnia 
30 kwietnia  2008 roku  w sprawie przystąpienia  do sporządzenia  zmiany  studium uwarunkowań i  
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza.  

Zgodnie z ww. uchwałą i oceną aktualności studium zmiana studium obejmuje:
1) aktualizację i uzupełnienie o uwarunkowania rozwoju obszaru gminy w zakresie określonym w art. 

10 ust. 1 oraz weryfikację i uzupełnienie ustaleń kierunków zagospodarowania przestrzennego w 
zakresie  określonym  w  art.  10  ust.  2  ustawy  z  dnia  27  marca  2003r.   o  planowaniu  i  
zagospodarowaniu  przestrzennym  (Dz.U.80.717  ze  zm.),  z  uwzględnieniem  wyników  oceny 
aktualności studium; 

2) doprowadzenia do spójności studium z:
a) strategią ekorozwoju rozwoju gminy Lubrza, przyjętą uchwałą Nr VI/45/99 Rady Gminy Lubrza 

z dnia 26 marca 1999r.,
b) program  gospodarczym  gminy  Lubrza,  przyjętym  uchwałą  Nr  XXXII/254/02  Rady  Gminy 

Lubrza  z dnia 27 września 2002r.,
c) programem ochrony środowiska dla Gminy Lubrza na  lata 2004-2007 z perspektywą do roku 

2011 oraz  planem gospodarki odpadami na lata 2004 – 2007 z perspektywą do roku 2011”, 
zatwierdzonym uchwałą Nr XXI/178/05 z dnia 29 czerwca 2005r., 

d) zintegrowaną strategią rozwoju obszarów wiejskich gmin: Biała, Głogówek, Lubrza i Walce, 
zatwierdzonym uchwałą Nr XXI/178/05 z dnia 27 czerwca 2006 r., 

e) wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Lubrza 
na  lata  2005  –  2009, przyjętym  uchwałą  Nr  XVI/139/04 Rady  Gminy  Lubrza   z  dnia  24 
listopada 2004r., 

f) planem ograniczenia skutków powodzi i profilaktyki powodziowej w gminie Lubrza, przyjętym 
uchwałą Nr XXIV/203/01 Rady Gminy Lubrza  z dnia 28 września 2001r., 

g) planem odnowy miejscowości Nowy Browiniec, przyjętym uchwałą Nr  XI/79/08 Rady Gminy 
Lubrza  z dnia 28 lutego 2008r., 

h) planem odnowy miejscowości Olszynka, przyjętym uchwałą Nr XI/80/08 Rady Gminy Lubrza 
z dnia 28 lutego 2008r., 

i) planem odnowy miejscowości Prężynka, przyjętym uchwałą Nr XI/81/08 Rady Gminy Lubrza 
z dnia 28 lutego 2008r., 

j) planem odnowy miejscowości Słoków, przyjętym uchwałą Nr XI/82/08 Rady Gminy Lubrza  z 
dnia 28 lutego 2008r., 

k) planem  odnowy  miejscowości  Krzyżkowice,  przyjętym  uchwałą  Nr  XI/83/08 Rady  Gminy 
Lubrza  z dnia 28 lutego 2008r., 

l) planem odnowy miejscowości Skrzypiec, przyjętym uchwałą Nr XII/88/08 Rady Gminy Lubrza 
z dnia 28 marca 2008r., 

m) planem odnowy miejscowości Lubrza, przyjętym uchwałą Nr XIII/97/08 Rady Gminy Lubrza  z 
dnia 30 kwietnia 2008r., 

n) uchwałą Nr 374/2003 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 19 maja 2003r.  w sprawie 
wykazu   gminnych dróg publicznych na terenie województwa opolskiego  oraz uchwałą 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,

o) obowiązującymi na obszarze gminy planami miejscowymi; 
3) doprowadzenie do zgodności ustaleń studium z wymogami obowiązujących ustaw i ich przepisów 

wykonawczych,  w  tym  szczególnie  dostosowanie  formy  zmiany  studium  do  wymogów 
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rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  28 kwietnia  2004  r.  w sprawie  zakresu  projektu 
studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  (Dz.U.
2004.118.1233).

W niniejszej  zmianie  studium,  zgodnie  z  art.  9  ust.  2  ustawy  o planowaniu  i  zagospodarowaniu 
przestrzennym,  uwzględnia  się  także  zasady  określone  w  koncepcji  przestrzennego 
zagospodarowania  kraju  oraz  ustalenia  strategii  rozwoju  i  zagospodarowania  przestrzennego 
województwa. Jednocześnie zgodnie z art.  1 ww. ustawy oraz art.  71 ustawy z dnia  27 kwietnia 
2001r.  Prawo ochrony środowiska  (j.t.Dz.U.2008.25.150) określając kierunki polityki przestrzennej 
gminy, za podstawę przyjęto ład przestrzenny i rozwój zrównoważony. Przez rozwój zrównoważony 
należy rozumieć taki rozwój społeczno-gospodarczy, 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, jak i 
przyszłych pokoleń.

Zakres  merytoryczny  studium  określa   art.  10  ustawy  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu 
przestrzennym  (Dz.U.2003.80.717 ze  zm.). Zakres problematyki,  którą  uwzględniono w niniejszej 
zmianie studium  określają ponadto następujące akty prawne:
–  art. 18 i 19 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.

2003.162.1568 ze zm.), 
–  art. 71 i 72 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (j.t.Dz.U.2008.25.150), 
–  art. 3  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.  o ochronie przyrody (Dz.U.92.880 ze zm.),
– art. 84 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (j.t.Dz.U.2005.239.2019 ze zm.),
– art. 35  ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (j.t.Dz.U.2007.19.115 ze zm.),
– art.14 ust. 3 oraz art. 20 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (j.t.Dz.U.2005.45. 435 ze zm.), 
– art. 48 i 53 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze (j.t.Dz.U.2005.228.1947 ze 

zm.).

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. Potwierdza to art. 9 ust. 5 ww. 
ustawy, który mówi że (cyt.) „Studium nie jest aktem prawa miejscowego”.  Przyjętą w studium politykę 
przestrzenną  samorząd  gminy  realizuje  poprzez  działania  administracji  samorządowej,  przy 
zastosowaniu  powszechnie  obowiązujących  przepisów  prawa  odrębnego  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 
Lubrza”  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 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  dziedzictwa  kulturowego  i  zabytków,  dóbr  kultury  współczesnej  oraz  krajobrazu 

kulturowego (rozdział 4) 
3) CZĘŚĆ II – obejmująca  kierunki zagospodarowania przestrzennego, zawierająca:
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a) ustalenia  ogólne  -   kierunki  zagospodarowania  przestrzennego  i  polityki  przestrzennej 
(rozdział 5), 

b) ustalenia strefowe - ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego i kulturowego  oraz 
krajobrazu  (rozdział 6). 

Integralną częścią zmiany studium jest  rysunek:
– nr 1 - Kierunki zagospodarowania przestrzennego w skali 1: 10 000

Po uchwaleniu zmiany studium przestaje obowiązywać  tekst i rysunek „Kierunki zagospodarowania 
przestrzennego”  pierwotnej wersji studium, zatwierdzonej uchwałą Nr XV/132/2000 Rady Gminy w 
Lubrzy z dnia 29 czerwca 2000r.

Zgodnie z art. 9 ust. 3  ustawy  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (zmianę) studium 
„sporządza się dla obszaru w granicach administracyjnych gminy” i jest ono jedynym dokumentem 
planistycznym  umożliwiającym zarządzanie  przestrzenią  w  oparciu  o  długookresowe,  strategiczne 
planowanie  rozwoju przestrzennego jej  obszaru.

4. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY LUBRZA

Gmina Lubrza położona jest w południowej części województwa opolskiego i znajduje się w strefie 
bezpośredniego oddziaływania miasta Prudnik, które pełni rolę regionalnego ośrodka przemysłowego i 
administracyjnego, skupiającego ponadlokalne urządzenia usługowe i miejsca pracy. Bliskie położenie 
27  tysięcznego  miasta,  stanowiącego   miejsce  zaspokajania  podstawowych  potrzeb   większości 
mieszkańców  gminy  Lubrza,  oraz  dobre  powiązania  komunikacyjne,  decydują  o  licznych 
powiązaniach  społecznych,  administracyjnych  i  gospodarczych  pomiędzy  tymi  dwoma  gminami. 
Ośrodek administracji wojewódzkiej, miasto Opole,  oddalony jest o około 50 km.  

Obszar  gminy graniczy  od zachodu z gminą miejsko-wiejską  Prudnik,  od północy gminą miejsko-
wiejską  Biała,  a od wschodu z gminą  miejsko-wiejską  Głogówek.  Południowa granica gminy jest 
jednoczenie granicą państwa z Republiką Czeską.  W skład gminy wchodzi  11 sołectw: Dytmarów, 
Jasiona,  Krzyżkowice,  Laskowice,  Lubrza,  Nowy  Browiniec,  Olszynka,  Prężynka   (z  przysiółkiem 
Dobroszewice), Skrzypiec, Słoków i Trzebina.

Powierzchnia  gminy  wynosi  8315  ha  (83  km2),  co  stanowi  ok.  1%  powierzchni  województwa 
opolskiego, a liczba jej mieszkańców na  koniec 2008 roku wynosiła  4482 osób. Gęstość zaludnienia 
gminy jest  niewielka i  wynosi  zaledwie 55 M/km2.  Tereny wiejskie  gminy generalnie są obszarem 
odpływu ludności.

Gmina Lubrza położona jest  na pograniczu dwóch krain geograficznych: Niziny Śląskiej i Sudetów 
Wschodnich,  które  zapewniają   jej  urozmaicone  ukształtowanie  powierzchni  terenu oraz wysokie 
walory krajobrazu przyrodniczego.  Utworzony w 1988 roku Park Krajobrazowy GÓRY OPAWSKIE 
wraz jego otuliną obejmują południowo – zachodnią część obszaru  gminy,   charakteryzującej  się 
krajobrazem  wyżynnym i górskim.

Gmina charakteryzuje  się  ponadto  średnią  gęstością  sieci  wód  powierzchniowych,  którą  głównie 
tworzy  rzeka Prudnik i jej dopływy: Potok Trzebinecki (z dopływem Potokiem Granicznym) i rzeka 
Lubrzanka, a także dopływy rzeki Osobłogi : rzeka Biała, Młyńska (Potok Browiniecki) i Młynówka. 

Podstawową  funkcją  gminy  jest  rolnictwo.  Jego  rozwojowi  sprzyjają  dobre  warunki  środowiska 
przyrodniczego. Użytki rolne stanowią 80,2% powierzchni gminy, lasy 9,72% a pozostałe grunty (w 
tym  zainwestowane)  10,08%. Wysokie  walory  środowiska  i  krajobrazu  przyrodniczego  stwarzają 
potencjalne możliwości   rozwoju turystyki  i  wypoczynku. Na obszarze gminy znajduje się przejście 
graniczne Trzebina – Bartultovice.  Położenie gminy w  krajowym systemie  komunikacji kolejowej i 
drogowej zapewnia jej dobre powiązania z terenami sąsiednimi oraz możliwości rozwoju urządzeń i 
obiektów obsługi  komunikacji i  ruchu turystycznego.

Przez  gminę  przebiegają  ważne  dla  województwa  szlaki  komunikacji  drogowej,  w  skład   których 
wchodzi droga wojewódzka DW 414 relacji Lubrza – Opole i DW 417 relacji Laskowice – Klisino oraz 
droga  krajowa   DK  40  relacji  Granica  Państwa  –  Głuchołazy  –  Prudnik  –  Kędzierzyn-Koźle  – 
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Pyskowice i DK 41 relacji Nysa – Prudnik – Trzebina – Granica Państwa, pełniące najistotniejszą rolę 
w jej powiązaniach komunikacyjnych. 

Wieś Lubrza znajduje się w odległości 48  kilometrów  od Opola, 7 km od Białej,  4 km od  Prudnika, 
18  km  od  Głogówka,  33  km od Krapkowic  oraz 30 od Nysy  i  ma zapewnione z  nimi  ścisłe 
powiązania  komunikacyjne.  Od węzła  transportowego skupiającego  połączenia  kolejowe,  drogowe 
oraz  wodne,  jakim  jest  Kędzierzyn-Koźle,  dzieli  ją  dystans  50  km.  Dostęp  do  autostrady  A4, 
wchodzącej  w  skład  paneuropejskiego  korytarza  transportowego  C-E30,  posiadającej  w  systemie 
drogowym kraju podstawowe znaczenie, zapewniają węzły autostradowe GOGOLIN i DĄBRÓWKA 
położone w odległości  (kolejno) około 30km i 31km od wsi Lubrza. 

Gmina  należy  do  Związku  Gmin  Śląska  Opolskiego,  Stowarzyszenia  Rozwoju  Gmin  Dorzecza 
Osobłogi oraz Euroregionu PRADZIAD.

Powiązania  zewnętrzne  gminy  Lubrza  obejmują  sferę   przyrodniczą,  kulturową,   społeczną, 
komunikacyjną  i  techniczną.  Najistotniejsze  jej   powiązania  zewnętrzne  wynikają  z  relacji 
przyrodniczych:
– południowa  i  centralna  jej  część,  cechująca  się  bardzo  dobrą  jakością  rolniczej  przestrzeni 

produkcyjnej, wyrażającą się dużym udziałem gleb chronionych klas I-III, 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, Korfantów i Głogówek;

– dolina  Prudnika,  stanowiąca  regionalny  korytarz  ekologiczny,  zapewnia  powiązania  gminy  z 
obszarem gminy Prudnik; 

– dolina Białej, stanowiąca na obszarze gminy lokalny korytarz ekologiczny, zapewnia powiązania 
gminy z obszarem gminy Lubrza, Strzeleczki  i  Krapkowice oraz ponadregionalnym korytarzem 
ekologicznym, jakim jest  dolina Odry; 

– PK Góry Opawskie – obszar o unikalnych w skali regionu walorach przyrodniczo-krajobrazowych 
obejmujący  południową  część  gminy,  zapewnia  powiązania  z  europejskim  systemem 
przyrodniczym. 

Ważną  rolę  w   rozwoju   obszaru  odgrywają   powiązania   komunikacyjne  i  infrastrukturalne  z 
sąsiednimi terenami.  Najważniejsze z nich zapewniają dogi krajowe DK40 i DK41, drogi wojewódzkie 
DW414  i  DW417,  państwowa  linia  kolejowa  nr  137  relacji   Legnica  –  Katowice,   linia 
elektroenergetyczna wysokiego napięcia   110kV relacji  Prudnik – Głubczyce,  gazociąg wysokiego 
ciśnienia Prudnik – Szonów,  a także przejście graniczne w Trzebinie.

Powiązania   społeczne wyrażają  się głównie w związkach gminy z rynkami pracy gmin sąsiednich 
(szczególnie miasta Prudnik i Opole,  w mniejszym stopniu Głogówka, Krapkowic i Nysy) oraz   w 
przebiegu  ruchu  turystycznego  do  Gór  Opawskich. 
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CZĘŚĆ I
STAN ZAGOSPODAROWANIA GMINY 
I  UWARUNKOWANIA  JEJ ROZWOJU
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ROZDZIAŁ 1
STRUKTURA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA

GMINY
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1.  UKSZTAŁTOWANIE FUNKCJONALNO – PRZESTRZENNE GMINY

1.1. STRUKTURA FUNKCJONALNA  I  OSADNICZA OBSZARU GMINY

Gmina Lubrza zaliczana jest do obszarów słabo zurbanizowanych, intensywnego   rozwoju   rolnictwa. 
Gminę tworzy 11 sołectw, w skład których wchodzi 12 jednostek osadniczych: sołectwo Dytmarów, 
Jasiona,  Krzyżkowice,  Laskowice,  Lubrza,  Nowy  Browiniec,  Olszynka,  Prężynka  z  przysiółkiem 
Dobroszewice oraz wieś Skrzypiec, Słoków i Trzebina.

W chwili obecnej wiodącą funkcją gminy LUBRZA jest rolnictwo, a uzupełniającą  funkcja usługowa 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 (w tym szczególnie a 
strefie nadgranicznej) i powiązań komunikacyjnych. Możliwości te zapewnia przede wszystkim rozwój 
funkcji z otoczenia rolnictwa na bazie:
– istniejącej bazy surowcowej; 
– pełnotowarowego przejścia granicznego w TRZEBINIE; 
– dogodnych  powiązań  komunikacyjnych  międzyregionalnymi  drogami  krajowymi  i  regionalnymi 

drogami wojewódzkimi oraz rejonów węzłów dróg DK40-41 i DK 40 z drogą wojewódzką DW 414 
oraz z drogą DW 417;  

– walorów Parku Krajobrazowego GÓRY OPAWSKIE; 
– planowanego zbiornika retencyjnego JASIONA lub poeksploatacyjnych zbiorników wodnych po 

złożach surowców naturalnych.

W strukturze osadniczej  gminy dominują wsie niewielkie, liczące do 300 mieszkańców. Tylko dwie 
wsie liczą  powyżej 800 mieszkańców. Struktura osadnicza wygląda następująco: 
– do 300  mieszkańców  - mają wsie  Słoków, Olszynka, Jasiona, Krzyżkowice i Laskowice;
– od 301 do 500 mieszkańców - liczy  Prężynka (z przysiółkiem Dobroszewice), Nowy Browiniec i 

Skrzypiec; 
– od 501 do 800 mieszkańców - ma Dytmarów;
– powyżej  800 mieszkańców - liczy  Trzebina i Lubrza.

Wieś Lubrza  jest największą  wsią gminy i pełni funkcję gminnego ośrodka usługowego. W 
strukturze osadniczej gminy poszczególne jednostki osadnicze gminy pełnią obecnie  następujące 
funkcje :
– DYTMARÓW – mieszkaniowa i rolnicza;
– JASIONA – rolnicza;
– KRZYŻKOWICE – mieszkaniowa  - rolnicza;
– LASKOWICE – rolnicza;
– LUBRZA – mieszkaniowo-usługowa i rolnicza;
– NOWY BROWINIEC -  mieszkaniowo – rolnicza;
– OLSZYNKA – mieszkaniowo-rolnicza;
– PRĘŻYNKA – rolnicza;
– SKRZYPIEC –  mieszkaniowo -  rolnicza;
– SŁOKÓW -  rolnicza;
– TRZEBINA  - mieszkaniowo- rolnicza.
 
1.2. LUDNOŚĆ GMINY 

Od lat  siedemdziesiątych  ubiegłego  wieku  liczba  ludności  gminy  systematycznie  spada  od  5600 
mieszkańców w 1970 roku, poprzez  5038 M w 1980 roku, 4912 M w 1990 roku,  4746 M w 2000 roku, 
do 4539 w  2006 roku.  

Wśród  11  wsi gminy tylko 1 wieś wykazała tendencję do wzrostu liczby ludności w latach 1989-2000 
- Krzyżkowice (wzrost o 3%).  W tym samym okresie stabilizację liczby ludności z niewielką tendencją 
do  spadku  (spadki  do  5%)  wykazywało  pięć  wsi   gminy  tj.  wieś   Lubrza,  Olszynka,  Prężynka, 
Dytmarów i Słoków.  Największy  spadek  (5-10% liczby mieszkańców) wystąpił we wsiach: Prężynka 
(spadek o 5,7%), Trzebina (o 7,8%), Jasiona (o 8,6%),  Nowy Browiniec (o 9,7%).  Jednocześnie dwie 
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wsie gminy: Skrzypiec (spadek o 13%) i Laskowice (spadek o 13,6%),  wykazywały w latach 1989–
2006  tendencję  do  stałego  spadku,  świadczącym  o  postępującym  procesie  depopulacji.  Procesy 
demograficzne  wskazują na stabilizację liczby ludności gminy z niewielką tendencją do spadku.   

TABELA 1
 Liczba ludności wsi gminy Lubrza w latach 1989 - 2008

l.p. wieś liczba ludności
1989 1997 2000 2008 prognoza 

2015
1 Dytmarów 570 560 572 546 570
2 Jasiona 269 269 266 246 230
3 Krzyżkowice 227 226 243 235 230
4 Laskowice 117 115 115 99 90
5 Lubrza 1013 1005 992 977 1000
6 Nowy Browiniec 509 483 487 460 450
7 Olszynka 314 324 305 302 290
8 Prężynka(z przysiółkiem Dobroszewice) 410 408 401 346 340
9 Skrzypiec 472 457 433 411 440
10 Słoków 95 98 94 91 90
11 Trzebina 859 828 838 792 790
12 OGÓŁEM 4855 4773 4746 4482 4500

  Źródło : Dane U.G. w Lubrzy  - opracowanie własne M.O.

Analizując  zmiany jakie zaszły  w liczbie  ludności  poszczególnych  wsi  gminy w latach 1989-2008, 
można zauważyć  tendencje do stałego spadku liczby ludności (depopulacji) tylko w 2 wsiach 
gminy  (SKRZYPIEC i  LASKOWICE).  W kolejnych czterech wsiach zaobserwować można spadek 
liczby ludności (5-10%) – PRĘŻYNKA, TRZEBINA, JASIONA i  NOWY BROWINIEC. Tendencję do 
stabilizacji  liczby  ludności  (z  tendencją  spadku  –  spadki  0-5%)  wykazuje  kolejnych   pięć  wsi   - 
LUBRZA, OLSZYNKA, PRĘŻYNKA, DYTMARÓW i TRZEBINA. Tylko jedna wieś na przestrzeni lat 
1989 – 2006 wykazała stałą tendencje do wzrostu – wieś  KRZYŻKOWICE.

Zgodnie z "Prognozą demograficzną do 2010 w przekroju miast  i  gmin"  Instytutu Śląskiego w Opolu 
(R. Rauziński, W. Drobek.  K.  Heffner) w okresie do 2015 roku zaludnienie gminy ulegnie  dalszej 
redukcji.  Liczba ludności gminy kształtować się będzie następująco :

                        2000 rok           -   4.750 osób (4.746);
                        2005 rok           -   4.600 osób;
                        2010 rok           -   4.500 osób;
                        2015 rok           -   4.500 osób.  

2. KLASY PRZEZNACZENIA TERENÓW

2.1. TERENY MIESZKANIOWE

2.1.1.  Zabudowa mieszkaniowa

A.  ZABUDOWA WIELORODZINNA
Zabudowa  mieszkaniowa  wielorodzinna  występuje  na  obszarze  gminy  w  postaci   pojedynczych 
budynków usytuowanych w zespołach zabudowy mieszkaniowej  jednorodzinnej lub usługowej   we 
wsiach:  Lubrza, Trzebina i Olszynka.

B. ZABUDOWA JEDNORODZINNA
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna występuje  na terenie  wszystkich wsi  gminy,  przy czym w 
wydzielonych  zespołach  o  jednorodnej  funkcji  jednorodzinnych  osiedli  mieszkaniowych  (typu 
miejskiego) koncentruje się głównie we wsiach położonych w zasięgu oddziaływania miasta Prudnik 
tzn.  w Lubrzy,  Dytmarowie,  Skrzypcu  i  Trzebinie,  a  mniejszym stopniu  Prężynce  i  Jasionie.   We 
wsiach położonych w obrębie Płaskowyżu Głubczyckiego niewielkie zespoły zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z reguły sytuowane na obrzeżu  kulturowych zespołów zabudowy zagrodowej,  głównie 
we wsi  Olszynka, Słoków, Laskowice i  Nowy Browiniec, a także w Krzyżkowicach.    
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W  obrębie  północnej  części  obszaru  gminy  najczęściej  spotykane  są  zespoły  zabudowy 
mieszkaniowej  jednorodzinnej  wymieszane  z  zabudową  zagrodową  (wsie  Prężynka,  Słoków, 
Olszynka, Laskowice i Nowy Browiniec, a także Krzyżkowice). Z kolei we wsiach pozostających pod 
silnym oddziaływaniem miasta Prudnik (Lubrza, Dytmarów, Skrzypiec i Trzebina w mniejszym stopniu 
Jasiona  i  Prężynka)  obserwuje  się  intensywny  proces  przekształcania  zabudowy  zagrodowej  na 
zabudowę  jednorodzinną.  Zabudowa  mieszkaniowa  jednorodzinna  przyjmuje  tu  formy  zabudowy 
wiejskiej  tzn. budynek mieszkalny przekształcony zostaje na jednorodzinny budynek mieszkalny, a z 
reguły  niewielkie  budynki  gospodarcze  wykorzystywane  są  na  garaże,  kuchnie  letnie  oraz  dla 
prowadzenia działalności gospodarczej. 

Na całym obszarze gminy dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formach budynków 
wolnostojących.  Rzadko  spotykamy  zabudowę  bliźniaczą,  a  zabudowa  szeregowa  i  atrialna  nie 
występuje. 

C. ZABUDOWA ZAGRODOWA
Zespoły zabudowy zagrodowej, generalnie w formach kulturowych, dominują we wsiach położonych w 
centralnej części gminy tzn. w Dytmarowie, Skrzypcu, Jasionie, Lubrzy i Laskowicach, a także  na 
południu gminy w Trzebinie.  W mniejszych  zespołach o jednorodnej  funkcji  zabudowa zagrodowa 
występuje  także  w  Nowym  Browińcu,  Prężynce  i  Olszynce.   Pojedyncze  zagrody,  w  zespołach 
zabudowy zagrodowej o znacznych walorach kulturowych, obecnie przekształcane są na zabudowę 
mieszkaniową  jednorodzinną  (tzw.  zabudowę  wiejską)  oraz  na  zabudowę  dla  prowadzenia 
różnorodnych form działalności  gospodarczej,  głównie składy,  magazyny,  handel hurtowy,  obsługę 
rolnictwa oraz bazy transportowe.  Często zmiana sposobu użytkowania wiąże się z wyburzaniem 
budynków, także budynków mieszkalnych, co w istotny sposób wpływa na  degradację zabytkowego 
układu ruralistycznego wsi.  W ostatnich latach procesy te nasilają się we wsi  Lubrza,  Dytmarów i 
Skrzypiec. 

2.1.2.  Standardy zamieszkiwania gminy

Wielkość zasobów  mieszkaniowych gminy Lubrza w 2006  roku była następująca: 
 liczba mieszkań – 1362 szt. 
 liczba izb – 6445 szt. 
 powierzchnia użytkowa mieszkań ogółem – 144 200 m2.

Zmiany w zasobach mieszkaniowych  gminy w latach 1985-2006 przedstawia  tabela  umieszczona 
poniżej. 

TABELA  2
GMINA  LUBRZA –– zmiany wielkości zasobów mieszkaniowych  w latach 1985 - 2006 

WSKAŹNIK 1985 1989 1997 2006
Ludność w mieszkaniach 5061 4855 4792 4539
Liczba mieszkań (szt.) 1273 1328 1332 1362
Liczba izb (szt.) 5569 5887 5912 6445
Powierzchnia użytkowa (m2) 115 700 128 500 129 100 144 200

Źródło: roczniki statystyczne woj. opolskiego - opracowanie  własne M.O.

Wg.   danych  statystycznych  w latach 1989-2006 na obszarze gminy  Lubrza, liczba  mieszkań, 
liczba  izb oraz powierzchnia użytkowa mieszkań ogółem zwiększyła się przy jednoczesnym spadku 
liczby ludności do poziomu 93% stanu z 1989 roku.

W  1985 roku na 1000 mieszkańców gminy przypadało 251 mieszkań.  Wraz ze  spadkiem liczby 
ludności  liczba  ich  wzrosła do  271mieszkań/1000M w 1992 roku, do 278 mieszkań/1000M  w  1997 
roku oraz do 300mieszkań /1000M w 2006r.   Zmiany  standardów  zamieszkiwania gminy Lubrza 
należy uznać za korzystne, co obrazuje poniższa tabela.
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TABELA  3
GMINA LUBRZA  –  zmiany standardów zamieszkiwania terenu w latach 1997 – 2006
ROK 1985 1989 1997 2006
Liczba osób/mieszkanie 3,98 3,66 3,60 3,29
Liczba osób/izbę 0,90 0,82 0,81 0,69
Liczba izb w mieszkaniu 4,37 4,43 4,44 4,73
Pow. użytkowa/osobę 22,9 26,5 26,9 32,2
Średnia pow. użytkowa mieszkania 90,9 96,8 96,92 105,9
Źródło: roczniki statystyczne woj. opolskiego - opracowanie  własne M.O. 

Warunki   zamieszkiwania  gminy  Lubrza  od  1989  roku  uległy  znacznej   poprawie  we  wszystkich 
wskaźnikach standardów zamieszkania. Liczba osób w mieszkaniu zmniejszyła się o 11%, liczba osób 
na  izbę  spadła  o  25%,  średnia  liczba  izb  w  mieszkaniu  wzrosła  o  6%,  powierzchnia  użytkowa 
mieszkania  przypadająca na osobę wzrosła  o  21%, a  średnia  powierzchnia  użytkowa mieszkania 
wzrosła  prawie  o  10%.   Wskaźniki  obrazujące  standardy  zamieszkiwania   gminy  Lubrza  na  tle 
województwa opolskiego przedstawiają się następująco: 

TABELA  4
GMINA  LUBRZA - standardy zamieszkiwania na tle powiatu i województwa – stan 2006r. 
WSKAŹNIK GMINA LUBRZA POWIAT 

PRUDNICKI
WOJEWÓDZTWO 

OPOLSKIE
Liczba osób/mieszkanie 3,29 3,03 3,11
Liczba osób/izbę 0,69 0,73 0,77
m2 pow. użytkowej/osobę 32,2 27,6 24,7
Średnia pow. użytkowa mieszkania 105,9 83,7 76,8
Ilość mieszkań 1362 19710 335299

  Źródło : roczniki statystyczne – opracowanie własne M.O.

Gmina Lubrza należy do grupy gmin wiejskich województwa opolskiego cechujących się  korzystnymi 
standardami zamieszkiwania terenu, lepszymi niż w powiecie prudnickim i znacznie lepszymi niż w 
województwie opolskim. Jednak poprawa standardów zamieszkania w ostatnich latach jest głównie 
efektem dużego spadku liczby ludności, w mniejszym stopniu ujawniającą się tendencją zamieszkania 
na obszarze gminy ludności miasta Prudnik.  

Na  obszarze  gminy  LUBRZA dominuje  zabudowa mieszkaniowa  stara,  zrealizowana  przed 
1944  rokiem, która stanowi   około  61%  ogólnej  liczby  mieszkań.  Jej rozkład przestrzenny  jest 
zróżnicowany.  Największym  udziałem starej  zabudowy   mieszkaniowej,   będącej   w  złym  stanie 
technicznym,  charakteryzuje  się wieś   Prężynka, Jasiona, Olszynka i Laskowice.  Są to wsie o 
najmniejszej dynamice  rozwoju  mieszkalnictwa.  Z  kolei największy udział zabudowy  nowej  mają 
wsie Lubrza, Trzebina, Dytmarów i Skrzypiec,  wykazujące  w ostatnim trzydziestoleciu największą 
dynamikę rozwoju.

2.1.3. Potrzeby mieszkaniowe

Potrzeby  mieszkaniowe  uzależnione są  od czterech czynników:
 rozwoju  demograficznego  (przyrostu  lub  spadku  liczby  ludności,  w  tym  szczególnie  przyrostu 

liczby ludności w wieku tworzenia nowych gospodarstw domowych);
 stanu technicznego zasobów mieszkaniowych;
 stopnia zagęszczenia mieszkań;
 przekształceń funkcjonalnych  istniejących budynków mieszkalnych. 

Zgodnie z prognozą demograficzną, sporządzoną na potrzeby zmiany studium, do roku 2015 liczba 
mieszkańców gminy będzie miała tendencje do ustabilizowania się na poziomie 4500 osób, przy czym 
procesy demograficzne w poszczególnych wsiach będą zróżnicowane. We wsiach pozostających pod 
wpływem miasta Prudnika tzn. w Lubrzy, Dytmarowie, Skrzypcu i Trzebinie, a także w Krzyżkowicach, 
liczba mieszkańców powinna stabilizować się i wykazywać niewielkie tendencje do wzrostu (wzrosty 
do 5%). Z kolei we wsi Nowy Browiniec, Olszynka, Prężynka  i Jasiona liczba ludności powinna się 
ustabilizować  wykazując niewielkie tendencje do spadku (spadki do 5%). Jedynie we wsi Słoków i 
Laskowice liczba mieszkańców może wykazywać tendencje do spadku. 
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Prognozowana  stabilizacja  liczby  mieszkańców  gminy  Lubrza,  wykazująca  ogólnie  niewielkie 
tendencje do spadku, nie przyczyni się więc do wzrostu potrzeb mieszkaniowych jej mieszkańców, 
które  kształtowane  będą głównie pod wpływem:
– tendencji do realizacji  swoich potrzeb mieszkaniowych  na obszarze gminy Lubrza przez ludność 

napływającą z miasta Prudnik (w tym szczególnie we wsi Lubrza, Dytmarów, Skrzypiec, Jasiona i 
Trzebina);

– ubytków  w zasobach mieszkaniowych, spowodowanych  ich wiekiem; 
– przekształceniami  zabudowy  mieszkaniowej  na  inne  funkcje  (szczególnie  we  wsi  Lubrza, 

Dytmarów i Skrzypiec); 
– niewystarczającym  wskaźnikiem  samodzielności  zamieszkania  oraz  ogólnymi  tendencjami  w 

Polsce do zwiększania się liczby  gospodarstw domowych  1-osobowych. 

Analiza dotychczasowego ruchu budowlanego na obszarze gminy wykazała, że:
– 36%  inwestycji dotyczących budynków mieszkalnych związanych jest z ich modernizacją, a aż 

64% stanowią realizację nowych budynków;  
– średniorocznie  na  obszarze  gminy  realizuje  się  5  nowych  jednorodzinnych  budynków 

mieszkalnych; 
– ruch budowlany związany z realizacją nowych budynków mieszkalnych  skupia się we wsi  Lubrza 

(10 budynków w ostatnich 5 latach), Skrzypiec (8 budynków), Jasiona (7 budynków), w mniejszym 
stopniu  we wsi Trzebina i Pężynka (4 budynki). 

  
Zainteresowania ludności w zakresie lokalizacji zabudowy mieszkaniowej,  koncentrują się głównie we 
wsi Lubrza, Skrzypiec i Jasiona, w  mniejszym stopniu we wsi Dytmarów i Trzebina. Związane jest to z 
dostępnością komunikacyjną oraz dostępem do usług. W tych wsiach należy wskazać nowe tereny 
pod zabudowę mieszkaniową, głównie zabudowę jednorodzinną. W pozostałych wsiach gminy  rozwój 
przestrzenny   będzie  z  reguły  polegał   na  uzupełnianiu  luk  w   istniejącej  zabudowie  oraz   na 
dopełnianiu istniejących zespołów zabudowy, stosowanie do jej cech przestrzennych i kompozycji. 
Brak jest większej potrzeby wyznaczania w tych wsiach  nowych terenów  mieszkaniowych. 

Przy zachowaniu dotychczasowego trendu  ubytków w zasobach mieszkaniowych  na poziomie 1%, 
przekształceń funkcjonalnych budynków mieszkalnych, rozgęszczenia zasobów mieszkaniowych do 
poziomu  1 gospodarstwa domowego na 1 mieszkanie oraz  realizacji około 5-10 nowych mieszkań 
rocznie  dla  osiedlającej  się  na  obszarze  gminy  ludności  napływającej  z  miasta  Prudnik,  łącznie 
potrzeby mieszkaniowe gminy szacuje się  na około 10-15 nowych mieszkań rocznie tzn. około 110 – 
165  nowych  mieszkań  do  2020  roku.   Na  terenach  wiejskich  gminy  przewiduje  się  realizację 
jednorodzinnej  zabudowy mieszkaniowej  w formach  ekstensywnych,  głównie  w formie zabudowy 
wolnostojącej oraz  zabudowy willowej  typu miejskiego.  

2.2. USŁUGI

2.2.1.  Handel  detaliczny

Na  obszarze  gminy  handel  detaliczny  prowadzi  18  stacjonarnych  placówek  handlowych.  Liczba 
placówek handlowych zmniejszyła  się o 5 w stosunku do 2000 roku.  Dominuje handel  artykułami 
spożywczo-przemysłowymi  (83%  sklepów).  W  skali  gminy  oferta  usług  handlu  detalicznego  wsi 
Lubrza, skupiającej 39% liczby placówek handlowych gminy, potwierdza pełnienie przez nią funkcji 
gminnego  ośrodka  usługowego  ludności  i  rolnictwa.  Gminny  ośrodek  usługowy  wspomaga  wieś 
Dytmarów –Skrzypiec oraz  Olszynka. Rozkład i liczba placówek handlu detalicznego, zapewniających 
obsługę mieszkańców i rolnictwa przedstawia się następująco:

TABELA 5
GMINA LUBRZA  - ROZKŁAD PRZESTRZENNY PLACÓWEK HANDLOWYCH – stan 2007r.

lp
.

WIEŚ handel 
artykułami
spożywczymi

handel 
artykułami
spożywczo-
przemysłowy
mi

handel 
artykułami 
przemysłow
ymi

handel 
artykułami 
rolnymi

handel 
paszami, 
maszynami 
rolniczymi  i 
żywcem

ogółem

1 Dytmarów - 2 - - - 2
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2 Jasiona - 1 - -            - 1
3 Krzyżkowice - 1 - - - 1
4 Lubrza - 4 - - 3 7
5 Laskowice - - - - - -
6 Nowy 

Browiniec
- 1 - - - 1

7 Olszynka - 2 - - - 2
8 Prężynka - 1 - - - 1
9 Skrzypiec - 2 - - - 2
10 Słoków - - - - - -
11 Trzebina - 1 - - - 1

OGÓŁEM - 15 - - 3 18
Źródło – UG w Lubrzy – opracowanie własne M.O.

Podstawowych usług handlu detalicznego (artykułami spożywczymi) brak jest w dwóch,  z jedenastu 
wsi  gminy  (Laskowice  i  Słoków).  Dominuje  handel  w  sklepach  drobnopowierzchniowych  tzn.   o 
powierzchni sprzedaży  mniejszej niż 400m2 (powierzchnia sprzedaży sklepów średnio wynosi około 
60m2). Sklepy wielkopowierzchniowe (o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2) na obszarze gminy 
Lubrza nie występują. 

Na jeden sklep przypada średnio 302 mieszkańców gminy, a na 1000 jej mieszkańców średnio 2,4 
placówki  handlowej.  Rozmieszczenie  i  struktura  branżowa  placówek  handlowych  zmienia  się  w 
sposób dynamiczny, podlegając fluktuacjom zależnym od ogólnej sytuacji w kraju.  W porównaniu z 
2000 rokiem standardy obsługi mieszkańców gminy w zakresie usług handlu detalicznego  nie uległy 
znaczącej zmianie i ocenia się jako zadowalające.    

Obszar  gminy  Lubrza  charakteryzuje  się  warunkami  komunikacyjnymi  oraz  położeniem 
umożliwiającymi lokalizację  wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (o powierzchni powyżej 
2000m2).  Sprzyja temu położenie gminy:
– w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Prudnik; 
– na przebiegu dróg krajowych DK40 i DK41  o znaczeniu międzyregionalnym i  dróg wojewódzkich 

DW414 i DW417, prowadzących ruch z miasta wojewódzkiego Opola  do granicy państwa oraz 
między województwem dolnośląskim i górnośląskim (Kłodzko – Kędzierzyn-Koźle – Gliwice).

Do lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych predysponowany jest teren położony w 
rejonie skrzyżowania drogi krajowej DK40-DK41 z drogą wojewódzką DW 414. 

2.2.2. Gastronomia i rozrywka

W 2008 roku na obszarze gminy Lubrza łącznie  działalność prowadziło 6 lokali gastronomicznych, w 
tym dwa w Lubrzy,  dwa w Laskowicach, jeden w Nowym Browińcu i jeden w Trzebinie. Dominują 
bary,  które stanowią  66%  usług  tego typu na obszarze gminy. Na jeden lokal  gastronomiczny 
przypada ogółem 746 jej mieszkańców.

TABELA  6
GMINA LUBRZA – WYKAZ LOKALI GASTRONOMICZNYCH – stan 2008 rok. 

LP MIEJSCOWOŚĆ RESTAU-
RACJA

KAWIAR-
NIA

CUKIER-
NIA

PUB BAR MAŁA 
GASTRONO

MIA

ŁĄCZNIE

1 Dytmarów - - - - - - -
2 Jasiona - - - - - - -
3 Krzyżkowice - - - - - - -
4 Lubrza 1 - - - 1 - 2
5 Laskowice 1 - - - 1 - 2
6 Nowy Browiniec - - - - 1 - 1
7 Olszynka - - - - - - -
8 Prężynka - - - - - - -
9 Skrzypiec - - - - - - -
10 Słoków - - - - - - -
11 Trzebina - - - - 1 - 1

ŁĄCZNIE 2 - - - 4 - 6
Źródło – Urząd Gminy w Lubrzy – opracowanie własne M.O.
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W stosunku do 2000 roku wyposażenie obszaru gminy w placówki gastronomiczne uległo poprawie 
tzn. wzrosła liczba lokali gastronomicznych z 4 do 6, a w konsekwencji zwiększyła się liczba miejsc 
konsumpcyjnych przypadających na 1000 mieszkańców  do około 45m.k.. Podniósł się także standard 
wyposażenia i obsługi.

Za  niewystarczającą  uznaje  się  liczbę  i  strukturę  branżową  lokali  gastronomicznych  (brak  lokali 
świadczących  usługi  wyspecjalizowane  (typu  kawiarnia,  cukiernia,  cocktail  bar,  winiarnia, 
herbaciarnia, pizzeria, tawerna, gospoda, pub itp.) oraz lokali typu „fast food”.  Nasycenie usługami 
gastronomii w gminie należy ocenić jako niskie, a poziom zaspokojenia potrzeb w tym zakresie ocenia 
się jako niezadowalający. Rozmieszczenie placówek gastronomicznych zapewnia przede wszystkim 
zaspokojenie  potrzeb  uczestników  ruchu  komunikacyjnego  i  turystycznego,  odbywającego  się  na 
drogach krajowych i wojewódzkich. Z nimi głównie związane jest usytuowanie istniejących (i nowych) 
lokali gastronomicznych. 

Brak jest na obszarze gminy lokali rozrywkowych  (salonów gier, dyskotek,  klubów, sal bilardowych, 
kręgielni, kawiarni internetowych itp.).  Sale taneczne usytuowane są we wsi Nowy Browiniec (OSP), 
Skrzypiec (WDK), Trzebina, Prężynka oraz w Lubrzy (GOKSIR).

Obszar gminy Lubrza charakteryzuje się położeniem oraz warunkami środowiska przyrodniczego i 
usytuowaniem komunikacyjnym umożliwiającymi dalszy rozwój usług gastronomii, w tym szczególnie 
zapewniającymi  zaspokojenie  potrzeb  żywieniowych   uczestników  ruchu  komunikacyjnego  i 
turystycznego w kierunku  granicy państwa i  Gór Opawskich,  a także korzystających na obszarze 
gminy z  rekreacji i wypoczynku weekendowego.  Do lokalizacji usług gastronomii preferowany jest:

– ciąg drogi wojewódzkiej DW414, w tym szczególnie w obrębie terenów zabudowanych wsi 
Lubrza oraz w rejonie skrzyżowania z drogą krajową DK40-41; 

– rejon skrzyżowania drogi krajowej DK40 z drogą wojewódzką DW417; 
– rejon przejścia  granicznego w Trzebini,  w tym szczególnie  teren położone w ciągu drogi 

krajowej DK 41; 
– tereny zabudowane wsi o planowanej funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej;
– tereny  położone  w  rejonie  planowanych  zbiorników  retencyjnych  o  funkcji  rekreacyjno-

wypoczynkowej. 

2.2.3. Turystyka  i wypoczynek

A. TURYSTYCZNE WALORY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I KULTUROWEGO
Gmina Lubrza położona jest w granicach jednego z głównych rejonów turystyczno-wypoczynkowych 
województwa opolskiego tzn. w rejonie Gór Opawskich. W ocenie atrakcyjności turystycznej terenów 
województwa opolskiego około 70% obszaru gminy LUBRZA uznane zostało za nieprzydatne  dla 
rozwoju  rekreacji  i  turystyki  (środkowa  i  północna  część  obszaru  gminy,  obejmująca  grunty  wsi 
Prężynka, Jasiona, Lubrza, Dytmarów, Skrzypiec, Laskowice i Słoków oraz Nowy Browiniec).  Około 
25%  obszaru  gminy  zakwalifikowano  jako  posiadające  małą  i  średnią  przydatność  na  te  cele 
(południowo – wschodnia część obszaru gminy, w tym grunty wsi Nowy Browienic i Krzyżkowice oraz 
część gruntów wsi Trzebina). Za atrakcyjne dla rozwoju rekreacji i turystyki uznano tylko kompleksy 
leśne  położone  w  południowo  –  zachodniej  części  obszaru  gminy  (kompleks  LIPOWIEC  i 
DĘBOWIEC),  stanowiące  około 6 % obszaru gminy.  Zgodnie z tą oceną w gminie nie występują 
obszary bardzo atrakcyjne dla rozwoju turystyki i wypoczynku. W powyższych badaniach brano   tylko 
pod   uwagę   walory   turystyczne  środowiska przyrodniczego   oraz  dostępność  komunikacyjną 
wytypowanych rejonów. Nie uwzględniono walorów środowiska kulturowego. 

Na   możliwości  rozwoju  turystyki  i  wypoczynku obszaru ma wpływ pięć zasadniczych czynników: 
– walory  przyrodnicze  (w  tym  szczególnie  atrakcyjność  przyrodnicza   kompleksów   leśnych, 

obszary  chronionego   krajobrazu,  klimatu,  rzeźby  terenu,  ilość  występujących  cieków, 
występowanie  urozmaiconej  roślinności, w tym szczególnie roślinności   naturalnej); 

– walory krajobrazowe (liczba naturalnych punktów i otwarć  widokowych,  udział  powierzchni wód 
otwartych,  liczba  dominant  architektonicznych,  występowanie  ciągów  komunikacyjnych  ze 
szpalerami drzew lub inną zielenią  towarzyszącą);

– walory kulturowe (występowanie terenów o utrwalonej strukturze  przestrzennej,  wartościowej 
pod  względem  architektonicznym,  liczba  unikalnych  obiektów takich  jak  pałace,  kościoły  i 
inne  obiekty  lub założenia zabytkowe); 
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– istniejące zagospodarowanie terenu;
– położenie  gminy, lub  jej  niektórych  jej  obszarów,  w  sąsiedztwie   zewnętrznych   terenów, 

mających niezrealizowane  zapotrzebowanie  na  turystykę i wypoczynek; 
– tzw. walory specjalistyczne tj.  cechy środowiska  naturalnego,   które  umożliwiają  uprawianie 

różnorodnych form  rekreacji  (np. myślistwa, wędkarstwa, jeździectwa, żeglarstwa itp.).

Do  rozwoju  turystyki  i  wypoczynku  preferowany  jest  głównie  rejon  południowo-zachodniej  części 
obszaru gminy (wsie Trzebina – Skrzypiec),  charakteryzujący się znaczącymi walorami środowiska 
przyrodniczego  (Park  Krajobrazowy  GÓRY OPAWSKIE,  obszar  NATURA  2000)  oraz  środowiska 
kulturowego  (szczególnie  wieś  Trzebina).   Położenie  wsi  Trzebina  w bezpośrednim sąsiedztwie 
terenów  o  bardzo  wysokich  walorach  przyrodniczych  i  kulturowych  miasta  Prudnik  oraz  Czech 
(Jesiennik) nie pozostaje bez znaczenia dla potencjalnych możliwości rozwoju i obsługi turystyki oraz 
turystyki kwalifikowanej. 

Mniej  atrakcyjna  pod  względem przyrodniczo  –  krajobrazowym  jest  północno  –  zachodnia  część 
gminy.  W  rejonie  wsi  PRĘŻYNKA   kompleksy  leśne  także  cechują  się  znacznymi  walorami 
przyrodniczymi,  a  rzeźba  terenu  jest  zróżnicowana  i  atrakcyjna.  Istniejący  tutaj  staw  hodowlany 
obecnie  nie  jest  wykorzystywany  do  rekreacji  w  skali  lokalnej  (wędkarstwo).  Planowany  zbiornik 
retencyjny  BIAŁA wzmocni atrakcyjność tego terenu.  Jednakże rozwój na szerszą skalę rekreacji i 
wypoczynku  w tym rejonie jest niewskazany, ze względu na  ochronę komunalnych ujęć wody dla 
miasta  PRUDNIK  (położenie  całego  obszaru  w  granicach  strefy  ochrony  zewnętrznej  pośredniej 
komunalnych ujęć wody LISY i PRĘŻYNKA).

Realną szansę  dla  rozwoju  wypoczynku  pobytowego,  a  szczególnie  lecznictwa  uzdrowiskowego, 
stwarza  udokumentowane wystąpienie podziemnych wód mineralnych o cechach leczniczych  we wsi 
TRZEBINA. Zaliczane jest ono do nielicznych na terenie Polski  i jest jedyne (obok GRACZY w gminie 
Niemodlin) na terenie województwa opolskiego.  Wody te cechują się  znaczną mineralizacją  oraz 
występowaniem pierwiastków i związków farmakologicznie czynnych (jodu i kwasu metakrzemowego), 
pozwalających zaliczyć je do wód leczniczych. Jeszcze do końca II wojny światowej istniało we wsi 
TRZEBINA niewielkie uzdrowisko, wykorzystujące na swoje potrzeby istniejące studnie oraz zespół 
pałacowo - parkowy, położony w jej centrum.  Leczono tutaj schorzenia reumatologiczne za pomocą 
kuracji pitnej i kąpielowej.  W chwili obecnej wykorzystanie wód mineralnych do celów  leczniczych, a 
także  spożywczych,  jest  niemożliwe  ze  względu  na  degradację  poziomu  wodonośnego  wód 
mineralnych.  Stan  sanitarny  wsi  i  urządzeń  ujęcia  wód  mineralnych  wskazuje  na  konieczność 
podjęcia dodatkowych badań, określających stan wód oraz stopień zagrożeń antropogenicznych. 

Potencjalne  możliwości  rozwoju  rekreacji  i  wypoczynku  o  skali  ponadlokalnej  stwarza  realizacja 
zbiornika wodnego JASIONA, o funkcji zbiornika małej retencji dla potrzeb rolnictwa, rekreacyjno – 
wypoczynkowej oraz ochronnej w sytuacjach powodziowych.  Możliwość lokalizacji stacjonarnej bazy 
wypoczynkowej wokół niego  jest jednak ograniczona, zarówno na obszarze miasta PRUDNIK jak i 
gminy LUBRZA. W pierwszym przypadku wynika to z usytuowania na pierwszej  terasie nadzalewowej 
rzeki    istniejącego składowiska odpadów komunalnych, a w drugim - z istnienia udokumentowanego 
złoża surowców naturalnych TRZEBINA (chronionego przed zabudową do czasu wyeksploatowania). 
Ponadto  realizacja tak dużego  zbiornika wodnego jako zbiornika małej retencji, ze względu na jego 
wielkość i położenie (kolizja z drogą krajową klasy G, prowadzącą  do pełno towarowego przejścia 
granicznego  TRZEBINA  -  BARTULTOVICE),  jest   raczej  mało  realna.  Trudno  też  jest  określić 
przydatność  zanieczyszczonych  wód  rzeki  PRUDNIK,  zasilającej  zbiornik,  do  celów  rekreacji  i 
wypoczynku.   

                          
Bardziej  realne  wydaje  się   przystosowanie  dla  potrzeb  rekreacji  i  wypoczynku  istniejących  i 
potencjalnych wyrobisk poeksploatacyjnych po złożach SKRZYPIEC. Niektóre wyrobiska i złoża są 
częściowo zawodnione, co stwarza potencjalne możliwości wykorzystania ich do lokalizacji zbiorników 
wodnych  o  funkcji  rekreacyjno-wypoczynkowej  o  znacznej  powierzchni  tafli  wody  (ok.  40ha). 
Potencjalnie stwarza to szansę rozwoju  sportów wodnych oraz bazy  noclegowo - żywieniowej dla 
wypoczynku pobytowego.  Jednocześnie w sąsiedztwie zbiorników znajduje się  tzw. Klasztorna  Góra 
(gmina Prudnik),  na terenie której rozważana jest możliwość lokalizacji  specjalistycznych urządzeń 
sportowych  (pól  golfowych),  co  niewątpliwie  wpłynie  na  wzmocnienie  atrakcyjności  turystyczno  - 
rekreacyjnej   rejonu.
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Wartość kulturową obszaru gminy Lubrza należy uznać za  niską, na tle województwa opolskiego. Nie 
mniej  może ona wspomagać w istotny sposób rozwój  rekreacji,  wypoczynku  i  turystyki  w gminie. 
Niewielką ilość obiektów uznano za zabytkowe,  ale wiele z nich  posiada znaczną wartość kulturową. 
Niewątpliwie za wartościowe  należy także uznać  zabytkowe ruralistyczne  układy przestrzenne.   Do 
najcenniejszych zalicza się układ wsi TRZEBINA, DYTMARÓW i OLSZYNKA.  Ta ostatnia wieś jest 
interesująca  ze względu na unikalny (na obszarze gminy) zespół zabudowy folwarcznej z parkiem 
krajobrazowym.   Wymienione  osady   charakteryzują  się  utrwaloną  strukturą  przestrzenną, 
wartościową pod względem architektonicznym i estetycznym.

Duże znaczenie dla rozwoju rekreacji i turystyki  ma i będzie miało przejście graniczne  TRZEBINA – 
BARTULTOVICE, które  zapewnia powiązania gminy LUBRZA z powiatami SUMPERK i  BRUNTAL, 
w tym szczególnie z turystycznym rejonem Jesiennika, po stronie czeskiej.  Umożliwia ono  rozwój 
turystyki  międzynarodowej,  a  szczególnie  ożywienie  ruchu  turystycznego  regionu  jesennicko  – 
nyskiego.

Położenie  gminy  LUBRZA  w  istniejącym  układzie  komunikacji  kolejowej  i  drogowej  jest  bardzo 
korzystne. System dróg krajowych zapewnia łatwą dostępność turystyczno – rekreacyjną terenu gminy 
z sąsiednich ośrodków miejskich.  Ponadto gmina  położona jest na drodze ruchu turystycznego do 
GÓR OPAWSKICH oraz do istniejących  przejść  granicznych  w TRZEBINIE,   GŁUCHOŁAZACH i 
KONRADOWIE, co przede wszystkim sprzyja rozwojowi obsługi komunikacji i ruchu turystycznego. 

Wiodąca funkcja rolnicza gminy nie jest wykorzystana dla rozwoju agroturystyki na jej obszarze. Nie 
ma  tutaj  bowiem  ani  jednego  gospodarstwa  specjalizującego  się  w  obsłudze  turystów,  mimo  że 
sprzyjają  takiej formie rozwoju  istniejące warunki gospodarcze, przyrodnicze, krajobrazowe, a często 
także kulturowe.  Największą szansę na rozwój  agroturystyki  ma wieś  TRZEBINA,  PRĘŻYNKA i 
OLSZYNKA,  w mniejszym stopniu   DYTMARÓW  - SKRZYPIEC. 

Niniejsze  analizy   potwierdzają  fakt  całkowitego   braku  wykorzystania  przez  gminę  możliwości 
rozwojowych  wynikających  z  położenia  w  regionie,  powiązań  komunikacyjnych,   warunków 
przyrodniczych i kulturowych, a także  z jej funkcji wiodącej – rolnictwa. Gmina Lubrza charakteryzuje 
się:
– wysokimi walorami przyrodniczymi,  potwierdzonymi wprowadzeniem obszaru NATURA 2000 w 

południowo-zachodniej części jej obszaru oraz  w obrębie dolin rzecznych tj. doliny rzeki Prudnik 
i Biała; 

– atrakcyjną  rzeźbą  terenu  (górską  i  podgórską)  oraz  korzystnymi  cechami  klimatu  lokalnego, 
sprzyjającym  rekreacji i wypoczynkowi; 

– warunkami  przyrodniczymi   zapewniającymi  rozwój  kwalifikowanych  form  wypoczynku 
weekendowego,  w  tym  szczególnie  turystyki  pieszej  i  rowerowej,  hipicznej  oraz  lecznictwa 
uzdrowiskowego na bazie wystąpienia wód mineralnych w Trzebinie;  

– wysokimi  walorami  krajobrazowymi  krajobrazu  przyrodniczego  i  kulturowego  południowo-
zachodniej  części  obszaru,  potwierdzonymi  ustanowieniem  Parku  Krajobrazowego  GÓRY 
OPAWSKIE  i  jego  otuliny,  projektowanych  Obszarów  Chronionego  Krajobrazu  DOLINY 
PRUDNIKA i DOLINY BIAŁEJ oraz projektowanych zespołów przyrodniczo-krajbrazowych; 

– wysokimi walorami krajobrazu kulturowego wsi położonych w południowo-zachodniej i centralnej 
części  gminy tzn.  wsi  Trzebina,  Dytmarów,  Skrzypiec i  Olszynka,  przy czym brak jest  w nich 
znaczących kulturowo obiektów zabytkowych; 

– poprawnym  rozmieszczeniem  bazy  żywieniowej  zaspokajającej  potrzeby  uczestników  ruchu 
komunikacyjnego i turystyki oraz potencjalnie dużymi możliwościami  poprawy tego wyposażenia; 

– dobrym położeniem na międzyregionalnych ciągach komunikacji drogowej (DK40 i DK41) oraz na 
ich skrzyżowaniach z drogami wojewódzkimi zapewniającymi powiązania regionalne; 

– położeniem w strefie przygranicznej z regionami turystycznymi Czech; 
– brakiem  większych  naturalnych  i  sztucznych  zbiorników  wodnych,  umożliwiających   rozwój 

specjalistycznych  form rekreacji,  ale  potencjalnymi  walorami  specjalistycznymi  wynikającymi  z 
możliwości  planowanej  realizacji  zbiornika  retencyjnego  JASIONA  oraz  realizacji  dużych 
zbiorników wodnych na bazie wyrobisk poeksploatacyjnych na gruntach wsi Trzebina i Skrzypiec. 

Uwzględniając   istniejące  warunki  i  cechy  wyróżnia  się  następujące  rejony  umożliwiające  rozwój 
rekreacji i wypoczynku:
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• obszar położony w granicach otuliny Parku Krajobrazowego GÓRY OPAWSKIE  -   przydatny  do 
rozwoju  kwalifikowanych  form  wypoczynku    weekendowego  (w   tym  szczególnie   turystyki 
pieszej,  rowerowej, hipicznej, a także  grzybiarstwa);

• rejon  planowanego  zbiornika  wodnego  JASIONA  (lub  terenów  poeksploatacyjnych  złoża 
TRZEBINA)  –  przydatny  do  rozwoju   urządzeń  i  obiektów   wypoczynku  pobytowego  i 
weekendowego, a także do  rozwoju sportów kwalifikowanych (wodnych oraz specjalistycznych 
urządzeń sportowych);

• wieś TRZEBINA – preferowana do rozwoju  funkcji uzdrowiskowej , w tym szczególnie lecznictwa 
balneologicznego na bazie istniejącego wystąpienia wód mineralnych;

• wieś TRZEBINA – przydatna pod rozwój  obsługi ruchu turystycznego, w tym szczególnie ruchu 
turystycznego regionu jesennicko – nyskiego;

• rejon wsi PRĘŻYNKA, OLSZYNKA i TRZEBINA - preferowany do rozwoju agroturystyki;
• rejon  wsi  LUBRZA (skrzyżowanie  dróg  krajowych  nr  408  z  413),  JASIONA  i  TRZEBINA  - 

preferowane do lokalizacji obiektów i urządzeń  obsługi ruchu turystycznego i komunikacji.
Ww.  obszary   powinny  być   chronione  dla  rozwoju  rekreacji  i  wypoczynku  oraz  obsługi  ruchu 
turystycznego.   Uwzględniając ich przydatność do rozwoju rekreacji i wypoczynku niezbędne  jest ich 
doinwestowanie  w urządzenia  obsługi   ruchu   turystycznego  oraz  wypoczynku weekendowego 
(głównie   w  całodobowe  stacje  naprawy  samochodów,  stacje  paliw,  bazę   noclegową,   bazę 
żywieniową,  ale  także obiekty rozrywki, obiekty i urządzenia  sportów kwalifikowanych). 

B. OBSŁUGA TURYSTYKI I RUCHU TURYSTYCZNEGO
Przy znacznych walorach przyrodniczych i kulturowych gminy stan jej wyposażenia w urządzenia i 
obiekty obsługi turystyki jest bardzo niski. Gmina nie posiada stałej bazy wypoczynkowej oraz bazy 
zaspokajania  potrzeb  specjalistycznych  w  zakresie  wypoczynku  weekendowego  (klubów, 
jeździeckich,  łowieckich,  wędkarskich  czy  rowerowych,  a  także  dobrze  wyposażonych  terenów 
sportowych itp.). Na obszarze gminy nie rozwinęły swojej działalności gospodarstwa agroturystyczne. 
Nie ma także bazy noclegowej (hotel, motel, pensjonat). Z kolei istniejąca baza żywieniowa zapewnia 
głównie obsługę uczestników ruchu komunikacyjnego i turystycznego, odbywającego się  na drogach 
krajowych.  

Rozwojowi obsługi turystyki sprzyja położenie gminy na przebiegu dróg krajowych DK40 i DK41, o 
znaczeniu  międzyregionalnym,  oraz  drogi  wojewódzkiej  DW414,  zapewniającej  powiązania 
województwa i miasta Opola z Czechami. Prowadząc ruch tranzytowy sprzyjają  rozwojowi  obsługi 
ruchu komunikacyjnego i turystycznego. Ocenia się, że gmina ma potencjalne możliwości rozwinięcia 
bazy  noclegowej  głównie  wzdłuż  głównych  dróg krajowych  i  wojewódzkich  oraz ważnych  węzłów 
turystycznych.  Za  taki  uznaje  się   rejon  skrzyżowania  drogi  krajowej  DK40  i  DK  41  z  drogą 
wojewódzką DW 414  oraz drogi krajowej DK 40 z drogą wojewódzką DW 417, a także rejon przejścia 
granicznego w Trzebinie. 

2.2.4. Kultura

Wyposażenie  terenu  w  zakresie  urządzeń kultury (domy kultury,  kina, biblioteki itp.)  ustala się 
indywidualnie, a standardy  obsługi  mieszkańców  obszaru zależą od  przyjętych przez samorząd 
gminny priorytetów w tym zakresie. 

Gmina Lubrza posiada wielofunkcyjny  dom kultury,  prowadzący działalność  w szerokim zakresie 
kulturalno-rekreacyjnym, dla  różnych  grup wiekowych. Oprócz ośrodka w Lubrzy,  Wiejskie Domy 
Kultury (prowadzone przez gminę) usytuowane są w pięciu wsiach: Prężynka, Trzebina, Olszynka, 
Skrzypiec  i  Krzyżkowice.  System WDK,  spełniających  rolę  centrów  społecznych  i  kulturalnych  w 
środowiskach  wiejskich,  należy  uznać  za  prawidłowy,  umożliwiający  mieszkańcom  nawiązywanie 
więzi  społecznych i rozwój działalności kulturalnej. Stan obiektów kultury jest dobry. W gminie działa 
także  pięć bibliotek publicznych:  w Lubrzy, Prężynce, Trzebinie, Olszynce i Dytmarowie. 

Do  organizowania  imprez  kulturalnych  dla  dużej  liczby  uczestników  oraz  imprez  masowych 
wykorzystywane są najczęściej :

– sala taneczna i widowiskowa GOKSiR w Lubrzy,
– boisko sportowe LZS w Lubrzy,
– boisko wielofunkcyjne przy Zespole Publicznych Szkół w Lubrzy.
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2.2.5.  Edukacja

A. PRZEDSZKOLA 
W roku 2008 w gminie Lubrza  funkcjonowały cztery przedszkola publiczne. Łącznie dysponowały one 
155  miejscami, a uczęszczało do nich zaledwie 109 dzieci. Zapewniona przez gminę liczba  miejsc 
przedszkolnych była wykorzystana w 70%.  Istniejące placówki przedszkolne zapewniają obsługę wsi 
Lubrza-Jasiona, Dytmarów-Skrzypiec, Nowy Browienic i Trzebina. Poza zasięgiem obsługi pozostaje 5 
wsi gminy (Słoków, Olszynka, Laskowice, Krzyżkowice i Prężynka). Zmniejszająca się od 2000 roku 
liczba  dzieci  w  grupie  wiekowej  3-6lat  przyczyniła  się  do  likwidacji  przedszkola  w  Skrzypcu, 
wykorzystywanego zaledwie w 40%.  

TABELA  7
GMINA  LUBRZA  -  WYKAZ  PLACÓWEK  PRZEDSZKOLNYCH - stan 2008r.

LP. PRZEDSZKOLE
MIEJSCOWOŚĆ

LICZBA
ODDZIAŁÓW

LICZBA
MIEJSC

ILOŚĆ
DZIECI

1 Gminne Przedszkole Publiczne w Lubrzy 1 50 34
2 Przedszkole Publiczne w Trzebinie 1 28 26
3 Przedszkole Publiczne w Nowym Browińcu 1 33 13
4 Przedszkole Publiczne  w Dytmarowie 2 44 36
RAZEM 5 155 109

Źródło: Dane UG  Lubrza - opracowanie własne J.O. 

Warunki  lokalowe  przedszkoli  są  dobre,  a  budynki  nie  wymagają  większych  remontów.  Rozkład 
przestrzenny  placówek w gminie zapewnia w miarę łatwy dostęp do wychowania przedszkolnego 
mieszkańcom wsi  zachodniej  i  centralnej  części  gminy  oraz  trudniejszy  mieszkańcom wschodniej 
części gminy (wsi Słoków, Olszynka, Laskowice i Krzyżkowice). Struktura przestrzenna  przedszkoli 
zmniejsza szanse na prawidłowy rozwój dzieci  wychowywanych w rodzinach  zamieszkujących wsie 
małe, nie pozostające pod wpływem oddziaływania miasta Prudnik.  

Od  2004  roku  dzieci  6-cio  letnie  podlegają  obowiązkowi  rocznego  nauczania  przedszkolnego  w 
oddziałach  klas  „0”,  a  planowana reforma nauczania  przewiduje  przeniesienie  tych  klas  do szkół 
podstawowych.  Realizacja  reformy  przyczyni  się  do  poprawy  zaspokojenia  potrzeb  mieszkańców 
gminy w zakresie usług wychowania przedszkolnego. 

B. SZKOŁY PODSTAWOWE I GIMNAZJALNE
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 Lubrza w roku szkolnym 2008-2009 działały 2 podstawowe 
szkoły publiczne we wsi  Lubrza i Dytmarów oraz jedno gimnazjum w Lubrzy.

TABELA  8
GMINA LUBRZA   – szkoły  podstawowe i gimnazjalne  - stan 2008r.

Lp. Placówka Adres
SZKOŁY PODSTAWOWE

1. SP (ZPS) w Lubrzy ul. Szkolna 22, 48- 231 Lubrza

2. Szkoła Podstawowa im. Wojsk Ochrony 
Pogranicza w Dytmarowie Dytmarów nr 1

GIMNAZJA PUBLICZNE
1. GP (ZPS) w Lubrzy ul. Szkolna 22, 48- 231 Lubrza

Źródło: Dane UG  Lubrza. - opracowanie własne M.O. 

Zasięg obsługi poszczególnych szkół obejmuje:
– SP w Dytmarowie – Dytmarów, Skrzypiec, Krzyżkowice i Trzebina,
– GP (ZPS) w Lubrzy – Prężynka, Jasiona, Laskowice, Olszynka, Nowy Browiniec, Trzebina, 

Krzyżkowice, Skrzypiec i Dytmarów.
Rozkład  przestrzenny  placówek  szkół  podstawowych  oraz  zasięg  ich  obsługi  ocenia  się  jako 
prawidłowy, dostosowany do rozkładu przestrzennego zapotrzebowania na tego typu usługi.  
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TABELA  9
GMINA LUBRZA – szkoły podstawowe i gimnazja, stan 2007 - 2008r .

LP SZKOŁA
MIEJSCOWOŚĆ

LICZBA ODDZIAŁÓW LICZBA POMIESZCZEŃ DO 
NAUKI

LICZBA UCZNIÓW

1 SP (ZPS) w Lubrzy 6 12
+ świetlica i sala gimnastyczna

124

2 Szkoła Podstawowa w 
Dytmarowie

6 7
+ świetlica i sala gimnastyczna

83

Razem 12 207
Źródło: Urząd Gminy w Lubrzy - opracowanie własne M.O.

Gminne  gimnazjum  posiada  wymagany  program  pomieszczeń  towarzyszących  tzn.  odpowiednią 
liczbę  pomieszczeń  dydaktycznych,  salę  gimnastyczną,  boiska  sportowe,  bibliotekę  i  pracownię 
komputerową. 

Ogólny standard zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy, wyrażony jest wskaźnikiem:
– liczby uczniów na oddział - na poziomie 17,3U, przy czym w szkole podstawowej wynosi 

20,7 uczniów, a w gimnazjum zaledwie 13,8 uczniów;  
– liczby uczniów na pomieszczenie do nauki - na poziomie 10,9U/1p.d.n., przy czym w szkole 

podstawowej wynosi 10,3U/1p.d.n., a w gimnazjum 11,9U/p.d.n.
Istniejące  w  gminie  szkoły  zapewniają  wysokie  standardy  nauczania.  W  stosunku  do  2000  roku 
standardy  nauczania  (wyrażone  ww.  wskaźnikami)  uległy  poprawie,  pomimo  likwidacji  szkoły 
podstawowej we wsi Nowy Browiniec i Trzebina. Przyczynił się do tego głównie drastyczny spadek 
liczby dzieci w grupie wiekowej 7-13 lat (szkoła podstawowa)  z 488 uczniów do 124 uczniów (spadek 
o 75%).          

Podstawowym czynnikiem, mającym wpływ na kształtowanie racjonalnej sieci szkół i przedszkoli, są 
procesy demograficzne.  Dane demograficzne wskazują na dalszy spadek urodzeń. Na stabilizację 
liczby dzieci  może mieć wpływ ujawniająca się  w ostatnich latach tendencja  do zamieszkania  na 
obszarze  gminy ludności  napływowej  z   miasta  Prudnika.  Procesy te  widoczne  są szczególnie  w 
Lubrzy, Skrzypcu, Jasionie i Dytmarowie.  

Na obszarze gminy brak jest jednostek szkolnictwa ponadgimnazjalnego oraz naukowo-badawczych. 
Mieszkańcy gminy mają zapewniony do nich dostęp w  Prudniku, Nysie  oraz Opolu.   

2.2.6. Opieka zdrowotna i społeczna

A.  OPIEKA ZDROWOTNA
Na obszarze gminy Lubrza nie ma obiektów lecznictwa zamkniętego. Jej mieszkańcy korzystają z 
placówek  usytuowanych  w  mieście  Prudnik  i  Biała  oraz  w  Opolu.  W gminie   brak  jest  żłobków, 
zapewniających opiekę dzieciom do lat 3. 

W zakresie   podstawowym  ochrony  zdrowia  ludność  gminy  obsługiwana  jest  przez  niepubliczne 
zakłady opieki zdrowotnej:
a)    z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej  - Przychodnia Lekarska OPTIMA z ośrodkami w 

Dytmarowie i Olszynce oraz  gabinet lekarski w Lubrzy MEDICUS;
b)    z zakresu stomatologii - gabinet dentystyczny w Lubrzy ul. Harcerska 1 (P. Beata Karuga).
Podstawową opiekę zdrowotną z zakresu ginekologii zapewnia  przychodnia w Prudniku (Optima Medycyna 
S.A. ul: Głogowska 37, 45-315 Opole).

Rejon obsługi  poszczególnych ośrodków zdrowia przedstawia się następująco:
- OLSZYNKA - obsługuje mieszkańców wsi: Olszynka, Słoków, Laskowice i Nowy Browiniec;
- DYTMARÓW - obsługuje mieszkańców wsi: Dytmarów, Krzyżkowice, Skrzypiec oraz Trzebina;
- LUBRZA – obsługuje mieszkańców wsi Lubrza i Jasiona. 

Większość mieszkańców gminy korzysta z usług podstawowej opieki zdrowotnej w mieście Prudnik.

Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej powstały na bazie lokalowo – technicznej wiejskich ośrodków 
zdrowia. Podstawowa opieka zdrowotna świadczona jest przez 2 lekarzy internistów, 1stomatologa i 
pielęgniarkę środowiskową. Na jednego lekarza domowego przypada 2241osób, a na 1 stomatologa 
4482 osób (wszyscy mieszkańcy gminy).   W latach 2000-2007 standardy opieki zdrowotnej  uległy 
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znacznemu pogorszeniu. Wskaźnik mieszkańców przypadających na 1 lekarza obniżył się o prawie 
100%.  Poziom  zaspokojenia  potrzeb  ludności  gminy  w  podstawowym  zakresie  ochrony  zdrowia 
należy uznać średni,  a strukturę przestrzenną obsługi za prawidłową.  

B.  OPIEKA SPOŁECZNA
W gminie Lubrza brak jest jednostek  opiekuńczych zapewniających  opiekę społeczną w placówkach 
stacjonarnych tzn. domów starców,  domów dziecka, domów samotnej matki,  noclegowni. W budynku 
Urzędu Gminy w Lubrzy funkcjonuje Ośrodek Pomocy Społecznej,  zapewniający opiekę  doraźną 
osobom  będącym w trudnej sytuacji życiowej, oraz Gminna Komisja ds. rozwiązywania problemów 
alkoholowych.  Proces  starzenia  się  społeczeństwa  prowadzi  w  ostatnich  latach  do  wzrostu 
zainteresowania  usługami rehabilitacji leczniczej, pielęgnacyjnymi i opiekuńczymi. Na obszarze gminy 
usługi  w  tym  zakresie  zapewnia   Ośrodek   CARITAS  Diecezji  Opolskiej,  usytuowany   przy  ul. 
Harcerskiej w Lubrzy. Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy, ze względu na liczbę ludności w 
wieku poprodukcyjnym,  należy uznać za niezadowalający, szczególnie w zakresie doraźnych  usług 
pielęgniarskich. 

2.2.7. Bezpieczeństwo publiczne

Ochronę  obszaru gminy Lubrza zapewnia Komenda Powiatowa Policji w Prudniku (dzielnicowy rejonu 
nr 8).   Z kolei w zakresie ochrony przed pożarami obsługę jej obszaru zapewnia zawodowa straż 
pożarna Komendy  Rejonowej  Straży Pożarnych w Prudniku. Tereny bezpieczeństwa publicznego 
tzn.  tereny wojskowe,  policyjne oraz penitencjarne, na obszarze gminy Lubrza, nie występują. 

Na obszarze gminy  ochronę bezpieczeństwa ludzi  i mienia wzmacnia pięć oddziałów Ochotniczej 
Straży Pożarnej   z obiektami  usytuowanymi we wsi  Lubrza (z dwoma samochodami gaśniczymi, 
włączona do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego) oraz w Dytmarowie, Trzebinie, Prężynce i 
Nowym Browińcu. Wyposażenie  gminy w usługi tego typu, jak i ich rozkład przestrzenny, zapewniają 
jej  mieszkańcom pełne bezpieczeństwo,  a dojazd  z najbliższej  jednostki do najdalej  położonego 
miejsca,  położonego w zasięgu ich obsługi, nie przekracza 8 minut.

2.2.8.  Biura

Na obszarze gminy budynki biurowe z reguły zaspokajają potrzeby administracji samorządowej oraz 
nielicznych  zakładów produkcyjnych.  Pojedyncze budynki usytuowane są we wsi Lubrza, Trzebina, 
Dytmarów oraz Dytmarów – Stacja. 

2.3.  TERENY ZIELONE

2.3.1.  Sport i rekreacja 

Podstawowymi obiektami sportowo-rekreacyjnymi na obszarze gminy Lubrza są:
– boisko sportowe usytuowane w Lubrzy, Dytmarowie i Trzebinie, 
– boisko wielofunkcyjne w Lubrzy, 
– boiska  sportowe,  usytuowane  w  Prężynce,  Krzyżkowicach,  Olszynce,  Nowym  Browińcu, 

Jasionie i Słokowie.
Tylko niektóre z nich wyposażone są w obiekty socjalno-sanitarne. Struktura przestrzenna usług tego 
typu jest zadowalająca, ale usytuowanie niektórych terenów sportowych w stosunku do zabudowy wsi 
– niewłaściwe (w Lubrzy i Nowym Browińcu). 

Brak jest na obszarze gminy kąpieliska otwartego i basenu krytego oraz innych sportowych obiektów 
specjalistycznych  (lodowiska,  kręgielni,  wielofunkcyjnej  sali  sportowej).  Podstawowym  obiektem 
sportowym  zamkniętym, wykorzystywanym przez mieszkańców gminy, jest sala gimnastyczna przy 
szkole w Lubrzy i Dytmarowie. 

W ostatnich latach obserwuje się wzrost  częstotliwości użytkowania  większości obiektów sportowych, 
szczególnie  obiektów przyszkolnych,  co  świadczy  o  wzroście  zainteresowania  społecznego   tego 
typem usług.  Ocenia się, że gmina nie wykorzystuje potencjału przyrodniczego i komunikacyjnego dla 
rozwoju  wyspecjalizowanych  form  sportu  i  rekreacji  kwalifikowanej.   Niedoceniana  jest  rola  rzeki 
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Prudnik w możliwości rozwoju sportów wodnych i atrakcji wodniackich (np. kajakarstwa, wędkarstwa), 
a także rekreacji  przywodnej (tras spacerowych i rowerowych, a nawet  konnych).  Za niedoceniane 
należy   uznać  także  możliwości  jakie  stwarzają  zawodnione  wyrobiska  poeksploatacyjne  oraz 
sąsiednie tereny gminy Prudnik,  o wysokich walorach kulturowych i przyrodniczych (Góra Klasztorna). 

2.3.2.  Zieleń urządzona

Na terenach zabudowanych wsi gminy Lubrza usytuowane są głównie parki, rzadziej skwery, zieleńce 
oraz place zabaw dla dzieci. Tereny zieleni urządzonej o charakterze rekreacyjnym, wypoczynkowym i 
estetycznym  zajmują łącznie  powierzchnię ok.  4,88 ha. Wskaźnik zieleni na 1 mieszkańca gminy jest 
mały i wynosi 10,8m2. 

TABELA 10
GMINA LUBRZA – Parki  i ogólnodostępne tereny  zieleni rekreacyjnej – stan 2009r.
LP. MIEJSCOWOŚĆ RODZAJ TERENU WŁASNOŚĆ POWIERZCHNIA
1 Trzebina park (dworski) własność gminy 2,90ha
2 Olszynka park krajobrazowy (przypałacowy) własność  Stadniny Koni 

w Prudniku
0,78ha

3 Słoków park (przypałacowy) własność prywatna 1,2 ha
OGÓŁEM 4,88ha

Źródło – UG w Lubrzy – opracowanie własne M.O.

Parki charakteryzują się wysokimi walorami kulturowymi, krajobrazowymi i przyrodniczymi. Tereny te, 
pomimo  swoich  niewątpliwych  walorów  kulturowych  i  krajobrazowych,  w  znacznej  części  są 
zaniedbane  (z  wyjątkiem  parku  w  Trzebinie),  co   utrudnia  ich   użytkowanie  i  pełnienie  funkcji 
rekreacyjno-wypoczynkowych.  Powierzchnia ogólnodostępnej zieleni parkowej nie uległa zmianie od 
2000 roku. Jej rozkład przestrzenny  wynika z historycznego usytuowania przy pałacach (lub dworach) 
we wsi  Trzebina, Słoków i Olszynka, i  nie odpowiada faktycznym potrzebom mieszkańców gminy. 
Brak   jest  ogólnodostępnej  zieleni  parkowej  we  wsi  gminnej,  Lubrzy,  o  największej  liczbie 
mieszkańców i największej presji  zamieszkania  ze strony ludności miasta Prudnika. 

Na  obszarze  gminy  brak  jest  innych  form  zieleni   takich  ogrody  rodzinne  (działkowe),  ogrody 
botaniczne,  czy też zoologiczne,  a zieleń w drobnych formach tzn.  skwerów,  zieleńców  i  placów 
zabaw dla dzieci spotykana jest rzadko.  Najczęściej spotykaną formą zieleni jest zieleń przydomowa, 
która  towarzyszy  zabudowie  mieszkaniowej  wielorodzinnej  i  jednorodzinnej.  W  zabudowie 
jednorodzinnej  zieleń ogólnodostępna nie występuje. 

Przy założeniu wskaźnika na poziomie ok. 20m2/1 mieszkańca niedobory terenów ogólnodostępnej 
zieleni  ocenia się na  około 3,2 ha w skali gminy. Uznaje się, że we wsiach gminy istnieją znaczne 
możliwości lokalizacji  ogólnodostępnej zieleni  związanej  z wypoczynkiem przydomowym:
– w obrębie  zabytkowych  układów ruralistycznych   wsi  Lubrza,  Prężynka  i  Nowy  Browiniec  (w 

obrębie historycznego „nawsia” usytuowanego w dolinach cieków wodnych);  
– w obrębie doliny rzeki Prudnik położonej na styku zabudowy wsi Skrzypiec i Dytmarów. 

2.3.3. Cmentarze

Na obszarze gminy znajduje się  pięć czynnych cmentarzy wyznaniowych  (katolickich)  we wsiach 
Lubrza,  Dytmarów,  Trzebina,  Nowy  Browiniec  i  Olszynka.   Są  to  cmentarze  przykościelne  o 
znacznych walorach historycznych i kulturowych, z licznymi zachowanymi zabytkowymi nagrobkami 
oraz starodrzewem.  Powierzchni grzebalna na wielu z nich jest niewykorzystana w 20-40%.  Proces 
starzenia się społeczeństwa będzie prowadził do zwiększenia  zapotrzebowania na tereny cmentarne. 
W przypadku wystąpienia takich potrzeb cmentarze w Lubrzy, Trzebinie, Olszynce i Dytmarowie, mają 
znaczną możliwość rozbudowy. Ocenia się, że w skali gminy zapotrzebowanie powierzchni terenu na 
rozbudowę  cmentarzy wyniesie około 1ha. 
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TABELA  11
GMINA LUBRZA - cmentarze na obszarze gminy  - stan 2009r.

Lp. Miejscowość Powierzchnia
całkowita

(ha)
niewykorzystan

a
(ha)

niewykorzystana
(%)

1 Dytmarów 0,27 0,067 24,8
2 Lubrza 0,34 0,085 25,0
3 Nowy Browienic 0,26 0,066 25,9
4 Olszynka 0,28 0,09 32,2
5 Trzebina 0,52 0,13 25,9
6 OGÓŁEM 1,67 0,438 26,2

  Źródło – UG w Lubrzy, opracowanie własne M.O.

Na   obszarze  gminy  nie  ma  krematorium  oraz  miejsca  pochówków  urnowych.   Nie  ma  także 
cmentarza dla zwierząt, ani też  miejsc lokalizacji grzebowiska zwierząt. Lokalizacja tego ostatniego 
na obszarze gminy nie jest pożądana ze względu na potrzebę ochrony ZLEWNI RZEKI PRUDNIK, 
terenów ochronny pośredniej zewnętrznej ujęć wody dla miasta Prudnika i Biała  oraz gminy Lubrza. 

2.4. AKTYWNOŚĆ GOSPODARCZA

2.4.1. Produkcja  

Na obszarze gminy brak jest dużych  zakładów przemysłowych, co jest korzystne ze względu na jej 
dominującą funkcję rolniczą oraz potencjalne możliwości rozwoju  rekreacji, turystyki i wypoczynku. 

Jednymi  z większych zakładów są: zakład betoniarski w Lubrzy, Gminna Spółdzielnia ”Samopomoc 
Chłopska” w Lubrzy, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna  w Lubrzy,  Skrzypcu i Jasionie.  

Duże możliwości  rozwoju produkcji materiałów budowlanych  zapewniają na obszarze gminy złoża 
surowców naturalnych. Złoże  TRZEBINA i SKRZYPIEC   posiadają bardzo duże zasoby   kruszywa 
naturalnego.   W  złożu  JASIONA  występują  z  kolei   surowce  ilaste  ceramiki  budowlanej  (glina), 
nadające się  do produkcji ceramiki czerwonej. Istnienie tak dużych zasobów surowców naturalnych 
daje realne możliwości   rozwoju  przemysłu  produkcji  materiałów budowlanych.   Istniejące warunki 
geologiczno  –  wodne   nie  w  pełni  zapewniają  możliwości  docelowego   wykorzystania   wyrobisk 
poeksploatacyjnych   na  cele  rekreacji  i  wypoczynku.  Tylko  złoże  TRZEBINA  jest  częściowo 
zawodnione, co może zapewnić jego rekultywację w kierunku wodnym oraz rozwój bazy rekreacyjno – 
wypoczynkowej o znaczeniu  ponadlokalnym.  W stanie istniejącym do tych celów wykorzystywane są 
w chwili  obecnej poeksploatacyjne tereny złoża  JASIONA  (przez ludność miasta  PRUDNIK oraz 
mieszkańców gminy). 

Możliwości rozwoju przetwórstwa i przechowalnictwa rolno - spożywczego   gwarantuje gminie:
– baza surowcowa w postaci produktów roślinnych (zbóż podstawowych i buraków cukrowych) oraz 

produktów zwierzęcych  (głównie  mięso drobiowe i wieprzowe); 
– niezrównoważony rynek pracy,  na którym występuje nadwyżka zasobów pracy w stosunku do 

ilości miejsc pracy na miejscu (szczególnie we wsiach zachodniej części gminy);
– gęsta  sieć  dróg  regionalnych,  zapewniających  bardzo  łatwe    powiązania   komunikacyjne  z 

większymi miastami regionu i południową Polską;
– zapewniony rynek zbytu w pobliskich ośrodkach  miejskich, a także przy nawiązaniu stosownej 

współpracy, w sąsiednim kraju – Czechach.

Poważną przeszkodą powodującą ograniczenie rozwoju tego  typu  przemysłu na terenach wiejskich 
gminy LUBRZA jest  brak  systemów odbioru i oczyszczania ścieków oraz niezbyt dobra  jakość  wody 
pitnej,  potrzebnej w tym przemyśle. 

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 
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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  na gminę Lubrza  obowiązek 
rozpatrzenia możliwości  rozwoju energetyki odnawialnej na jej obszarze. 

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 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 gruntach wsi   Lubrza usytuowana jest  ciepłownia  Zakładu Energetyki  Cieplnej  zaopatrująca w 
ciepło  miasto Prudnik.  Ciepłownia o mocy zainstalowanej 30,76MW, produkująca ciepło poprzez 
spalanie  miału  węglowego,  pokrywa zapotrzebowanie  mocy cieplnej  wyłącznie   miasta  Prudnik  w 
wielkości 31,8MW. Istniejąca moc ciepłowni dostosowana jest  do obecnego zapotrzebowania. 

W gminie  obecnie brak jest obiektów produkujących energię elektryczną  ze źródeł konwencjonalnych 
oraz  odnawialnych  (tzn.  elektrowni  wodnych,  elektrowni  wiatrowych,  słonecznych  ogniw 
fotowoltaicznych  oraz  produkujących  energię  z  biogazu  lub  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).  

Na podstawie wyników pomiarów średniorocznych rozkładów wiatru na wysokości powyżej 30m na 
terenach  otwartych,  obejmujących  obszar  Polski,  województwo  opolskie  należy  do  strefy  mało 
korzystnej  pod  względem zasobów energii  wiatru  (z  wyłączeniem jego  części  północnej).  Jednak 
współczesna technologia turbin wiatrowych umożliwia 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 posiada pewne predyspozycje do rozwoju produkcji energii pochodzącej z mocy 
energetycznej  wiatru.   Jego  prędkości  na obszarze  gminy  wynoszą   około  2-3m/s.  Ekonomiczna 
efektywność  instalacji  wiatrowych,  sytuowanych  na  obszarze  gminy  Lubrza,  powinna  być 
indywidualnie analizowana i  oceniana.  Terenem preferowanym do lokalizacji   ferm wiatrowych 
jest  północna część gminy,  w obrębie Płaskowyżu Głubczyckiego.  W celu  ustalenia  terenów 
preferowanych dla lokalizacji ferm wiatrowych na obszarze gminy Lubrza 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  (100-500m  npt),  głównie   pomiędzy 
zbiornikami  wodnymi  usytuowanymi  na  obszarze  Opolszczyzny,  w  tym  szczególnie 
zbiornikiem Turawskim, zbiornikiem Otmuchowskim i Nyskim oraz Stawami Niemodlińskimi; 

– przeloty na wysokościach niskich (10-100m npt) odbywające się głównie dolinami rzek oraz 
pomiędzy izolowanymi zespołami leśnymi; 

 lokalizacji  obszarów  wrażliwych  na  negatywny  wpływ  energetyki  wiatrowej  (obszar  parku 
krajobrazowego, obszar NATURA 2000, obszar chronionego krajobrazu, rezerwat); 

 lokalizacji obszarów o wysokich walorach przyrodniczych i kulturowych na obszarze gminy Lubrza 
(dolina rzeki  Prudnik i  Białej,  Młyńskiej  i  Lubrzanki,  Potoku Trzebineckiego, Młynówki  i  Potoku 
Browinieckiego  w  tym  szczególnie  w  granicach  obszarów  objętych  projektowanymi  formami 
ochrony przyrody);

 walorów krajobrazu kulturowego i ekspozycji; 
 możliwości  rozwoju  społeczno-gospodarczego  miejscowości,  ze  szczególnym  uwzględnieniem 

potencjalnych walorów turystyczno-rekreacyjnych o znaczeniu ponadlokalnym, na bazie:
– projektowanych zbiorników retencyjnych na gruntach wsi Jasiona,  stanowiącego potencjalne 

miejsce  rozwoju   rekreacji   i  sportów wodnych,   a  także  przyszłą  ostoję  ptaków wodno-
błotnych; 

– walorów kulturowych wsi Trzebina; 
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 ograniczeń  lokalizacji  elektrowni  wiatrowych  wynikających  z   ustanowionych  stref  ochrony 
pośredniej  zewnętrznej  dla  ujęć   wody  miasta  Biała  i  Prudnik,  Olszynka  i  Skrzypiec  oraz 
odległości wymaganych od istniejącej i projektowanej zabudowy ze względu na ochronę przed 
hałasem. 

Analiza  wykazała,  że dla lokalizacji   ferm wiatrowych   preferowana jest  północna część  obszaru 
gminy Lubrza.  Na tym obszarze możliwe jest wyznaczenie terenów:
– NISKIEGO  RYZYKA  lokalizacji  ferm wiatrowych,  obejmujących grunty wsi Lubrza, Prężynka, 

Olszynka, Słoków , Laskowice i Nowy Browiniec, 
– ŚREDNIEGO RYZYKA  lokalizacji elektrowni wiatrowych, obejmujących grunty wsi Prężynka (przy 

czym stopień ryzyka lokalizacji elektrowni wiatrowych związany jest  z zakazami wprowadzonymi 
w  strefie  ochrony  pośredniej  zewnętrznej  zespołu  ujęć  wody  miasta  Prudnik-Biała,  bliskością 
korytarza  ekologicznego  rzeki  Białej  oraz  z  brakiem  zachowania  preferowanych  przez 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska odległości  pomiędzy farmami wiatrowymi,  w tym 
przypadku  pomiędzy  terenami  wskazanymi  w  gminie  Lubrza,  a   terenami  wskazanymi  pod 
elektrownie wiatrowe w gminie Prudnik).

Obszar ten, o szczególnej przydatności dla rolnictwa, nie posiada (poza dolinami rzecznymi) walorów 
przyrodniczych i krajobrazowych wymagających ochrony. 

Ze względu na specyfikę układu hydrologicznego obszaru gminy oraz wartość hydroenergetyczną 
rzek (nieznaczny przepływ wody głównych rzek gminy tzn. rzeki Prudnik i Biała oraz znaczne straty 
wód w rzece Prudnik spowodowane ich podziemnych przepływem do źródliska GÓRNEJ BIAŁEJ) 
brak jest większych  możliwości wykorzystania wody  do produkcji energii.  Gmina planuje  realizację 
małej elektrowni wodnej na rzece Prudnik w miejscowości Skrzypiec o mocy 0,04 MW. 

Możliwość wykorzystania promieniowania słonecznego oraz energii  geotermalnej  w zakresie,  który 
będzie miał znaczący wpływ na bilans energetyczny gminy Lubrza, wydaje się bardzo ograniczona. 
Nie wyklucza to jednak ich wykorzystania lokalnego, szczególnie w biernych systemach grzewczych 
poszczególnych budynków (w tym także budynków użyteczności publicznej). Gmina Lubrza położona 
jest  w  obrębie  strefy  śląsko–morawskej, występującej  w  południowej  przygranicznej  części 
województwa  opolskiego  pomiędzy  Głuchołazami  –  Prudnikiem  i  Głubczycami.  W  strefie  tej  na 
głębokości od ok. 3000 m mogą występować wody geotermalne o temp. powyżej 900C, możliwe do 
wykorzystania dla produkcji ciepła. 

Na  obszarze  gminy  istnieją  pewne  szanse  na  produkcję  energii  z  odpadów  zwierzęcych   oraz 
biomasy.  W warunkach gminy  najbardziej  prawdopodobne jest  wykorzystanie  energii  biomasy.  W 
chwili obecnej brak jest  lokalnych kotłowni o większej mocy, bazujących na odpadach pozyskiwanych 
z produkcji drewna. Nie stwierdzono także istnienia  plantacji upraw specjalnych roślin energetycznych 
działających na zasadzie komercyjnej produkcji biomasy.  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. 

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. 

2.4.3. Składy i magazyny,  budownictwo i handel hurtowy

Znaczenie gospodarki magazynowo-składowej i handlu hurtowego dla gospodarki gminy jest  obecnie 
mało istotne i niedoceniane.  Do  większych zakładów tego typu na obszarze gminy zaliczamy firmy –
„OSADKOWSKI S.A.” handel nawozami i sprzętem rolniczym, Zrzeszenie Rolników Giżycki Leszek – 
skup  zboża,  handel  art.  prod.rol.,  „MAREKS”  handel,  które  prowadzą  działalność  na  terenie  wsi 
Lubrza.
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2.4.4. Logistyka i obsługa transportu

Na  obszarze  gminy  Lubrza  brak  jest  jednostek  logistycznych  oraz  dużych  baz  transportowych. 
Działalność transportową prowadzą pojedyncze podmioty gospodarcze. Łącznie na obszarze gminy 
działa 7 podmiotów gospodarczych prowadzących działalność transportową, w tym we wsi Słoków (1 
podmiot), Olszynka (1 podmiot), Skrzypiec (2 podmioty), Nowy Browiniec (2 podmioty) i Trzebina (1 
podmiot). Na cele transportowe wykorzystywane są  działki położone w  zabudowie zagrodowej, a 
niekiedy także w zabudowie mieszkaniowej, co stwarza szereg uciążliwości i zagrożeń. Tendencje do 
przekształceń zabudowy zagrodowej na niewielkie bazy  transportowe  pogłębiają się (Dytmarów). 

Rozwój   obiektów   obsługi  transportu  preferowany  jest  na  obszarach  położonych  wzdłuż  dróg 
krajowych DK 40 i DK 41 oraz drogi  wojewódzkiej DW 414 relacji Opole – Prudnik. 

2.4.5. Rzemiosło

Na  obszarze  gminy  działalność  prowadzi  28  zakładów   rzemieślniczych,  reprezentujących  całe 
spektrum branż rzemiosła usługowego i produkcyjnego. Największa liczba zakładów rzemieślniczych 
znajduje się we wsi  Lubrza (12) i Trzebina (7). Lokalizacja  produkcyjnych  zakładów rzemieślniczych 
w zwartej wsi powoduje problemy  związane z ochroną  środowiska mieszkaniowego. 

2.4.6.  Produkcja  rolna  i obsługa rolnictwa

A. PRZYRODNICZE WARUNKI PRODUKCJI ROLNEJ
Na obszarze gminy Lubrza dominuje rzeźba płaskorówninna (o przeważających spadkach 0-1o), która 
występuje  na  49%  powierzchni  użytków  rolnych  (3388ha).  Niskofalista  i  niskopagórkowata  (o 
przeważających  spadkach 1-3o), występuje na 37% powierzchni  użytków rolnych (2531ha), a rzeźba 
falista i pagórkowata na  10% powierzchni UR (667ha). Rzeźba wysokofalista i wysokopagórkowata 
charakterystyczna  jest  dla  południowo-zachodniej  części  gminy,  a  występuje  na  tylko  na  3% 
powierzchni  użytków rolnych  (233  ha).   Podobnie  rzeźba  wzgórzowa,  którą  także   spotykamy w 
południowo–zachodniej  części  obszaru   na  1%  powierzchni  UR  (91  ha),  jak  i   nisko  górską, 
występującą zaledwie na  3 ha użytków rolnych  gminy.

Średni  wskaźnik  rzeźby  terenu dla gminy Lubrza wynosi  6,7 punktów  w  skali  10-cio punktowej, 
przy średnim wskaźniku  dla  województwa opolskiego wynoszącym 8,4 punktów. W gminie dominują 
więc  tereny  korzystne (8  -  6,1  punktów)  do  uprawy  pod względem rzeźby terenu, stanowiące 
łącznie   77  %  jej  terenów  rolnych.  Do  średnio  korzystnych  do uprawy  (6,0  -   4,1   punktów) 
zakwalifikowano 10% terenów rolnych, do bardzo korzystnych (10 – 8,1 punktów) 9 %, a tylko 4 % do 
bardzo niekorzystnych (2,0-0 punktów). 

W  gminie  Lubrza  dominują  gleby  o  właściwych  stosunkach  wodno  –  powietrznych  (optymalnie 
uwilgotnionych),  które stanowią około 77,8 % gleb (5376,6 ha). Są to gleby lessowe, położone w 
miejscach płaskich lub na niewielkich skłonach terenu, charakteryzujące się średnią przepuszalnością 
i  średnią  przewiewnością,  o  dużej  zdolności  zatrzymywania  i  magazynowania  wystarczającej  dla 
rozwoju roślin ilości wody. Gleby okresowo podmokłe zajmują w gminie 16,3 % (1126 ha) użytków 
rolnych  i  występują  głównie  w dolinie  rzeki  Biała  i  Prudnik.  Tereny  użytków zielonych,  okresowo 
podmokłych,  pełniące bardziej   funkcję ekologiczną niż gospodarczą,  powinny zostać wyłączone z 
wykonywania melioracji odwadniających. Z kolei gleby okresowo nadmiernie przesuszone zajmują w 
gminie około 5,9 % użytków rolnych (404,3 ha). Ogólny wskaźnik oceniający warunki wodne gleb dla 
gminy Lubrza wynosi 9,2 punktów w skali 10-cio punktowej,  co wskazuje na bardzo korzystne warunki 
dla rozwoju rolnictwa. 

Wskaźnik    agroklimatu,  oceniający   warunki klimatyczne i ich wpływ na wegetację roślin, wynosi dla 
całego terenu  gminy  13,0  pkt.  (w skali od 10 pkt. do 15,0 pkt.), ale kształtuje  się  poniżej  średniego 
wskaźnika dla województwa opolskiego (13,8 pkt.).

Ogólny  wskaźnik  waloryzacji  rolniczej  przestrzeni  produkcyjnej,  oceniający  jednocześnie  warunki 
agrokilmatyczne,  warunki   wodne   oraz  warunki  glebowe,  wynoszący  dla  gminy   Lubrza   100,2 
punktów,   daje  jej  5  miejsce w  skali  województwa  (na 63 gminy).  Jest  on wyższy  niż  średni 
wskaźnik dla  całego województwa, który wynosi 87,2 pkt Określa  on najlepsze  możliwości produkcji 
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i rozwoju  rolnictwa oraz świadczy  o możliwościach uprawy  roślin  o  bardzo  wysokich  wymaganiach 
glebowych   i  klimatycznych,  gwarantując  uzyskanie  najwyższych  plonów.  Najlepsze  warunki  dla 
produkcji rolnej posiadają grunty wsi Dytmarów (106,6 ptk. – 1 miejsce w gminie), Słoków (104,8 ptk.), 
Nowy Browiniec (104,6 pkt.), Olszynka (103,9 ptk.), Prężynka (103,8 pkt.), Laskowice (102,1 pkt.), 
Lubrza (101,2 pkt.), Skrzypiec (99,1 pkt.),  Krzyżkowice (98,2 pkt.) i Jasiona (97,7 pkt.). Grunty tych 
wsi  należy  uznać  za  chronione  dla  potrzeb  rolnictwa.  Najniższy  wskaźnik,  a  więc  najmniejszą 
przydatność gruntów dla rolnictwa ma wieś Trzebina (86,7 pkt.).
                                 
Gmina  Lubrza  zaliczana   jest   więc  do  obszarów  najwyższej   wartości   rolniczej   przestrzeni 
produkcyjnej, a jednocześnie   stanowi   strefę   żywicielską  dla  sąsiednich ośrodków   miejskich i 
przemysłowych. Należy  do  obszarów szczególnie chronionych dla intensywnego rozwoju rolnictwa. 
Za region  intensywnego rozwoju rolnictwa  uznaje  się  obszary wszystkich  wsi  gminy. Obowiązywać 
tu muszą pewne ograniczenia  przeznaczania  gruntów  na  cele nie związane z produkcją  rolną,  w 
tym  szczególnie  ograniczenie  lokalizacji  zakładów  przemysłowych,  które  mogłyby  spowodować 
ujemne skutki dla gospodarki rolnej lub leśnej oraz zanieczyszczenie  cieków  wodnych, powietrza 
atmosferycznego i powstawanie szkodliwych dla środowiska odpadów.

Warunki  agroekologiczne  gminy  Lubrza,  na  tle  pozostałych  terenów  województwa  opolskiego, 
oceniane są  wysoko. W punktacji od 40 do 120,  siedem sołectw (Nowy Browiniec, Słoków, Olszynka, 
Laskowice,  Dytmarów,  Lubrza  i  Prężynka)  klasyfikuje  się  na  jednym  z  najwyższych  poziomów, 
osiągając 100-110 punktów. Warunki agroekologiczne  trzech następnych (Krzyżkowice, Skrzypiec i 
Jasiona) plasują się w grupie 90 – 100 punktów.  Najgorsze warunki agroekologiczne   w gminie ma 
sołectwo TRZEBINA, które klasyfikuje się dopiero  w grupie 80 – 90 punktów. 

B. UŻYTKOWANIE I STRUKTURA WŁADANIA GRUNTAMI
Ogólna  powierzchnia  gminy  Lubrza  wynosi  8315ha.   Użytki  rolne  stanowią  6672  ha  (tj.  80,2% 
powierzchni  gminy),  lasy  zajmowały  808ha  (9,71%  pow.  gminy),  a  pozostałe  grunty  (w  tym 
zainwestowane) stanowiły 835ha (10,04 %). Wśród użytków rolnych dominują grunty orne, stanowiące 
ogółem aż 90,94 % ich powierzchni (6068 ha), a łąki i pastwiska zajmują 8,88 %  powierzchni użytków 
rolnych  (593 ha). 

Głównym  użytkownikiem  gruntów  rolnych terenu są rolnicy indywidualni,  w użytkowaniu których 
pozostaje  niecałe  60%  użytków  rolnych  gminy.  We  władaniu  Agencji  Własności  Rolnej  Skarbu 
Państwa jest  niecałe  7% użytków rolnych,  państwowych  gospodarstw leśnych  9% UR,  rolniczych 
spółdzielni produkcyjnych niecałe 20% UR gminy,  organizacji społecznych 3% UR, a 1% pozostaje 
we władaniu gminy.

Na obszarze gminy Lubrza  indywidualne  gospodarstwa  rolne o powierzchni  do 5 hektarów stanowią 
tylko  38,6%  ogólnej   liczby  gospodarstw  rolnych,  o  powierzchni   5-10  ha  stanowią  31,2%,  o 
powierzchni  większej  niż  10  hektarów  (10–100ha)  30,0  %.  Strukturę  wielkości  indywidualnych 
gospodarstw rolnych należy  uznać za  korzystną.  Średnia wielkość indywidualnego gospodarstwa 
rolnego analizowanego terenu jest  wyższa niż w województwie Opolskim (7,8)  i wynosi 9,2 hektara. 
W ostatnich latach daje się zauważyć niewielką tendencję do zwiększania powierzchni gospodarstw 
rolnych,  niewątpliwie  korzystną  w  racjonalizacji  gospodarowania  gruntami  rolnymi.  Sektor 
spółdzielczy,  drugi  pod względem zasobów gruntów rolnych właściciel, reprezentuje RSP Skrzypiec, 
RSP Jasiona i Spółdzielnia Producentów Rolnych Dytmarów.

Produkcja rolna odgrywa istotną rolę w gospodarce gminy.  Przemysłowa produkcja rolna, mająca 
wpływ na strukturę funkcjonalno-przestrzenną obszaru,  obejmuje głównie produkcję trzody chlewnej i 
drobiu.  Z  reguły  koncentruje  się  ona  na  terenach  położonych  poza   zwartą  zabudową  wiejską  i 
występuje  na  gruntach  wsi  Trzebina,  Lubrza,  Prężynka  –  Dobroszewice,  Olszynka,  Jasiona  i 
Dytmarów.  Obsada  zwierząt  w  poszczególnych  fermach  hodowlanych  nie  przekracza  210DJP. 
Znaczna koncentracja obiektów produkcji  zwierzęcej  (o obsadzie większej  niż 40DJP),   występuje 
także w  zwartej zabudowie zagrodowej  wsi.  Producenci zwierząt hodowlanych skupiają się głównie 
na terenach zabudowy zagrodowej wsi Dytmarów, Skrzypiec, Lubrza, Prężynka i Nowy Browiniec. W 
wyniku  prowadzonej  przez  państwo  polityki  rolnej  oraz  dopłat  do  rolnictwa  z  Unii  Europejskiej 
obserwuje się liczne inwestycje mające  na celu poprawę produkcyjności indywidualnych gospodarstw 
rolnych oraz  specjalizację ich produkcji. Warunki produkcji zwierzęcej stopniowo się pogarszają  ze 
względu  na  stopniowy  rozwój  innych  działalności  (szczególnie  usług)  oraz  mieszkalnictwa 
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jednorodzinnego, prowadzących w konsekwencji do licznych konfliktów spowodowanych uciążliwością 
produkcji rolnej  dla tych funkcji. Zjawisko to jest szczególnie zauważalne na terenie zabudowanym 
wsi  Lubrza,  Dytmarów  i  Skrzypiec.  Istotne  w  strukturze  przestrzennej  gminy  zespoły  obiektów 
produkcji roślinnej  usytuowane są tylko we wsi Lubrza. 

Podstawowe problemy związane z produkcją rolną obejmują:
– problemy w skupie, płodów i produktów rolnych;
– brak bazy przechowalnictwa i przetwórstwa płodów i produktów rolnych;
– rozdrobnioną strukturę agrarną indywidualnych gospodarstw rolnych;
– wysokie zatrudnienie w gospodarstwach rolnych (ukryte bezrobocie);
– niski poziom specjalizacji i koncentracji produkcji rolnej;
– niską dochodowość gospodarstw rolnych;
– niski poziom wykształcenia rolników;
– niska aktywność w tworzeniu alternatywnych źródeł utrzymania;
– brak infrastruktury sanitarnej na terenach wiejskich.

2.4.7. Produkcja  leśna

Na  obszarze  gminy  Lubrza  lasy zajmują  833ha i  stanowią około one  9,8%  powierzchni gminy. 
Tak niski udział lasów stawia gminę na jednym z ostatnich miejsc w województwie, którego lesistość 
kształtuje się na poziomie średnim 26,2%. Większością lasów w gminie zarządzają Lasy Państwowe 
reprezentowane przez nadleśnictwo Prudnik. Największe kompleksy leśne występują na gruntach wsi 
Prężynka, Trzebina i Krzyżkowice. Najcenniejsze drzewostany znajdują się na gruntach wsi Trzebina. 

Znaczne powierzchnie lasów położone są w granicach Parku Krajobrazowego GÓRY OPAWSKIE i 
obszaru NATURA 2000, co w istotny sposób  ogranicza  ich  intensywne użytkowanie i wykorzystanie 
gospodarcze.  Lasy  pozostają  głównie  we  władaniu  Skarbu  Państwa  co  zapewnia  łatwą  ich 
dostępność oraz  dostosowanie gospodarki leśnej do wymogów ochrony przyrody. Z kolei kompleksy 
leśne położone na gruntach wsi Prężyna zaliczane są do lasów uszkodzeń przemysłowych.  Lasy o 
charakterze  ochronnym zajmują  powierzchnię  739ha  i  stanowią  88,4% powierzchni  lasów gminy. 
Niewielka powierzchnia  lasów przydatnych  do  prowadzenia gospodarki leśnej nie będzie istotną 
bazą  surowcową dla rozwoju przemysłu drzewnego.  

Gospodarka  leśna  we  wszystkich  kompleksach  leśnych  gminy  powinna  zostać  podporządkowana 
warunkom ochrony, w tym szczególnie:
– ochronie przyrody i krajobrazu  przyrodniczego w kompleksach leśnych  LIPOWIEC i DĘBOWIEC, 

położonych w granicach Parku Krajobrazowego  GÓRY OPAWSKIE i jego otulinie;
– ochronie terenów położonych z strefie ochrony zewnętrznej pośredniej  zespołu komunalnych ujęć 

wody   dla miasta PRUDNIKA oraz korytarza ekologicznego DOLINY RZEKI BIAŁEJ.
Jednocześnie kompleksy leśne gminy pełnią funkcję glebochronną i wodochronną, co w znaczący 
sposób  powinno  wpływać  na  ograniczenie  intensywnego  pozyskania  drewna,  a  także  są 
wykorzystywane  do celów  rekreacyjno -  wypoczynkowych. 
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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.  Najbliższe  międzynarodowe  porty  lotnicze 
znajdują  się  w   KATOWICACH -  PYRZOWICACH oraz  we  WROCŁAWIU -  STRACHOWICACH. 
Dostęp gminy Lubrza do najbliżej  położonych portów lotniczych  zapewniają  powiązania   drogowe 
drogami krajowymi DK 40 i DK 41 oraz drogami wojewódzkimi DW 414 i DW 409, wiążącymi się z 
autostradą A4. Poprzez nie gmina posiada także dostęp do międzynarodowego cywilnego lotniska  w 
KRAKOWIE - BALICACH. Dostęp do komunikacji lotniczej jest mało  istotny z punktu widzenia 
możliwości rozwoju gospodarczego gminy, a także jest mało istotny  dla standardów życia jej 
mieszkańców. 

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  dobrej  jakości  asfaltobetonową  drogę 
startową o długości 2300m i szerokości 60m pozwalającą na obsługę większości typów samolotów 
pasażerskich.   Posiada  także  dobre  powiązania  z  autostradą  A4  relacji  Drezno-Kraków,  która 
przebiega w odległości 8km. Lotnisko może być połączone z miastami Śląska siecią kolejową poprzez 
istniejącą  bocznicę  kolejową  linii  kolejowej  nr  132,  doprowadzoną  ze  stacji  Kamień  Śląski. 
Działalność lotniska  mogłaby się  przyczynić  do reaktywacji  działania  linii  kolejowej  nr  306 
relacji  Prudnik-Gogolin,  o  znaczeniu  lokalnym,  w  tym  szczególnie  przyczynić  się  do 
przywrócenia istotnego dla gminy  ruchu pasażerskiego.  

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  SZCZECINIE-

ŚWINOUJŚCIU; 
– w kierunku wschodnim – przez kanał Gliwicki z  szlakiem wodnym WISŁY; 
– docelowo także na zachód, po realizacji bezpośredniego połączenia Odry z DUNAJEM. 

Poprzez  drogę  krajową  DK  40  relacji  Kłodzko  -  Kędzierzyn-Koźle,   gmina  posiada  dostęp  do 
najbliższego  portu  rzecznego  w  KOŹLU,  który  jest  składnikiem  WĘZŁA  TRANSPORTOWEGO, 
skupiającego połączenia kolejowe (stacja kolejowa Kędzierzyn-Koźle PORT) oraz drogowe, z drogami 
krajowymi  autostradą  A4  i  drogą  krajową  DK  45  relacji  Opole-granica  państwa  (Chałupki).  Port 
posiada  środki  transportowe  do  przewozów  krajowych  i  międzynarodowych,  do  ładunków 
konwencjonalnych i ponadgabarytowych, a także dla kontenerów uniwersalnych i specjalistycznych.  

Odra oraz port KOŹLE obecnie nie ma dla gminy Lubrza większego znaczenia w przewozach 
transportowych, ze względu na jej typowo rolniczy charakter.  Nie będzie mieć także większego 
znaczenia dla obsługi pozarolniczych funkcji  produkcyjnych  i możliwości rozwoju gminy. 

1.3. TRANSPORT  KOLEJOWY

Przez teren gminy Lubrza przebiegają dwie linie kolejowe:
 państwowa linia kolejowa nr 137 relacji Katowice – Legnica; 
 linia kolejowa nr 306 relacji Prudnik – Krapkowice – Gogolin.

Państwowa  linia  kolejowa nr  137 relacji  Katowice  -  Prudnik  – Nysa -  Legnica,  pierwszorzędnego 
znaczenia,   dwutorowa i zelektryfikowana, zapewnia obsługę przewozów  osobowych i towarowych w 
powiązaniach międzynarodowych i regionalnych z sąsiednimi województwami.  Mieszkańcom gminy 
dostęp do linii zapewnia przystanek kolejowy  Dytmarów – Stacja usytuowany na gruntach wsi Lubrza. 

Linia kolejowa nr 306 relacji Prudnik – Krapkowice jest  jednotorowa, niezelektryfikowana, znaczenia 
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miejscowego, obecnie nieczynna dla  ruchu  osobowego i  towarowego. We wsi Lubrza usytuowany 
jest  przystanek pasażerski zapewniający dostęp do linii.

Dla gminy Lubrza obie linie kolejowe mają  znaczenie dla: 
 powiązań z powiatowym ośrodkiem usługowym – miastem Prudnik, zapewniającym mieszkańcom 

gminy obsługę w zakresie usług ponadlokalnych; 
 możliwości zatrudnienia na rynkach pracy sąsiednich miast, w tym szczególnie miasta Prudnik; 
 dostępu  mieszkańców  gminy  do  oświaty  ponadpodstawowej  i  nauki  w  miejskich  ośrodkach 

powiatowych województwa (K-Koźla i Nysy) oraz w miastach wojewódzkich (Opolu, Wrocławiu i 
Katowicach); 

 obsługi  ruchu  turystycznego  oraz  jego  kierunków i  skali  rozwoju  turystyki,  w  tym szczególnie 
turystyki  pogranicza polsko-czeskiego. 

Podstawowym  problemem  funkcjonowania  linii  kolejowych  oraz  sprawnego  prowadzenia  ruchu 
towarowego i pasażerskiego na obszarze gminy jest stan techniczny stacji i przystanków kolejowych, 
a także zły stan techniczny infrastruktury kolejowej (w tym szczególnie linii 306). Ponadto na obszarze 
gminy linia kolejowa nr 137 krzyżuje się jednopoziomowo z drogami powiatowymi  DP1250 O relacji 
Lubrza – Skrzypiec i 1253 O relacji Dytmarów – Dytmarów Stacja, a linia kolejowa nr 306 krzyżuje się 
jednopoziomowo  z drogą wojewódzką DW 414 relacji Opole - Lubrza, drogą powiatową DP 1275 O 
relacji Prężynka – Józefów oraz  DP 1267 O relacji Lubrza - Prężynka. 

1.4. TRANSPORT  DROGOWY 

System  drogowy  odgrywa  najistotniejszą  rolę  w obsłudze komunikacyjnej mieszkańców 
gminy Lubrza. Sieć  drogowa  na obszarze gminy jest dobrze rozwinięta i zapewnia  dogodne  jej 
powiązania   z   ośrodkami wyższego  rzędu (Prudnikiem,  Nysą,  Kędzierzynem-Koźlem,  Opolem,  a 
także Wrocławiem,  Katowicami, Bytomiem i Gliwicami)  oraz ze wszystkimi wsiami gminy. 

Na  system  składają  się  drogi  o  znaczeniu  regionalnym i lokalnym, o kategorii dróg krajowych, 
wojewódzkich,  powiatowych  oraz gminnych. 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  sporządzania 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zarząd Dróg Wojewódzkich oraz zarządca 
dróg powiatowych, we wnioskach do niniejszego studium, nie zgłosili potrzeby  realizacji nowych dróg 
lub ich odcinków na obszarze gminy Lubrza. 

1.4.1.  Transeuropejska Sieć Transportowa 

Gmina  Lubrza   położona  jest  poza  zasięgiem  oddziaływania  paneuropejskich  korytarzy 
transportowych,  także  jej  najbliższego  trzeciego  korytarza  Transeuropejskiej  Sieci  Transportowej 
TENs,  integrującego  kraje  Unii  Europejskiej  ze  wschodem  Europy,   zapewniającego  powiązania 
Niemiec  z  Ukrainą  poprzez  Zgorzelec,  Wrocław,  Opole,  Gliwice,  Kraków,  Rzeszów  do  przejścia 
granicznego w Medyce.   W jego skład wchodzi autostrada  A4, droga krajowa nr 94 oraz magistralna 
linia kolejowa nr 132. 

Autostrada  A-4  relacji  Zgorzelec-Wrocław-Opole-Gliwice-Kraków-Medyka,  wchodząca  w  skład 
transeuropejskiej sieci transportowej (TENs), przebiega w odległości około 25km od północnej granicy 
gminy.  Podstawowe  powiązania  komunikacyjne  gminy  Lubrza  z  autostradą  zapewniają  drogi 
wojewódzkie DW 414 i DW 409, które doprowadzają ruch samochodowy do węzła DĄBRÓWKA i 
GOGOLIN,  znajdujące się w odległości ok. 30 km od wsi Lubrza. Obszar gminy położony jest poza 
zasięgiem  oddziaływania  paneuropejskiego  korytarza  transportowego  oraz  poza  granicami 
pasma  przyśpieszonego  rozwoju  gospodarczego  (o  zasięgu  25km),  związanego  z  jego 
funkcjonowaniem.   
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1.4.2. Drogi krajowe 
 
Sąsiednie miasto  PRUDNIK stanowi ważny węzeł komunikacyjny, zarówno  w komunikacji krajowej 
jak i zagranicznej.  Przebiegające także przez  obszar gminy LUBRZA  drogi krajowe łączą główne 
centra gospodarczo – administracyjne Polski i Czech. 

Przez teren gminy przebiegają dwa odcinki dróg krajowych o znaczeniu ponadregionalnym. Jest to 
droga   krajowa: 

– DK  40 relacji  granica  państwa   -  Głuchołazy  -  Prudnik  -  Kędzierzyn  Koźle  -  Ujazd  - 
Pyskowice,  na obszarze gminy przebiegająca na kierunku wschód – zachód, przez grunty 
wsi Lubrza, Olszynka, Laskowice i  Nowy Browiniec;

– DK 41 relacji  Nysa  –  Prudnik  –  Trzebina  -  granica  państwa  (Trzebina-Bartultovice),  na 
obszarze gminy przebiegająca głównie na kierunku południe, przez grunty wsi Trzebina.

Łączna długość  dróg krajowych  na obszarze gminy  nie przekracza 14 km. 

Drogi krajowe DK 40 i DK 41 przeprowadzają  głównie ruch tranzytowy (osobowy i towarowy), w tym 
także do przejść granicznych z Republiką Czeską: Trzebina – Bartultovice, Głuchołazy – Mikulovice 
oraz Konradów – Zlate Hory. Drogi  krajowe DK 40 i DK 41 pełnią istotną rolę w obsłudze ruchu na 
kierunku wschód – zachód  w południowej części województwa opolskiego oraz w obsłudze ruchu 
przejść granicznych z Czechami. Jednocześnie obie drogi  mają podstawowe znaczenie dla powiązań 
komunikacyjnych  gminy  Lubrza  stanowiąc  jej  podstawowe  osie  komunikacyjne  w  powiązaniach 
regionalnych.  Zapewniają  także  wewnętrzne  powiązania  pomiędzy  wsiami  gminy,  a  lokalnym 
ośrodkiem usługowym  jakim jest wieś Lubrza.  

Obie drogi  krajowe w stanie istniejącym są  jednojezdniowe,  o dwóch pasach ruchu,  nawierzchni 
bitumicznej  i jezdni o szerokości 6-7m. Parametry techniczne dróg DK 40 i DK 41 odpowiadają  klasie 
drogi  głównej  (G).  Droga  DK  40   na  całym  odcinku  na  obszarze  gminy  Lubrza  przebiega  poza 
terenami zabudowanymi co zapewnia pełną  sprawność jej funkcjonowania. Z kolei przebieg drogi DK 
41  przez  tereny  zabudowane  miasta  Prudnik  stanowi  istotne  ograniczenie  dla  sprawności 
prowadzenia ruchu tranzytowego. W dużo mniejszym stopniu  na funkcjonowanie drogi niekorzystny 
wpływ ma jej  przebieg przez tereny zabudowane wsi  Trzebina.  Z tych względów w ciągu DK 41 
planuje  się  budowę wschodniego  obejścia  drogowego  miasta  Prudnik,  o  przebiegu  prowadzonym 
przez obszar gminy Lubrza, oraz obejścia drogowego terenów zabudowanych wsi Trzebina.  

Pomiary  ruchu  wykonywane  na  drogach  krajowych  wykazały  w  strukturze  rodzajowej  pojazdów 
znaczny udział ruchu ciągników rolniczych oraz rowerów na odcinku Laskowice – Lubrza (DK 40) oraz 
znaczny udział ruchu rowerów na odcinku Lubrza – Prudnik (DK 41). Poprawa funkcjonowania dróg 
krajowych na ww. odcinkach wymaga eliminacji z  ruchu ciągników rolniczych oraz rowerów poprzez 
realizację ścieżek rowerowych i dróg transportu rolnego.

Według prognozy  zamiejskiej  sieci  dróg krajowych  do roku 2015 średni  ruch dobowy na odcinku 
PRUDNIK – LASKOWICE drogi krajowej DK 40  i na drodze krajowej DK 41 wzrośnie do poziomu 
minimum 228% w stosunku do roku 1995.

TABELA  12
GMINA LUBRZA - Prognoza ruchu na drogach krajowych na lata 1995 – 2015 (SDR - Średni dobowy ruch).

LP. NR 
DROGI

RELACJE SDR
1995r.

SDR
2005r.

SDR
2010r.

SDR
2020r.

1 40 granica  państwa   -  Głuchołazy  -  Prudnik  - 
Kędzierzyn Koźle - Ujazd - Pyskowice,  

3289 5394 6446 10 950 - 
14 400

2 41 Nysa – Prudnik – Trzebina - granica państwa 2284 3746 4477 9650-980
0

Źródło: DODP w Opolu – opracowanie własne M.O.

Drogi krajowe  mają niewątpliwie wpływ na potencjalne możliwości  rozwoju gospodarczego gminy. 
Tereny położone w rejonie ich skrzyżowań  z drogami wojewódzkimi  DW 414 i  oraz DW 417 
stanowią atrakcyjne miejsca dla lokalizacji  usług obsługi komunikacji i ruchu turystycznego. 
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1.4.3. Drogi wojewódzkie

Przez obszar  gminy Lubrza przebiegają  dwa odcinki  wojewódzkich dróg publicznych: 
 DW 414 relacji Opole - Lubrza, na obszarze gminy przebiegająca na kierunku północ – południe, 

przez grunty wsi Lubrza i Prężynka;
 DW 417 relacji Laskowice-Klisino-Szonów-Szczyty-Racibórz, na obszarze gminy przebiegająca w 

kierunku  południowo-wschodnim,  przez grunty wsi Laskowice.
Łączna długość  dróg wojewódzkich na obszarze gminy  nie przekracza 5,5 km. 

Obie drogi w stanie istniejącym są jedno jezdniowe,  o dwóch pasach ruchu, nawierzchni bitumicznej 
oraz szerokości jezdni  6,2 m na drodze DW 414 oraz 5,7 m w  przypadku drogi DW 417. Na odcinku 
przebiegającym przez gminę Lubrza droga DW 414 nie spełnia wymogów stawianych drodze klasy 
głównej (G).  Istotną barierę, ograniczającą sprawność ruchu komunikacyjnego na drodze, stanowi 
linia  kolejowa znaczenia  miejscowego nr  306,  krzyżująca  się  z  drogą w rejonie  wsi  Lubrza,  oraz 
pomnik przyrody (aleja lipowa), ciągnąca się w kierunku północnym od ww.  skrzyżowania. Z kolei 
droga DW 417  nie odpowiada parametrom drogi zbiorczej (Z). Na całym odcinku, na obszarze gminy 
Lubrza, przebiega poza terenami zabudowanymi co zapewnia pełną  sprawność jej funkcjonowania. 

Obie drogi wojewódzkie DW 414 i DW 417 pełnią istotną rolę w powiązaniach regionalnych obszaru 
gminy Lubrza z miastem wojewódzkim oraz z sąsiednim ośrodkami miejskimi: Białą, Krapkowicami, 
Głubczycami  i  Raciborzem,  a  także  z  województwem  Górnośląskim.  Droga  DW  414  ponadto 
zapewnia podstawowe powiązania:
– miasta  Opola  z  trzema  przejściami  granicznymi  z  Republiką  Czech  (Trzebina  –  Bartultovice, 

Głuchołazy – Mikulovice oraz Konradów – Zlate Hory) oraz z Górami Opawskimi, stanowiącymi 
jeden z atrakcyjniejszych  obszarów rekreacji i wypoczynku na Opolszczyźnie; 

– gminy Lubrza z paneuropejskim korytarzem transportowym (autostradą A-4, drogą krajową DK 
94); 

– planowanym regionalnym lotniskiem w Kamieniu Śląskim.  

1.4.4. Drogi powiatowe

Gmina  Lubrza   posiada  gęstą   sieć   dróg  powiatowych,  które  zapewniają  jej  powiązania  z 
podstawowymi osiami komunikacyjnymi jakimi są drogi krajowe DK 40 i DK 41, realizujących także 
lokalne  powiązania  komunikacyjne  wsi  z  powiatowym  ośrodkiem usługowym  (miastem Prudnik)  i 
gminnym ośrodkiem usługowym (wsią Lubrza) oraz pomiędzy poszczególnymi  wsiami.  

TABELA  13
GMINA LUBRZA - wykaz dróg powiatowych -  stan 2009r.

Lp. Nr drogi Nazwa ciągu drogowego Planowana
klasa drogi

1 1202 O Biała – Laskowice Z

2 1229 O droga przez wieś Laskowice L

3 1231 O droga przez wieś Nowy Browiniec L

4 1250 O Trzebina – Skrzypiec do drogi 40 Z

5 1253 O Stacja kolejowa Dytmarów –  Dytmarów L

6 1256 O Nowy Browiniec – Otoki L

7 1257 O Trzebina – Dębowiec D
8 1267 O Lubrza – Prężynka L – Z

9 1275 O Dobroszewice - Olszynka D

10 1279 O DK 40 – Olszynka – Słoków L

11 1280 O Lubrza – Jasiona D-L

12 1614 O Prudnik – Biała Z

13 1615 O Prudnik – Krzyżkowice Z

Źródło – Zarząd Dróg Powiatowych w Prudniku. – opracowanie własne J.O.

Drogi powiatowe, zapewniające główne powiązania wsi gminy z układem drogowym wyższego rzędu 
tj.  drogami  krajowymi,  ułatwiając  dostęp  do  sąsiednich  ośrodków miejskich,  pełnią  istotną  rolę  w 
__________________________________________________________________________________________

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza
Autor : mgr inż. arch. Maria Oleszczuk

39



zaspokajaniu podstawowych  potrzeb mieszkańców gminy w zakresie dostępu do usług oraz miejsc 
pracy.  Najważniejsze,  zewnętrzne powiązania obszaru gminy z powiatowym i gminnym ośrodkiem 
usługowym  tzn. miastem Prudnik i wsią LUBRZA zapewnia droga:
 DP 1250 O -  wsi Trzebina z drogą krajową DK 41 oraz gminnym ośrodkiem usługowym; 
 DP 1267 O -  wsi Prężynka i Lubrza z drogą wojewódzką DW 414 oraz powiatowym ośrodkiem 

usługowym;
 DP 1280 O -  wsi Jasiona z gminnym ośrodkiem usługowym wsią Lubrza;  
 DP 1279 O – wsi Olszynka z Białą oraz z drogą krajową DK 40;
 DP 1614 O – wsi Prężynka z miastem Prudnik; 
 DP 1615 O - wsi Krzyżkowice z uzupełniającym ośrodkiem usługowym jakim jest Dytmarów, oraz 

wsi Krzyżkowice, Dytmarów, Skrzypiec i Jasiona z  powiatowym ośrodkiem usługowym. 
Pozostałe drogi powiatowe zapewniają powiązania  ze wsiami gmin ościennych i są mniej istotne dla 
zaspokojenia podstawowych  potrzeb mieszkańców gminy w zakresie usług oraz miejsc pracy.

Generalnie  drogi powiatowe na obszarze gminy spełniają wymogi dla stawianej im klasy w zakresie 
szerokości pasa drogowego oraz innych parametrów technicznych.  Stan techniczny dróg jest jednak 
z reguły zły. Najistotniejszą barierę dla sprawności ich funkcjonowania  stanowi linia kolejowa nr 137 
znaczenia pierwszorzędnego, w mniejszym stopniu  linia kolejowa nr 306 znaczenia miejscowego. 
Wymagana jest:
– modernizacja drogi powiatowej DP 1250 O relacji  Trzebnina-Skrzypiec oraz DP 1253 O relacji 

Dytmarów –  PKP Dytmarów wraz  z  budową  przejazdów przez/nad  linią  kolejową   znaczenia 
pierwszorzędnego relacji Katowice-Legnica  oraz powiązań drogowych z drogą DK 40;

– modernizacja drogi  powiatowej DP 1615 O relacji Prudnik-Dytmarów-Krzyżkowice do parametrów 
drogi zbiorczej (Z) oraz budowa powiązania z planowaną obwodnicą miasta Prudnik w ciągu drogi 
krajowej DK 41, a także budowa wzdłuż odcinka drogi Prudnik-Krzyżkowice ścieżki rowerowej;

– podniesienie klasy drogi DP 1280 O relacji  Lubrza – Jasiona do parametrów drogi lokalnej (L) 
wraz z budową ścieżki rowerowej. 

1.4.5.  Drogi gminne

Na obszarze gminy  do kategorii gminnych dróg publicznych  zaliczono 22 drogi (uchwała Zarządu 
Województwa Opolskiego  nr 355/2003r. z dnia 13 maja 2003r. oraz z dnia 7 lipca 2004r.). Są one 
uzupełnieniem układu podstawowego sieci dróg powiatowych i stanowią ważny element w drogowej 
komunikacji wewnętrznej.

TABELA  14
GMINA LUBRZA - WYKAZ GMINNYCH  DRÓG PUBLICZNYCH -  stan 2009r.

L.P. NUMER DROGI NAZWA CIĄGU DROGOWEGO KLASA 
DROGI

UWAGI

1 2 3 4 5
1 107301 O Prężynka – Czyżowice L
2 107302 O Prężynka – Dobroszowice L
3 107303 O Prężynka – droga przez wieś L
4 107304 O Jasiona – granica gminy Prudnik L
5 107305 O Laskowice – Olszynka D
6 107306 O Olszynka – droga przez wieś D
7 107307 O Słoków – Nowy Browiniec D
8 107308 O Nowy Browiniec – Racławice 

Śląskie
L Wspólny  przebieg  z  gminą 

Głogówek
9 107309 O Nowy Browiniec (droga na 

Zydlungach)
D

10 107310 O Nowy Browiniec (szkoła) – do 
DK40

L

11 107311 O Nowy Browiniec do DP 1231 O D
12 107312 O Lubrza ul. Szkolna L Zalecana korekta przebiegu drogi 

lub  realizacja  nowego  odcinka 
drogi  publicznej,  obsługującego 
tereny  zabudowy  mieszkaniowej, 
o parametrach drogi lokalnej 

13 107313 O Lubrza ul. Dożynkowa D-L
14 107314 O Lubrza ul. Nowej Naprawy D-L
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15 107315 O Skrzypiec – Dytmarów L
16 107316 O Skrzypiec (osiedle) D Zaleca  się  wyłączyć  drogę  z 

kategorii   gminnych  dróg 
publicznych

17 107317 O Trzebina – od drogi powiatowej DP 
1250 O do DK 41

D-L

18 107318 O Trzebina  (szkoła) – do DK 41 L
19 107319 O Trzebina  (osiedle) D
20 107320 O Trzebina (wzgórze) D
21 107321 O Droga przez wieś Laskowice od 

drogi powiatowej 1202 do drogi 
krajowej Nr 40

L

22 107322 O Droga przez wieś Nowy Browiniec 
od drogi krajowej Nr 40 do drogi 
krajowej Nr 40

L

Źródło- UG w Lubrzy – opracowanie własne M.O.

Istniejący  system   gminnych  dróg  publicznych  generalnie  nie  wymaga   rozbudowy,  z  wyjątkiem 
powiązania drogowego  wsi Krzyżkowice z Trzebiną.  Pozostałe drogi należy poddać modernizacji 
uwzględniającej ich historyczny przebieg, parametry i nawierzchnię, w przypadku dróg usytuowanych 
w granicach strefy B ochrony konserwatorskiej, oraz strefy ochrony jednolitych cech zabudowy.  Jedną 
drogę zaleca się wyłączyć z kategorii dróg publicznych tj. drogę DG 107316 O Skrzypiec – osiedle. 

1.4.6. Sieć tras rowerowych i turystycznych

Sieć tras rowerowych na obszarze gminy Lubrza obejmuje około 43 km trasę rowerową o  charakterze 
turystyczno-rekreacyjnym.  Prowadzi  ona  przez  najatrakcyjniejsze  obszary  gminy,  zapewniając 
powiązania zewnętrzne z  Wzgórzem Klasztornym w gminie Prudnik oraz Republiką Czeską, przez 
przejście  graniczne  Trzebina  -  Bartultovice.  Szlak  przebiega  przez  7  z  11  wsi  gminy  (Trzebina, 
Skrzypiec, Lubrza, Olszynka, Laskowice, Dytmarów, Krzyżkowice). Jej okrężny charakter sprawia, że 
do pozostałych miejscowości gminy, na określonych odcinkach, odległość jest nie większa niż kilka 
kilometrów (Jasiona, Prężynka, Słoków, Nowy Browiniec).

TABELA  15
GMINA LUBRZA – TRASA ROWEROWA - STAN 2009 R. 

Lp. Miejsce Odległość (km)
1 Trzebina (przejście graniczne) 0,0
2 Rozdroże pod Trzebiną 2,0
3 Sanktuarium św. Józefa w Prudniku Lesie 3,9
4 Trzebina (d. uzdrowisko) 7,5
5 Skrzypiec (wieś) 12,1
6 Dytmarów (krzyż pokutny) 12,9
7 Jasiona (skrzyżowanie) 15,1
8 Lubrza (restauracja “Krystyna”) 17,9
9 Lubrza (Urząd Gminy) 19,2

10 Olszynka (pałac i park) 24,7
11 Olszynka (kościół) 25,1
12 Laskowice (d. cm. ew.) 25,8
13 Laskowice (d. folwark) 26,6
14 Laskowice (Szwedzki Szaniec) 27,0
15 Dytmarów (stacja PKP) 29,0
16 Dytmarów (skrzyż. we wsi) 31,5
17 Krzyżkowice (d. młyn) 32,8
18 Krzyżkowice (wieś) 34,1
19 Kłobuczek 39,1
20 Trzebina (wieś) 41,5
21 Trzebina (przejście graniczne) 42,8

 Źródło – UG w Lubrzy – opracowanie własne J.O.
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Ponadto przez teren gminy przebiega  trasa turystyczna relacji  Biała – Dobroszewice – Lubrza – 
Prudnik  –  Głuchołazy.  Na  obszarze  gminy  Lubrza  brak  jest  tras  rowerowych  o  charakterze 
komunikacyjnym.  Na niektórych odcinkach taką rolę pełni ww. ścieżka rowerowa turystyczna.

Istniejące trasy rowerowe o charakterze turystycznym  generalnie zapewniają powiązania  wsi gminy z 
gminnym ośrodkiem usługowym, jakim jest wieś Lubrza, oraz z podstawowymi ośrodkami usługowymi 
(wsią  Olszynka  i  Dytmarów).  Jednocześnie  zapewniają  powiązania  w  relacjach  dom  –  miejsca 
rekreacji i wypoczynku  oraz dom – lokalne ośrodki usługowe.  

Podstawową wadą istniejącego systemu tras rowerowych w gminie jest:
– brak  powiązań  o  charakterze  komunikacyjnym  z  miastem   Prudnik,  stanowiącym  powiatowy 

ośrodek usługowy oraz  główny, zewnętrzny  rynek  pracy dla mieszkańców gminy;  
– brak powiązań rowerowych wsi wschodniej części gminy ze wsią gminną; 
– brak prawidłowych rozwiązań technicznych tras rowerowych lub też niska ich jakość. 

Faktyczny brak jakichkolwiek udogodnień dla ruchu rowerowego oznacza, że trasy rowerowe nie są 
prowadzone wyodrębnionymi od ruchu innych pojazdów (lub ruchu pieszych), szlakami rowerowymi 
tzn. prowadzone są głównie po istniejących ciągach dróg publicznych i wewnętrznych (dojazdowych 
do gruntów rolnych), a ruch rowerów nie jest wydzielony od pozostałego ruchu komunikacyjnego. 

1.4.7.  System parkowania

Na obszarze gminy Lubrza zlokalizowane są dwa rodzaje parkingów dla  samochodów:
– ciężarowych  i  osobowych  -  zapewniające  obsługę  ruchu  tranzytowego  przez  obszar  gminy, 

usytuowane przy drodze krajowej DK 40,  
– osobowych - parkingi na terenach zabudowanych wsi, głównie  związane z  usługami. 

Podstawowym problemem  gminy jest niedobór parkingów i miejsc parkowania dla obsługi:
 ruchu tranzytowego  z/do przejść granicznych w Trzebinie, Głuchołazach i Konradowie, w tym 

także  ruchu  turystycznego   do  jednego  z  najważniejszych  regionów  turystycznych   Czech  – 
Jesenniky (powiat Bruntal i Szumperk);  

 sezonowego  ruchu  rekreacyjnego  i  turystycznego  do  Gór  Opawskich,  stanowiących   jeden  z 
ważniejszych regionów turystycznych Opolszczyzny; 

 usług zlokalizowanych  w centrum lokalnego i podstawowych  ośrodków usługowych  tj. we  wsi 
Lubrza, Dytmarów i Olszynka.

Brak miejsc do parkowania odczuwalny jest głównie w  obrębie zabytkowych układów ruralistycznych 
oraz  w  obrębie  nowych  osiedli  mieszkaniowych  (Lubrza,  Skrzypiec).   Praktycznie  brak  jest 
ogólnodostępnych parkingów na terenach zabudowanych pozostałych wsi gminy.  

2. SYSTEMY INŻYNIERYJNE

2.1. SYSTEM  ZAOPATRZENIA W WODĘ

Podstawowym źródłem wody dla gminy Lubrza są wody podziemne, ujmowane  głównie z poziomu 
wodonośnego czwartorzędowego i  trzeciorzędowego. Gmina zaopatrywana jest w wodę z  4 ujęć o 
zróżnicowanych wydajnościach od około 40 m3/h   do 138m3/h,  które usytuowane są  na gruntach  wsi 
Olszynka, Skrzypiec i Prężynka (2 ujęcia). 

Ujęcia  wód  podziemnych  zapewniają  zaopatrzenie  w  wodę  mieszkańców  gminy  poprzez  trzy 
komunalne (w tym dwa gminne) wodociągi grupowe, funkcjonujące w następującym układzie:
– wodociąg  grupowy  z  ujęciem  i  stacją  uzdatniania  wody  we  wsi  OLSZYNKA,   obejmujący 

zasięgiem obsługi wsie: Olszynka, Laskowice, Słoków, Nowy Browiniec oraz Lubrza;
– wodociąg  grupowy  z  ujęciem  we  wsi  SKRZYPIEC,  zaopatrujący  w  wodę  wsie  Skrzypiec, 

Trzebina, Krzyżkowice, Dytmarów i Jasiona;
– wodociąg  grupowy  z  ujęciem  wody  we  wsi  PRĘŻYNKA  (ujęcie  wody  dla  miasta  Prudnika), 

zaopatrujący w wodę wieś Prężynka z przysiółkiem Dobroszewice oraz miasto Prudnik i  wieś 
Czyżowice.

__________________________________________________________________________________________
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza

Autor : mgr inż. arch. Maria Oleszczuk

42



Wodociągami  gminnymi  (Olszynka  i  Skrzypiec)   administruje  Zakład  Gospodarki  Komunalnej  i 
Mieszkaniowej w Lubrzy, a wodociągiem  Prężynka,  Przedsiębiorstwo  Wodociągów i Kanalizacji w 
Prudniku.

                               
Wodociąg grupowy  OLSZYNKA ujmuje wodę  z dwóch studni podstawowych nr 1 i  2, znajdujących 
się na gruntach we wsi Słoków, o łącznych zatwierdzonych zasobach wodnych w kat. B  i wydajności 
Q  =  40,0  m3/h  (pozwolenie  wodno  –  prawne   nr  OŚ-  V  -  8530/90/86  z  dn.25.03.1987  r.  i 
OS.II-7520-6/67/98 z  dnia  07.08.1998r.).  Wodociąg ujmuje  wodę z pokładów trzeciorzędowych,  w 
których warstwa wodonośna występuje na głębokości 113 – 122m. Wydajność poszczególnych studni 
wynosi:

– studnia nr 1  Qeksp. = 20,4 m3/h, przy depresji s = 17,0 m;
– studnia nr 2  Qeksp. = 20,0 m3/h, przy depresji s = 7,0 m.

Z  badań  fizyko  -  chemicznych  ujmowanej  wody  wynika,  że  zawiera  ona  ponadnormatywną  ilość 
związków  żelaza  (1,32  –  2,68  mg/l)  oraz  manganu  (0,38  –  0,64  mg/l)  i  wymaga  uzdatniania 
(odżelaziania  i  odmanganiania).  Odbywa  się  to  w  Stacji  Uzdatniania  Wody.  Pod  względem 
bakteriologicznym  woda  nie  budzi  zastrzeżeń.  Ujęcie  wody  jest  dobrze  chronione  nadległymi 
czwartorzędowymi  warstwami  geologicznymi  (wykształconymi  w  postaci  gliny,  gliny  zwałowej  z 
otoczakami i piaskami zaglinionymi o miąższości około 24 m)  przed przenikaniem zanieczyszczeń z 
powierzchni  ziemi  i  należy  do  mało  zagrożonych.  W  sąsiedztwie  ujęcia  ponadto  brak  jest  też 
bezpośrednich źródeł zanieczyszczeń. 

 Wodociąg  grupowy   SKRZYPIEC  -  TRZEBINA  zrealizowany  został  na  bazie   dwóch  studni 
głębinowych.  Na podstawie pozwolenia wodno – prawnego (zgodnie z decyzją OŚ-III-6210/317/95/96 
z dnia 18.01.1996r. ważną do 31.12.2010r.) pobór wody odbywa się z utworów czwartorzędowych za 
pomocą studni nr 1 i 2 o głębokości 28,5 m i wydajności  Qmax/h = 55,6 m3/h i  Q max dob = 1.292 m3/dob. 
Zasoby  zostały  zatwierdzone  w  kat.  B.  Woda  z  tego  ujęcia   wykazuje  obecność  agresywnego 
dwutlenku węgla, a inne jej składniki pozostają w normie ustalonej dla wód pitnych. W związku z czym 
nie  wymaga  uzdatniania.  Budowa  nadległych  warstw  geologicznych  nie  zapewnia  pełnej  ochrony 
ujmowanej warstwy wodonośnej.  Utwory czwartorzędowe wykształciły  się tutaj  głównie  w  postaci 
piasków i żwirów, występujących pod  niewielkiej grubości warstwą gliny.  Ujęcie wody należy więc do 
średnio  zagrożonych  przenikaniem  zanieczyszczeń  z  powierzchni  ziemi.  Istniejące  możliwości 
eksploatacyjne  ujęcia  wykorzystywane są w chwili  obecnej  w około  11%, co gwarantuje  pokrycie 
przyszłych potrzeb mieszkańców i gospodarki. Zarówno stan sieci jak i urządzeń do ujmowania wody 
jest dobry i nie wymaga  modernizacji. 

Wodociąg  komunalny PRUDNIK ujmuje wodę z kilku ujęć wody  położonych w zlewni rzeki BIAŁEJ 
(tzw. górnej Białej).  Na obszarze gminy Lubrza wodociąg ten zasilany jest z ujęcia wody   PRĘŻYNKA 
oraz LISY (Dobroszewice).  Główny poziom użytkowy  znajduje się w utworach czwartorzędowych, 
przy czym ujmowane są dwa poziomy wodonośne.  Poziom górny związany jest z przewarstwieniami 
żwirów w obrębie glin zwałowych,  ujmowany jest przez studnie gospodarcze. Poziom dolny  znajduje 
się  w  głębszych  utworach  żwirowo-piaszczystych  i  jest  poziomem  użytkowym  dla  wodociągu 
komunalnego.  Istniejący układ hydrogeologiczny sugeruje  połączenie strukturalne wód podziemnych 
zlewni  rzeki  Białej  i  Prudnik.  Użytkowany  dolny  poziom  czwartorzędowy  dla  zaopatrzenia 
komunalnego miasta Prudnik i gminy Lubrza zalicza się do bardzo wydajnych  (o wydajności 1,0 – 
30,0 l/s).  
                                  
Ujęcie w PRĘŻYNCE, zrealizowane zostało w 1957 roku, a eksploatację rozpoczęto w roku 1958. 
Posiada  zasoby  zatwierdzone  w  kat.  B  w  ilości  65m3/h  przy  s=1,2m,  zatwierdzone  decyzją 
OŚ.V.-7520-6/6/93 z dnia 11.06.93r. Z kolei ujęcie w LISACH, ujmowało pierwotnie  wodę w dwóch 
studniach o zatwierdzonych zasobach  kat. B i wydajności 138m3/h decyzję KDH/013/3093/B/69 z dnia 
07.01.1970r.  Po awarii w roku 1980 odwiercono dwie nowe studnie S1 i S2, których wydajność spadła 
do  90m3/h. Problemem dla tego ujęcia komunalnego jest bardzo duży pobór wody.  W „Dokumentacji 
hydrogeologicznej zlewni rzeki górnej Białej” wykonanej przez Przedsiębiorstwo Geologiczne Wrocław 
obliczono tzw. zasoby odnawialne  ujęć, obejmujące dopływ wód podziemnych do rzeki Białej (0,184 
m3/s)  oraz  infiltrację  wód  opadowych  w  podłoże  (0,172m3/s),  a  także  pobór  wody  na  ujęciu 
(0,111m3/s). Dane te pozwalają stwierdzić, że zasoby odnawialne ujęć wody są bardzo duże (0,467m3/
s = 1681m3/h = 40.349m3/d), lecz w znacznym stopniu rozdysponowane. Nie stwierdzono tendencji do 
spadku  zwierciadła  wód podziemnych  oraz  wydajności  źródeł,  stąd  zwiększenie  poboru  wody  do 
pełnego wykorzystania zasobów nie powinno zaburzyć istniejących warunków hydrogeologicznych. 
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Problemem pozostanie  możliwość  zwiększenia  poboru wody do poziomu 1025m3/h  w roku  2015, 
poprzez wykonanie dalszych ujęć wody. Zlewnia górnej Białej generalnie nie posiada lasów, teren jest 
odkryty  i  intensywnie  użytkowany  rolniczo.  Nie  sprzyja  to  ochronie  jakości  wód  podziemnych. 
Wieloletnie badania wykazały, że są to wody miękkie i średniotwarde, nisko zmineralizowane, o niskiej 
zawartości chlorków i siarczanów, bez żelaza i manganu. Stan sanitarny wód odpowiada normom I 
klasy wód przeznaczonych do picia. Jednak notuje się okresowe zmiany bakteriologiczne, które mają 
miejsce  w czasie silnych opadów deszczowych i roztopów. 

Stopień zwodociągowania gminy wynosi  100%. Dystrybucja wody odbywa się siecią wodociągową 
magistralną i rozdzielczą od łącznej długości 131,1 km. Liczba przyłączy wodociągowych wynosi 2851 
szt. System zaopatrzenia w wodę wspomaga zbiornik wyrównawczy w Trzebini.  Sieć wodociągowa 
zapewnia  także  zaopatrzenie  przeciwpożarowe  w  wodę  z  hydrantów,  usytuowanych  na  terenach 
zabudowanych wsi. 

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.

Ponadto na obszarze gminy Lubrza istnieją zakładowe ujęcia wody. Należy do nich:
– ujęcie wody DYTMARÓW (Q - czwartorzęd) – o wydajności  Q = 14,4 m3/h; 
– ujecie wody DYTMARÓW – SZKOŁA –(Q) – o wydajności Q=9,4 m3/h;
– ujęcie wody RSP LUBRZA (Q – czwartorzęd) Q=44,0 m3/h przy s = 7,4 – 11,0m, ze strefą ochrony 

bezpośredniej R=10,0 od urządzeń  ujmujących wodę;
– ujęcie wody LUBRZA - PREFBET (Q- czwartorzęd) o wydajności  Q=15,0m3/h;
– ujęcie wody SKRZYPIEC – RSP (Q) o wydajności 18,0m3/h przy s=3,4m;
– ujęcie wody TRZEBINA (Q i C) – wody mineralnej;
– ujęcie wody TRZEBINA – RPP-H ROLAND (Q – C) o wydajności  5,0m3/h, z ustanowioną strefą 

ochrony pośredniej wewnętrznej R=20,0 i strefą ochrony pośredniej zewnętrznej R=75,0m. 

2.2.   SYSTEM ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW

Na obszarze gminy Lubrza brak jest centralnego systemu odbioru i oczyszczania ścieków. Praktycznie 
więc na całym obszarze gminy  gospodarka ściekowa opiera się na powszechnym, przejściowym 
gromadzeniu  ścieków w bezodpływowych  zbiornikach wybieralnych  i  wywozie  ich do oczyszczalni 
ścieków w Prudniku. Szacuje się,  że w ciągu roku ilość produkowanych ścieków na obszarze gminy 
wynosi około  380.000 m3,   z czego znaczna część trafia bezpośrednio do środowiska stwarzając 
bezpośrednie zagrożenia dla stanu  gleb, wód powierzchniowych i podziemnych, w tym szczególnie 
dla:
– zlewni chronionej rzeki Prudnik, zasilającej w wodę zespół ujęć wody dla miasta Prudnik, Biała i 

gminy Lubrza; 
– Doliny Złotego Potoku, stanowiącego dopływ rzeki  Prudnik, chronionej ze względu na wysokie 

walory środowiska naturalnego oraz w celu stworzenia podstaw do rozwoju turystycznego terenów 
będących częścią Parku Krajobrazowego GÓRY OPAWSKIE; 

– stanu poziomów wodonośnych wód mineralnych, występujących we wsi TRZEBINA; 
– dla stanu wód podziemnych GZWP  332 oraz Doliny Kopalnej Białej.
Ilość ścieków znacząco zwiększyła się po realizacji systemu centralnego zaopatrzenie w wodę 
wsi  gminy,   od  kiedy  to  notuje  się  wyraźny  wzrost  zagrożeń  dla  wód powierzchniowych, 
podziemnych oraz gleb.

Brak centralnych systemów odbioru i oczyszczania ścieków  na obszarze gminy należy uznać 
za podstawowy problem, ograniczający możliwości rozwoju  gospodarki i mieszkalnictwa, oraz 
zwiększający  zagrożenia  dla  środowiska  (szczególnie  w  centralnej  i   południowej  części 
gminy). W roku 2000 gmina  opracowała koncepcję  skanalizowania jej obszaru („System kanalizacji 
sanitarnej w gminie Prudnik i sąsiednich” pod nazwą „Zlate Hory – Prudnik”), obejmującą trzy różne 
warianty,  ale  koncepcja  ta  obecnie  utraciła  swoją  aktualność.  Zakładała  ona  następujący  sposób 
odprowadzenia ścieków z obszaru gminy Lubrza:
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 WARIANT 1 -  na komunalną oczyszczalnię w mieście PRUDNIK, poprzez realizację systemu 
przepompowni. WARIANT TEN UZNAJE SIĘ ZA OPTYMALNY dla gminy. 

 WARIANT II a – na wybudowaną oczyszczalnię ścieków na Potoku LUBRZAŃSKIM na gruntach 
wsi  LUBRZA, do której przekazywane będą ścieki  z obszaru całej gminy.  Wariant  ten należy 
uznać  za  korzystny,  ze  względu  na  znaczą  przepustowość  oczyszczalni,  wpływającą  na 
obniżenie  kosztów eksploatacji urządzeń.

 WARIANT II b –  proponuje budowę  na obszarze gminy trzech lokalnych oczyszczalni ścieków 
obejmujących swoim zasięgiem obsługi wsie gminy w następującym  układzie:
– LUBRZA – oczyszczalnia ścieków o przepustowości  800m3/dobę,  przyjmująca ścieki  z wsi 

Lubrza, Dytmarów, Skrzypiec, Krzyżkowice, Trzebina , Jasiona i Prężynka,
– SŁOKÓW – oczyszczalnia ścieków o przepustowości  120m3/dobę, przyjmująca ścieki ze wsi 

Olszynka, Laskowice, Słoków,
– NOWY BROWINIEC – oczyszczalnia ścieków o przepustowości 100m3/d  - przyjmująca ścieki 

sanitarne z tej wsi.
Wariant ten należy uznać za mało korzystny,  ze względu na dużą ilość oczyszczalni,  małą ich 
przepustowość, a w konsekwencji duże koszty eksploatacji urządzeń. 

           
Wyposażenie sąsiednich gmin w urządzenia oczyszczania ścieków  potencjalnie umożliwia przyjęcie 
ścieków z obszaru gminy Lubrza, cechującej się niewielkim zaludnieniem (ok. 4500 mieszkańców) 
oraz funkcją rolniczą. Na obszarze:  
 miasta  Prudnik  funkcjonuje  nowo  wybudowana   mechaniczno-biologiczna  komunalna 

oczyszczalnia  ścieków  o  przepustowości  Qśrd=18600m3/d,  której  możliwości  wykorzystane  są 
obecnie  w  około  30%.  Oczyszczalnia  ma  za  zadanie  odbierać  ścieki  z  miasta  Prudnik  oraz 
miejscowości położonych w dolinie Złotego Potoku (w tym z obszaru gminy Lubrza – Jasiona i 
Dytmarów).   Przepustowość oczyszczalni oraz istniejący system kanalizacyjny umożliwia 
natychmiastowy odbiór wszystkich ścieków z gminy Lubrza. Ponadto w mieście funkcjonuje 
mechaniczno-chemiczno-biologiczna  oczyszczalnia  ścieków  ZPB  Frotex  S.A.,  a  system 
kanalizacyjny przebudowany został w sposób umożliwiający odbiór ścieków w gminy Lubrza;

 gminy  Biała  gospodarka  ściekowa  jest  częściowo  uregulowana.  W mieście  Biała  funkcjonuje 
komunalna oczyszczalnia ścieków typ KOS, mechaniczno – biologiczna, o przepustowości 200m3/
dobę,  wybudowana  w  1994r.  i  mająca   pozwolenie  wodno-prawne  do  2010r.  Obecnie 
oczyszczalnia  ma  zbyt  małą  przepustowość,   a  jakość  ścieków  oczyszczonych  nie  zawsze 
odpowiada warunkom pozwolenia wodno-prawnego.  Planowana jest budowa nowej oczyszczalni, 
która przejmować będzie ścieki z południowo-centralnej części gminy Biała;

 w   mieście  Głogówek   funkcjonuje    mechaniczno-  biologiczna   oczyszczalnia   ścieków 
komunalnych  o przepustowości Qśr/d=3100m3/d.  Jest  to oczyszczalnia nowa, oddana do użytku 
w 1995  roku, a jej możliwości  wykorzystywane są w około 40%. 

                       
Istniejące wyposażenie gminy Prudnik w systemy odbioru i  oczyszczania ścieków zapewnia 
możliwość obsługi obszaru gminy Lubrza. Ze względu na bliskość oczyszczalni oraz istniejący 
w mieście system odbioru ścieków to rozwiązanie uznaje się za optymalne. Do systemu odbioru i 
oczyszczania  ścieków  w  Prudniku  powinny  zostać  przyłączone  wsie:  Lubrza,  Prężynka,  Jasiona, 
Dytmarów, Skrzypiec, Trzebina, Nowy Browiniec i Olszynka. Dla wsi Olszynka, Laskowice, Słoków i 
Nowy Browiniec dopuszcza się  włączenie do systemu odbioru i oczyszczania ścieków gminy Biała lub 
Głogówek.  Dopuszcza  się  także  wprowadzenie  indywidualnego  systemu  odbioru  i  oczyszczania 
ścieków  dla  wsi  Krzyżkowice,  Laskowice  i  Słoków.  Uwzględniając  zakazy  ustanowione  w  strefie 
ochrony  pośredniej  zewnętrznej  dla  ujęcia  wody  w  Olszynce  nie  dopuszcza  się  odprowadzenia 
ścieków do lokalnych systemów odbioru i oczyszczania ścieków lub  oczyszczalni przydomowych na 
terenie wsi Słoków, Olszynka i Laskowice.  

Biorąc pod uwagę istniejące zagrożenia dla środowiska (w tym szczególnie dla wód podziemnych, 
także mineralnych), położenie wsi w granicach terenów podlegających prawnej ochronie środowiska 
przyrodniczego  oraz  możliwości  rozwoju,  system  kanalizacji  sanitarnej  należy  realizować  w 
następującej kolejności:

- I  etap  –  wieś  TRZEBINA,   ze  względu  na  stwierdzone  zanieczyszczenie  poziomu 
wodonośnego wód mineralnych,  położenie wsi  w zlewni  chronionej rzeki  PRUDNIK oraz w 
bezpośrednim  sąsiedztwie  projektowanego  obszaru  NATURA  2000  i  w  otulinie  PARKU 
KRAJOBRAZOWEGO GÓRY OPAWSKIE,  reaktywację wsi jako uzdrowiska oraz możliwość 
rozwoju  rekreacji i wypoczynku;
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- II  etap  –  wieś  LUBRZA,  DYTMARÓW  i  SKRZYPIEC,  ze  względu  na  dużą  koncentrację 
ludności,  możliwość  rozwoju  pozarolniczych  funkcji  gospodarczych  i  mieszkalnictwa, 
eliminację zagrożeń  zlewni chronionej  rzeki PRUDNIK i doliny ZŁOTEGO POTOKU; 

- III  etap – wieś PRĘŻYNKA – DOBROSZEWICE i  JASIONA,  ze względu na położenie w 
granicach  strefy   ochrony   pośredniej  zewnętrznej  zespołu   ujęć  komunalnych  dla  miasta 
PRUDNIK oraz w zlewni chronionej rzeki PRUDNIK  i dolinie ZŁOTEGO POTOKU; 

- IV etap – wieś NOWY BROWINIEC, SŁOKÓW, OLSZYNKA i LASKOWICE, ze względu na 
położenie w granicach obszaru szczególnych zagrożeń GZWP 332 (Głównych Zbiorników Wód 
Podziemnych) związanymi z dużą przepuszczalnością gruntu oraz w granicach strefy ochrony 
pośredniej zewnętrznej komunalnego ujęcia wody w Olszynce;

- V etap – wieś KRZYŻKOWICE,  cechująca się niewielkim zaludnieniem, generalnie położona 
poza  terenami  podlegającymi  ochronie  ze  względu  na  cechy   środowiska  przyrodniczego. 
Dopuszcza  się,  przy  zapewnieniu  łatwego  dostępu  do  oczyszczalni  lub  zlewni  ścieków, 
pozostawienie  wsi   jako  nieskanalizowane  lub  realizację  indywidualnych  systemów 
oczyszczania ścieków.

                          
2.3. ZAOPATRZENIE W CIEPŁO  I  GAZ

2.3.1. System ciepłowniczy

Gmina nie  posiada projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe,  do którego opracowania zobowiązuje  ją art.  19 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.  Prawo 
energetyczne (j.t.Dz.U.2006.89.625 ze zm.).

Na obszarze gminy Lubrza  brak jest centralnego systemu zaopatrzenia w ciepło pomimo tego, że na 
gruntach  wsi  Lubrza  (ul.  Zielona)  usytuowana  jest  ciepłownia  wchodząca  w  skład 
(wysokoparametrowego wodnego) systemu ciepłowniczego miasta Prudnik. Ciepłownia, obsługiwana 
przez Zakład Energetyki  Cieplnej   Prudnik Sp.  z  o.o.,  o mocy zainstalowanej  30,76MW, pokrywa 
zapotrzebowanie  mocy  cieplnej  w  wielkości  31,8MW  wyłącznie  miasta  Prudnika.  Istniejąca  moc 
ciepłowni  dopasowana  jest  do  aktualnych  potrzeb  cieplnych  odbiorców.  Źródłem  ciepła 
scentralizowanego systemu ciepłowniczego miasta Prudnik jest kotłowania spalająca  miał węglowy, 
wyposażona w dwa kotły typu WR10 oraz jeden kocioł typu WR5. Stan techniczny kotłowni jest dobry i 
spełnia  ona  wymagania  obowiązujących  przepisów  w  zakresie  dopuszczalnych  poziomów  emisji 
zanieczyszczeń.  Z technicznego punktu  widzenia  źródło  daje  gwarancję  bezpieczeństwa zasilania 
systemu  ciepłowniczego,  a  moc  źródła  jest  optymalna  dla  potrzeb  istniejącego  systemu 
ciepłowniczego. 

Ciepłownia miejska Prudnika potencjalnie  mogłaby stanowić źródło zaopatrzenia w ciepło wsi 
gminnej  (Lubrza),  usytuowanej  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  miasta,  mającej  jednocześnie 
największy potencjał rozwojowy mieszkalnictwa i pozarolniczych funkcji gospodarczych. 

Ogólne zapotrzebowanie na ciepło istniejących odbiorców gminy szacuje się na ok. 75 MWt. Wzrost 
zapotrzebowania  na  ciepło  spowodowany będzie  rozwojem funkcji  mieszkaniowych,  usługowych  i 
gospodarczych, przy czym powinny mu towarzyszyć działania prowadzące do ograniczenia zużycia 
ciepła.  Na  obszarze  gminy  Lubrza  brak  jest  cieplnych  sieci  dystrybucyjnych,  z  wyjątkiem  sieci 
doprowadzających ciepło do miasta Prudnik. 

2.3.2.  Kotłownie lokalne i przemysłowe 

Kotłownie  lokalne  i  przemysłowe  to  kotłownie  zasilające  bezpośrednio  instalacje  c.o.,  c.w.u.  i 
wentylację obiektów (lub ich zespoły). Na obszarze gminy zlokalizowanych jest 8 kotłowni lokalnych o 
mocy mniejszej niż 1 MWt. Kotłownie lokalne, wytwarzające ciepło na własne potrzeby, usytuowane 
są  głównie  w  obiektach  użyteczności  publicznej  i  usługowych  oraz  na  terenach  zakładów 
produkcyjnych. Są one opalane węglem lub miałem węglowym, rzadziej gazem lub olejem opałowym. 

2.3.3. Ogrzewanie indywidualne 

Przez ogrzewanie indywidualne należy rozumieć kotłownie zasilające jeden obiekt, a także paleniska 
indywidualne, ogrzewanie etażowe itp. 
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Prawie  wszyscy  mieszkańcy  terenów  wiejskich  gminy  korzystają  z  indywidualnych  źródeł  ciepła. 
Dominuje tutaj ogrzewanie paliwami stałymi (węglem, koksem i drewnem), przy czym w strukturze 
zużycia  paliwa  dominuje  węgiel  (ok.  90%).  Ogrzewanie  gazem  nieprzewodowym  oraz  olejem 
stosowane jest  w ograniczonym zakresie. 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  biomasy (drewna lub słomy).  Duża ilość źródeł  ciepła  na paliwa  stałe,  mało 
sprawnych i mało wydajnych, przyczynia się w okresie zimowym do zwiększenia niskiej emisji. 

Potrzeby cieplne gminy są bardzo małe, a duże rozproszenie  zabudowy na terenach o największej 
intensywności zaludnienia powoduje, że wprowadzenie scentralizowanej gospodarki cieplnej (nawet 
tylko na niektórych terenach gminy) jest nieopłacalne dla producenta (z wyjątkiem wsi Lubrza). W tej 
sytuacji pożądane wydaje się  wprowadzanie  alternatywnych źródeł energii (prąd, gaz, olej i energii 
odnawialnej). 

2.3.4.  Sieci gazowe

Przez teren gminy przebiegają gazociągi przesyłowe wysokiego ciśnienia:
– gazociąg  w/c  DN 150 PN 4,0 MPa relacji  Obrowiec-Racibórz, odgałęzienie do granicy państwa;  
– nieczynny gazociąg w/c DN 150.  
Planowana  jest  budowa  południowego  obejścia  ww.  gazociągiem  miasta  PRUDNIK,  w  celu 
drugostronnego  zasilenia  Prudnika  i  Głuchołaz.   Realizacja  tego  przedsięwzięcia  umożliwia 
gazyfikację południowo – zachodniej części gminy. 

Na obszarze gminy nie ma gazociągów dystrybucyjnych. Najbliższy gazociąg dystrybucyjny znajduje 
się na obszarze miasta Prudnik i umożliwia zaopatrzenie w gaz wsi położonych w bezpośrednim jego 
sąsiedztwie.  Obecnie  około  40%  gospodarstw  domowych  w  gminie  korzysta  z  gazu 
bezprzewodowego (w butlach).  

2.4. ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

2.4.1.  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  żadnych  inwestycji 
w  tym  zakresie. Pomimo tego, że sieć przesyłowa w południowej części województwa opolskiego jest 
słabo rozwinięta, nie planuje się  budowy nowych linii. 

Przez  obszar  gminy  Lubrza  przebiega   tranzytowo   jednotorowa  napowietrzna  linia  wysokiego 
napięcia  110kV  relacji  Prudnik  -  Głubczyce,  wchodząca  w  skład  regionalnego,  dystrybucyjnego 
systemu energetycznego. Istniejąca linia  110  kV jest w złym stanie technicznym i przewiduje się jej 
modernizację, bez żadnych  zmian  w  przebiegu i konfiguracji.  Na obszarze gminy budowa nowych 
linii 110kV związana będzie z przesyłem energii z planowanych farm wiatrowych. 

2.4.2. Źródła zasilania gminy i sieci średniego napięcia

Odbiorcy  energii   elektrycznej  gminy  Lubrza  zasilani  są  ze stacji  GPZ zlokalizowanych poza 
granicami  jej  obszaru.  Podstawowo zasilani są za pośrednictwem :
• GPZ 110/15kV  PRUDNIK (gm. Prudnik) – stopień obciążenia stacji 42%; 
oraz pomocniczo  za pośrednictwem:
• GPZ  110/15  kV   CEGLANA   (gm.  Głogówek)  –  stopień  obciążenia  stacji  15%  (wieś  Nowy 

Browiniec).
Główne Punkty Zasilania, zaopatrujące gminę w energię elektryczną,  zapewniają  dobre warunki do 
zasilania potencjalnych, nowych odbiorców. 

Z GPZ wyprowadzone są ciągi liniowe 15 kV zasilające wszystkich odbiorców na obszarze gminy. 
Struktura sieci 15 kV generalnie jest ukształtowana w układzie pętlowym, a w konsekwencji stwarza 
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możliwości awaryjnego, drugostronnego zasilania odbiorców. Stan   sieci   niskich   i  średnich  napięć 
jest  generalnie  dobry,  a  awaryjność  niewielka.  System  zasilania  w  energię  elektryczną  w  chwili 
obecnej zapewnia zaspokojenie potrzeb mieszkańców terenów wiejskich na zadowalającym poziomie. 
Średnie obciążenie stacji  transformatorowych SN/nn ogółem wynosi  ok. 60% mocy znamionowej  i 
wskazuje na możliwość zaspokojenia ewentualnego wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną 
w dłuższej perspektywie czasowej, z wyjątkiem przypadku pojawienia się nowego, dużego odbiorcy 
energii.  
      
Na znaczący wzrost poziomu zapotrzebowania na energię elektryczną docelowo wpływ może mieć 
zakładany:

– dalszy rozwój funkcji mieszkaniowych, usługowych  i gospodarczych; 
– rozwój funkcji rekreacyjno – wypoczynkowej. 

Dodatkowe odbiory, związane z ewentualnym rozwojem terenów  wiejskich  gminy, będą się musiały 
wiązać z realizacją nowych stacji transformatorowych   (włączanych  w istniejące  ciągi) dla wybranych 
terenów rozwojowych.

2.5. 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 Lubrza powstają odpady komunalne z gospodarstw domowych oraz odpady nie 
zawierające  odpadów  niebezpiecznych,  pochodzące  od  innych  producentów  odpadów,  a  także 
odpady niebezpieczne. 

Gospodarka  odpadami  komunalnymi  w  gminie  Lubrza  jest  całkowicie  uregulowana. System 
gospodarki odpadami obejmuje gromadzenie i zbiórkę odpadów komunalnych,  częściowy ich odzysk 
oraz wywóz na składowisko w Prudniku (poza granice gminy). Częściowo prowadzona jest selektywna 
zbiórka odpadów, w tym szczególnie zbiórka surowców wtórnych za pomocą pojemników ustawionych 
w trzech miejscach oraz systemem workowym. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych odbywa się raz 
w roku. Wprowadzono także system zbiórki sprzętu elektronicznego i elektrycznego oraz odpadów 
niebezpiecznych  od  wszystkich  mieszkańców  gminy,  przez  Zakład  Gospodarki  Komunalnej  i 
Mieszkaniowej w Lubrzy, Zakład Usług Komunalnych w Prudniku.  Odbiorem odpadów objętych jest 
100% mieszkańców gminy. Łączna ilość odpadów wywiezionych na składowisko odpadów w Prudniku 
w 2007 roku wynosiła 1715,6 Mg.

Systemem   nie  jest  objęta  gospodarka  odpadami  niebezpiecznymi  wytwarzanymi  przez  służbę 
zdrowia,  podmioty  prowadzące  działalność  gospodarczą,  w  tym  małe  zakłady  usługowe  i 
rzemieślnicze.  Odpady  te  są  przekazywane,  w  oparciu  o  stosowne  umowy  oraz  zgodnie  z 
odpowiednimi  decyzjami,  bezpośrednio  specjalistycznym  formom  zajmującym  się  ich 
unieszkodliwieniem. 

Odpady komunalne składowane są na składowisku odpadów komunalnych w mieście  Prudnik, które 
zapewnia  obsługę  gminy  Biała,  Lubrza  i  Prudnik.  Właścicielem składowiska  jest  Urząd  Miejski  w 
Prudniku, a administratorem Zakład Usług Komunalnych w Prudniku. Odbiorem i wywozem odpadów 
komunalnych zajmują się jednostki gospodarcze, w tym Zakład Usług Komunalnych jednoosobowa 
Spółka Gminy  z o.o. w Prudniku. 

Na obszarze gminy Lubrza nie ma obecnie obiektów składowania odpadów komunalnych, ale planuje 
się lokalizację:
– punktu demontażu odpadów wielkogabarytowych; 
– kompostowni odpadów biodegradowalnych; 
– punktu demontażu gruzu budowlanego; 
– punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych, stacji przeładunkowej odpadów komunalnych. 
Ze względu na istniejącą infrastrukturę (w tym zapewniającą ochronę środowiska) wyżej wymienione 
urządzenia  i  obiekty  gospodarki  odpadami  zostaną  zlokalizowane  na  gruntach  wsi  Jasiona,  w 
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bezpośrednim  sąsiedztwie  istniejącego  składowiska  odpadów  komunalnych  miasta  Prudnik. 
Planowana inwestycja  jest  niezbędna w związku z koniecznością przedłużenia czasu użytkowania 
składowiska  do  czasu   utworzenia  Regionalnego  Centrum Gospodarki  Odpadami  w  Nysie,  które 
przejmie  odpady  z  gminy  Biała,  Lubrza  i  Prudnik.   Realizacja  inwestycji  spełni  jednocześnie 
wymagania określone w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami. 

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. W Trzebinie działa skup złomu.

Głównym problemem gospodarki odpadami na obszarze gminy Lubrza jest:
– nie objęcie systemem zbiórki odpadów komunalnych wszystkich mieszkańców gminy; 
– brak systemu ewidencji  gospodarki  odpadami,  systemowych rozwiązań w zakresie gospodarki 

zużytymi oponami oraz  wrakami samochodowymi w skali gminy.
W  gminie  prowadzona  jest  inwentaryzacja  materiałów  zawierających  azbest  w  obiektach 
budowlanych, należących do osób prywatnych i gminy.

__________________________________________________________________________________________
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza

Autor : mgr inż. arch. Maria Oleszczuk

49



ROZDZIAŁ 3

STAN ORAZ WYMOGI OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY 
I KRAJOBRAZU PRZYRODNICZEGO
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1. STAN, KSZTAŁTOWANIE ORAZ OCHRONA PRZYRODY NIEOŻYWIONEJ

1.1. POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE

Gmina Lubrza  położona jest  w południowej  części  województwa opolskiego.   Według regionizacji 
fizyczno – geograficznej J. Kondrackiego obszar gminy leży  na pograniczu dwóch makroregionów: 
Niziny  Śląskiej  (318.5),  stanowiącej  południową  podprowincję  Nizin  Środkowoeuropejskich,   oraz 
Sudetów Wschodnich. Południowo – zachodnia część obszaru gminy położona jest w mezoregionie 
GÓRY  OPAWSKIE  (332.63),  a  pozostała  jego  część  znajduje  się  w  granicach  mezoregionu 
PŁASKOWYŻ GŁUBCZYCKI (319.58).  Granica pomiędzy nimi przebiega na wysokości 240 m n.p.m. 
przez grunty wsi Trzebina i Krzyżkowice. 

1.2. BUDOWA GEOLOGICZNA I HYDROGEOLOGICZNA

1.2.1. Budowa geologiczna  

Obszar  gminy  Lubrza  charakteryzuje  się  dość  znacznie  zróżnicowaną  budową  geologiczną, 
wynikającą  z wyraźnego naturalnego podziału na część południową, należącą do Gór Opawskich 
(oraz Sudetów Wschodnich), ukształtowaną przez wychodnie skał osadowych karbonu, oraz część 
środkową,  należącą  już  do  makroregionu  Niziny  Śląskiej  i wchodzącego  w  jej  skład  Płaskowyżu 
Głubczyckiego. Na powierzchni terenu występują:
– utwory  paleozoiczne  warstw  hornobeneszowskich  i  morawickich,  słabo  zmetamorfizowane 

piaskowce szarogłazowe, łupki ilaste i mułowcowe budujące wzniesienia Gór Opawskich;
– zwietrzelina  na  terenach  wychodni  twardych  skał  oraz  jako  kompleksy  piasków,  żwirów,  glin 

polodowcowych oraz rzecznych podwyższonych na wysoczyźnie przez lessy oraz podścielonych 
iłami mioceńskimi.

Pod względem rozmieszczenia dominujących powierzchniowych utworów geologicznych wyróżnia się 
3 strefy:
– południową – obejmującą Góry Opawskie (grunty wsi Trzebina) – z utworami dolnokarbońskimi; 
– centralną – obejmującą pasmo aluwiów rzecznych doliny Prudnika (grunty wsi Jasiona, Skrzypiec, 

Dytmarów, Krzyżkowice); 
– północną  –  obejmującą  pozostałe  wsie,  z  dominującymi  pokrywami  osadów  klastycznych  – 

kenozoicznych, w szczególności stropowych lessów i glin lessopodobnych.

Sudety wschodnie, w skład których wchodzi  południowo – zachodnia część gminy,  zbudowane są 
głównie  z  silnie  zmetamorfizowanych  skał  protezoiku  i  starszego  paleozoiku.  W rejonie  Trzebiny 
reprezentowane są one przez łupki szarogłazowe, szarogłazy i łupki ilasto-piaszczyste określane  jako 
warstwy Beneszowa.  Wychodnie starszego podłoża sięgają  doliny potoku Trzebinka, zalegając tutaj 
pod kilkumetrową warstwą utworów czwartorzędu. Utwory młodsze, kenozoiczne, reprezentowane są 
przez  osady  wodnolodowcowe,  osady  pochodzenia  eolicznego  (pokrywy  lessowe  i  pyłowe),  gliny 
zwałowe  (gliny  pylaste  z  silnie  zwietrzałymi  okruchami  skał  krystalicznych),  gliny  deluwialne, 
miejscami z rumoszem skalnym oraz osady akumulacji rzecznej w dolinach rzek i potoków. Warunki 
tektoniczne Gór Opawskich  i ich przedpola są bardzo skomplikowane, co jest efektem deformacji 
związanych z ruchami tektonicznymi  oraz intensywnym wulkanizmem trzeciorzędu. Rejon ten cechuje 
się  mozaiką  bloków  tektonicznych  o  zróżnicowanej  budowie  wewnętrznej.   W  okolicy  Trzebiny 
krzyżuje  się  linia  fotolineamentu  regionalnego,  biegnąca  od  wzgórz  Niemodlińskich  na  północne 
Morawy  (rejon  Bruntala),  z  Rowem Paczkowa  i  Rowem  Kędzierzyna.  W licznych  przypadkach  z 
uskokami tektonicznymi  tego rejonu związane są wystąpienia wód mineralnych (szczaw zwykłych i 
alkalicznych).

W  środkowej  części  obszaru  gminy  Płaskowyż  Głubczycki  tworzy  dolina  rzeki  Prudnik, 
charakteryzująca się występowaniem utworów aluwialnych (dominujących na terenach zasiedlonych). 

Najbardziej  rozpowszechnionymi powierzchniowymi  osadami geologicznymi  na obszarze gminy są 
osady peryglacjalne w postaci glin zwietrzelinowych, deluwialnych i eolicznych. Lessy piaszczyste i 
gliniaste  zlodowacenia  północnopolskiego  powstały  głównie  w  wyniku  procesów  peryglacjalnych, 
odbywających się na przedpolu lodowca. Stanowią niemal ciągłą pokrywę w północnej i  centralnej 
części gminy. Pokrywa lessowa w granicach gminy Lubrza jest bardzo płytka i zróżnicowana. W wielu 
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miejscach  nie  przekracza  1  m,  podczas  gdy  średnia  wartość  miąższości  lessów  na  Płaskowyżu 
Głubczyckim wynosi  ok. 4 m. Pokrywy lessowe zostały miejscami porozcinane wąskimi dolinkami. 
Rozcięcia  te  najliczniej  występują  w  okolicach  Prężynki,  Nowego  Browińca,  Olszynki  i  Laskowic. 
Część północna obszaru gminy,  położona w obrębie Rowu Kędzierzyna (którego południową granicę 
stanowi uskok Białej Głuchołaskiej, będący jednocześnie granicą występowania w podłożu utworów 
kredy),  podzielona  jest   dodatkowo  na  część  północno-zachodnią,  zdominowaną  w  górnych 
warstwach  przez  utwory  lessowe,  oraz północno-wschodnią,  bardziej  zróżnicowaną  w  górnych 
warstwach geologicznych utworzonych  z lessów piaszczystych, lessów gliniastych i lokalnie piasków i 
żwirów wodnolodowcowych. 

Na całym obszarze gminy LUBRZA głębokie podłoże stanowią utwory magmowe i  metamorficzne 
prekambru, podścielające wyższe warstwy w rejonie Przedgórza Sudeckiego. Karbon dolny budujący 
podłoże w północnej i środkowej części obszaru gminy i tworzący wychodnie w jej południowej części, 
reprezentowany  jest  tutaj  przez  kompleks  łupkowo-piaskowcowy  nierozdzielony  formacji 
hornobeneszowskiej i morawickiej, piaskowce i zlepieńce formacji hornobeneszowskiej i lokalnie łupki 
ilaste, mułowcowe i piaszczyste formacji morawickiej. Kredę reprezentuje stosunkowo cienka warstwa 
utworów piaszczystych cenomanu, zalegająca na nich warstwa margli i wapieni turonu i wypełniająca 
kredową  nieckę  (w szczególności  rów  tektoniczny  Kędzierzyna),  warstwa  iłów,  iłów  marglistych 
i wapieni marglistych koniaku. 

Trzeciorzęd zaznaczył  się  ruchami  tektonicznymi  i  zjawiskami  wulkanicznymi,  stanowiącymi 
kontynuację  ruchów  tektonicznych  orogenezy  alpejskiej,  powodującymi  powstanie  wielu  intruzji 
magmowych i uskoków na północny wschód od obszaru gminy Lubrza, szczególnie w rejonie Góry 
św. Anny. Na południe od zrębu Góry św. Anny spowodowały one wykształcenie Rowu Kędzierzyna. 
Utwory trzeciorzędu reprezentują głównie utwory miocenu lądowego. Tworzą je zalegające warstwą o 
zmiennej,  wzrastającej  w kierunku północnym,  grubości  utwory  sarmatu reprezentowane przez iły, 
piaski różnoziarniste i osady jezierne. Erozja struktur w górnym pliocenie i na początku plejstocenu 
spowodowały  powstanie  głęboko  wciętych  dolin  rzecznych,  wypełnionych  następnie  utworami 
czwartorzędowymi.

Czwartorzęd stanowi rozległą pokrywę, której miąższość waha się od zera do kilkudziesięciu metrów, 
szczególnie  w  rejonie  doliny  kopalnej  Białej  Głuchołaskiej  i  doliny  rzeki  Prudnik.  Utwory 
czwartorzędowe  to  w  większości  osady  moreny  dennej  i wodnolodowcowe  zlodowacenia 
południowopolskiego,  środkowo-polskiego  i  osady  aluwialne  interglacjałów,  na  które  nakładają  się 
utwory  holoceńskie.  Zlodowacenie  południowopolskie  pozostawiło  grube  osady  moreny  dennej, 
głównie w kopalnych dolinach rzecznych, które następnie uległy znacznej erozji w okresie interglacjału 
mazowieckiego.  Pod  koniec  interglacjału  mazowieckiego,  w początkowym  okresie  zlodowacenia 
środkowopolskiego,  wcięte  doliny  rzeczne  zostały  w dolnym  biegu  wysoko  zasypane  utworami 
piaszczysto-żwirowymi.  Stadiał  Odry  zlodowacenia  środkowopolskiego  pozostawił  większość 
aktualnie  zalegających  osadów  moreny  dennej  i  moren  recesyjnych.  Stadiał  Warty  zlodowacenia 
środkowopolskiego  nie  dotarł  do  ziemi  opolskiej,  ale  zaznaczył  się  powstaniem systemu  terasów 
wysokiego  zasypania.  Interglacjał  emski  i  zlodowacenie  północnopolskie  charakteryzuje  się 
następującymi  po  sobie  okresami  erozji  i  akumulacji,  szczególnie  w  obrębie  dolin  rzecznych, 
powstaniem niższych teras plejstoceńskich. Powstała wówczas pokrywa glin lessowatych budujących 
cały Płaskowyż Głubczycki. Pokrywa  plejstoceńskich utworów lessowatych występuje  praktycznie 
na  całej  powierzchni  gminy,  z przewagą  lessów  w  zachodniej  części  i lessów  piaszczystych  i 
gliniastych we wschodniej części jej obszaru. W rejonie wsi Słoków oraz Olszynka i Nowy Browiniec 
występują lokalnie pokrywy piasków i żwirów wodnolodowcowych, a w rejonie wsi Jasiona lokalnie 
pokrywa piasków i żwirów rzecznych plejstoceńskich. Jedynie na południowym skrawku terenu gminy, 
zaliczanym  do  Gór  Opawskich,  występuje  cienka  warstwa  glin  stokowych  i  eluwialnych  na 
wychodniach  skał  osadowych  karbonu.  Okres  holocenu zaznaczył  się  dalszym  lessowaceniem 
pokryw glin lessowatych oraz sedymentacją w dolinach rzecznych. Utwory holocenu to głównie mady, 
mułki, piaski i żwiry rzeczne zalegających w dolinie Prudnika  i jego dopływów Lubrzanki i Trzebinki, a 
także na krótkich odcinkach Młynówki  i górnej Białej.

W  strefie  górnych  warstw  geologicznych,  decydujących  o  warunkach  inżyniersko-budowlanych, 
dominują następujące osady: 
 DYTMARÓW -  w północnej części  teren wsi  budują  lessy,  a w środkowej   lessy piaszczyste 

i gliniaste.  Dolinę  rzeki  Prudnik  w południowej  części  wsi  i  dolinę  jej  lewobrzeżnego  dopływu 
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Lubrzanki  budują  mady,  mułki,  piaski  i  żwiry  rzeczne.  Zabudowa  wsi  Dytmarów położona  na 
granicy doliny rzeki Prudnik, generalnie sytuowana jest na podłożu madów piaszczystych, a tylko 
w północnej części znajduje się na podłożu lessów piaszczystych i gliniastych.

 KRZYŻKOWICE -  w północnej części mady, mułki,  piaski i  żwiry rzeczne, w środkowej części 
lessy, natomiast w południowej części występują wychodnie skał osadowych kompleksu łupkowo-
piaskowcowego. Zabudowa wsi Krzyżkowice położona jest na podłożu lessowym.

 JASIONA -  w części północnej lessy piaszczyste i gliniaste, w części południowej mady, mułki, 
piaski i żwiry rzeczne doliny rzeki Prudnik i jej prawobrzeżnego dopływu Trzebinki. Zabudowa wsi 
Jasiona położona jest na granicy występowania mad piaszczystych i  podłoża lessowego. Tylko w 
niewielkiej południowej części występują w podłożu mady piaszczyste.

 LASKOWICE - lessy piaszczyste i gliniaste, jedynie w jego  wschodniej części występują lokalnie 
piaski i żwiry wodnolodowcowe. Zabudowa wsi Laskowice położona jest na podłożu lessowym. 

 LUBRZA -  lessy, na niewielkim terenie w południowej części  wsi  lessy piaszczyste i  gliniaste, 
natomiast dolinę rzeki Lubrzanki i jej największego lewobrzeżnego dopływu budują mady, mułki, 
piaski  i  żwiry  rzeczne.  Zabudowa  wsi  Lubrza  położona  jest  głównie  na  podłożu  lessowym  i 
madowym piaszczystym wzdłuż doliny Lubrzanki.

 NOWY BROWINIEC –  lessy piaszczyste  i  gliniaste.  Wzdłuż rzeki  Młynówka występują mady, 
mułki,  piaski i żwiry rzeczne oraz wypełniające szerzej  dolinę Młynówki  i  jej dopływów piaski  i 
żwiry  wodnolodowcowe.  Zabudowa  wsi  jest  rozbudowana  i  jej  część  położona  wzdłuż  rzeki 
Młynówki  zbudowana  jest  na  podłożu  mad  piaszczystych,  natomiast  zabudowa  oddalona  od 
koryta rzeki znajduje się na podłożu lessowym oraz piasków i żwirów wodnolodowcowych.

  PRĘŻYNKA -  w południowej  części  lessy,  w północnej  lessy  piaszczyste  i  gliniaste.  Dolinę 
górnego  biegu  rzeki  Białej  budują  mady,  mułki,  piaski  i żwiry  rzeczne,  natomiast  lokalnie  w 
północnej  i  we  wschodniej  części  obszaru  wsi  występują  piaski  i  żwiry  wodnolodowcowe. 
Zabudowa wsi położona jest głównie na podłożu madowym piaszczystym, zalegającym wzdłuż 
doliny rzeki Białej.   

 OLSZYNKA -  lessy piaszczyste i gliniaste, lokalnie w środkowej części obszaru wsi występują 
piaski i żwiry wodnolodowcowe. Zabudowa wsi położona jest głównie na podłożu piasków i żwirów 
wodnolodowcowych.

 SKRZYPIEC -  w północnej części mady, mułki, piaski i żwiry rzeczne doliny rzeki Prudnik, a w 
południowej  części  lessy.  Zabudowa  wsi  Skrzypiec  położona  jest  głównie  na  podłożu  mad 
piaszczystych doliny Prudnika, z wyjątkiem jej  południowej części, która posadowiona jest  na 
podłożu lessowym.

 SŁOKÓW  -  w  północnej  i  południowej  części  obszaru  wsi  występują  piaski  i  żwiry 
wodnolodowcowe,  a  w  środkowej  części  lessy  piaszczyste  i  gliniaste.  Ponadto północno- 
zachodniej jej części spotykamy lokalnie mady piaszczyste, związane z doliną potoku Gostomka. 
Zabudowa wsi położona jest głównie wzdłuż potoku Gostomka, na podłożu mad piaszczystych i 
piasków wodnolodowcowych. 

 TRZEBINA - wieś ma najbardziej zróżnicowaną budowę geologiczną. W  południowej jego części 
występują  wychodnie  skał  osadowych  kompleksu  łupkowo-piaskowcowego  nierozdzielonego, 
piasków  i  zlepieńców  oraz  łupków  ilastych,  mułowcowych  i  piaszczystych,  pokrytych  cienką 
warstwą glin stokowych i eluwialnych, tworzących niższe partie Gór Opawskich. Doliny środkowej 
części obszaru wypełniają utwory lessowe, na wschodzie lessy, na zachodzie lessy piaszczyste 
i gliniaste. W północnej części obszaru wsi,  w dolinie rzeki  Prudnik, a także lokalnie w dolinie 
Trzebinki,  występują piaski  i  żwiry  rzeczne.   Zabudowa wsi  Trzebina,  położona wzdłuż doliny 
górnego biegu rzeki Trzebinki, posadowiona jest na granicy obszaru wychodni skał osadowych 
kompleksu łupkowo-piaskowcowego.  W południowo-wschodniej  części  wsi  (na prawym brzegu 
Trzebinki) położona jest na podłożu łupkowo-piaskowcowym, a w północno-zachodniej części wsi 
(na  lewym  brzegu  Trzebinki)  głównie  na  podłożu  lessowym,  przy  czym  występuje  lokalne 
zróżnicowanie górnych warstw podłoża gruntowego.

Położenie  obszaru gminy Lubrza na pograniczu  Płaskowyżu  Głubczyckiego  i  Gór Opawskich,  ich 
budowa  geologiczna  i  ukształtowanie  terenu,  determinują  kształtowanie  się   warunków 
przepuszczalności  utworów.  W  obrębie  południowej  części  gminy,  należącej  do  Gór  Opawskich, 
wychodnie łupków, piaskowców i zlepieńców, pokryte cienką warstwą glin stokowych i eluwialnych, 
stwarzają  doskonałe  warunki  spływu  powierzchniowego  wód  opadowych.  Warstwy  te 
zapewniają  pełną  izolację  pierwszego  poziomu  wodonośnego.  Jedynie   w  dolinach  cieków 
wodnych, Potoku Trzebinka i Granicznego, przepuszczalność górnych warstw geologicznych 
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zbudowanych z piasków i żwirów rzecznych  jest większa, tym samym izolacja  pierwszego 
poziomu wodonośnego i  wód wgłębnych jest  połowiczna.

W miarę przesuwania się na północ pojawiają się w podłożu utwory kredy, wzrasta grubość warstw 
utworów trzeciorzędowych sarmatu, zalegających praktycznie na całym Płaskowyżu Głubczyckim, i 
pokrywających je utworów czwartorzędowych plejstoceńskich, tworzących zwartą pokrywę utworów 
lessowych. Utwory trzeciorzędowe reprezentowane przez iły,  piaski różnoziarniste i osady jezierne, 
tworzą stosunkowo dobrze przepuszczalną warstwę wodonośną. Z kolei pokrywa utworów lessowych 
stanowi słabo przepuszczalną warstwę chroniącą niżej zalegające utwory. Zdecydowanie większa 
część  obszaru  gminy  Lubrza  charakteryzuje  się  więc  słabą  i  średnią  przepuszczalnością 
górnych  warstw  geologicznych,  dobrymi  warunkami  spływu  powierzchniowego  i  dobrym 
drenażem  terenów  położonych  wzdłuż  rzek  i  cieków  wodnych.  Nierównomierność  stopnia 
przepuszczalności  pokrywy  lessowej,  występowanie  na  znacznych  obszarach  piasków  i  żwirów 
wodnolodowcowych  oraz  głęboko  wciętych  dolin  rzecznych  drenujących  sąsiadujące  tereny 
powodują  lokalne  połączenia  hydrauliczne  warstw  trzeciorzędowej  i   czwartorzędowej. 
Występowanie,  obok  gruntów  o  bardzo  słabej  przepuszczalności,  gruntów  o  bardzo  dobrej 
przepuszczalności,  powoduje  oprócz  lepszego  zasilania  warstw  głębszych  z  powierzchni  terenu 
zatrzymanie części wody w warstwach czwartorzędowych i możliwość lokalizacji płytkich ujęć. 

Największy obszar występowania łatwo przepuszczalnych czwartorzędowych warstw piasków i 
żwirów wodnolodowcowych występuje na terenie wsi Nowy Browiniec i Olszynka, obejmując także ich 
zabudowę,  oraz  na  niezabudowanym obszarze  wsi  Słoków  i Laskowice.  W przypadku  wsi  Nowy 
Browiniec  występowaniu  w  górnych  warstwach  piasków  i  żwirów  wodnolodowcowych  towarzyszy 
przebieg głęboko wciętej doliny rzeki Młynówka, co w konsekwencji powoduje największe obszarowo 
połączenie  hydrauliczne  warstw  czwarto-  i  trzeciorzędowej  na  obszarze  gminy  Lubrza,  a  w 
konsekwencji brak izolacji pierwszego poziomu wodonośnego. 
                     
Początek  doliny  kopalnej  rzeki  Białej  Głuchołaskiej  charakteryzuje  się  jednocześnie  dobrą 
przepuszczalnością górnych warstw geologicznych i dobrym drenażem terenu o kierunku przepływu 
wód podziemnych zgodnym z przebiegiem doliny kopalnej.

1.2.2.  Warunki geologiczno – inżynierskie

Warunki budowlane, jako warunki posadowienia fundamentów, określa rodzaj podłoża i jego zdolność 
do przenoszenia  obciążeń oraz  poziom wód gruntowych  i  jego  wahania  w ciągu roku.  W gminie 
Lubrza warunki geologiczno – inżynierskie ponadto  związane są z: 
– nachyleniem skłonów na obszarach pagórkowatych;
– występowaniem  na  terenach  pagórkowatych  glin  stokowych  i  aluwialnych  w  płytkim  podłożu 

budowlanym;
– występowaniem na terenach pagórkowatych utworów gliniastych i ilastych w głębszym podłożu 

budowlanym, w strefie oddziaływania naprężeń;
– występowaniem zagrożeń powodziowych.
Biorąc  pod  uwagę  budowę  górnych  warstw  geologicznych  na  obszarze  gminy  Lubrza, 
warunki gruntowe lokalizacji zabudowy należą do dobrych. 

Historyczne  warunki  lokalizacji  wsi  związane  były  z  zaopatrzeniem  w  wodę  i doprowadziły  do 
lokalizacji zabudowy głównie wzdłuż cieków wodnych, a więc terenów o zróżnicowanych warunkach 
geotechnicznych.  Piaski  i  żwiry  rzeczne  stanowią  dobre  i  bardzo  dobre  podłoże  budowlane,  w 
przypadku  niskiego  poziomu  wód  gruntowych.  Mułki  oraz iły  stanowią  średnie  i  złe  podłoże, 
szczególnie  w  przypadku  występowania  wód  gruntowych  w  strefie  oddziaływania  naprężeń  od 
fundamentów.  Ponadto  występowanie   w  tym  podłożu  przewarstwień  iłów  i  glin   na  terenach 
pagórkowatych,  gdzie  następuje  lokalne  gromadzenie  wód  opadowych  i  przemywanie  warstw, 
powoduje niestabilność podłoża.

Wieś  LUBRZA posiada  generalnie  tereny  korzystne  pod  względem  warunków  geotechnicznych. 
Podłoże lessowe jest mało zróżnicowane. Teren pagórkowaty o stosunkowo równomiernych spadkach 
w granicach 0,5 %. 
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Wsie  PRĘŻYNKA,  OLSZYNKA,  SŁOKÓW,  LASKOWICE,  NOWY  BROWINIEC  -  to  tereny  o 
korzystnych  i średnio  korzystnych  warunkach  geotechnicznych.  Na  wierzchowinach  pagórków, 
posiadających  nienaruszoną  strukturę  i  pozostających  w  stanie  nienawodnionym,  dają  korzystne 
warunki  geotechniczne.  Znaczne  spadki  terenu,  zbudowanego  z  podłoża  lessowego,  ku  dolinom 
cieków  wodnych  lub  suchym  dolinom,  w  połączeniu  z niekorzystnymi  warunkami  wodnymi  mogą 
lokalnie  powodować  niekorzystne  warunki  geotechniczne.  To  samo  dotyczy  rozmytych  skłonów 
wierzchowin  lessowych.  Stara  zabudowa  wsi,  szczególnie  w  przypadku  wsi  Nowy  Browiniec, 
wykorzystuje istniejące płaskie fragmenty dolin rzecznych. 

JASIONA,  SKRZYPIEC,  DYTMARÓW, KRZYŻKOWICE –  położone są  na pograniczu  obszaru, 
którego budowę geologiczną  kształtują  wychodnie  skał  osadowych  reprezentowanych  przez łupki, 
piaskowce i zlepieńce. Podłoże gruntowe piasków i żwirów rzecznych wsi Jasiona, w połączeniu z 
dobrymi  warunkami  wodnymi,  powodują  korzystne  warunki  geotechniczne.  Na  terenach  wsi 
Dytmarów,  Skrzypiec i  Krzyżkowice  występują  pogorszone warunki  wodne spowodowane brakiem 
przepuszczalności  głębszego  podłoża  gruntowego  skał  osadowych  i  lokalnie  słabą 
przepuszczalnością płytkiego podłoża madowego. Występuje zmienny i lokalnie wysoki poziom wód 
gruntowych połączony z ograniczonym drenażem terenów. Warunki posadowienia fundamentów będą 
więc  w  większości  wypadków  korzystne,  natomiast  lokalnie,  zwłaszcza  w  obniżeniach  terenu, 
decydować o nich będą lokalne warunki gruntowo-wodne. 

TRZEBINA - to wieś położona w znacznym stopniu na podłożu łupkowo-piaskowcowym, stanowiącym 
dobre podłoże geotechniczne. Podobnie posadowienie zabudowy na podłożu lessowym, na lewym 
brzegu Trzebinki. Lokalnie warunki geotechniczne mogą być niekorzystne, szczególnie w przypadku 
lokalizacji zabudowy na skłonach zboczy, na podłożu glin stokowych. 

1.2.3. Surowce mineralne 

Zróżnicowana  budowa  geologiczna  powierzchniowych  utworów  gminy  stwarza  korzystne 
uwarunkowania  dla  występowania  złóż  surowców  mineralnych  o  znaczeniu  gospodarczym.  Na 
obszarze gminy Lubrza znajduje się sześć udokumentowanych złóż surowców mineralnych:
– SKRZYPIEC I - kruszywa naturalnego, o zasobach geologicznych wynoszących 3 605 300 t.,
– SKRZYPIEC II  -  kruszywa naturalnego,  o  zasobach geologicznych  wynoszących  127 000 m3, 

248 000 ton, 
– SKRZYPIEC III - kruszywa naturalnego, o zasobach geologicznych wynoszących 443 994 ton,
– SKRZYPEIC IV - kruszywa naturalnego, o zasobach geologicznych wynoszących 406 445 ton, 
– JASIONA     - surowca ilastego, o zasobach geologicznych wynoszących 414 000 m3,
– TRZEBINA   - kruszywa naturalnego, o zasobach geologicznych wynoszących 9 574 000 t.

ZŁOŻE SKRZYPIEC I - obejmuje kruszywo naturalne tj. piasek oraz piasek ze żwirem. Występuje 
jako złoże suche. Powierzchnia złoża obejmująca zasoby bilansowe w kat. C1 wynosi  14,9ha  oraz w 
kat. C2   160,8ha (stan 2008r.). Zasoby geologiczne w kat C1 wynoszą dla pisaku ze żwirem 3.446,93 
tyś. Mg oraz dla piasku 614,85 tys. Mg, a w kategorii C2 – dla pisaku ze żwirem  27.959,67 tys. Mg 
oraz  dla piasku 2.895,50 tys. Mg.  Dla części złoża udokumentowanej w kat. C1  ustanowiono obszar i 
teren górniczy. Eksploatacji złoża zaniechano. 

ZŁOŻA SKRZYPIEC II –  kopalinę stanowi kruszywo naturalne – żwir z piaskiem. Złoże o powierzchni 
13 400m2 (1,34ha) obejmuje działki  nr 429,430/2 i  431/2, stanowiące teren przemysłowy (K i Ba). 
Złoże   jest  eksploatowane  okresowo.  Miąższość  złoża  wynosi  4  -  14m (średnio  9,5m),  grubość 
nadkładu waha się od 0,0m do 2,5m (średnio 1,5m), głębokość spągu wynosi od 4m do 16m (średnio 
11m).  Złoże  jest  suche.  Zwierciadło  wód podziemnych prawdopodobnie występuje  na głębokości 
2-4m poniżej spągu złoża. Złoże jest eksploatowane jednym lub dwoma poziomami. Na eksploatację 
kopaliny  wydano  koncesję  ważną  do  2012  roku.  Dla  złoża  ustanowiono  obszar  górniczy  i  teren 
górniczy. Ustalony kierunek rekultywacji - leśny.  

ZŁOŻE  SKRZYPIEC  III –  kopalinę  stanowi  kruszywo  naturalne  –  żwir  (  w  kat.  C1).  Złoże  o 
powierzchni 19 663m2 (1,97ha) obejmuje działki nr 357 i 358, stanowiące grunty rolne (R) V, IVa i IIIb 
klasy bonitacyjnej.  Nie  wydano koncesji  i  złoże  obecnie  nie  jest  eksploatowane.  Miąższość  złoża 
wynosi 10,0 - 13,9 m (średnio 11,9m), grubość nadkładu waha się od 1,1m do 5,0m (średnio 3,1m), 
głębokość spągu wynosi  15m. Pierwszy  poziom wodonośny stwierdzono na głębokości  8,5-13,0m 
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p.p.t.  Złoże  będzie  eksploatowane  dwoma  poziomami.  Występujące  zagrożenia  związane  są  z 
przekształceniem  geomechanicznym,  osuwaniem  się  ścian  wyrobiska  oraz  hałasem  sprzętu 
wydobywczego. Został złożony wniosek o wydanie koncesji.  Dla złoża ustanowiono obszar górniczy, 
którego granica pokrywa się z granicą udokumentowanego złoża, a także teren górniczy. Ustalony 
kierunek rekultywacji – wodny oraz częściowo rolny,  na skarpach wyrobiska.  

ZŁOŻE SKRZYPIEC IV – kopalinę stanowi  kruszywo naturalne – żwir. Złoże o powierzchni 17 234m2 

(1,72ha) obejmuje tylko działkę nr 356, stanowiącą grunty rolne (R) IVa i IVb klasy bonitacyjnej. Nie 
wydano koncesji i złoże obecnie nie jest eksploatowane. Miąższość złoża wynosi 10,5-14,6 m (średnio 
12,7m), grubość nadkładu waha się od 0,4m do 4,5m (średnio 2,2m), głębokość spągu wynosi 15m. 
Pierwszy poziom wodonośny stwierdzono na głębokości 6,5-9,5m p.p.t. Złoże  eksploatowane ma być 
dwoma poziomami.   Występujące zagrożenia związane są z przekształceniem geomechanicznym, 
osuwaniem się ścian wyrobiska oraz hałasem sprzętu  wydobywczego.  Dla złoża  nie  ustanowiono 
obszaru i  terenu  górniczego,  ale  został  złożony wniosek na ich ustanowienie.  Ustalony kierunek 
rekultywacji – wodny oraz częściowo rolny,  na skarpach wyrobiska.  

ZŁOŻE JASIONA - obejmuje surowce ilaste ceramiki budowlanej tj. glinę polodowcową. Należy do 
złóż suchych z poziomem wodonośnym czwartorzędowym zlokalizowanym jako podzłożowy. Złoże 
było eksploatowane od 1977 roku technologią odkrywkową. W obrębie terenu eksploatacji występują 
zagrożenia osuwiskami.  Zasoby geologiczne (bez filara ochronnego) wynosiły w kat. C1 440.100 m3, a 
w filarze  ochronnym znajduje się  dodatkowo 3400 m3.  Dla złoża  ustanowiono teren górniczy (nie 
wyznaczono obszaru górniczego). Powierzchnia złoża wynosiła 9,92 ha, średnia głębokość spągu 4,6 
m, średnia miąższość kopaliny 4,3 m, grubość nadkładu 0,3 m. Dla złoża ustanowiono teren górniczy 
oraz  ustalono  rolniczy   kierunek  rekultywacji   (95%)   i  wodny  (5%).  Obecnie  złoże  nie  jest 
eksploatowane. 

ZŁOŻE TRZEBINA - Kopalinę stanowi kruszywo naturalne tj. żwir. Złoże jest częściowo zawodnione, 
poziom wodonośny czwartorzędowy występuje na głębokości 1,5 – 14,3m, ciśnienie wody w poziomie, 
zwierciadło  swobodne.  Złoże  nie  jest  eksploatowane.  Zasoby  geologiczne  wynoszą  dla  zasobów 
bilansowych w kat C2  – 9574000 m3, zasoby pozabilansowe bez filarów ochronnych – 2906000 m3. 
Kierunki rekultywacji - leśny, częściowo wodny. Powierzchnia złoża wynosi 43,0 ha, średnia głębokość 
spągu 16,6 m, miąższość kopaliny 8,3 – 19,6 m (średnio 12,9 m), grubość nadkładu 1,2 – 7,0 m 
(średnio  3,7  m).  Złoże  położone  jest  w  granicach  otuliny  PK  Góry  Opawskie.  Dla  złoża  nie 
wyznaczono obszaru i terenu górniczego. 

Wszystkie złoża surowców mineralnych na obszarze gminy eksploatowane są metodą odkrywkową. 
Złoża o pow. do 2 ha podlegają Staroście Prudnickiemu.

Na  terenie  wsi  Trzebina  udokumentowano  występowanie  WÓD  MINERALNYCH o  potencjalnym 
znaczeniu leczniczym.  Eksploatacja wód rozpoczęła się z dwóch studni,  usytuowanych na terenie 
zespołu pałacowo – parkowego, już na początku XIX wieku (1809 r.),  a zakończyła  z nieznanych 
przyczyn w latach 50-tych zeszłego wieku.  Na ich bazie we wsi powstało niewielkie uzdrowisko, dziś 
nieistniejące, w którym leczono schorzenia reumatologiczne. Wody ww. studniach charakteryzują się 
mineralizacją powyżej 200 mg/dm3 i zbliżonym składem fizyko-chemicznym, przy czym podstawową 
ich wartością jest występowanie pierwiastków i związków farmakologicznie czynnych (jodu i kwasu 
metakrzemowego), dających podstawę zakwalifikowania ich jako leczniczych. 

Badania   podjęte  w  1994  roku  przez   firmę  PROXIMA  S.A.  (Przedsiębiorstwo  Geologiczne  we 
Wrocławiu) na zlecenie Urzędu Gminy Lubrza, potwierdziły istnienie podziemnych wód mineralnych  o 
cechach leczniczych. Prace dotyczyły istniejących studni (I i II) dawnego uzdrowiska. Wody mineralne 
w Trzebieni  związane są ze strefą uskokową (załamania linii  tektonicznej),  biegnącą generalnie z 
terytorium Moraw na obrzeżu warstw Morawieckich, a na terenie gminy  przebiegającą wzdłuż  doliny 
Potoku Trzebineckiego.  Według  J. Fislek źródła wód mineralnych występują  tu wyłącznie w strefach 
dyslokacji  tektonicznych,  a J.  Teisseyre  ich istnienie wiąże się z procesami infiltracyjnymi.  Wody 
podziemne zalegają  tutaj   pod naprężeniem w systemie  szczelinowym łupków.  Udokumentowana 
strefa  mineralnych  wód podziemnych  rozciąga  się  we  wsi  TRZEBINA pod  pasem około  300m w 
kierunku  północnym od  studni  I  i  II.  Brak  jest   wyraźnego  kontaktu  poziomu  wodonośnego  wód 
mineralnych  z  wodami  powierzchniowymi  Potoku  Trzebinka,  który  jest  na  tym  odcinku  ciekiem 
drenującym   (cechującym  się  bardzo  małymi  dopływami  wód  podziemnych).  Nie  występują  tu 
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skoncentrowane naturalne wypływy wód podziemnych (jak w przypadku rz.  Białej),  a istniejące są 
niewielkie,  mają  formę liniową  i  bardzo  małe  wydajności  jednostkowe.   Inny  układ  hydrologiczny 
występuje na prawym i lewym brzegu rzeki. Istniejące studnie zasila woda z lewego brzegu Trzebinki, 
gdzie mineralizacja sięga lub przekracza 1000 mg/dm3 (składników stałych)  i  wyraźna jest zawartość 
jodków. 
                            
Wydajność  istniejących  studni  nie  jest  duża,  a  ich  obecny  stan  techniczny  i  sanitarny  budzi 
wątpliwości.  Pierwsza z nich (St. I) posiada wydajność eksploatacyjną  Qeks = 0,1 l/s, 0,36 m3/godz i 
9,0m3/dobę,  a  jej  woda jest  0,19% wodorowęglanowo – siarczanowo – wapniowo – magnezowa, 
jodkowa. Druga studnia (St. II) posiada wydajność znacznie większą  tj.  Qeks = 1,1 l/s,  4,0m3/godz i 
96m3/dobę  oraz  wodę  0,10%  siarczanowo  -  wodorowęglanowo  –  chlorkowo  –  wapniowo  – 
magnezową, jodkową. 

Ochrona wystąpienia wód mineralnych o cechach leczniczych w TRZEBINI, jednego z nielicznych na 
obszarze SUDETÓW wschodnich w POLSCE  i jedynego (obok GRACZY) na obszarze województwa 
opolskiego, powinna być priorytetem  przy zagospodarowaniu terenu oraz podejmowaniu wszelkich 
działań gospodarczych.   Stan sanitarny wsi  i  urządzeń ujęcia wskazuje  na konieczność  podjęcia 
natychmiastowych kroków, eliminujących zagrożenia antropologiczne dla gleb, wód powierzchniowych 
i podziemnych.   Priorytetowym zadaniem jest realizacja centralnego systemu  odbioru i oczyszczania 
ścieków dla  wsi  TRZEBINA,  a  także   ograniczenie  lokalizacji   nowych  inwestycji   stwarzających 
zagrożenia dla wód podziemnych  ( w tym szczególnie ferm hodowlanych), wprowadzenie prawidłowej 
gospodarki agrochemicznej, uregulowanie gospodarki odpadami stałymi oraz proekologiczny rozwój 
wsi.   Dopiero realizacja  tych zadań może  przyczynić  się  w perspektywie  do rozwoju  lecznictwa 
balneologicznego,  w  które   było  (do  II  wojny  światowej)  i  jest  szansą  rozwoju  gospodarczego 
TRZEBINY.             
                    
1.2.4.  Hydrogeologia

A.  WODY WGŁĘBNE UŻYTKOWE
Centralna  i  północna  część  gminy  należy  do  Kędzierzyńskiego  Regionu  Hydrogeologicznego  z 
głównym  poziomem  wodonośnym  w  trzeciorzędzie  i  podrzędnie  występującymi  wodami 
czwartorzędowymi, w szczególności w dolinach kopalnych. Z kolei niewielka południowa część gminy, 
położona w obrębie Gór Opawskich i w granicach administracyjnych wsi Trzebina, znajduje się  w 
granicach  Sudeckiego  Regionu  Hydrogeologicznego,  w  Podregionie  Głuchołaskim,  z  głównymi 
poziomami wodonośnymi w czwartorzędzie i staropaleozoicznych skałach metamorficznych. 

W obrębie   Kędzierzyńskiego Regionu Hydrogeologicznego, obejmującego centralną i północną 
część  obszaru  gminy,   główny  poziom  wodonośny  występuje  w  utworach  trzeciorzędowych  i 
podrzędnie czwartorzędowych  (w szczególności w dolinach kopalnych). 
 
Wody  czwartorzędowe  występują  w  jednej  lub  (lokalnie)  w  dwóch  warstwach  wodonośnych,  w 
przewarstwieniach  piasków  i  żwirów  wodnolodowcowych  położonych  między  kompleksami  glin 
zwałowych,  a  także  w  osadach  aluwialnych  kopalnych  dolin  rzecznych.  Najważniejszą  strukturą 
wodonośną tego typu jest struktura czwartorzędowej doliny kopalnej rzeki Białej zaznaczająca się 
koło Prężynki. Pierwszy poziom wód  czwartorzędu, związany z utworami piaszczystymi, generalnie 
znajduje się na głębokości od 5 do 20 metrów p.p.t., z wyjątkiem rejonu  wsi Słoków - Olszynka – 
Laskowice , gdzie  występuje poniżej 20 m, oraz  rejonu wsi Prężynka, gdzie zalega na głębokości od 
0 do 5 m p.p.t. Zwierciadło wody jest swobodne, w obrębie dolin kopalnych występuje pod ciśnieniem. 
Miąższość czwartorzędowych utworów wodonośnych  na wschodzie gminy (Laskowice, Olszynka i 
Nowy Browiniec) jest mniejsza niż 5 m, a w jej części centralnej i zachodniej wynosi 5 – 15 m (rejon 
wsi  Krzyżkowice  –  Dytmarów  –  Skrzypiec,  Jasiona,  Lubrza  i  Prężynka).  Wydajność  warstwy 
wodonośnej waha się od kilku do 90m3/h,  mieszcząc się najczęściej  w granicach  10-50m3/h. Ze 
względu  na  niewielką  najczęściej  miąższość  osadów  wodonośnych  ujęcia  z  poziomu 
czwartorzędowego, poza doliną kopalną rzeki BIAŁEJ, nie są zbyt zasobne. 

Wody trzeciorzędowe  występują  w peryferyjnej  strefie  zbiornika wód mioceńskich,  wypełniającego 
Rów  tektoniczny  Paczków  Kędzierzyn-Koźle.  Wody  zlokalizowane  są  w  porowym  ośrodku 
piaszczysto-żwirowym występującym jako soczewy i przewarstwienia w kompleksach iłów. Warstwy 
wodonośne są dobrze izolowane od powierzchni terenu, znacznie lepiej niż wody czwartorzędowe i 
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wody w zwietrzelinach utworów metamorficznych. Wody w trzeciorzędzie podrzędnie mogą również 
występować  w  piaskach  i  żwirach  plioceńskiej  sieci  rzecznej.  Trzeciorzędowe  piętro  wodonośne, 
zalegające  w  warstwach  piasku,   występuje  pod  północno-wschodnią  częścią  obszaru  gminy  na 
głębokości  od  kilku  do  140  m,  a  przeważnie  30-60m.  Wody te  znajdują  się  pod  ciśnieniem,  a 
wydajność warstwy wodonośnej waha się od kilku do 70m3/h i wynosi  najczęściej  30 – 70m3/h.  W 
podłożu   warstwy trzeciorzędowej,  w  środowisku porowym i  szczelinowo – porowym, występują 
ponadto  wody  podziemne  w  utworach  kredy  górnej.  Warunki  hydrogeologiczne  tej  warstwy 
wodonośnej na obszarze gminy są słabo rozpoznane. Jest ona formalnie związana z  tzw. BASENEM 
SARMACKIM,  zaliczonym  do  GZWP  nr  332,  obejmującym  połączone  hydraulicznie  struktury 
trzeciorzędowe sarmatu i czwartorzędowe plejstocenu i holocenu. Zbiornik ten rozciąga się od BIAŁEJ 
na  zachodzie,  przez  Kędzierzyn–Koźle,  do  terenów  leżących  przed  Gliwicami  na  wschodzie. 
Niezależnie  od  udokumentowanych  granic  zbiornika,  nie  obejmujących  terenu  gminy  LUBRZA, 
podłoże  czwartorzędu  północno-wschodniej  części  jej  obszaru   budują  utwory  sarmatu,  mające 
połączenie hydrauliczne ze zbiornikiem GZWP nr 332. 

W  granicach  Sudeckiego  Regionu  Hydrogeologicznego wody  podziemne  występują   w 
czwartorzędowej i staropaleozoicznych skałach metamorficznych.  Oba poziomy charakteryzują się 
bardzo dużym zróżnicowaniem lokalnym warunków występowania wód. 

Poziom starszy  zalega na głębokości zazwyczaj do 20 m i charakteryzuje się niewielką wydajnością 
rzędu kilku m3/h. Wody podziemne w utworach karbonu dolnego, występujące na głębokości od kilku 
do  30  m  w  rejonie  wsi  Trzebina,  zlokalizowane  są  w  warstwach  wodonośnych  zbudowanych  z 
szarogłazów, zlepieńców, piaskowców i łupków. Zwierciadło wody jest swobodne lub pod niewielkim 
ciśnieniem.  Wydajność warstwy waha się od 5 do 10 m3/h. Z kolei dominujące w głębszym podłożu 
twarde skały  należą do utworów słabo spękanych,  w związku  z  czym bardziej  korzystne warunki 
wodne występują w ich zwietrzelinie.  Lokalnie na zboczach oraz pod pokrywą osadów młodszych 
występują wody szczelinowe.

Wody czwartorzędowe  w obrębie  Sudeckiego Regionu Hydrogeologicznego największe  znaczenie 
mają w dolinach rzecznych, gdzie zalegają w żwirowych osadach głównie na głębokości od 0,5 do 2,5 
m.  Lokalnie  w  dnie  dolin  obserwuje  się  występowanie  stałych  podmokłości  w  obrębie  osadów 
aluwianych i deluwialnych. Na terenach pozadolinnych, które mają pokrywę czwartorzędu,  warunki 
hydrogeologiczne  są bardzo  zróżnicowane.  Generalnie  na występujących  nad  dolinami  rzecznymi 
zboczach wody nie występują ze względu na dużą dynamikę ich spływu. Lokalnie jednak obserwuje 
się  sączenia,  co jest  uwarunkowane konfiguracją  głębszego podłoża  i  możliwymi  wypływami  wód 
szczelinowych. Z kolei w  niżej położonych częściach stoków występują liczne podmokłości będące 
konsekwencją  spływów  wód  po  podłożu  ze  skał  twardych  lub  też  ich  gromadzenia  się  na 
powierzchniach zbudowanych z glin i pyłów, uniemożliwiających odpływ podziemny.  

Na obszarze gminy Lubrza woda do celów pitnych może być ujmowana z trzeciorzędowego piętra 
wodonośnego o przewodności powyżej 20 m2/d na terenie wsi Nowy Browiniec, Laskowice, Olszynka i 
Słoków. Występowanie tego poziomu wodonośnego stwierdzono również na wschodnim krańcu wsi 
Dytmarów. W obrębie doliny kopalnej Białej Głuchołaskiej, w rejonie wsi Prężynka, woda może być 
ujmowana z poziomu czwartorzędowego piętra wodonośnego o przewodności powyżej 100 m2/d. Na 
pozostałym obszarze gminy Lubrza woda może być ujmowana z poziomu czwartorzędu jedynie do 
celów własnych,  m.in.  z lokalnych  studni  brzegowych  w  dolinach  rzek  i  lokalnych  płytkich  studni 
kopanych. 

Wody  czwartorzędowe  i  trzeciorzędowe  ujmowane  dla  celów  pitnych,  wymagają  uzdatnienia  ze 
względu na zawartość związków żelaza i manganu. 

B. WODY GRUNTOWE
Pod względem głębokości  zalegania wód gruntowych na obszarze gminy Lubrza można wyróżnić 
kilka typów stref:
− dna dolin rzecznych – z głębokością zalegania wód gruntowych 0,5-1,5 m ppt.;
− nadzalewowe  terasy  dolin  rzecznych  wraz  z  erozyjnymi  odsłonięciami  piasków  i  żwirów 

wodnolodowcowych – z głębokością zalegania wód gruntowych 1,0-2,5 m ppt.;
− stokowe strefy wzniesień – z głębokością zalegania wód gruntowych 1,5-5 m ppt., w zależności od 

położenia miejsca na stoku; w strefie przydolinnej płytko, w strefie wierzchowinowej głęboko;
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− wysoczyzny (wierzchołkowe strefy wzniesień) – z głębokością zalegania wód gruntowych 3,0-10 
m ppt.;

− astrefowe  obszary  wysięków  –  lokalnie  we  wszystkich  wyżej  wymienionych  strefach,  w 
szczególności  na terenach  z  płytko  zalegającymi  twardymi  skałami  metamorficznymi  i  glinami 
(południowa część gminy) – z głębokością zalegania wód gruntowych do 0,5 m ppt..

C. GŁÓWNE ZBIORNIKI  WÓD PODZIEMNYCH  (GZWP) 
Główne Zbiorniki Wód Podziemnych to zbiorniki wód spełniające następujące warunki:
– wydajność potencjalna otworu studziennego > 70m3/h,
– wydajność ujęcia > 10.000m3/h,
– przewodność > 10m3/h,
– klasa wód I. 

Na  obszarze  gminy  Lubrza  Główne  Zbiorniki  Wód Podziemnych  (GZWP) nie  występują.  Granica 
najbliższego  GZWP 332  w  trzeciorzędzie  i  podrzędnie  czwartorzędzie  występuje  przy  północno-
wschodniej granicy gminy Lubrza. Osady trzeciorzędowe występujące pospolicie w podłożu obszaru 
gminy mają kontakt hydrauliczny z wodami tego zbiornika. 

TABELA  16
GMINA LUBRZA  - CHARAKTERYSTYKA GŁÓWNYCH ZBIORNIKÓW WÓD PODZIEMNYCH 

Nazwa zbiornika:                     Subniecka (Tr) KĘDZIERZYN-GŁUBCZYCE  
Numer:                                     332
Stratygrafia:                             Tr, Qk

Region hydrogeologiczny:       SNG1, SNK (Pps)  
Powierzchnia GZWP (km2):    1350
Powierzchnia ONO (km2):       800 
Powierzchnia OWO (km2):      1000
Wiek utworów wodonośnych: trzeciorzęd i czwartorzęd dolin kopalnych  
Typ zbiornika:                          porowy
Klasa jakości wód:            Ic – nieznacznie zanieczyszczone, łatwe do uzdatnienia, 
                                                 (Ib) – do użytku bez uzdatnienia,
                                                 (Id) – nie przeznaczone dla ludności do picia  
Średnia głębokość ujęć (m):    80-120
Szacunkowe zasoby dyspozycyjne (tyś m3/d):   130

Źródło:  Kleczkowski AS. (red.) 1990 – opracowanie własne J.O.

Z  uwagi  na  budowę  geologiczną  Płaskowyżu  Głubczyckiego  i  szczelną  pokrywę  lessów 
plejstoceńskich,  zbiornik  wód  podziemnych  BASENU  SARMACKIEGO,  uważany  jest  ogólnie  za 
średnio i słabo zagrożony.  Niemniej liczne połączenia hydrauliczne, w tym stosunkowo duży obszar 
występowania na obszarze gminy Lubrza łatwo przepuszczalnych czwartorzędowych warstw piasków 
i żwirów  wodnolodowcowych,  powodują  infiltrację  zanieczyszczeń  i  niewielkie,  ale  postępujące 
zanieczyszczenie  jednego  z  większych  zbiorników wodnych,  stanowiących  źródło  zaopatrzenia  w 
wodę terenów zurbanizowanych województwa opolskiego. Obszar ten obejmuje teren niezabudowany 
i zabudowany wsi Olszynka i Nowy Browiniec z głęboko wciętą doliną Młynówki oraz niezabudowany 
obszar wsi Słoków i Laskowice. 

1.3. RZEŹBA TERENU 

Gmina  Lubrza  charakteryzuje  się,  w  porównaniu  z  innymi  regionami  Opolszczyzny,  znacznym 
zróżnicowaniem genetycznym i morfologicznym form oraz procesów. Jej część centralna i wschodnia 
położona jest na granicach Płaskowyżu Głubczyckiego (319.58), natomiast południowo – zachodnia, 
obejmująca wzgórza w rejonie Trzebiny, należy do Gór Opawskich (332.63). Zróżnicowanie warunków 
fizjograficznych gminy w zakresie rzeźby terenu i geologii (górskiej oraz wyżynnej) stanowi podstawę 
do dużego zróżnicowania ukształtowania powierzchni ziemi, z co za tym idzie, także zróżnicowania 
walorów  przyrody  ożywionej  środowiska.  Powierzchnia  terenu  generalnie  opada  z  kierunku 
południowego  -  zachodu  na  północ  i  północny  –  wschód.  Najwyższym  wzniesieniem  terenu  jest 
wzgórze  LIPOWIEC,  położone  po  południowo  –  wschodniej  stronie  wsi  TRZEBINA,  osiągające 
wysokość 370 m n.p.m., a najniżej  położone są tereny dolin cieków wodnych północnej i północno – 
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wschodniej części gminy, osiągając około 215 - 220 m.n.p.m. Maksymalna deniwelacja terenu wynosi 
więc 155 m.

Góry  Opawskie  stanowią  najbardziej  wysunięty  na  wschód  mezoregion  Sudetów  i  są  najwyżej 
położonym terenem województwa opolskiego. Należą one do pasma Jesenników, ciągnącego się w 
większości  po stronie czeskiej.  Skały krzemianowe, z których zbudowane jest  pasmo, stanowią  o 
górzystym charakterze krajobrazu, ze szczytami, głębokimi dolinami i wychodniami skalnymi. Górski 
charakter  środowiska  geograficznego  tej  części  regionu  stał  się  podstawą  do  utworzenia  Parku 
Krajobrazowego Gór Opawskich,  który  tylko  w małym -  170 ha,  zachodnim fragmencie  obejmuje 
obszar gminy Lubrza. W konfiguracji rzeźby Gór Opawskich, obejmujących wieś Trzebinę, wyraźnie 
wyodrębniają  się  kilkudziesięciometrowe  wzgórza  Lipowiec,  Wężowe,  Sępik  i  Zbylut  osiągające 
360-370  m  npm,  oddzielone  obniżeniami  o  założeniach  tektonicznych  i  erozyjnych.  Deniwelacje 
wzgórz sięgają od 50 do 100 m, stoki są łagodne, a wzniesienia słabo są rozcięte. W granicach gminy 
obszar Gór Opawskich wyróżnia się następującymi formami rzeźby:
– stoki i zbocza strome powyżej 20% - występujące w najwyższych partiach wzniesień, najczęściej 

powyżej stoków łagodnych;
– stoki i zbocza łagodne 5-20% - występujące głównie na terenach niżej położonych; 
– wysoczyzny spłaszczone - obejmujące spłaszczenia w obrębie wzniesień. 

Północno – środkowa część obszaru gminy, należąca do mezoregionu Płaskowyżu Głubczyckiego, 
jest  bardziej  płaska  i  monotonna.  Rzeźba  terenu  zmienia  się  tutaj  na  falistą,  pagórkowatą  i 
wysokopagórkowatą.  Na  Płaskowyżu  Głubczyckim  charakterystyczne  są  2  elementy  rzeźby: 
szerokopagórkowate, płaskie w części wierzchołkowej wzniesienia zbudowane z pokryw lessowych 
oraz  głęboko  wcięte,  wąskie  dolinki  rzeczne  rozcinające  wysoczyznę.  Występujące  tu  pagórki  są 
zazwyczaj rozległe, płaskie lub słabo zaokrąglone i opadają ku otaczającym je dolinom wyraźnymi 
zboczami. Względna deniwelacja terenu między szczytem pagórków, a dnem dolin, sięga lokalnie do 
30 metrów, a ich strome zbocza  opadają ku dolinom wyraźnymi  skłonami osiągając często spadki 8 – 
20o.  Największe  zróżnicowanie  rzeźby  terenu  występuje  w  północnej  części  gminy  w  okolicach 
Prężynki i w częściowo wschodniej koło Nowego Browińca, Olszynki, Słokowa i Laskowic. Budowa 
powierzchni ziemi sprzyja występowaniu zjawiska erozji. Urodzajne lessowe gleby i związana z tym 
wysoka kultura rolna, zadecydowała o małym zróżnicowaniu krajobrazowym z rozległymi uprawami 
rolnymi, bez większej ilości zadrzewień i zakrzewień śródpolnych, miedz, oczek wodnych i terenów 
wilgotnych.

Doliny rzeczne są charakterystycznymi elementami geomorfologicznymi obszaru gminy.  Szerokość 
głęboko wciętych dolin na południu gminy rzadko przekracza 100 m. Wyróżnia się pod tym względem 
dolina Prudnika. Różnica wysokości między bazą erozyjną wysoczyzny i współczesnymi dnami dolin w 
północnej części gminy dochodzi lokalnie do 35 m, często przekracza 10 m. W części południowej 
różnice te nie są znaczne, nierzadko strefę przejściową miedzy obniżeniami dolin, a wysoczyzną są 
trudne do zidentyfikowania. W dolinach wyróżnić można płaskie dno oraz najczęściej strome skrzydła 
ze spadkami przekraczającymi 20%, a lokalnie również skarpami o wysokości do 4-6 m. Wyraźna jest 
na obszarze gminy asymetria skrzydeł dolin rzecznych. Zachodnie i północne skrzydła wznoszą się 
mniej stromo, stąd spadki terenu są tu mniejsze. Skrzydła wschodnie i południowe są bardziej strome. 
Asymetria skrzydeł powinna w większym stopniu niż obecnie być wykorzystywana w lokalizacji nowej 
zabudowy,  w  szczególności  w  północnej  i  wschodniej  części  gminy,  gdzie  wsie  bardzo  często 
lokalizowane są wzdłuż krawędzi dolin.

1.4. WARUNKI HYDROGRAFICZNE

1.4.1. Cieki wodne 

Gmina charakteryzuje się niską gęstością sieci wód powierzchniowych, na co zasadniczo  wpływa 
budowa  geologiczna.  Utwory  powierzchniowe  obszaru  gminy  sprzyjają  szybkiej  migracji  wód 
opadowych w podłoże (lessy i płaty żwirowo – piaszczyste w obrębie moren), a nieprzepuszczalne 
osady  południowej części gminy sprzyjają szybkim ich spływom powierzchniowym. Wynikiem niezbyt 
korzystnych warunków hydrogeologicznych  jest  brak rozwiniętej sieci rzecznej oraz mała zasobność 
wodna cieków powierzchniowych. Skutkiem jest gęstość sieci rzecznej, niższa niż średnio w regionie, 
wynosząca 0,5-1,0 km/km2. 
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Cały obszar gminy LUBRZA  położony jest w dorzeczu rzeki OSOBŁOGI, która jest lewostronnym, 
bezpośrednim dopływem Odry. Jej podstawowymi lewostronnymi  dopływami na terenie gminy Lubrza 
jest rzeka Prudnik, rzeka Lubrzanka oraz rzeka Biała, które odwadniają północno – zachodnią część 
Płaskowyżu Głubczyckiego. 

Największą rzeką gminy jest stanowiąca jej główną oś morfologiczną rzeka Prudnik. Przepływa ona 
niemal równoleżnikowo w centralnej części gminy z zachodu na wschód. Rzeka zasilana jest wodą z 
licznych,  niewielkich  potoków oraz strumieni  spływających ze wschodnich stoków Gór Opawskich. 
Płynie  w  głębokiej  dolinie,  nacinającej  przepuszczalne  utwory  czwartorzędu  do  głębokości 
podścielających je iłów trzeciorzędowych.  Zaliczana jest do rzek mało zasobnych w wodę z tego 
względu,  że   w trakcie  jej   przepływu  przez  obszar  gminy  następują  duże  straty  (odpływ)  wody. 
Zróżnicowanie odpływów wynika z ukształtowania powierzchni i budowy geologicznej, a na obszarze 
gminy są one bardzo wysokie, osiągając poziom rzędu 11 l/s/km (wskaźnik odpływu wód).    Niskie 
przepływy wód rzeki wskazują na istnienie rozmyć erozyjnych, wypełnionych żwirami, oraz kolektorów 
odprowadzających  jej  wody  powierzchniowe  do  głębszych  warstw  geologicznych.  Są  nimi 
prawdopodobnie  staropleistoceńskie  rynny  erozyjne  (doliny  kopalne  rzek),  biegnące  generalnie  z 
południowego  –  zachodu  na  północny  –  wschód.   Ich  przebieg  świadczy  o  niezgodności  zlewni 
morfologicznej rzeki PRUDNIK ze zlewnią hydrogeologiczną (wód podziemnych).  

Zlewnia  rzeki  PRUDNIK (o  wielkości  65,5  km2)   obejmuje  częściowo  przygraniczne tereny leśne 
CZECH oraz obszar gminy  GŁUCHOŁAZY, PRUDNIK i LUBRZA. Na terenie tej ostatniej  zajmuje jej 
południową część (grunty wsi Trzebina, Jasiona, Skrzypiec, Dytmarów i Krzyżkowice). Wody zlewni 
rzeki Prudnik  zasilają struktury wodonośne wód podziemnych piętra czwartorzędowego, co ułatwia im 
budowa  geologiczna  obszaru  gminy.  Z  kolei  kierunki   przepływu  wód  podziemnych  w  dolinach 
kopalnych rzek powodują  powiązanie zlewni  rzeki Prudnik  ze zlewnią  rzeki BIAŁEJ, co przejawia się 
podziemnym przepływem wód z rzeki PRUDNIK do BIAŁEJ.  Świadczy o tym nagromadzenie się w jej 
źródlisku  bardzo dużej ilości źródeł wody. Za zadanie priorytetowe uznaje się szczególną ochronę 
zlewni rzeki Prudnik.  
                                 
Lewostronnym  dopływem  rzeki  Prudnik  jest  Potok  TRZEBINKA  (TRZEBINECKI).  który  wraz  z 
dopływem Potokiem Granicznym przepływa przez  tereny zabudowane wsi TRZEBINA. Na obszarze 
sąsiedniej  gminy  Prudnik  dopływem   rzeki  Prudnik  jest  także  Złoty  Potok,  stanowiący  ciek 
transgraniczny,  przepływający w obrębie Parku Krajobrazowego GÓRY OPAWSKIE.  W naturalnej 
zlewni  ZŁOTEGO POTOKU znajduje się wieś Jasiona i   Dytmarów,  położone na obszarze gminy 
Lubrza.   Ochrona  zlewni  Złotego  Potoku  przed  zanieczyszczeniami  stanowi  zadanie 
priorytetowe dla  gminy Prudnik,  Głuchołazy oraz władz Zlotych  Hor (Republika Czeska)  ze 
względu na jej walory przyrodnicze i przydatność dla rozwoju turystyki.   

Rzeka BIAŁA to największy dopływ Osobłogi. Wielkość jej zlewni wynosi tylko 51,9 km2. Wypływa z 
dużego źródliska, położonego na gruntach wsi Prężynka.  Zlewnia górnej Białej, położona w obrębie 
obszaru  gminy Lubrza,  charakteryzuje  się  nadzwyczaj  korzystnymi  parametrami  hydrologicznymi  i 
hydrogeologicznymi,  co  przejawia  się  nagromadzeniem   dużej  ilości  źródeł  wody  na  małej 
powierzchni, dużej ich wydajności i dużej wydajności otworów eksploatacyjnych oraz dobrej jakości 
wody.  W  źródlisku  rzeki  (na  gruntach  wsi  PRĘŻYNKA)  występują  intensywne  dopływy  wód 
podziemnych z poziomu czwartorzędowego, zasilanego wodami ze zlewni rzeki PRUDNIK. Mają one 
formę wycieków liniowych,  którymi  pocięte jest  silnie zabagnione dno doliny rzeki.  Świadczy  to o 
niezgodności  zlewni  powierzchniowej  z  podziemną.  W  zlewni  GÓRNEJ  BIAŁEJ  istnieje 
prawdopodobnie  największe  skupisko  źródeł  na  Niżu  Polskim,  wypływających  z  utworów 
czwartorzędowych.  Większość z nich skupione jest na odcinku rzeki od  PRĘŻYNKI do PRĘŻYNY, 
wypływając u podnóża silnie wyerodowanych  zboczy doliny. Ich wydajność waha się od 1 do 30 l/s i 
cechuje się małą zmiennością.  Zasoby odnawialne źródliska są bardzo duże i wynoszą:
– z dopływu wód podziemnych do rzeki -  0,184 m3/s;
– z infiltracji wód opadowych w podłoże -  0,172 m3/s;
– łącznie                                                  -  0,356 m3/s.
Źródlisko  tej  rzeki,  o  wydajności  25  l/s,  ujęte  zostało  dla  miasta  PRUDNIK  i  jest  całkowicie 
eksploatowane od 1958 roku (pobór wody przez ujęcia  wynosi  ok.  0,111 m3/s).   Z  tego względu 
obecnie początek rzece BIAŁEJ dają dwa źródła wypływające poniżej wsi PRĘŻYNA o wydajności 2,5 
l/s.   Przy istniejącym dużym  poborze wody ze źródliska  nie  obserwuje się tendencji  do spadku 
wydajności wód i obniżenia ich zwierciadła. Ze względu na istotną rolę, jaką odgrywa źródlisko górnej 
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BIAŁEJ w zaopatrzeniu w wodę ludności miasta PRUDNIK i BIAŁA oraz gminy LUBRZA,   jego teren 
należy poddać szczególnej ochronie.

W północno – wschodniej części  gminy Lubrza biorą swój  początek  prawobrzeżne dopływy rzeki 
Białej  tj.   Potok   BROWINIECKI  (MŁYŃSKI)  oraz  rzeka  MŁYNÓWKA.  Wielkość  ich  zlewni  jest 
równorzędna zlewni górnej Białej, lecz dopływy są przeszło dwukrotnie mniejsze. Fakt ten potwierdza 
tezę o niezgodności zlewni wód podziemnych ze zlewnią hydrologiczną (wód powierzchniowych). 

Bezpośrednim dopływem lewostronnym rzeki Osobłogi jest także  rzeka LUBRZANKA, przepływająca 
przez obszar gminy z zachodu na wschód przez grunty  wsi Prężynka - Lubrza. 
                                 
1.4.2. Zbiorniki wodne

Na obszarze gminy Lubrza brak jest znaczących powierzchniowych zbiorników wodnych  naturalnych i 
sztucznych.  Największe  znajdują  się  na  gruntach  wsi  JASIONA    (zbiorniki  poeksploatacyjne), 
TRZEBINA  (stawy hodowlane), KRZYŻKOWICE (stawy hodowlane) oraz we wsi PRĘŻYNKA (stawy 
hodowlane – obecnie nieużytkowane).  Stawy we wsi Trzebina  pełnią istotną funkcję  ekologiczną. 
Pozostałe, pełniące także funkcje ekologiczne, wykorzystywane są w gospodarce rybackiej, a także 
do  rekreacji i  wypoczynku w skali lokalnej,  przez  mieszkańców miasta PRUDNIK i gminy LUBRZA.

Wojewódzki  program realizacji  zbiorników  małej  retencji  przewiduje  na  obszarze  gminy  LUBRZA 
realizację dwóch powierzchniowych zbiorników wodnych:
– BIAŁA  o pojemności V=1,9 mln m3 i powierzchni 44 ha, położony jest w dolinie rzeki Białej na 

gruntach wsi PRĘŻYNKA – PRĘŻYNA (gmina Biała). Woda piętrzona do wysokości 225 m.n.p.m. 
służyć ma dla potrzeb gospodarki rolnej, a w ograniczonym stopniu dla rekreacji (ze względu na 
istniejące w  sąsiedztwie ujęcia wody LISY,  PRĘŻYNKA i PRĘŻYNA); 

– JASIONA, o pojemności 13,5 mln m3 i powierzchni 250 ha, położony  na gruntach  wsi Jasiona, 
Trzebina  i miasta Prudnik.  Woda magazynowana do wysokości około 245 m n.p.m. służyć ma 
dla gospodarki rolnej, ochrony przeciwpowodziowej oraz dla rekreacji i wypoczynku.  Jednak jego 
wielkość, przekraczająca uznaną (maksymalną dla zbiorników małej retencji) objętość  5 mln m3, 
wpływa w istotny sposób na rzeczywiste  możliwości  jego realizacji,  jako zbiornika dla potrzeb 
rolnictwa (praktycznie go dyskwalifikuje jego realizację).  Ponadto wadą lokalizacji tego zbiornika 
jest  jego  położenie  po obu stronach  drogi  krajowej  nr  41,  prowadzącej  do pełnotowarowego 
przejścia granicznego TRZEBINA – BARTULTOVICE, czy też jednostronnie do wysokości drogi 
(wariant II). W obu przypadkach wymagana jest modernizacja drogi, która przebiegała by w formie 
estakady lub też stanowiła zachodni wał zaporowy dla zbiornika (co wydaje się mało realne ze 
względu na koszty).  Jednocześnie jego przydatność dla potrzeb rekreacji i wypoczynku ogranicza 
znajdujące  się  w  sąsiedztwie  udokumentowane  złoże  surowców  naturalnych  TRZEBINA oraz 
istniejące składowisko odpadów komunalnych miasta Prudnik. Z kolei zaletą jego jest położenie 
między wysokimi skarpami doliny rzeki Prudnik, zapewniającymi  możliwość wysokiego poziomu 
piętrzenia  wód (gwarantującego uzyskanie  max.   głębokości  około 12,0m) oraz w sąsiedztwie 
obszaru objętego granicą otuliny PARKU KRAJOBRAZOWEGO GÓRY OPAWSKIE. Lokalizacja 
zbiornika  retencyjnego  nie  uwzględniała  istniejącego  na  tym  odcinku  rzeki  PRUDNIK 
hydrogeologicznego zjawiska  przepływu jej wód  do doliny rzeki BIAŁA, ani też realnej możliwości 
wykorzystania  zanieczyszczonych wód  rzeki do celów rekreacji i wypoczynku.

Władze samorządowe gminy LUBRZA preferują, zamiast zbiornika JASIONA,  budowę w rejonie wsi 
SKRZYPIEC – DYTMARÓW zbiornika retencyjnego DYTMARÓW.   Magazynowałyby on wodę dla 
potrzeb rolnictwa i służył sezonowemu wyrównaniu zapotrzebowania.  Mniej korzystna w tym rejonie 
konfiguracja terenu  i możliwość uzyskania  mniejszych  wysokości piętrzenia wody (max. głębokość 
około 7,0m) oraz mniejsza jego powierzchnia (27ha, pojemność ok. 900tys.m3), a także jego położenie 
na terenach intensywnie wykorzystywanych rolniczo, ograniczają możliwość wykorzystania zbiornika 
do celów rekreacji i wypoczynku o znaczeniu ponadlokalnym.

1.4.3.  Zagrożenia powodzią

Na  obszarze gminy Lubrza zagrożenia powodziowe, ze względu na specyfikę ukształtowania terenu, 
obejmują tereny położone wyłącznie w obrębie  dolin rzecznych rzeki Prudnik, Biała i Lubrzanka oraz 
Potoku Trzebinieckiego i Granicznego.   
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Rzeka  Prudnik  ma  nieuregulowany  przepływ,  charakteryzujący  się  gwałtownymi  wezbraniami 
powodziowymi. Podczas powodzi lipcowej 1997 r. dolina tej rzeki na obszarze gminy została zalana, a 
ucierpiały  grunty  wsi  JASIONA,  DYTMATRÓW, SKRZYPIEC i  KRZYŻKOWICE  oraz TRZEBINA, 
zalana  przez  Potok  Trzebinecki.  Gwałtowne  przypływy  rzeki  Prudnik  oraz  Potoku  Trzebinka 
(Trzebineckiego)  świadczą  o  stosunkowo  rzadko  reprezentowanym  w  regionie,  górskim  ich 
charakterze.  W  tym  samym  czasie  wylała  także  rzeka  Biała,  podtapiając  południową część  wsi 
Prężynka,   oraz rzeka Lubrzanka, podtapiając grunty rolne oraz zabudowę wsi Lubrza. Zagrożenie 
powodziowe  dla terenów zabudowanych tych wsi  nie jest  jednak duże, a powódź  nie powoduje 
bezpośredniego  zagrożenia dla życia  mieszkańców.  Po powodzi  w 1997 roku Potok Trzebiniecki 
został uregulowany co i istotny sposób ograniczyło zagrożenia powodziowe na terenie zabudowanym 
wsi Trzebina.

Zgodnie z art. 82 ustawy z dnia 18 lipca 2001r.  Prawo wodne (j.t.Dz.U.2005.239.2019 ze zm.)  dla 
cieków wodnych gminy Lubrza nie wyznaczono obszarów bezpośredniego i potencjalnego zagrożenia 
powodzią na podstawie studium ochrony przeciwpowodziowej, o którym mowa w art. 79 ust. 2. Dla 
rzeki Prudnik  określono  zasięg zalewu wodami powodziowymi Q1% i Q10%.

1.5. GLEBY

Obszar gminy Lubrza charakteryzuje się mało zróżnicowanymi glebami i dużym ich znaczeniem dla 
rozwoju  produkcji  rolnej.  Niewielka  różnorodność gleb związana jest  z niewielkim zróżnicowaniem 
geologicznym  i  geomorfologicznym.  Koncentracje  gruntów  o  najwyższych  walorach  występują  w 
północnej  i  centralnej  części  gminy,  na  lessowym  Płaskowyżu  Głubczyckim.  Mniejsze  walory 
produkcyjne mają grunty w południowej części zlokalizowanej w Górach Opawskich. 

Użytki rolne zajmują ok. 80% powierzchni gminy (6638 ha), co jest wysoką wartością tego wskaźnika 
w skali województwa opolskiego. Grunty orne w użytkach rolnych zajmują ok. 92% (6147 ha), trwałe 
użytki zielone ok. 7% (łąki 398ha i pastwiska 84ha), sady ok. 0,1% (9ha). W stosunku do średniej 
regionalnej charakterystyczna jest przewaga gruntów ornych nad łąkami, pastwiskami i sadami. Pod 
względem wskaźnika  waloryzacji  rolniczej  przestrzeni  produkcyjnej  gmina  ma wyższe  walory,  niż 
średnio w regionie. Zajmuje bardzo wysokie, jak na gminę o charakterze górsko-nizinnym, 5 miejsce. 

Na obszarze gminy dominują gleby brunatne i pseudobielicowe, w większości wytworzone na glinach 
lekkich i piaskach słabogliniastych. Gleby brunatne właściwe na lessach występują głównie w części 
północnej i centralnej.  W północno-zachodniej części gminy dominują czarnoziemy zdegradowane. 
Na południu występują gleby pseudobielicowe na glinach zwietrzelinowych. Mady rzeczne występują 
głównie  w  dolinie  Prudnika  i  Potoku  Trzebinieckiego.  Na  obszarze  gminy  nie  występują  gleby 
pochodzenia organicznego (w tym także gleby organiczne objęte prawną ochroną).

Pod względem właściwości mechanicznych utworów glebowych na obszarze gminy dominują gleby 
ciężkie obejmujące duże obszary glin lessopodobnych i polodowcowych (zwałowych), a także mady 
rzeczne. Znaczny jest udział gleb średnich występujących na glinach lessopodobnych i zwałowych 
zapiaszczonych. Oba typy gleb zlokalizowane są w zwartych płatach w północnej i centralnej części 
gminy. Gleby lekkie i bardzo lekkie występują jedynie lokalnie na południu i erozyjnie wzdłuż dolin 
rzecznych na piaszczystych wychodniach osadów plioceńskiej sieci rzecznej i piaskach oraz żwirach 
wodnolodowcowych i nie mają większego znaczenia. Łącznie zajmują ok. 2% powierzchni gruntów 
rolnych.  Udział gleb ciężkich w strukturze użytkowania gruntów jest jednym z większych wśród gmin 
Opolszczyzny.

Zarówno w gruntach ornych jak i użytkach    zielonych (użytki rolne – 6834 ha)  przeważają  gleby klas 
bonitacyjnych  III   i  IV. Te  klasy  bonitacyjne  występują na 71,1% ogólnej powierzchni  użytków 
rolnych  gminy.  Wyraźnie dominują  grunty III klasy  bonitacyjnej stanowiące  61,0 %  użytków rolnych 
gminy (wśród gruntów ornych 63,2 %,  a  użytków zielonych 43,1 %). Grunty IV klasy  bonitacyjnej 
stanowią 10,2 % użytków rolnych gminy (wśród gruntów ornych 7,3 %, a użytków zielonych 33,2 %), a 
grunty II klasy 25,5 %. Niewielki  udział  w  użytkach rolnych obszaru mają klasy  V i VI. Stanowią one 
3,3  %  powierzchni  użytków  rolnych.   Grunty  zaliczane  do  I  klasy  bonitacyjnej  nie  występują. 
Generalnie na terenie gruntów rolnych gminy dominują gleby wysokich klas bonitacyjnych.  Bardzo 
duży udział  gleb chronionych klasy II-III  w strukturze przestrzennej krajobrazu gminy wskazuje na 
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występowanie dużych ograniczeń w zakresie przeznaczania terenów rolniczych na cele nierolnicze. 
Stwarza  to  bardzo  ważne  uwarunkowanie  rozwoju  zagospodarowania  przestrzennego,  w 
szczególności w części północnej i centralnej gminy.

Ogromną przewagę w gminie mają najcenniejsze użytki, jakimi są okopowe z glebach mocnych (I). 
Występują one aż na 82,4% UR  gminy. Użytki te są przydatne pod uprawę najbardziej wymagających 
roślin.  Gleby średnie (II) spotykamy bardzo rzadko, gdyż występują tylko na 2,3% użytków rolnych. 
W niektórych wsiach (Nowym Browińcu, Jasionie, Trzebinie)  spotyka się gleby ciężkie okresowo za 
wilgotne (VI), które zajmują tylko 3,3% UR  gminy. 

Kompleksy rolniczej przydatności gleb określają właściwy rodzaj oraz możliwości produkcji. Określają 
jak gdyby siedliska najbardziej odpowiednie dla poszczególnych roślin uprawnych. Na obszarze gminy 
Lubrza występuje  8  wydzielonych kompleksów przydatności rolniczej gruntów ornych. Aż 96,1 % 
(6112,1 ha) zakwalifikowano  do kompleksów pszennych (tj. takich, dla których rośliną wskaźnikową 
jest pszenica), w tym:
– 55,2 % do kompleksu 1-go pszennego bardzo dobrego;
– 37,5 % do kompleksu 2-go – pszennego dobrego;
– 3,4 % do kompleksu 3-go – pszennego wadliwego.
Tylko  0,5%  (40,6  ha)  gruntów  zakwalifikowano  do  kompleksów  żytnich,  dla  których  rośliną 
wskaźnikową jest żyto, w tym:
– 0,3 % do kompleksu 4-go – żytniego b.dobrego;
– 0,2 % do kompleksu 6-go – żytniego słabego.
Ponadto do kompleksu 8–go – zbożowo - pastewnego mocnego zaliczono 0,5 % (29,7 ha),  a do 
kompleksu 10 –go – pszennego górskiego 20,9 % (187,9 ha). Tak więc użytki przydatne pod uprawę 
najbardziej wymagających roślin zajmują aż 82,4% użytków rolnych gminy. Wśród użytków zielonych 
występują kompleksy bardzo dobre i dobre (1z),  średnie (2z) oraz słabe i bardzo słabe (3z).  Tylko 
28,8 % łąk i  pastwisk zakwalifikowano do kompleksu 1z,   68,2 % do kompleksu 2z,  a 3,0 % do 
kompleksu 3z.

1.6. KLIMAT
                                
Klimat  obszaru  kształtuje  się  pod  wpływem  położenia  geograficznego,  rozmieszczenia  wód, 
charakteru  rzeźby  terenu,  rodzaju   gleb   oraz   charakteru  szaty  roślinnej.  Według  regionalizacji 
klimatycznej  Adama Schmucka  gmina Lubrza  leży  w  podsudeckim  regionie  pluwiotermicznym. 
Generalnie  obszar  gminy  Lubrza  ma  zróżnicowane  wewnętrznie  warunki  klimatyczne,  co  jest 
związane ze zróżnicowaniem rzeźby terenu i pogranicznym położeniem na styku Gór Opawskich oraz 
Niziny Śląskiej. Warunki klimatyczne gminy charakteryzują specyficznymi właściwościami, szczególnie 
na terenie Trzebiny, gdzie makroklimat za sprawą występujących gór jest surowy. 

Różnice cech klimatu można zauważyć pomiędzy południową częścią obszaru gminy,  położoną w 
granicach  Gór  Opawskich,  a  jej  częścią  centralną  i  północną,  położoną  w granicach  Płaskowyżu 
Głubczyckiego. Warunki klimatyczne gminy, chociaż nieco gorsze w porównaniu z terenami centralnej 
części województwa, wpływają korzystnie na wegetację roślin oraz sprzyjają osadnictwu. Zasadniczy 
wpływ wywiera na nie bliskość Gór Opawskich.  Uwidacznia się to wyraźnie w warunkach termicznych 
oraz opadach atmosferycznych. Średnia temperatura roczna wynosi 8,0oC, przy czym na terenach 
górskich  jest  ona niższa.  Najcieplejszymi  miesiącami są lipiec (ze  średnia  temperaturą  + 18oC) i 
sierpień (+16oC), a najzimniej jest w lutym (kiedy średnia temperatura jest niższa od –4oC) i styczniu 
(ze  średnia  temperaturą  –1oC).  Średnia  temperatura  okresu  wegetacyjnego  na  Płaskowyżu 
Głubczyckim wynosi  +14,2oC, a w rejonie Trzebiny jest nieco niższa.   Jego długość jest   średnio 
wynosi 218 dni,  przy czym w rejonie Trzebiny jest on krótszy o 6 dni. W ciągu roku jest 115 dni z 
przymrozkami,  które  zaczynają  się  już  w  październiku  i  trwają  do  maja.  Temperatura  ujemna 
notowana jest od listopada do marca   i panuje przez 31 dni w roku.  Pokrywa śnieżna utrzymuje się 
przez 48 dni w ciągu roku.
                                
Wpływ wysokości terenu zaznacza się w przebiegu innych elementów meteorologicznych. Wraz z jej 
wzrostem spóźnia się nadejście termicznej  wiosny i lata, a wcześniej  nadchodzi  jesień i  zima. W 
północno-wschodniej  części  obszaru  gminy  termiczne  lato  rozpoczyna  się  już  1  czerwca,  a  w 
środkowej  3 czerwca. Najpóźniej przechodzi na tereny południowo-zachodniej części gminy, gdzie 
jego początek przypada dopiero na 7 czerwca.  Koniec lata przypada w Górach Opawskich na 2 
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września, a na terenach równinnych gminy na 4 – 7 września.  Tak więc lato na terenie górskim gminy 
trwa tylko 85 dni, a na pozostałym obszarze 90 (do 95 dnia na krańcach północno – wschodnich). 
        
Duże różnice wykazują również średnie roczne sumy opadów atmosferycznych. Rejon Gór Opawskich 
i ich przedgórza cechują się dobrymi warunkami zasilania meteorologicznego. Średnia roczna suma 
opadów  z  wielolecia  wynosi  w  południowej  części  gminy  (rejon  wsi  TRZEBINA)  ok.  730  mm,  i 
zmniejsza się w centralnej części jej  terenu do  705 mm, a w północnej  i północno – wschodniej do 
około  700 – 650 mm. Najwięcej opadów notuje się w lipcu, sierpniu i czerwcu, najmniej natomiast  w 
styczniu.  Na okres wegetacyjny przypada około 380mm rocznej sumy opadów. 
                                 
Na  obszarze  gminy  dominują  wiatry  zachodnie  (25,8%).  Jedynie  w  lutym  przeważają  wiatry 
południowo  -  wschodnie,  a  w  kwietniu  północno  -  zachodnie.  Najsilniejsze  wiatry  zawsze  mają 
kierunek południowy, a  największą siłą  wieją w maju.  
                                  
Klimat  gminy  należy  do  dosyć  ostrych  w  skali  regionu.  Znaczne  są  zróżnicowania  amplitud 
temperatury, duża liczba opadów, stosunkowo krótki sezon wegetacyjny. Zimy są w gminie ostrzejsze 
i dłuższe niż w centralnej części regionu, lata krótsze i chłodniejsze. Warunki klimatyczne sprzyjają 
czynnemu wypoczynkowi. Mniejsza łagodność warunków klimatycznych jest szczególnie odczuwalna 
na obszarach południowej części gminy, tj. w Trzebinie. 

Gmina Lubrza charakteryzuje się zróżnicowanymi warunkami mikroklimatycznymi, co związane jest ze 
zróżnicowaniem  rzeźby  terenu,  obecnością  wciętych  dolin  rzecznych,  a  także  lokalnie  większym 
udziałem ekosystemów leśnych. Zróżnicowanie to stwarza różnorodność warunków bioklimatycznych 
w zakresie insolacji, przewietrzania, produkcji tlenu, uwilgocenia, produkcji ozonu, struktury jonowej, 
fitoaerozoli i aeroplanktonu. Zróżnicowanie tych uwarunkowań jest podstawowym czynnikiem rozwoju 
turystyki ekologicznej.

2.  STAN, KSZTA ŁTOWANIE ORAZ OCHRONA PRZYRODY OŻYWIONEJ

2.1.  SZATA ROŚLINNA 

2.1.1.  Roślinność potencjalna

Zgodnie  z  podziałem przyrodniczo-leśnym wg L.  Mroczkiewicza  obszar  opracowania  należy  do V 
Krainy Śląskiej, Dzielnicy Przedgórza Sudeckiego, Sudetów Wschodnich oraz w północno-wschodniej 
części  do Płaskowyżu  Głubczyckiego.  Dominują tu  siedliska średnio  żyzne  i  miejscami żyzne,  na 
których roślinnością potencjalną powinny być:
– w  granicach  wysoczyzny  lessowej  -  zbiorowiska  leśne  grądów  środkowoeuropejskich  Galio 

sylvatici-Carpinetum betuli, w odmianie śląsko-wielkopolskiej i formie niżowej; 
– w  północnej  części  gminy,  na  wysoczyźnie  polodowcowej  z  dominującymi  piaskami 

wodnolodowcowymi oraz piaskami i żwirami - kwaśne buczyny górskie Luzulo luzuloidis-Fagetum 
(w  miejscach  bardziej  żyznych)  lub  kwaśne  dąbrowy  Luzulo-Quercetum  (w  miejscach  mniej 
żyznych);

– w lokalnych obniżeniach i  dolinach rzecznych -   łęgi  wiązowo-olszowe  Alno-Ulmetum,  olszyny 
Ribeso nigri-Alnetum i łęgi jesionowo-olszowe Fraxino-Alnetum. 

2.1.2. Roślinność rzeczywista

Według geobotanicznego podziału Śląska obszar gminy Lubrza należy do terenu granicznego Okręgu 
Sudetów Wschodnich w Krainie Pogórza i Okręgu Nadodrzańskiego Krainy Kotliny Śląskiej. Głównym 
czynnikiem,  który  zadecydował  o  obecnym  charakterze  flory  i  roślinności  jest  tutaj  działalność 
człowieka.  Na  przestrzeni  ostatnich  stu  lat  walory  przyrodnicze  obszaru  gminy  Lubrza  uległy 
znaczącej  degradacji  we  wszystkich  typach  środowisk  tj.  torfowiskowego,  łąkowego,  leśnego  i 
murawowego. 

Flora  gminy  Lubrza  charakteryzuje  się  silnym przekształceniem antropogenicznym.  Dominującymi 
zbiorowiskami roślinnymi  na większości  obszaru są tu zespoły chwastów polnych oraz roślinności 
ruderalnej  i  segetalnej,  związanej  z  osadami  ludzkimi.  Skupiska  pozostałości  naturalnych  lub 
seminaturalnych form florystycznych zlokalizowane są:
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– w kompleksach leśnych w południowej i północnej części gminy, a także w niewielkich lasach w 
dolinie Prudnika;

– w biocenozach wodno-błotnych w dolinie Prudnika i dolinkach mniejszych cieków;
– w biocenozach zadrzewień i zadarnień na gruntach świeżych na najbardziej stromych zboczach 

dolin. 

A. EKOSYSTEMY PÓL UPRAWNYCH 
Szata  roślinna  gminy  Lubrza  charakteryzuje  się  silnym  przekształceniem  antropogenicznym. 
Dominującymi zbiorowiskami roślinnymi są tu zespoły chwastów polnych oraz roślinności ruderalnej i 
segetalnej związanej z osadami ludzkimi. Skupiska pozostałości naturalnych lub seminaturalnych form 
florystycznych zlokalizowane są w lasach oraz w mniejszym stopniu w dolinach rzek. 

Zbiorowiska  pól  uprawnych  są  najbardziej  pospolitymi  zbiorowiskami  na  obszarze  gminy  Lubrza, 
zarówno upraw zbożowych jak i  okopowych.  Zbiorowiska chwastów towarzyszące uprawom roślin 
zbożowych  (rząd  Centauretalia  cyani)  oraz  okopowych  (rząd  Polygono-Chenopodietalia) są 
dominującymi  i  pospolitymi  zespołami  roślin.  Użytki  zielone  w  postaci  łąk  i  pastwisk  również 
zagospodarowane  są  intensywnie  i  pozbawione  istotnych  walorów  przyrodniczych.  Ich  skład 
florystyczny  jest  ubogi  i  wykazujący  cechy  degeneracji  fitocenoz.  Zespoły  dobrze  wykształcone, 
interesujące mnogością barw chabrów, maków czy wyk zanikają na obszarze terenu badań.

Pospolitymi zbiorowiskami na obszarze gminy są  także zespoły synantropijne związane z osiedlami 
ludzkimi.  Są  to  najczęściej  azotolubne  zbiorowiska  kadłubowe  trudne  do  klasyfikacji 
syntaksonomicznej.  Ubogie  płaty  roślinności  synantropijnej  występują  na  terenach  zabudowanych 
wszystkich wsi.  Przyuliczne zadrzewienia na terenach wiejskich są najczęściej  skąpe lub brak ich 
wcale. 

B. EKOSYSTEMY WODNO-BŁOTNE
Na obszarze gminy zbiorowiska wodne należą do bardzo rzadkich elementów szaty roślinnej. Uboga 
jest ona w duże rzeki,  strumienie, rowy melioracyjne i zbiorniki wodne (wyrobiska eksploatacyjne i 
poeksploatacyjne oraz stawy), stanowiące potencjalnie siedliska dla rozwoju zbiorowisk wodnych. W 
systemie  rzecznym gminy  Lubrza  najcenniejszymi  przyrodniczo  ciekami  są  rzeka  Prudnik  i  rzeka 
Biała.  Ekosystemy  wodne  gminy  Lubrza,  ze  względu  na  niesprzyjające  warunki  fizjograficzne 
występowania,  należą  do grupy najwartościowszych  lokalnych  ekosystemów.  Związane  są  niemal 
wyłącznie  z dolinami rzek lub wyrobiskami poeksploatacyjnymi.  Na szczególną uwagę wśród wód 
stojących zasługują:
– kompleksy starorzeczy w dolinie Prudnika, w rejonie wsi Jasiona i Dytmarów;
– staw w dolinie Białej na północ od Prężynki;
– stawy w dolinie Prudnika i jego dopływu przy granicy państwa w okolicach Krzyżkowic.

Obszar gminy Lubrza nie obfituje we właściwe siedliska dla rozwoju fitocenoz związanych z czasową 
lub trwałą obecnością wody w podłożu.  Do najpospolitszych należą fitocenozy Polygono-Fjidentetum, 
rozwijające się najczęściej nad brzegami wyrobisk poeksploatacyjnych. Rzadziej obserwowano płaty 
zespołu szczawiu nadmorskiego Rumicetum maritimi oraz zespół szczawiu kędzierzawego i wyczyńca 
kolankowego  Rumici-Alopecuretum,  wykształcające  się  na  czasowo  podtapianych  stawach 
hodowlanych.

Generalnie  należy  stwierdzić,  że  fitocenozy  wodne  na  obszarze  gminy  Lubrza  nie  są  w  pełni 
wykształcone i nie przedstawiają istotnych walorów przyrodniczych ze względu na znaczną ingerencję 
człowieka  w  ich  siedliska.  Najczęściej  przedstawiają  jednogatunkową  strukturę  i  są  to  głównie 
kadłubowo  wykształcone  zespoły  rzęśli  wodnej  i  moczarki  kanadyjskiej.  Prace  regulacyjne  rzek 
przyczyniły  się  do  spadku  różnorodności  biologicznej,  w  szczególności  rzeki  Prudnik,  a  znaczne 
przekształcenia  otoczenia  wód  powierzchniowych  przyczyniło  się  do  zubożenia  funkcji  korytarza 
ekologicznego. Zachowały się jedynie niewielkie odcinki z zadrzewieniami, przy czym są to ażurowe i 
niedopasowane  gatunkowo  do  siedliska  szpalery  jednostronne  o  znikomej  wartości  dla 
funkcjonowania  korytarza  ekologicznego  rzeki.  Wręcz  fatalne  w  skutkach  okazały  się  ekspansje 
gatunków obcych wzdłuż koryt rzek, głównie rdestowca sachalińskiego i ostrokończystego. Regularne 
koszenie wyeliminowało z większości obszaru dolin także roślinność szuwarową, która budowana tu 
być powinna przez trzcinę pospolitą, pałki, manny, kosaćce, sitowie i turzyce. Obecnie zachowała się 
głównie przy zamulonych starorzeczach. 
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Bardzo  nieliczne  na  obszarze  gminy  są  zbiorniki  wodne.  Są  to  najczęściej  intensywnie 
zagospodarowane stawy lub piętrzenia o funkcjach gospodarczych i rekreacyjnych, co uniemożliwia w 
większości przypadków wykształcenie się funkcji przyrodniczych – np. rozwój szuwarów. Na obszarze 
gminy zbiorowiska szuwarowe i  wielkoturzycowe zajmują stosunkowo niewielkie  powierzchnie  i  są 
coraz rzadsze. Do najczęściej spotykanych należą płaty zespołów ze związku  Phragmition. Tworzą 
one otulinę licznych zbiorników wodnych, w tym wyrobisk poeksploatacyjnych lub porastają zbiorniki 
wypłycone.  Do  najbardziej  rozpowszechnionych  należy  zespół  trzciny  pospolitej  Phragmitetum 
australis, pałki szerokolistnej Typhetum latifoliae i manny mielec Glycerietum maximae. Inne z wykazu 
podanych zbiorowisk szuwarowych zajmują znacznie mniejsze powierzchnie, są jednak stale obecne 
nad  brzegami  zbiorników  wodnych  oraz  na  podtorfionych  łąkach  i  nieużytkach  we  wszystkich 
większych dolinach rzecznych. 

Na zasobnych w azot wilgotnych glebach w dolinach rzecznych, w miejscach okresowo zalewanych 
rozwijają się murawy zalewowe z charakterystycznym pięciornikiem gęsim i rozłogowym, sitem sinym i 
ścieśnionym, tojeścią rozesłaną, miętami, szczawiem kędzierzawym oraz żółto kwitnącymi rzepichami. 
Miejscami nad brzegami Prudnika zachowały się cenne siedliska zbiorowisk namułkowych. 

D. EKOSYSTEMY ORAZ MURAWY KSEROTERMICZNE
Struktura  użytkowania  gruntów  w  gminie  Lubrza,  w  której  zdecydowanie  dominują  grunty  orne, 
wskazuje na niewielką obszarowo reprezentację zbiorowisk łąkowych. Użytki zielone w postaci łąk i 
pastwisk  w  większości  zagospodarowane  są  intensywnie  i  pozbawione  istotnych  walorów 
przyrodniczych, a ich powierzchnia ogranicza się do coraz mniejszych fragmentów dolin rzecznych, w 
tym najważniejszej dla tego typu zbiorowisk doliny Prudnika i Białej. Skład florystyczny większości łąk 
jest ubogi i wykazujący cechy degeneracji fitocenoz. 

Bardzo  trudno  jest  m.in.  wyróżnić  podgórskie  łąki  ze  związku  Polygono-Trisetion.  W  niektórych 
obszarach,  np.  w dolinie  Prudnika  i  przy  wzniesieniach  zlokalizowanych  na  zachód  od  Trzebiny, 
zachowały się niewielkie fragmenty łąk wilgotnych ze związku Molinion. Skład florystyczny tych łąk jest 
ubogi,  a powierzchnia  zbyt  mała do wykształcenia  właściwej  struktury  biocenozy łąkowej.  Łąki  są 
najczęściej  intensywnie  użytkowane i  przekształcone w pastwiska  o zubożałym i  przekształconym 
składzie gatunkowym na skutek podsiewania trawami przemysłowymi.

Dominującymi  wielkoprzestrzennymi  obszarami  łąkowymi  w  gminie  są  łąki  świeże  klasy 
Arhenatheretalia. Występują na wyższych terasach dolin rzecznych (w większych zasięgach głównie 
w dolinach rzeki  Prudnik  i  Białej) i  użytkowane są jako łąki  kośne lub kośno-pastwiskowe.  Są to 
zbiorowiska bardzo ubogie florystycznie zmienione przez intensywne nawożenie.  W położeniu poza 
dolinnym występują bardzo sporadycznie pośród wielkopowierzchniowych gruntów ornych i wyłącznie 
w  drobnoprzestrzennych  formach.  Wykazują  się  one  intensywniejszym  użytkowaniem  kośnym  i 
pastwiskowym, są zazwyczaj silnie nawożone. Ich wartość florystyczna i faunistyczna jest niewielka, w 
odniesieniu jednak do przeważających na obszarze gminy ekosystemów agrocenoz gruntów ornych, 
znaczna.

                       
Seminaturalne i antropogeniczne zbiorowiska żyznych łąk kośnych z klasy Molinio-Arrhenatheretea na 
obszarze  gminy  Lubrza  są  spotykane  dosyć  rzadko  i  na  niewielkich  powierzchniach.  Występują 
głównie  w  dnach  dolin  rzecznych.  Kiedyś  ich  rozprzestrzenienie  było  znacznie  większe.  Obecnie 
większość łąk i pastwisk gminy została zamieniona w grunty orne. 

Łąki podmokłe z rzędu Molinetalia występują na obszarze gminy rzadko, niemal wyłącznie w dolinach 
rzek, w miejscach wilgotniejszych, na siedliskach łęgów i grądów niskich. Przy stawach hodowlanych i 
w podmokłych częściach dolin współwystępują w mozaice ze zbiorowiskami szuwaru właściwego i 
turzycowiskami. Intensyfikacja rolnictwa  spowodowała zmiany w składzie i strukturze tych zespołów, 
dlatego  też  są  najczęściej  dosyć  ubogie  w  gatunki  i  zajmują  małe  powierzchnie.  Do  najczęściej 
spotykanych i najlepiej wykształconych należą płaty należące do zespołu sitowia leśnego Scirpetum 
sylvatici,  spotykane  nad  brzegami  rowów  melioracyjnych  i  strumieni  oraz  w  miejscach  silnie 
podmokłych. Najcenniejszy kompleks tych łąk położony jest nad Potokiem Trzebinieckim na skraju 
lasu w południowo - zachodniej części gminy. Jest to dobrze zachowany fragment łąki trzęślicowej z 
udziałem innych zespołów bagienno-łąkowych, w tym szuwarowych. Na zasobnych w azot wilgotnych 
glebach w dolinach rzecznych, w miejscach okresowo zalewanych rozwijają się murawy zalewowe z 
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charakterystycznym pięciornikiem gęsim i rozłogowym, sitem sinym i ścieśnionym, tojeścią rozesłaną, 
miętami,  szczawiem  kędzierzawym  oraz  żółto  kwitnącymi  rzepichami.  Miejscami  nad  brzegami 
Prudnika zachowały się cenne siedliska zbiorowisk namułkowych. 

Większość zbiorowisk łąkowych, zwłaszcza wrażliwych na zmiany wilgotnościowe, należy na obszarze 
gminy do potencjalnie zagrożonych. Zaprzestanie wykaszania lub zmiana sposobu ich użytkowania 
oraz  melioracja  są  przyczyną  zarastania  wielu  łąk  łanami  trzcinnika  piaskowego  Calamagrostis 
epigejos, różnymi gatunkami nawłoci Solidago sp. oraz wrotyczem pospolitym Tanacetum vulgare.

Niskoturzycowe,  torfotwórcze  zbiorowiska  z  klasy  Scheuchzerio-Caricetea  fuscae występują  na 
badanym terenie bardzo rzadko i obecnie na niewielkich powierzchniach. 

Łąki  świeże  i  podmokłe  w gminie  Lubrza  uzupełniają  murawy kserotermiczne.  Występują  one na 
nasłonecznionych  skarpach  stromych  fragmentów dolin  rzecznych  oraz  lessowych  pagórków.  Ich 
wartość  przyrodnicza  nie  jest  dostatecznie  poznana.  Stanowią  jednak  cenne  uzupełnienie  dla 
przeważających  łąk  świeżych  i  niewielkich  enklaw  wilgotnych  gromadząc  ciepłolubne  formy 
florystyczne i faunistyczne. Przyczyniają się zatem do wzrostu bioróżnorodności terenów gminy.

D. EKOSYSTEMY LEŚNE I  ZAROŚLOWE
Lasy na obszarze gminy Lubrza zajmują jedynie 833 ha, co stanowi 9,8% powierzchni gminy, w 
tym lasy ochronne stanowią 88.4%. Charakterystyczną cechą lasów gminy jest ich mieszany charakter 
wynikający ze zróżnicowanego,  stosunkowo żyznego podłoża glebowego oraz położenia  w strefie 
podgórskiej. Wszystkie lasy należą do nadleśnictwa Prudnik (obręb Prudnik) i skupione są w czterech 
kompleksach, dwóch większych położonych na południu tuż przy granicy z Czechami, są to:
– kompleks DĘBOWIEC, położony na zachód od Trzebiny, obejmujący las porastający wschodnie 

stoki  trzech  gór  Okopowa  (354m n.p.m.),  Zybult  (349,8m n.p.m.)  i  Sępik  (356,2m n.p.m.),  w 
którym dominującymi gatunkami drzewostanu jest dąb, modrzew oraz wypadający świerk. Wiek 
drzewostanu zamyka się w przedziale od 125-80 lat (świerk), 130 lat (modrzew) i 60 lat (dąb);

– kompleks LIPOWIEC, usytuowany na wschód od Trzebiny, obejmujący las porastający stoki gór 
Lipowiec  (369,3m  n.p.m.)  i  Wężowa  (362m  n.p.m.),  w  którym  dominującym  gatunkiem 
drzewostanu jest dąb (w wieku ok. 60 lat), modrzew (w wieku 125-110 lat), niewielkie wydzielenia 
buka i lipy oraz wypadający świerk (w wieku ok. 95 lat); 

– kompleks  DOBROSZEWICE, usytuowany  na  północ  i  północny-zachód  od  Doboszowic, 
obejmujący  las  mieszany  porastający  zachodnio-północne  stoki  wzniesienia,  opadający  w 
kierunku prawego brzegu doliny rzeki Białej, z dominującymi gatunkami liściastymi: na południu 
dąb, na północy osika, wierzba, brzoza, grab z niewielką domieszką świerka;

– kompleks PRĘŻYNKA, usytuowany na północ od wsi Prężynka, obejmujący las porastający lewy 
brzeg doliny rzeki Białej, w którego składzie gatunkowym przeważają gatunki liściaste: dąb, osika, 
brzoza, grab, lipa z niewielką domieszką świerka. 

Dwa  powyżej  wymienione  małe,  sąsiadujące  z  sobą  kompleksy  leśne  (DOBROSZEWICE  i 
PRĘŻYNKA)  są  zdegradowane  (I  stopień  degradacji),  a  wpływ  mają  czynniki  biotyczne  i 
antropogeniczne. Degradacja czynnikami antropogenicznymi związana jest z bliskim sąsiedztwem wsi 
Prężynka (tuczarnia trzody) i Dobroszewice (PGR, stadnina koni) oraz prowadzoną na sąsiadujących 
z lasami polach intensywną gospodarką rolną. Na skraju kompleksu DOBROSZEWICE znajdują się 
ujęcia wody dla miasta Prudnik, stąd też oba wspomniane kompleksy leśne wraz z otaczającymi je 
gruntami rolnymi znajdują się w strefie ochronnej wspomnianego ujęcia wody.

Na obszarze gminy występuje szereg bardzo ważnych zespołów roślinności leśnej, z których wiele jest 
chronionych  Dyrektywą  Siedliskową  Unii  Europejskiej.  Jedne  z  najważniejszych  zbiorowisk 
leśnych Gór Opawskich, buczyny, nie występują na obszarze gminy w dobrze wykształconej postaci. 
Na stromych stokach, szczególnie o ekspozycji południowej, rozwinęły się kwaśne dąbrowy górskie 
Luzulo-Quercetum. Ich największe powierzchnie notowane są na zboczach góry Lipowiec. W niższych 
położeniach  występują  grądy,  głównie  grąd  subkontynentalny Tilio-Carpinetum rosnący  np.  w 
okolicy Prężynki.  W kompleksach grądowych,  w najniższych położeniach wzdłuż cieków wodnych, 
występują niewielkie enklawy łęgu wiązowo-jesionowego Fraxino-Alnetum. Niestety roślinność leśna 
obszaru  gminy,  w  szczególności  w  największych  kompleksach  koło  Trzebiny,  uległa  mocnym 
przekształceniom antropogenicznym.  Na dużych  obszarach  usunięto  przed ok.  100 laty  naturalne 
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drzewostany  i  wprowadzono  monokultury  świerkowe,  które  niemal  całkowicie  zaburzyły  warunki 
siedliskowe boru dolnoreglowego Abieti-Piceetum.

Pod względem fitosocjologicznym w kompleksach leśnych gminy można wyróżnić 5 zespołów leśnych: 
− acidofilna dąbrowa Luzulo – Quercetum petraeae, z takimi gatunkami jak dąb bezszypułkowy, 

lipa drobnolistna, jarząb pospolity, naparstnica zwyczajna, smółka pospolita; 
− dolnoreglowy bór jodłowo-świerkowy Abieti – Piceetum montanum, zespół ten występuje na 

najuboższym  podłożu  w  miejscach  podatnych  na  bielicowanie.  Są  to  zbiorowiska  zastępcze 
wprowadzone przez  leśników w ubiegłym stuleciu  na miejscu naturalnych  zbiorowisk  kwaśnej 
buczyny górskiej; 

− nadrzeczna  olszyna Alnetum  incanae jest  to  typowy  ols  nadrzeczny  –  w  drzewostanach 
występuje olsza szara z domieszką świerka, jesionu i jaworu;

− grąd środkowoeuropejski Galio sylvatici – Carpinetum,  ten zespół leśny występuje w piętrze 
pogórza Sudetów; 

− kwaśna buczyna  górska Luzulo  nemorosae  –  Fagetum,  las  bukowy  z  niewielką  domieszką 
świerka i ewentualnie jodły, z ubogim florystycznie, zwykle dość luźnym runem. Kwaśna buczyna 
górska występuje w piętrze regla dolnego, jest to zbiorowisko typowe dla Sudetów. Na terenie 
gminy występuje w bardzo zdegradowanej postaci.

Wszystkie  typy  lasów  zanotowanych  na  obszarze  gminy  (z  wyjątkiem  monokultur  świerkowych  i 
sosnowych), a także wszystkie typy łąk należą do siedlisk podlegających prawnej ochronie na mocy 
Dyrektywy Siedliskowej UE.

W  strefie  kontaktowej  różnych  typów  biocenoz  leśnych  i  zadrzewieniowych  wykształcają  się 
zbiorowiska  okrajkowe.  W ich  skład  wchodzą  światłolubne  gatunki  takie  jak  rzepik  pospolity,  czy 
gorysz siny, czy różne gatunki wyk. Zbiorowiska te występują w północnej części terenu opracowania 
w okolicach Prężynki, a także na południu koło Trzebiny.  

2.1.3.  Rośliny chronione i rzadkie

Gmina  Lubrza  należy  do  słabo  rozpoznanych  pod  względem  florystycznym  gmin  województwa 
opolskiego. Zauważalny jest przede wszystkim brak aktualnych danych, natomiast o wiele bogatsze 
są informacje z przełomu XIX i XX wieku. Historia badań na jej obszarze sięga I połowy XIX wieku i 
wiąże się z pracami botaników niemieckich: Wimmera, Fieka oraz Schubego. Po 1945 roku badania 
florystyczne na obszarze gminy nie były prowadzone już z taką intensywnością.  Źródłem cennych 
informacji są badania Stolarczyka, Krawiecowej, Kuczyńskiej, Gołowina i Szotkowskiego. Najbardziej 
aktualne  dane  dla  obszaru  gminy  pochodzą  z  opracowania  inwentaryzacyjnego  Dubel  i 
Kuźniewskiego oraz  z prac  S. i A. Nowaka, wykonanych w 1998 roku m.in. dla potrzeb opracowania 
pierwotnej  wersji  niniejszego  studium.  Badania  prowadzone  w  ostatnich  latach  dotyczą  przede 
wszystkim obszaru Parku Krajobrazowego GÓRY OPAWSKIE. 

Na obszarze gminy Lubrza odnotowano następujące stanowiska roślin chronionych i rzadkich:
– Wzgórze Klasztorne: bluszcz pospolity  Hedera helix, centuria pospolita  Centaurium erythraea, 

barwinek  pospolity  Vinca  minor,  kłokoczka  południowa  Staphylea  pinnata,  łuskiewnik  różowy 
Lathraea  squamaria,  konwalia  majowa  Convallaria  majalis,  podkolan  biały  Platanthera  bifolia, 
dziewięćsił bezłodygowy Carlina acaulis;

– Trzebina kompleks leśny: konwalia majowa Convallaria majalis, wawrzynek wilczełyko Daphne 
mezereum, przytulia wonna Galium odoratum;

– Kompleks leśny koło Prężynki: lilia złotogłów  Lilium martagon, pierwiosnka wyniosła  Primula  
elatior, zimowit jesienny Colchicum autumnale;

– Krzyżkowice: bluszcz pospolity Hedera helix, centuria pospolita Centaurium erythraea, buławnik 
mieczolistny  Cephalanthera  longifolia,  konwalia  majowa  Convallaria  majalis,  sromotnik 
bezwstydny Phallus impudicus.

Ocenia się, że gmina Lubrza  charakteryzuje się średnimi walorami florystycznymi. Rzadka flora gminy 
wykazuje niestabilność i deprecjację, wiele gatunków wykazywanych historycznie obecnie wymarło, 
niektóre natomiast uznawane w przeszłości za pospolite są obecnie zaliczane do rzadkich, np. bluszcz 
pospolity czy barwinek pospolity.
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2.1.4.  Siedliska przyrodnicze podlegające ochronie

Lista chronionych siedlisk NATURA 2000 stwierdzonych na obszarze gminy Lubrza przedstawia się 
następująco:
– Arr –  Arrhenatherion elatioris, Polygono-Trisetion (łąki użytkowane ekstensywnie) 6510  – doliny 

rzeczne oraz lokalne obniżenia; 
– C-Q –  Calamagrostio  arundinaceae-Quercetum petraeae  (acydofilba dąbrowa niżowa)  9190  – 

kompleksy leśne koło Trzebiny i Prężynki;
– F-A –  Fraxino-Alnetum glutinosae (łęg olszowo-jesionowy) 91E0-3  – kadłubowo  wykształcone 

lokalnie w dolinie Prudnika oraz w okolicach Prężynki i Trzebiny;
– G-C  –  Galio-Carpinetum  (grąd  środkowoeuropejski)  9170-1  –  kompleksy  leśne  w  okolicach 

Prężynki, gdzie dominuje, lokalnie również w okolicach Trzebiny;
– J-M – Junco-Molinietum (łąki zmiennowilgotne) 6410-2 – doliny rzeczne - w rozproszeniu;
– Mol – Molinion (łąki trzęślicowe) 6410-1 - lokalnie w dolinie Prudnika i Potoku Trzebinieckiego;
– S-P –  Salici-Populetum (łęgi wierzbowo-topolowe, w tym zarówno  Salicetum albae i  Populetum 

albae) 91E0-1,2 – w dolinach rzek;
– T-C –  Tilio-Carpinetum (grąd subkontynentalny) 9170-2  – lokalnie w kompleksach leśnych koło 

Trzebiny i Prężynki oraz na południowych zboczach doliny rzeki Prudnik;
– IN – namuliska rzeczne (Isoeto-Nanojuncetea) 3150 – lokalnie w korycie rzeki Prudnik; 
– ściany skalne i urwiska krzemianowe (Androsacetalia vandellii)  8220 – niewielkie łomy w lasach 

koło Trzebiny.

2.2. WALORY FAUNISTYCZNE

2.2.1. Przegląd gatunków i miejsc ich występowania

Obszar gminy Lubrza charakteryzuje się silnym przekształceniem naturalnych ekosystemów i co się z 
tym  wiąże  stosunkowo  niewielkimi  walorami  faunistycznymi.  Pozostałości  naturalnych  zespołów 
faunistycznych  związane  są  z  wielkopowierzchniowymi  ekosystemami  leśnymi,  nielicznymi 
kompleksami stawów oraz pozostałościami łąk i zadrzewień w  dolinie rzeki Prudnik i Biała. Walorem 
gminy jest duże zróżnicowanie siedlisk (sucholubne murawy, lasy grądowe, podmokłe doliny, stawy 
rybne), które wskazuje na dużą potencjalną bioróżnorodność faunistyczną.

   
Na obszarze gminy wykazywane są stanowiska następujących gatunków płazów i gadów chronionych:
– padalec zwyczajny Anguis fragilis – Wzgórze Klasztorne;
– jaszczurka zwinka Lacerta agilis – Wzgórze Klasztorne;
– jaszczurka żyworodna Lacerta vivipara – Wzgórze Klasztorne;
– żaba trawna Rana temporaria – podmokłe łąki okolic Dobroszewic i Dytmarowa;
– ropucha szara Bufo bufo – dolina Prudnika, łąki koło Prężynki;
– rzekotka drzewna Hyla arborea – dolina Prudnika, skraj lasu koło Dobroszewic.

Znane są również stanowiska kilkudziesięciu gatunków chronionych ptaków, które zlokalizowane są 
głównie na obszarach leśnych i w dolinach rzecznych. Szczególnie cennymi taksonami ornitofauny są 
gatunki górskie i  wodno-błotne. Osobliwością faunistyczną są zachodzące do kompleksów leśnych 
gminy muflony. Obok bardzo dużych walorów faunistycznych związanych z występowaniem rzadkich i 
chronionych gatunków zwierząt gmina Lubrza charakteryzuje się średnimi w skali regionu walorami 
faunistycznymi dla rozwoju gospodarki łowieckiej.

Fauna  Gór  Opawskich  jest  podobna  do  fauny  całych  Sudetów,  tworzą  ją  gatunki  związane  z 
obszarami  zalesionymi.  O  górskim  charakterze  tego  obszaru  świadczy  obecność  dużej  liczby 
gatunków (bezkręgowców i kręgowców) związanych z obszarami górskimi. Spośród zwierzyny łownej 
najbardziej  rozpowszechnione  są  zające,  sarny,  dziki,  jelenie  oraz  rzadko  występujące  daniele. 
Osobliwością  jest  przechodzący  z  czeskiej  części  Jesenników  rzadki  gatunek  górski  –  muflon. 
Częstym drapieżnikiem jest lis, a kuny łasice, tchórze i borsuki są już dużo rzadsze.  Osobliwością 
wśród gryzoni jest popielica – gatunek na wymarciu. Ponadto występuje tu: kret, jeż, badylarka, a nad 
wodą  piżmak  i  reintrodukowany  bóbr.  Interesujące  jest  ptactwo,  których  naliczono  tu  ok.  120 
gatunków, w tym aż 32 gatunki rzadko występujące na Śląsku (np. bocian czarny, muchołówka mała, 
puchacz,  derkacz  –  zagrożony  w  skali  światowej).  Zaobserwowano  tu  15  gatunków  płazów  (np. 
salamandrę  plamistą,  traszki,  ropuchy)  oraz  6  gatunków  gadów  (jaszczurki,  żmiję  zygzakowatą, 
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gniewosza  plamistego),  a  także  ok.  15  gatunków  ryb.  W  faunie  mięczaków  spotykamy  tutaj 
przedstawicieli  typowych  dla  fauny  karpackiej  (ślimak  nadobny,  ślimak  lubomirskiego,  świzdrzyk 
rozdęty).  Bogaty  jest  świat  owadów,  z  najpiękniejszymi  motylami  paziem  królowej  i  rusałkami. 
Interesującą  i  cenną  grupą  zwierząt  na  terenie  parku  są  nietoperze.  W  ruinach  i  na  strychach 
zaobserwowano  9  gatunków,  w  tym  większość  rzadkich  i  ginących  (podkowiec  mały,  nocek 
orzęsiony).

Waloryzacji  faunistycznej  terenu  gminy  Lubrza  dokonano  na  podstawie  analizy  występujących 
siedlisk,  które  określają  jakość  terenu  z  punktu  widzenia  potrzeb  behawioralnych  poszczególnych 
zgrupowań  fauny.  Na  obszarze  objętym  opracowaniem  występuje  5  typów  przenikających  się 
zgrupowań faunistycznych:
– zgrupowanie fauny terenów upraw rolnych gruntów ornych z lokalnymi zadrzewieniami – 

występuje na całym obszarze gminy z wyjątkiem dużych kompleksów leśnych koło Trzebiny i 
Prężynki.  Na  obszarach  dolin  rzecznych  zespół  ten  przenika  się  z  zespołami  faunistycznymi 
typowymi dla obszarów wodnobłotnych, a na obszarach wsi z zespołami typowymi dla terenów 
zabudowanych.  Do  gatunków  stwierdzanych  w  tej  strefie  należą  m.in.:  skowronek  Alauda 
arvensis,  przepiórka  Coturnix  coturnix,  kuropatwa  Pedrix  pedrix,  bażant  Phasianus  colchicus, 
zając Lepus caeusis, ropucha szara Bufo bufo, nornik zwyczajny Microtus arvalis, mysz domowa 
Mus musculus,  kret  Talpa  europaea.  Zgrupowanie  nie  ma  wysokich  walorów  przyrodniczych 
godnych szczególnej ochrony. Obejmuje ok. 80% terenu gminy;

– zgrupowanie fauny terenów strefy ekotonowej kompleksów leśnych – występuje w strefie 
granicy las – pole, na północy gminy przy kompleksie leśnym koło Prężynki,  na południu przy 
kompleksach leśnych koło Trzebiny oraz przy mniejszych kompleksach leśnych występujących w 
centralnej  i  południowej  części  gminy,  również  na terenach dużych  zadrzewień  porastających 
strome skarpy dolin rzecznych Prudnika i jego dopływów. Do gatunków stwierdzanych w tej strefie 
należą potrzeszcz Miliaria calandra, myszołów Buteo buteo, jastrząb Accipiter gentilis, świergotek 
drzewny Anthus trivialis, słowik rdzawy Luscinia megarynchos, kos Turdus merula, drozd śpiewak 
Turdus philomelos,  cierniówka  Sylvia  communis,  dzięcioł  duży  Dendrocopos major,  piecuszek 
Phylloscopus trochilus, ropucha paskówka Bufo calamita, jeleń Cervus elaphus, sarna Capreolus 
capreolus, dzik Sus scrofa, lis Vulpes vulpes. Zgrupowanie to ma duże znaczenie dla zachowania 
różnorodności przyrodniczej gminy;

– zgrupowanie fauny terenów zurbanizowanych – występuje na zabudowanych obszarach wsi – 
jest to zgrupowanie gatunków podobnych do strefy gruntów ornych, ale bardziej zubożone pod 
względem  bioróżnorodności  występujących  taksonów.  Nie  ma  znaczenia  waloryzacyjnego  z 
wyjątkiem  miejsc  gniazdowania  bociana  białego,  nietoperzy  oraz  sów  i  nie  musi  podlegać 
szczególnej ochronie;

– zgrupowanie  fauny  naturalnych  łąkowych,  szuwarowych  i  leśnych  obszarów  wodno-
błotnych - występuje na terenie den dolin rzecznych, a także wtórnie na obszarach zbiorników 
wodnych po eksploatacji surowców mineralnych i innych zbiorników z przyległościami. Największe 
znaczenie  ma  na  terenach  podmokłych  teras  zalewowych  ze  zbiorowiskami  szuwarowymi  i 
turzycowiskami oraz  w strefie łęgów nadrzecznych występujących przy korytach rzek. Dolinami 
mającymi  wiodące  znaczenie  w  ochronie  tego  zgrupowania  są  dolina  Prudnika  i  Potoku 
Trzebinieckiego  oraz początkowe odcinki  doliny Białej  i  Browinieckiego  Potoku.  Do gatunków, 
które można stwierdzić na tych terenach, należą m.in.: derkacz Crex crex, muchołówka białoszyja 
Ficedula  albicollis,  muchołówka  szara  Ficedula  parva,  dzięcioł  średni  Dendrocopos  medius i 
zielonosiwy Picus viridis, kanie Milvus sp., większość krajowych gatunków płazów i wiele innych 
gatunków.  Fauna  obszarów  wodno-błotnych  charakteryzuje  się  najwyższymi  walorami 
przyrodniczymi. Naturalne leśne i otwarte siedliska dla tego zgrupowania fauny powinny podlegać 
bezwarunkowej ochronie. Dotyczy to najcenniejszych obszarów występujących w obrębie teras 
rzecznych Prudnika i dopływów;

– zgrupowanie fauny typowej dla wnętrz dużych kompleksów leśnych – występuje w obrębie 
kompleksów leśnych koło Prężynki i kompleksów leśnych koło Trzebiny. W porównaniu do innych 
stref charakteryzuje się występowaniem dużych ssaków łownych, w szczególności jelenia i dzika. 
Generalnie  różnorodność  faunistyczna  w  tej  grupie  jest  bardzo  duża  i  obejmuje  zarówno 
bezkręgowce,  jak  i  kręgowce.  Występujące  tu  gatunki  najmniej  ulegają  synatropizacji. 
Zgrupowanie ma bardzo duże znaczenie waloryzacyjne również w skali ponadlokalnej.
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2.2.2. Ostoje fauny

Na obszarze gminy Lubrza najważniejszymi ostojami faunistycznymi są: 
− kompleksy lasów liściastych na wschód i zachód od drogi Prężyna – Prężynka – stanowiące 

miejsce  bytowania  (związanych  ze  środowiskami  grądów)  bezkręgowców,  gadów,  ptaków, 
ssaków,  a  w  miejscach  podmokłych  (dolinie  Białej)  także  płazów.  Na   terenach  leśnych 
zinwentaryzowanymi,  ciekawszymi  gatunkami  są:  rzekotka  drzewna,  ropucha  szara,  dzięcioł 
średni, myszołów, kruk. Obszar jest ostoją dużej zwierzyny łownej – sarny i dzika;

− wielkopowierzchniowy kompleks  leśny położony na  południowy wschód od  Trzebiny – 
stanowiący  ostoję  dużej  zwierzyny  łownej  oraz  ptactwa  w  mieszanym  lesie  o  charakterze 
podgórskim;

− wielkopowierzchniowy kompleks leśny na zachód od Trzebiny – będący jednym z większych 
kompleksów mieszanych lasów górskich Gór Opawskich po polskiej stronie granicy;

− staw na północ od Prężynki – stanowiący bardzo cenną ostoję ptactwa wodno-błotnego na 
obszarze pozbawionym większych cieków oraz zbiorników wodnych. Główne walory tego terenu 
wynikają  z  występowania  tu  elementów  fauny  różnych  środowisk:  lasu,  otwartych  wód  oraz 
trzcinowisk i turzycowisk. Podczas badań inwentaryzacyjnych prowadzonych w różnych okresach 
stwierdzono występowanie populacji łabędzia (para + 3 młode) kilkudziesięciu osobników kaczki 
krzyżówki oraz łyski. Obecnie staw w całości jest zarośnięty trzcinami;

− kompleksy  stawów  w  dolinie  Prudnika  na  północ  i  wschód  od  Krzyżkowic –  jest  to 
najbardziej interesujący pod względem ptactwa wodno-błotnego teren gminy. Zinwentaryzowano 
tu  występowanie  populacji  czapli  siwej,  kani  rdzawej,  łabędzia  i  innych  ciekawych  gatunków 
zwierząt.

2.3.  OBSZARY O DUŻEJ BIORÓŻNORODNOŚCI

Analiza stanu środowiska przyrodniczego wskazuje, że poza kompleksami leśnymi biocenozy mające 
znaczenie  w podtrzymywaniu  różnorodności  biologicznej  i  równowagi  ekologicznej  obszaru  gminy 
Lubrza występują niemal wyłącznie w dolinach rzecznych. W centralnej i północno-wschodniej części 
gminy doliny rzeczne są jedynymi obszarami mającymi walory przyrodnicze.

Wśród typów terenów o najwyższej bioróżnorodności w gminie na uwagę zasługują:
− obszary  wychodni  skał  metamorficznych,  w  tym  w  niewielkich  łomach  zlokalizowanych  na 

terenach leśnych koło Trzebiny;
− przykorytowe części dolin rzecznych, w szczególności koryta Prudnika;
− torfowiska i  źródliska,  w szczególności  w strefie źródliskowej  rzeki  Biała,  a także w okolicach 

Trzebiny;
− biocenozy leśne lasów liściastych,  w szczególności  w górach i  na pokrywach  lessowych  koło 

Prężynki;
− łąki i pastwiska wilgotne i świeże w stokowych położeniach górskich koło Trzebiny oraz w dolinach 

rzecznych;
− ekstensywnie użytkowane stawy i inne zbiorniki wodne w otoczeniu łąkowym i leśnym.

Obszarami o dużej bioróżnorodności na obszarze gminy Lubrza są:
 dwa kompleksy grądów koło Prężynki; 
 początkowe odcinki doliny Białej koło Prężynki ze stawami;
 dwa kompleksy leśne na wschód i zachód od Trzebiny;
 obszary łąkowe i zadrzewienia dolin rzecznych, w szczególności rzeki Prudnik;
 obszary stawów w Krzyżkowicach wraz z zadrzewieniowym otoczeniem;
 obszary wyrobisk eksploatacyjnych koło Jasionej.

2.4. EKOLOGICZNY  MODEL STRUKTURY PRZESTRZENNEJ OBSZARU GMINY

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. 
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2.4.1.  Ekologiczne powiązania zewnętrzne gminy

Charakterystyczną  cechą obszaru gminy Lubrza  jest  jej  bardzo ważne położenie w regionalnym i 
krajowym systemie ochrony  przyrody.  Najważniejszymi  powiązaniami  zewnętrznymi  ekologicznego 
systemu przestrzennego gminy  są:

 ekosystemy w granicach Parku Krajobrazowego Góry Opawskie – są one kontynuowane na 
obszarze Republiki Czeskiej, gdzie są również chronione w parku krajobrazowym, stanowią 
część  obszaru  węzłowego  biocentrum krajowej  sieci  ekologicznej  ECONET-PL  28K  Góry 
Opawskie oraz obszaru europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000 oraz systemu Corine 
Biotopem. Powiązanie z Republiką Czeską w Górach Opawskich ma rangę międzynarodową;

 Dolina  Prudnika  –  jest  korytarzem  ekologicznym  rangi  regionalnej  łączącym  obszar 
biocentrum Gór  Opawskich  z  korytarzem ekologicznym  rangi  regionalnej  doliny  Osobłogi. 
Ponadto zapewnia połączenie polskiego i czeskiego systemu ekologicznego.

Podstawowymi  osiami  przyrodniczych  powiązań  zewnętrznych  gminy  Lubrza  są  przygraniczne, 
wielkopowierzchniowe  ekosystemy  leśne  położone  w  południowej  i  północnej  części  gminy  oraz 
penetrujący gminę system dolin rzecznych.  Wśród ekosystemów leśnych najważniejsze połączenia 
zewnętrzne tworzą:
– wielkoprzestrzenny obszar leśny położony w południowej części gminy na wschód  od  Trzebiny, 

która ma kontynuację po stronie czeskiej;
– wielkoprzestrzenny kompleks leśny położony w południowej części gminy na zachód od Trzebiny, 

posiadający swoją kontynuację również po stronie czeskiej, stanowiący jednocześnie powiązanie 
zewnętrzne ekosystemów leśnych gminy z ekosystemami leśnymi gminy Prudnik;

– 2 mniejsze ekosystemy leśne położone w północnej części gminy na wschód i zachód od drogi 
Prężynka – Prężyna, stanowiące połączenie systemu ekologicznego gminy Lubrza z systemem 
ekologicznym gminy Biała.

Dla pozostałych grup ekosystemów głównymi osiami połączeń zewnętrznych systemu ekologicznego 
gminy z obszarami przyległymi są doliny rzek:
– Prudnik – łączy ona system ekologiczny gminy z systemem ekologicznym terenów po  czeskiej 

stronie,  a  poprzez  połączenie  poza  granicami  państwa z  doliną  Osobłogi  (Osoblacha)  tworzy 
korytarz ekologiczny o randze regionalnej.  W bliskiej odległości od granic państwa po czeskiej 
stronie  doliny zlokalizowane są 2 obszary proponowane do ochrony w formie odpowiadającej 
naszym  rezerwatom.  Głównym  przedmiotem  ochrony  na  tych  przygranicznych  terenach  jest 
ptactwo wodno-błotne;

– Biała – stanowi podstawową oś systemu ekologicznego gminy Biała.

2.4.2. Lokalny system ekologiczny gminy

Lokalny system ekologiczny gminy Lubrza tworzony jest przez 2 typy elementów:
 strefowe – ekosystemy leśne;
 pasmowe – doliny rzek.

Podstawowymi  elementami  strefowymi  systemu  ekologicznego  gminy  są  wielkopowierzchniowe 
kompleksy lasów,  położone w południowej  części  gminy,  oraz 2 kompleksy położone w okolicach 
Prężynki  w  północnej  części  gminy.  Strefy  są  to  obszary  zasilające  biocenotycznie  i 
środowiskotwórczo tereny sąsiednie, odporne na degradujące wpływy zewnętrzne, odznaczające się 
prawidłową  strukturą  ekologiczną  i  poprawnym  funkcjonowaniem  ekosystemów.  Strefy  leśne  w 
okolicach  Prężynki  mają  ponadto  bardzo  ważną  rolę  stabilizującą  warunki  hydrogeologiczne 
źródliskowej  strefy  doliny  Białej,  stanowiącej  źródło  wody  dla  miasta  Prudnik,  Biała  i   niektórych 
miejscowości gminy Lubrza. Podstawowym wskazaniem w strefie jest zachowanie istniejącego stanu 
oraz  podejmowanie  działań  na  rzecz  zwiększania  bioróżnorodności  biocenoz  leśnych.  Główne 
elementy strefowe, reprezentowane na obszarze gminy przez  ekosystemy leśne, wskazywane są 
jako  obszary  węzłowe  w  koncepcji  ekologicznego  systemu  przestrzennego  pogranicza  polsko-
czeskiego w granicach województwa opolskiego.

Podstawowymi  elementami  pasmowymi  systemy  ekologicznego  gminy,  tworzącymi  korytarze 
ekologiczne, są mozaikowate łąkowo-wodno-zadrzewieniowe doliny Prudnika i Białej. Posiadają one 
duże  walory  przyrodnicze  w  przekształconym  krajobrazie  gminy  oraz  połączenia  zewnętrzne  z 
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terenami przygranicznymi w stosunku do gminy. Uzupełnieniem korytarzy ekologicznych gminy jest 
kilka mniejszych dolin rzecznych,  stanowiących sięgacze ekologiczne o znaczeniu  lokalnym, m.in. 
Potoku  Trzebineckiego,  Lubrzanki,  Młynówki  i  Potoku  Browinieckiego,  nie  posiadające  ciągłości 
funkcjonalnej i strukturalnej. 

Elementy  pasmowe  nie  wykształcają  warunków  ekologicznych  wnętrza.  Stabilizacja  warunków 
ekologicznych  odbywa  się  w  ekotonach  tzn.  obszarach  przejściowych  pomiędzy  poszczególnymi 
ekosystemami, w których przebiegają szczególnie intensywne procesy przepływu energii,  wymiany 
materii  oraz  przemieszczania  się  informacji  genetycznej.  Elementy  pasmowe  charakteryzują  się 
bardzo wysoką bioróżnorodnością florystyczną i faunistyczną i stanowią korytarze ekologiczne istotne 
dla przemieszczania  się gatunków roślin i  zwierząt  związanych z różnymi środowiskami.  Są mało 
odporne  na  degradacyjne  zmiany  zewnętrzne.  Podstawowymi  wskazaniami  dla  działalności  w 
dolinach rzek jest zachowanie mozaikowatego charakteru środowiska przyrodniczego, zwiększanie 
udziału  ekosystemów  łąkowych  i  wodnych,  zachowanie  zadrzewień.  Doliny  rzek  Prudnik  i  Biała 
wskazywane są jako korytarze ekologiczne o randze regionalnej i lokalnej w koncepcji ekologicznego 
systemu przestrzennego pogranicza polsko – czeskiego w granicach województwa opolskiego.

2.5.   OCHRONA  PRAWNA ZASOBÓW PRZYRODY I  KRAJOBRAZU 
       
Obszar gminy Lubrza dotychczas w niewielkim stopniu podlegał ochronie w postaci  form ochrony 
ustanowionych na podstawie ustawy  o ochronie przyrody.  Występuje tu kilka obszarów i  obiektów 
chronionych. Kilka dalszych jest projektowane do ochrony.

2.5.1.  Tereny i obiekty objęte prawną ochroną przyrody i krajobrazu

Na obszarze  gminy  Lubrza,   dla  terenów  lub  obiektów,  ustanowiono  następujące  formy ochrony 
przyrody:

 park krajobrazowy;
 parki zabytkowe;
 pomniki przyrody. 

A. PARK KRAJOBRAZOWY GÓRY OPAWSKIE
PK GÓRY OPAWSKIE utworzony  został  na  mocy  Uchwały  WRN XXIV/193/88  w  1988r.  w  celu 
ochrony krajobrazu i przyrody najdalej na wschód wysuniętego pasma Sudetów – Gór Opawskich. 
Powierzchnia parku wynosi 4903 ha, a jego otuliny 5033 ha. Obecnie na obszarze PK Góry Opawskie 
obowiązują ustalenia Rozporządzenia Wojewody Opolskiego Nr 0151/P/18/2006 z dnia 8 maja 2006 
w sprawie  PK Góry Opawskie.  Ustalono w nim granice parku oraz obowiązujące w nich zakazy, 
nakazy i  ograniczenia.  PK Góry Opawskie  obejmuje południowo-zachodnią części  obszaru gminy, 
położoną na zachód od wsi Trzebina,  głównie w obrębie kompleksów leśnych i przyległych do niego 
łąk i pastwisk. Głównym walorem parku jest krajobraz górski oraz ekosystemy regla dolnego, w tym 
głównie leśne. 
     
C. PARKI ZABYTKOWE
Na obszarze  gminy występują  cenne zespoły  zieleni  parkowej,  chronione na podstawie  ustawy  o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, o dużych walorach przyrodniczo-krajobrazowych. Są to 
parki we wsiach Trzebina, Olszynka i Słoków, wpisane do rejestru zabytków.

D. POMNIKI PRZYRODY
Na obszarze gminy zlokalizowany jest tylko jeden pomnik przyrody obejmujący dwustronną aleję 340 
lip  drobnolistnych,  usytuowaną  na  odcinku  od  granicy  gminy  do  wsi  Lubrza, przy  drodze 
wojewódzkiej  DW  414  relacji  Opole  -  Prudnik.  Aleja  tworzy  ciąg  o  długości  2,2  km  i  należy  do 
najbardziej okazałych w województwie. Lipy mają wiek ok. 180 lat i obwody pni dochodzące do 350 
cm, przy wysokościach 18-23 m. Aleja ma nr rej. 366.

2.5.2. Projektowane formy ochrony przyrody

Na  obszarze  gminy  Lubrza   projektowane   formy  ochrony  przyrody  (ożywionej  i  nieożywionej) 
obejmują:

 rezerwat przyrody;
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 obszar chronionego krajobrazu;
 obszar Natura 2000;
 zespoły przyrodniczo-krajobrazowe;
 pomniki przyrody;
 stanowiska dokumentacyjne.

A. REZERWAT PRZYRODY 
 RP Łąki Krwiściągowe – proponowany do ochrony teren o powierzchni 8 ha jest położony we 

wschodniej  części  obszaru  Parku  Krajobrazowego  GÓR  OPAWSKICH,  na  skraju  lasu. 
Przedmiotem  ochrony  są  jedne  z  najcenniejszych  w  granicach  parku  zbiorowisk  roślinności 
typowej dla podmokłych łąk. Wśród walorów florystycznych obszar posiada dobrze zachowany 
fragment łąki trzęślicowej z udziałem zbiorowisk szuwaru mozgowego i turzycowego. Zbiorowiska 
łąkowe uzupełniają łozowiska rozmieszczone wzdłuż Potoku Trzebineckiego. Długi okres czasu, 
jaki  nastąpił  po  zaproponowaniu  obszaru  do  ochrony,  a  także  znaczna  naturalna  dynamika 
biocenoz  łąkowych  nakazują  ponowienie  badań  inwentaryzacyjno-weryfikacyjnych, 
poprzedzających ochronę w postaci rezerwatu przyrody. Wizja terenowa przeprowadzona w VII 
2008 r. wskazuje, że obszar zatracił znaczną część swoich walorów i nie zasługuje na ochronę w 
postaci rezerwatu przyrody. Uzasadniona wydaje się natomiast ochrona części obszaru w postaci 
użytku ekologicznego.  Na znacznej powierzchni projektowanego rezerwatu występują wtórne 
zadrzewienia degradujące walory ziołorośli.

B.  OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU
 OBSZAR  CHRONIONEGO  KRAJOBRAZU  DOLINY  PRUDNIKA  –  podczas  prac  nad 

przebudową  regionalnego  systemu  ochrony  krajobrazu,  a  także  w  planie  zagospodarowania 
przestrzennego województwa rozważana jest koncepcja utworzenia na terenie doliny Prudnika 
obszaru  chronionego  krajobrazu  dla  zachowania  struktury  i  funkcjonowania  korytarza 
ekologicznego  łączącego  Góry  Opawskie z  korytarzem  ekologicznym  doliny  Osobłogi i  z 
czeskim  systemem  ochrony  przyrody.  Ochronie  podlegałyby  niezabudowane  tereny  doliny  z 
mozaiką ekosystemów leśnych, zadrzewieniowych, łąkowych, pastwisk, szuwarów, turzycowisk i 
biocenoz wodnych. Mozaikowaty charakter struktury krajobrazu umożliwia migracje różnorodnych 
pod względem wymagań siedliskowych grup gatunków roślin i zwierząt. Na obszarze gminy dolina 
rzeki  ma bardzo korzystne uwarunkowania  dla funkcjonowania  korytarza ekologicznego. Mimo 
znacznych przekształceń udział różnych typów ekosystemów naturalnych i seminaturalnych jest tu 
duży.  Koncepcja  ochrony  obszaru  doliny  ma  związek  z  koniecznością  zachowania  w  dolinie 
terenów niezabudowanych  zagrożonych powodzią, a także z koniecznością ochrony doliny, w 
której odbywa się  kontakt zanieczyszczonych wód ze strefą zasilania obszaru źródliskowego 
Białej,  z  występującymi  tam  ujęciami  wód.  Zachowanie  odpowiedniej  struktury  przestrzennej 
krajobrazu ze znacznym udziałem ekosystemów naturalnych i  seminaturalnych jest  podstawą 
ochrony wód pitnych ujmowanych na terenie Prężynki  i  w gminie Biała.  W dolinie Prudnika 
szczególna uwaga powinna być poświecona ochronie ekosystemów wodno-błotnych.

 OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU DOLINY BIAŁEJ – projektowany dla  zachowania 
ciągłości procesów ekologicznych, głównie na obszarze gminy Biała, bardzo wysokich walorów 
krajobrazowych oraz obszaru źródliskowego GÓRNEJ BIAŁEJ. OChK DOLINY BIAŁEJ tworzy się 
w celu ochrony jej funkcji jako korytarza ekologicznego. Projektuje się objąć ochroną pozostałości 
cennych ekosystemów leśnych i zadrzewieniowych (w tym szczególnie zadrzewienia naskarpowe 
wzdłuż koryta rzeki), łąk, pastwisk, szuwarów oraz koryta rzecznego od źródeł rzeki do jej ujścia 
do  Osobłogi.  Z  projektowanego  obszaru  chronionego  wyłącza  się  teren  zurbanizowany  wsi 
Prężynka.  Obszar  pozostaje  w  gospodarczym,  rolniczym  użytkowaniu  z  preferowaniem 
właściwego dla dolin rzecznych łąkowo-pastwiskowego użytkowania. Proponuje się zachowanie 
łączności przestrzennej różnych typów użytkowania z naturalnymi i seminaturalnymi biocenozami. 

C. OBSZAR NATURA 2000
Ze  względu  na  znaczną  powierzchnię  siedlisk  i  gatunków  zwierząt  chronionych  Dyrektywą 
Siedliskową UE m.in. kwaśnych i żyznych buczyn, kwaśnych dąbrów górskich, górskiego i nizinnego 
łęgi jesionowego a także zboczowych lasów klonowo-lipowych i wilgotnego dębniaka, na obszarze 
Gór Opawskich projektowany jest obszar sieci Natura 2000 tzn. Specjalny Obszar Ochrony sieci 
Natura 2000  SOO  GÓRY OPAWSKIE. Ostoja obejmuje teren parku krajobrazowego.
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D.  ZESPOŁY PRZYRODNICZO- KRAJOBRAZOWE
Dla ochrony obszarów o bardzo wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych dolin rzecznych 
oraz funkcji korytarzy ekologicznych, jakie te doliny pełną, na obszarze gminy proponuje się utworzyć 
następujące zespoły przyrodniczo-krajobrazowe:
 ZPK PRĘŻYNKA  – proponowany do ochrony teren obejmuje 2 kompleksy leśne położone na 

wschód i zachód od drogi Prężynka – Prężyna, połączone częściowo zadrzewioną doliną Białej ze 
stawem oraz drobnopowierzchniowymi ekosystemami łąkowymi. Obszar charakteryzuje się dużą 
bioróżnorodnością  florystyczną  i  faunistyczną  związaną  z  bogactwem  siedlisk.  Występują  tu 
siedliska  przyrodnicze  chronione  dyrektywą  habitatową,  w  szczególności  dominujący  grąd 
środkowoeuropejski.  Bogata  rzeźba  oraz  otoczenie  wielkoprzestrzennymi  gruntami  ornymi 
sprawia, że teren ma duże walory fizjonomiczne krajobrazu. Jego ochrona jest zbieżna z ochroną 
znajdującego się tu ujęcia wody pitnej.

 ZPK DOLINA PRUDNIKA I - proponowany do ochrony teren obejmuje fragment doliny Prudnika 
położony na południe od Jasiony. Obszar charakteryzuje się mozaikowatością siedlisk związanych 
ze  starorzeczami,  łąkami  zadrzewieniami  zbliżonymi  do  łęgowych  w  dnie  doliny  oraz 
zadrzewieniami grądowymi na skarpach. Uzupełnieniem tych seminaturalnych ekosystemów są 
drobnoprzestrzenne grunty orne.  Teren wyraźnie  wyodrębnia się w krajobrazie pod względem 
fizjonomicznym,  można  prześledzić  tu  procesy  tworzenia  się  doliny  rzecznej.  Zróżnicowanie 
siedlisk  sprzyja  dużej  potencjalnej  bioróżnorodności.  W  związku  z  zaproponowaniem 
utworzenia obszaru chronionego krajobrazu Doliny Prudnika zespół byłby częścią OChK. 
Po  utworzeniu  obszaru  chronionego  krajobrazu  zespół  byłby  zgodnie  z  definicją  ustawową 
ukierunkowany  na  zachowanie  walorów  fizjonomicznych  krajobrazu  podczas,  gdy  OChK  na 
ochronę korytarza ekologicznego.

 ZPK DOLINA PRUDNIKA II  -  proponowany  do  ochrony  teren  położony  jest  w  końcowym  w 
Polsce  odcinku  doliny  Prudnika,  obejmuje  również  jego  dopływ  płynący  przez  Krzyżkowice. 
Obszar charakteryzuje się bardzo dużą bioróżnorodnością florystyczną i faunistyczną związaną z 
różnorodnością siedlisk.  Występują tu zbiorowiska zadrzewieniowe, łąkowe oraz największe w 
gminie kompleksy stawów rybnych. Teren ma po stronie czeskiej swoją kontynuację w postaci 
obszaru chronionego – ornitologicznego rezerwatu przyrody.  W związku z zaproponowaniem 
utworzenia obszaru chronionego krajobrazu Doliny Prudnika zespół byłby częścią OChK. 
Po  utworzeniu  obszaru  chronionego  krajobrazu  zespół  byłby,  zgodnie  z  definicją  ustawową, 
ukierunkowany na zachowanie walorów fizjonomicznych krajobrazu podczas, gdy OChK ma na 
celu ochronę korytarza ekologicznego.

F.  POMNIKI PRZYRODY
W postaci pomników przyrody ożywionej postuluje się objąć ochroną : 
 PP ALEJA -  proponuje się objąć ochroną w postaci pomnika przyrody ciąg gęstych zadrzewień 

przydrożnych zlokalizowanych przy drodze krajowej DK 40 na odcinku przed Lubrza - Laskowice. 
Zadrzewienia  posiadają  optymalną  w  warunkach  Płaskowyżu  Głubczyckiego  formę  chroniącą 
przed erozją wietrzną gleby lessowe. Forma ta jest godna rozpropagowania. Ciągi zadrzewień 
mają  również  duże  walory  krajobrazowe.  Są  wzorcowym  rozwiązaniem w tej  materii,  wartym 
zachowania ze względu na walory dydaktyczne. Stanowią cenny element krajobrazotwórczy w 
wylesionym terenie rolniczym;

 PP PLATAN w SŁOKOWIE  – projektuje się objąć platan klonolistny (o dwóch pniach) rosnący 
przy zabytkowym spichlerzy na terenie parku w Słokowie; 

 PP LIPA w SŁOKOWIE - projektuje się objąć ochroną lipę drobnolistną rosnącą przy ogrodzeniu 
w rejonie bramy wjazdowej zespołu  pałacowo-folwarcznego  i parku w Słokowie. Wiekowa lipa 
ma obwód ok. 4 m.

E. STANOWISKA DOKUMENTACYJNE
 SD Skrzypiec – projektuje się zachowanie bardzo ważnego geostanowiska osadów lodowcowych 

w  strefie  marginalnej  zlodowacenia  Odry,  występujących  w  żwirowni  w  Skrzypcu.  W  profilu 
wyrobiska odsłaniają się w spągu grube żwiry z głazami (warstwa 2-3m), słabo wysortowane, o 
dominującym  materiale  sudeckim,  typowe  dla  wartkich  żwirodennych  rzek  z  odsypami 
podłużnymi,  wyżej  zalega seria piasków do 3,5m grubości,  w przewadze średnioziarnistych,  o 
warstwowaniu  poziomym  z  wyklinowującym  się  obocznie  diamiktonem  z  materiałem 
skandynawskim. Jest ona typowa dla stożków strefy marginalnej lądolodu. Wyżej zalega warstwa 
żwirów o miąższości  3-6m, o  litologii  podobnej  jak żwiry  spągowe.  Były  one akumulowane w 
wysokoenergetycznej  rzece  roztokowej.  Powyżej  zalega  warstwa  piasków  średnioziarnistych 
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(4-5m) warstwowanych poziomo, przewarstwionych piaskami o warstwowaniu skośnym, typowa 
dla  stożków napływowych.  W stropie  zalegają  niewysortowane  różnoziarniste  żwiry  i  piaski  o 
miąższości do 3m. Stanowisko ma charakter repera pozwalającego na interpretację procesów i 
form akumulacji w marginalnej strefie lądolodu zlodowacenia Odry na przedpolu Gór Opawskich. 
Ochrona powinna być wprowadzona po zaprzestaniu eksploatacji  i  powinna obejmować 
jedynie ściany skalne, co nie stoi w sprzeczności z kierunkami rekultywacji.

 SD Góra Zbylut  – projektuje się do ochrony stary nieczynny kamieniołom zlokalizowany w lesie 
na  stokach  Góry  Zbylut.  Na  3-8m  ścianach  kamieniołomu  odsłaniają  się  kompleksy 
dolnokarbońskich  łupków  w  warstewkach  od  kilku  milimetrów  do  kilku  centymetrów,  a  także 
gruboławicowe piaskowce. Podrzędnie występują mułowce. Niezwykle interesująca jest tektonika 
fałdowa występujących utworów. Stanowisko zlokalizowane jest przy szlaku rowerowym i powinno 
po adaptacji być bardzo dużą atrakcją turystyczną tłumaczącą budowę geologiczną południowej 
części gminy.

3. KONFLIKTY I ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA

3.1. ZAGROŻENIA GLEB I POWIERZCHNI ZIEMI 

Na obszarze gminy Lubrza zagrożenia powierzchni  ziemi wynikają z trzech głównych czynników: 
– z zachodzących, współczesnych procesów erozji gleb; 
– zagrożenia gleb zanieczyszczeniami; 
– przekształcenia powierzchni ziemi, spowodowane eksploatacją złóż surowców naturalnych. 

3.1.1. Obszary naturalnych zagrożeń geologicznych

Czynnymi  procesami  geologicznymi,  które  mogą  mieć  znaczenie  w  procesie  zagospodarowania 
przestrzennego  obszaru  gminy  Lubrza,  są  erozja  wietrzna,  erozja  wodna,  akumulacja  aluwiów w 
dolinach  rzecznych,  mineralizacja  i  zanikanie  torfowisk  oraz  zagrożenia  osuwiskami,  obrywami  i 
spełzywaniem.  

EROZJA WIETRZNA – stanowiąca podstawowe zagrożenie dla gleb północnej i  centralnej części 
obszaru gminy, zachodząca bardzo intensywnie w obrębie Płaskowyżu Głubczyckiego.  Najsilniejsza 
jest na obszarach wierzchowinowych z zalegającymi w stropie glinami lessopodobnymi w północnej 
części gminy. Najbardziej na  zjawisko erozji wodnej narażone są grunty wsi  Trzebina (13,9%), Nowy 
Browiniec  (12,9%), Słoków (6,6%) oraz Prężynki (2,1%). W mniejszym natężeniu zjawisko występuje 
w  centralnej  części  gminy  na  terenach  rolnych  położonych  na  południe  od  doliny  rzeki  Prudnik. 
Sprzyjają  jej  gleby  pyłowe  (gliny  lessopodobne),  wielkopowierzchniowy  charakter  gruntów rolnych 
oraz niewielki  udział  zadrzewień  przeciwerozyjnych-liniowych,  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. 

EROZJA WODNA  – stanowiąca istotne zagrożenie na stokach terenu o nachyleniu  większym niż 
10%, występujących głównie w długich strefach wzdłuż wszystkich dolin rzecznych, w tym szczególnie 
na południowych  i  wschodnich skrzydłach  doliny,  oraz  w strefach granicznych  pomiędzy  płaskimi 
wzniesieniami  płaskowyżu  oraz wąskimi,  głęboko wciętymi  dolinkami  cieków wodnych  i  dolinkami 
suchymi.  Generalnie największe zagrożenie tego typu występuje na stokach i zboczach o spadkach 
większych  niż  20%,  które  nie  są  zalesione  i  zadarnione.  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. Najwłaściwszym zabiegiem ograniczającym jest zamiana gruntów ornych 
na trwałe użytki zielone. Na erozje wodną w największym stopniu narażone są grunty północnej części 
gminy  tzn.   wsi  Prężynka,  Laskowic,  Nowego  Browińca,  Olszynki,  Słokowa,  a  także  w  części 
południowej grunty Trzebiny.

AKUMULACJA ALUWIÓW W DOLINACH RZECZNYCH – proces ten zachodzi głównie w dolinie 
rzeki  Prudnik  oraz  w  dolinkach  większych  jej  dopływów,  narażonych  na  występowanie  zalewów 
powodziowych. Na skutek regulacji rzek i wcięcia ich koryt w bazę erozyjną proces jest ograniczany i 
ma mniejsze znaczenie niż kiedyś, szczególnie w dolinie Potoku Trzebinieckiego i rzeki Lubrzanka. W 
konsekwencji prowadzi to do zmniejszenia produktywności mad.

__________________________________________________________________________________________
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza

Autor : mgr inż. arch. Maria Oleszczuk

77



MINERALIZACJA  I  ZANIKANIE  TORFOWISK –  proces  zachodzi  na  skutek  odwadniających 
melioracji i ma głównie znaczenie przyrodnicze związane z zanikaniem bardzo cennych przyrodniczo 
siedlisk w dolinie rzeki Prudnik i Białej, stanowiących korytarze ekologiczne. 

OSUWISKA,  SPEŁZYWANIE  I  OBRYWY –  obszar  gminy  nie  jest  opracowany  pod  względem 
zagrożeń osuwiskowych. Ocenia się, że na obszarze gminy potencjalnie  narażone są na tego typu 
zjawiska  tereny  o  stromych  zboczach  wzniesień  zbudowanych  z  twardych  skał  metamorficznych, 
gdzie zwietrzeliny w spągu położone są na strefie poślizgu występującej na granicy litych twardych 
skał. W konsekwencji największe zagrożenia zjawiskami ruchów masowych występują na gruntach 
wsi Trzebina, nie dotyczą jednak terenów zabudowanych, a zalesionych stoków wzniesień. Ponadto, 
zgodnie z dokumentacjami geologicznymi sporządzonym dla eksploatacji złóż surowców mineralnych, 
zagrożenia osuwiskami występują w obrębie terenu eksploatacji złoża  JASIONA i SKRZYPIEC (II-IV). 

3.1.2. Zanieczyszczenie i zakwaszenie gleb

Według  badań  prowadzonych  w  2001  roku   procentowy  udział  próbek  gleb  o  zawartości  metali 
ciężkich  wyższej  niż  naturalna,  na  obszarze  gminy  Lubrza,  wykazał  dla  kadmu  (Cd)  zawartość 
większą od naturalnej o 15,8% oraz dla cynku (Zn) o 5,3%, a dla  miedzi – 0,0%, niklu – 0,0%,  (na 39 
przebadanych  prób)  (Stan  środowiska…,  2002).  Dane  wskazują  na  niewielkie  zagrożenie 
antropogeniczne gleb w gminie Lubrza.  Nie występuje tu problem  nadmiernego zanieczyszczenia 
gleb metalami ciężkimi. Podwyższona zawartość kadmu może być uwarunkowana naturalną większą 
zawartością w osadach geologicznych.   Na kumulację zanieczyszczeń,  takich jak metale ciężkie i 
benzo(a)piren,  narażone są głównie  tereny położone wzdłuż głównych   ciągów  komunikacyjnych 
gminy tzn. drogi krajowej DK 40 i DK 41, drogi wojewódzkiej DW 414 oraz państwowej linii kolejowej. 

Badania na zawartość makroelementów gleb, przeprowadzone w latach 2000 - 2003 na obszarze 
gminy pozwalają na stwierdzenie, iż zdecydowana większość gleb ma odczyn lekko kwaśny (696 prób 
na  powierzchni  53,0ha).  Przeważają  gleby  o  bardzo  wysokiej  zawartości  fosforu  (407  prób  na 
powierzchni  31,0ha),  średniej  zawartości  potasu (462 prób na powierzchni   35,2ha)  oraz średniej 
zawartości  magnezu  (427  prób  na  powierzchni  32,5ha).  Gleby  kwaśne  zajmują  tu  ok.  52% 
powierzchni użytków rolnych, lekko kwaśne – 32%, zasadowe – 16%. Udział gleb zasadowych na 
obszarze  gminy  powinien  być  większy,  bowiem  lessy  charakteryzują  się  lokalnie  zwiększoną 
wapnistością. Wg. danych Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej  w Opolu gleby gminy wykazują 
wysoki  stopień  zakwaszenia,  który  w  istotny  sposób  wpływa  na  degradację  ich  możliwości 
produkcyjnych.   Aż  na  41  –  60  % areału  użytków  rolnych  gminy  występują  gleby  zaliczane  do 
kwaśnych i bardzo kwaśnych (pH = 4,6-5,5). 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”.

Nie  stwierdzono  w  gminie  terenów  skażonych  mikrobiologiczne    (bakterie,   wirusy  i  zarodniki 
grzybów), na których należałoby wprowadzić ograniczenia w ich gospodarczym użytkowaniu.

3.1.3. Obszary zdegradowane - wymagające rekultywacji

Powierzchnia   ziemi,   oprócz  naturalnych  czynników  obniżających    walory   produkcyjne  gleb, 
podlega   również  degradacji  mechanicznej  powodowanej  eksploatacją  występujących   tutaj   złóż 
surowców mineralnych. Eksploatacja surowców mineralnych stanowi zawsze  naruszenie równowagi 
w  środowisku   przyrodniczym.  Powoduje  ona  bowiem  przekształcenia  typu   geochemicznego, 
hydrologicznego,   chemicznego,  fizyko  -  mechanicznego    oraz     termicznego.   Bezpośrednim 
efektem działalności górniczej jest naruszenie rzeźby terenu, gleb i stosunków wodnych.  Pochodnymi 
skutkami są zmiany szaty roślinnej,  świata  zwierzęcego  oraz   lokalnych  warunków klimatycznych.  

Na obszarze gminy udokumentowano 6 złóż surowców naturalnych JASIONA, SKRZYPIEC (I, II, III i 
IV)  oraz  TRZEBINA,  przy  czym  złoże  JASIONA  zostało  w  znacznej  części  wyeksploatowane, 
zaprzestano eksploatacji złoża SKRZYPIEC I,  złoże SKRZYPIEC II jest eksploatowane okresowo, a 
eksploatacja  złoża  SKRZYPEIC III,  SKRZYPIEC IV  oraz  TRZEBINA nie  została  rozpoczęta.   Do 
obszarów o przekształconym naturalnym ukształtowaniu terenu, wymagających rekultywacji,  należą 
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wyrobiska  poeksploatacyjne  złoża  Jasiona  i  Skrzypiec  I,  często  zawodnione,  będące  w  trakcie 
sukcesji ekologicznej,  usytuowane są na gruntach wsi:

– Jasiona, po północno-zachodniej stronie zabudowy wsi i drogi powiatowej DP 1615 O relacji 
Dytmarów – Prudnik;

– Skrzypiec,  po południowo-zachodniej  stronie  zabudowy wsi  w bezpośrednim sąsiedztwie 
doliny rzeki Prudnik i Potoku Trzebinieckiego, po zachodniej stronie drogi powiatowej   DP 
1250 O relacji Skrzypiec - Trzebina. 

Dalsza eksploatacja złoża  Jasiona i Skrzypiec I-II oraz podjęcie eksploatacji złoża SKRZYPIEC III-IV i 
TRZEBINA stanowi potencjalnie duże zagrożenie dla:
 wód podziemnych, w tym szczególnie wód ujmowanych na ujęciu wody SKRZYPIEC;
 obszaru NATURA 2000;
 degradacji  występujących na znacznej powierzchni gleb objętych prawną ochroną tzn.  gleb III 

klasy bonitacyjnej; 
 ukształtowania powierzchni ziemi, przekształconej na skutek  odkrywkowej eksploatacji kopaliny 

oraz składowania i zagospodarowania nadkładu.
Ze względu na znaczne powierzchnie udokumentowanych złóż  (ok. 200ha)  oraz prowadzonej 
ich eksploatacji potencjalna skala zagrożeń tego typu jest znaczna. 

3.2. ZAGROŻENIA WÓD 

3.2.1. Zagrożenia dla wód podziemnych

Realizacja Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) 2000/60/WE przyczyniła się do zmiany przedmiotu 
monitoringu z dotychczasowych różnych użytkowych poziomów wód podziemnych  na wyznaczone 
tzw.  jednolite części wód podziemnych (JCWP).  Termin ten oznacza oddzieloną, znaczną objętość 
wód podziemnych wewnątrz warstwy lub warstw wodonośnych.  

Obszar  gminy położony  jest  w obrębie  dwu wyróżnionych Jednolitych Części  Wód Podziemnych 
(JCWP),  przy czym jej  część  położona na północ od doliny rzeki  Prudnik   należy do JCWP PL-
GB-6220-114, a część południowa do JCWP  PL-GB-6220-115. Jakość wód podziemnych JCWP 114, 
badana  na  obszarze  Opolszczyzny  z  poziomu  trzeciorzędowego  (Tr)  i  czwartorzędowego  (Q)  w 
najbliższym  punkcie  pomiarowym  (tzn.  Rudziczka),  została  zaliczona  do  klasy  III  tzn.  wody  o 
zadowalającej jakości. Stan  wód JCWP 115, badany z poziomu czwartorzędowego (Q) w jedynym 
punkcie pomiarowym w Charbielinie (pow.  Nysa),  pozwolił  zakwalifikować je do klasy III  tzn.  wód 
zadowalającej  jakości.  W  obrębie  JCWP  115  jakość  wód  była  najlepsza  w  skali  Opolszczyzny. 
Obszary obu jednostek nie zakwalifikowano do potencjalnie zagrożonych zanieczyszczeniami.

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  obszarze  gminy  Lubrza  wody 
podziemne są dosyć dobrze izolowane osadami geologicznym od przenikania zanieczyszczeń 
z powierzchni ziemi,  a też i  ogniska zanieczyszczeń są tutaj  nieliczne i  niewielkie. Najlepiej 
chroniony   jest  obszar  położony  na  południe  od  TRZEBINY,  na  północ  od  wsi  DYTMARÓW   - 
SKRZYPIEC  oraz na północ od wsi OLSZYNKA, gdzie  wierzchnie warstwy geologiczne zapewniają 
pełną  izolację   wód  podziemnych  przed  przenikaniem  zanieczyszczeń  (grunty  bardzo  słabo 
przepuszczalne  i  nieprzepuszczalne).  Na  pozostałym  obszarze  gminy  występują  grunty 
półprzepuszczalne,  zapewniające  izolację połowiczną. Jedynie teren położony we wschodniej części 
obszaru gminy, obejmujący grunty wsi Olszynka i Nowy Browiniec oraz niezabudowane grunty wsi 
Słoków  i Laskowice,  ze  względu  na  liczne  połączenia  hydrauliczne  wód  podziemnych  oraz 
stosunkowo duży obszar występowania łatwo przepuszczalnych czwartorzędowych warstw piasków 
i żwirów  wodnolodowcowych,  należy  zaliczyć  do  słabo  izolowanych  i  wymagających  specjalnej 
ochrony przed zanieczyszczeniami z powierzchni ziemi. Badania jakości wody wykonane w ostatnich 
latach wskazują na poprawę stanu wód podziemnych w stosunku do lat poprzednich  (większość z 6 
wskaźników uległa poprawie). 

Badania przeprowadzone w latach 1994-1998, przez Przedsiębiorstwo Geologiczne PROXIMA S.A. 
we  Wrocławiu,  na  zasobach  eksploatacyjnych  wód  studni  I  i  II  we  wsi  Trzebina,  pozwoliły  na 
stwierdzenie  postępującej  degradacji  wód  mineralnych  o  cechach  leczniczych  licznymi 
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zanieczyszczeniami  antropogenicznymi. Woda ze studni I nie odpowiadała wymaganiom chemicznym 
i mikrobiologicznym stawianym naturalnym wodom mineralnym, przeznaczonym do produkcji i obrotu. 
Natomiast  woda ze  studni  II  nie  odpowiadała  nawet  normom wód przeznaczonych  do picia  i  na 
potrzeby  gospodarcze.  Woda  z  obu  studni  wykazała  zanieczyszczenia  azotanami  i  wysoką 
utlenialność,  świadczące  o  dopływie  zanieczyszczeń  z  gospodarstw  rolnych  i  nawożenia  pól. 
Jednocześnie  stwierdzono,  że  zanieczyszczenia  wód  studni  I  i  II  nie  posiadają  charakteru 
przejściowego  tzn. wywołanego skutkami powodzi w roku 1997. Żadna ze studni nie została zalana 
podczas  powodzi.  Ta  nietypowa  sytuacja  hydrometeorologiczna  wpłynęła  jednak  na  gwałtowne 
uruchomienie procesu wymywania zanieczyszczeń ze zlewni potoku Trzebineckiego i migracji  jego 
wód do wód podziemnych. Zanieczyszczenie poziomu wód podziemnych mineralnych jest głównie 
bezpośrednim   skutkiem  realizacji  wodociągu  we  wsi  TRZEBINA  (rok  1997)  bez  równoczesnej 
realizacji systemu kanalizacyjnego. Znacznie zwiększyła się ilość ścieków odprowadzanych pośrednio 
lub bezpośrednio do wód lub podłoża,  w którym zalegają  podziemne  wody mineralne.  Ponadto 
znaczne zagrożenia stwarzają także  spływy powierzchniowe z przebiegającej w sąsiedztwie  ulicy 
wiejskiej.  Teren wystąpienia wód mineralnych o cechach leczniczych w TRZEBINIE (jeden z 
nielicznych  na  obszarze  SUDETÓW  wschodnich  w  POLSCE  i  jedyne,  obok  GRACZY,  na 
obszarze  województwa  opolskiego),  a  także  obszar  jego  zasilania,    niewątpliwie  powinny 
podlegać  ochronie.  Stan  sanitarny  wsi  i  urządzeń  ujęcia  wskazuje  na  konieczność   podjęcia 
natychmiastowych kroków, eliminujących zagrożenia antropologiczne dla gleb, wód powierzchniowych 
i podziemnych.   Priorytetowym zadaniem jest realizacja centralnego systemu  odbioru i oczyszczania 
ścieków dla  wsi  TRZEBINA,  a  także   ograniczenie  lokalizacji   nowych  inwestycji   stwarzających 
zagrożenia    dla  wód  podziemnych   (w  tym  szczególnie  ferm  hodowlanych),  wprowadzenie 
prawidłowej  gospodarki  agrochemicznej  oraz  proekologiczny  rozwój  wsi.   Dopiero  realizacja  tych 
zadań może  przyczynić się  w perspektywie do rozwoju lecznictwa balneologicznego, w które  było 
(do II wojny światowej) i jest szansą rozwoju gospodarczego TRZEBINY. 

Zagrożenia dla jakości wód podziemnych i gruntowych na obszarze gminy wynikają głównie z:
– znacznej wielkości i głębokości terenów eksploatacyjnych, mających istotny wpływ na infiltrację i 

spływ zanieczyszczeń w ich rejonie  (leje depresyjne), a w efekcie potencjalny drenaż warstw 
wodonośnych, uszczuplenie zasobów, lub zmianę kierunków przepływu wód w ich  rejonie; 

– niekontrolowanej rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych złóż surowców naturalnych (Jasiona i 
Skrzypiec),  w  tym  szczególnie  prowadzonej  poprzez  niekontrolowane  składowanie  gruzu 
budowlanego, ale także innych odpadów zagrażających środowisku wodnemu. Zanieczyszczenie 
wód  gruntowych  i  podziemnych  w  obrębie  wyrobiska  zagraża  stanowi  sanitarnemu  wód 
powierzchniowych  sąsiedniego  Potoku  Trzebinieckiego  oraz  rzeki  Prudnik,  zasilającej  obszar 
źródliskowy rzeki Białej, w obrębie którego ujmowane są wody użytkowe dla miasta Prudnika i 
Biała oraz gminy Lubrza (ujęcie wody Prężynka, Lisy i Prężyna); 

– braku  systemów  centralnego  odbioru  i  oczyszczania  ścieków  komunalnych  oraz  ich 
niekontrolowanego zrzutu do środowiska; 

– niekontrolowanych wycieków ze źródeł lokalnych, w tym szczególnie wycieków ze zbiorników na 
nieczystości ciekłe na nieskanalizowanych obszarach zabudowanych wsi; 

– niewłaściwa gospodarka odpadami, w tym szczególnie gromadzenie odpadów bez stosownych 
zabezpieczeń, powodujące wymywanie zanieczyszczeń do gruntu i wód podziemnych; 

– gospodarczego wykorzystania ścieków  w rolnictwie oraz zabiegi  agrotechniczne połączone ze 
stosowaniem środków ochrony roślin i  nawozów sztucznych, przede wszystkim na intensywnie 
użytkowanym rolniczo terenie Płaskowyżu Głubczyckiego. 

Z  punktu  widzenia  ochrony  wód  stanowiących  źródło  zaopatrzenia  w  wodę  dla  mieszkańców  i 
gospodarki gminy Lubrza oraz miasta Prudnik i Biała istotna jest ochrona poziomów użytkowych wód 
podziemnych,   ujmowanych  na ujęciu  komunalnym PRĘŻYNKA,  LISY,  PRĘŻYNA i  BIAŁA (ujęcie 
drenażowe) oraz OLSZYNKA i SKRZYPIEC.  Na obszarze gminy  ustanowiono następujące strefy 
ochronne ujęć wody:
– teren   ochrony  bezpośredniej,  w  granicach  ogrodzenia,  oraz  teren  ochrony  pośredniej 

wewnętrznej -  dla ujęcia wody Olszynka, Skrzypiec,  Prężynka  i Lisy;
– teren ochrony pośredniej zewnętrznej – dla zespołu ujęć wody miasta Prudnik – Biała oraz ujęcia 

wody Skrzypiec; 
– teren ochrony zasobów wodnych dla ujęcia Olszynka. 

WW. strefy ochronne zostały ustalone następującymi decyzjami:
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 nr  OŚ  III-6210/257/94/95  z  dnia  03.01.1995r.  Wydziału  Ochrony  Środowiska  Urzędu 
Wojewódzkiego  w  Opolu,   ważną  do 31.12.2010r.  -  dla  ujęcia  LISY,   BIAŁA,  PRĘŻYNKA  i 
PRĘŻYNA wyznaczono:
– teren ochrony bezpośredniej, w granicach ogrodzenia; 
– teren  ochrony  pośredniej  wewnętrznej  obejmujący  obszary  przyległe  do  strefy  ochrony 

bezpośredniej, o zasięgu od kilkudziesięciu do kilkuset metrów;
– dla wszystkich czterech ujęć wspólny teren ochrony pośredniej zewnętrznej o nieregularnym 

kształcie  w  zasięgu  3-6km,  w  większości  terytorialnie  zlokalizowaną  w  gminie  Lubrza. 
Obejmuje ona teren 21,4 km2; 

 nr OŚ-III/6210/17/95 z dnia 20.02.1996r. Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w 
Opolu – dla ujęcia wody SKRZYPIEC:
– teren ochrony bezpośredniej, o wielkości 99m x 75m; 
– teren ochrony pośredniej wewnętrznej o wymiarach 175m x 140m; 
– teren ochrony pośredniej zewnętrznej o promieniu 1622 m od osi eksploatowanych dwu studni 

i powierzchni F=8,67ha;
 nr OŚ.II/7211/103/88 z dnia 08.06.1988r. Wydziału Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i 

Geologii  Urzędu  Wojewódzkiego,  ważną  31.12.2010  roku   –  dla  ujęcia  wody  OLSZYNKA 
wyznaczono:
– teren  ochrony  bezpośredniej  dla  studni  1  i  2  w  granicach  ogrodzenia  w  kształcie 

równoległoboku o wymiarach 99 m x 77 m;
– teren ochrony pośredniej wewnętrznej o wymiarach 175 x 140 m;
– teren ochrony zasobów wodnych o promieniu r  = 700m.
Dla ujęcia nie ustanowiono terenu ochrony pośredniej zewnętrznej. Strefy są ważne do 2010 r. W 
nowym  opracowaniu  hydrogeologicznym  dla  ujęcia  wyznaczono  strefę  ochrony  pośredniej 
zewnętrznej o promieniu r = 1622 m oraz strefę ochrony bezpośredniej w zasięgu 10 m od obrysu 
zewnętrznego budynków i budowli ujęcia. Na projektowane strefy nie ma decyzji.

 dla lokalnego ujęcia wody Trzebina (RPP-H ROLAND) – ustanowiono strefę ochrony pośredniej 
wewnętrznej o R=20m oraz strefę ochrony pośredniej zewnętrznej o R=75m. 

3.2.2 Zagrożenia dla wód powierzchniowych  

W  przepisach  w  sprawie  wymagań,  jakim  powinny  odpowiadać  wody  powierzchniowe 
wykorzystywane  do  zaopatrzenia  w  wodę  przeznaczoną  do  spożycia,  określonych  jest  pięć  klas 
jakości wód, z uwzględnieniem kategorii wody A1, A2 i A3:
 klasa I – wody bardzo dobrej jakości;
 klasa II – wody dobrej jakości; 
 klasa III - wody zadowalającej jakości;
 klasa IV – wody niezadowalającej jakości; 
 klasa V – wody złej jakości.

Na  obszarze  gminy  Lubrza  „Program  badań  monitoringu  podstawowego  w  2007r.”  uwzględniał 
wyłącznie wody rzeki Prudnik. Badania wykonywane w 2007 roku w punkcie pomiarowo-kontrolnym 
Dytmarów  wykazały,  że  wody  tej  rzeki  odpowiadały  normom  klasy  IV  czystości  -  wody 
niezadowalającej jakości. O zaklasyfikowaniu wód rzeki  Prudnik do IV zadecydowały podwyższone 
zawartości azotynów i związków organicznych. Pod względem właściwości sanitarnych wody Prudnika 
należą do V klasy ze względu na ponadnormatywne zawartości bakterii Coli. Relacje wyników badań 
do wyników wcześniejszych,  wykazują  niewielką poprawę właściwości fizyczno – chemicznych wód 
tej rzeki, bowiem zmniejszeniu uległa zawartość azotu amonowego (z 1,32 na 0,98 mgN/dm3) i BZT5 

(z  6,9  na 4,0  mgO2/dm3).  Stan  czystości  wód  rzeki  ze  względu  na  udokumentowane powiązania 
hydrogeologiczne z rzeką Białą, nie pozostaje bez znaczenia dla   istniejącego zespołu ujęć wody dla 
miasta Prudnik, Biała i gminy Lubrza. Istniejące ujęcia wody PRĘŻYNKA i LISY (oraz usytuowane na 
gruntach gminy Biała) czerpią bowiem  wodę na potrzeby ludności i gospodarki ze źródliska Białej 
oraz  czwartorzędowego  poziomu  wód  podziemnych,  zasilanego  bezpośrednio  przez  wody 
powierzchniowe rzeki  Prudnik.   Z tego względu zlewnię rzeki  Prudnik   o wielkości  65,5  km2, 
obejmującą  częściowo  przygraniczne  tereny  leśne  Republiki  Czeskiej  oraz  obszar  gminy 
Głuchołazy,  Prudnik  i  Lubrza,  należy  uznać  za  szczególnie  chronioną  przed 
zanieczyszczeniami. Na  obszarze  gminy  Lubrza  obejmuje  jej  południową  część  tzn.  grunty  wsi 
Trzebina, Jasiona, Dytmarów, Skrzypiec i Krzyżkowice. Szczególna ochrona zlewni tej  rzeki musi być 
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zadaniem równolegle realizowanym na terenie ww. trzech gmin i wiązać się musi z  ograniczeniem 
lokalizacji  przemysłu,  w tym szczególnie przemysłu wodochłonnego, a także wszelkiej  działalności 
gospodarczej  człowieka  stwarzającej  zagrożenie  dla  wód  gruntowych  i  powierzchniowych,  w  tym 
szczególnie  produkujących  uciążliwe  ścieki  i  niebezpieczne  odpady.  Zadaniem priorytetowym jest 
niewątpliwie realizacja centralnych systemów oczyszczania ścieków, w tym na obszarze gminy Lubrza 
we  wsiach  zlokalizowanych  wzdłuż  doliny  rzeki  (Trzebina,  Jasiona,  Skrzypiec,  Dytmarów  i 
Krzyżkowice). 
                                 
Jednym  z  ważniejszych  dopływów  Prudnika  jest  Potok  Trzebinka  wraz  z  dopływem  Potokiem 
Granicznym, przepływający przez  tereny zabudowane wsi Trzebina. Badania wykonywane w 2007 
roku w punkcie pomiarowym Skrzypiec wykazały, że  wody tej rzeki odpowiadały normom klasy IV 
czystości – wody niezadowalające. O zaklasyfikowaniu zadecydowały podwyższone zawartości azotu, 
azotynów,  związków  organicznych  i  bakterii  kałowych.  Ochrona  wód  powierzchniowych  Potoku 
Trzebinieckiego i  Potoku Granicznego istotna jest  z  punktu  widzenia  ochrony udokumentowanego 
wystąpienia wód mineralnych o cechach leczniczych na terenie zabudowanym wsi oraz  jego obszaru 
zasilania. 

Badania  wykonywane  w  2007  roku  w  punkcie  pomiarowym  Dytmarów  na  rzece  Lubrzanka, 
odwadniającej tereny położone na północ od Prudnika (w tym wieś Lubrzę, przez którą przepływa) 
wykazały,  że   wody  tej  rzeki  odpowiadały  normom  klasy  V  czystości  –  wody  złej  jakości.  O 
zaklasyfikowaniu zadecydowały podwyższone zawartości fosforu, azotu, azotynów i bakterii kałowych.

Z kolei wody rzeki Biała charakteryzują się mniejszym zanieczyszczeniem. Badania wykonywane w 
2007 roku w punkcie pomiarowym poza terenem gminy Lubrza (w Łączniku)  wykazały, że  wody tej 
rzeki  odpowiadały  normom  klasy  III  czystości  –  wody  zadowalające.  O  zaklasyfikowaniu 
zadecydowała zawartość azotynów, związków organicznych i bakterii kałowych.

Zagrożenia stanu czystości wód powierzchniowych związane są przede wszystkim z nieuregulowaną 
na  obszarze  gminy  gospodarką  wodno-ściekową  na  terenach  zabudowanych.   Wyprzedzająca 
realizacja  centralnego  systemu  zaopatrzenia  w  wodę  we  wszystkich  wsiach  gminy,  nie 
skoordynowana z równoczesną realizacją centralnych  systemów odprowadzania ścieków, wpłynęła 
na spotęgowanie zagrożeń dla wód powierzchniowych i podziemnych oraz gleb. 
                                 
W  gminie  Lubrza  nie  ma  rozwiniętego  przemysłu  produkującego  znaczące  ilości  ścieków  typu 
przemysłowego.  Zagrożeniem  są  więc  tylko  drobne  zakłady  usługowo-wytwórcze  oraz  fermy 
hodowlane  (w  tym  szczególnie  na  gruntach  wsi  Lubrza,  Jasiona  i  Skrzypiec)  oraz gospodarstwa 
domowe. Z racji historycznego położenia wsi w dolinach cieków wodnych  należy przyjąć, że część 
ścieków  spływa  do  systemu  wód  powierzchniowych,  powodując  ich  zanieczyszczenie.  Na  stan 
sanitarny  wód  powierzchniowych  ma  wpływ  także  intensywne  nawożenie  użytków  rolnych, 
nieracjonalne  stosowanie   środków  ochrony  roślin  oraz  wylewanie  ścieków  bytowych  z  szamb  i 
gnojowicy.   Brak ciągłości obudowy biologicznej cieków wodnych  i  spływy powierzchniowe powodują 
przedostawanie  się  zanieczyszczeń   bezpośrednio  do wód powierzchniowych,  zagrażając  stanowi 
sanitarnemu wód podziemnych.

3.3. ZAGROŻENIA DLA  POWIETRZA

3.3.1. Higiena atmosfery  

Na  obszarze  gminy  Lubrza  nie  ma  żadnego  posterunku  pomiaru  zanieczyszczeń  powietrza. 
Monitoring  powietrza  wykonywany jest  na  posterunkach  w  Prudniku  oraz  w  Białej  jest  względnie 
miarodajny dla terenów wiejskich gminy.  Opierając się  na  monitoringu z ww.  stacji,  wyników za 
2007r.,  można  stwierdzić,  że  tło  zanieczyszczenia atmosfery  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). Rejon powiatu prudnickiego w 
skali województwa wykazuje najwyższy poziom stężenia pyłu, mimo znikomej emisji przemysłowej, co 
prawdopodobnie wynika ze specyficznych warunków przyrodniczych.  W latach 1992-2006 nastąpił 
znaczny spadek emisji zanieczyszczeń pyłowych i nieco mniejszy spadek zanieczyszczeń gazowych.
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Oceną jakości powietrza dokonuje się z uwzględnieniem dwóch grup kryteriów:
– ustanowionych ze względu na ochronę zdrowia ludzi; 
– ustanowionych ze względu na ochronę roślin. 

Ocena jakości powietrza wykonana przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska wykazała, 
że ze względu na ochronę zdrowia ludzi strefa prudnicka (w tym gminy Lubrza) uzyskał wymienione 
poniżej klasy, dla takich zanieczyszczeń jak:
– dwutlenek siarki,  ołów, benzen, tlenek węgla  i  ozon -  klasę strefy A (tzn. poziom stężeń nie 

przekracza wartości dopuszczalnych/docelowych  i nie jest wymagane prowadzenie działań na 
rzecz  poprawy  jakości  powietrza  –  należy  jedynie  utrzymać  je  na  tym  samym,  lub  lepszym 
poziomie);

– dwutlenek azotu  - klasę  strefy A ( z działaniami jw.);
– benzen – klasę strefy A ( z działaniami jw.); 
– zawartość pyłu w powietrzu – klasę strefy A ( z działaniami jw.). 
Ze względu na realizację celu jakim jest ochrona zdrowia ludzkiego, a także wg kryterium ochrony 
roślin, obszar gminy Lubrza  uzyskał ogólną klasę strefy A, tak więc nie jest wymagane prowadzenie 
działań na rzecz poprawy jakości powietrza. 

3.3.2. Źródła emisji   
 
Dotychczasowy  poziom  zanieczyszczeń  powietrza  na obszarze  gminy Lubrza  wynika  głównie  z 
napływu mas  powietrza  z  sąsiednich terenów bardziej zurbanizowanych (m. Prudnika) oraz niskiej 
emisji z niezorganizowanych źródeł lokalnych  (głównie z kotłowni lokalnych i indywidualnych palenisk 
domowych). Niewielki  udział w emisji zanieczyszczeń mają także źródła komunikacyjne oraz tereny 
produkcyjno-składowo-usługowe,  usytuowane w większych  zespołach  we  wsi  Lubrza,  Dytmarów i 
Trzebina. Gmina Lubrza należy do grupy gmin o małym stopniu uprzemysłowienia, tak więc liczba 
zakładów, które są źródłem zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza atmosferycznego, jest 
niewielka. 

Do najistotniejszych liniowych źródeł zanieczyszczeń  należy zaliczyć drogi krajowe DK 40 i DK 41, 
drogi wojewódzkie DW 414 i DW 417 oraz państwową linię kolejową.  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 80m,  w zależności  od 
natężenia  ruchu.  W   najbardziej  narażonych  miejscach  tzn.  położonych  wzdłuż  dróg  krajowych, 
stężenia  zanieczyszczeń  nie  powinny  przekraczać  obowiązujących  standardów  emisyjnych.  Na 
ograniczenie tego typu emisji na obszarze gminy ma wpływ duża sprawność układu komunikacyjnego 
oraz  zwarte zadrzewienia i zakrzewienia przydrożne. Rzeczywiste natężenie ruchu w ostatnich  latach 
wykazuje stałą tendencję do wzrostu. 

3.4.  ZAGROŻENIA KLIMATU AKUSTYCZNEGO

Hałas przedostający się  do środowiska  na obszarze  gminy Lubrza jest  pochodną funkcjonowania 
obiektów  produkcyjnych  i  magazynowych,  terenów  eksploatacyjnych,  baz  transportowych,  baz 
materiałowo-sprzętowych, rzemiosła oraz komunikacji. 

Głównymi źródłami uciążliwego hałasu w gminie są:
 droga krajowa DK 40 relacji  Granica Państwa – Głuchołazy  –  Prudnik  –  Kędzierzyn-Koźle  – 

Pyskowice;
 droga krajowa DK 41 relacji Nysa – Prudnik – Trzebina – Granica Państwa; 
 droga wojewódzka DW 414 relacji Lubrza – Opole, zapewniająca  powiązania gminy z miastem 

wojewódzkim  Opolem  oraz   powiatowym  ośrodkiem  usługowym  jakim  jest  miasto  Prudnik, 
stanowiąca  podstawowy ciąg komunikacyjny dla ruchu turystycznego  z Opola do Gór Opawskich 
i Czech; 

 droga wojewódzka  DW 417 relacji Laskowice – Klisino; 
 państwowa linia kolejowa nr 137 relacji  Katowice – Prudnik  - Nysa – Legnica.
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Na obszarze gminy Lubrza nie prowadzi się okresowych pomiarów natężenia hałasu przemysłowego i 
komunikacyjnego.  Gmina  nie  posiada  opracowanego  planu  akustycznego  oraz  prognozowanego 
zasięgu uciążliwych poziomów hałasu. 

Najistotniejszym,  komunikacyjnym źródłem  hałasu,  są drogi krajowe oraz  droga wojewódzka DW 
414, na której średniodobowy ruch utrzymuje się poziomie od 5 000  do 10 000 pojazdów, a także 
pozostałe ww. drogi wojewódzkie i powiatowe, na których natężenie ruchu jest nieco mniejsze. Ocenia 
się, że w strefie zagrożenia hałasem > 60 dB(A), przebiegającej w odległości ok. 20m od ww. dróg w 
porze dziennej, oraz hałasem > 50 dB(A) przebiegającej w odległości  ok. 40-50m w porze nocnej, 
znajduje  się  niewielka  część  terenów  zabudowanych  wsi  Lubrza,  Trzebina,  Laskowice  i  Nowy 
Browiniec. 

Źródłem hałasu jest także linia kolejowa nr 137 relacji Katowice – Prudnik  - Nysa – Legnica, która ze 
względu na swój  przebieg nie stwarza istotnych zagrożeń dla terenów zabudowanych gminy.

3.5.  POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

Na kształtowanie się pola elektromagnetycznego mają wpływ źródła liniowe i  punktowe, emitujące 
promieniowanie  elektromagnetyczne  niejonizujące  w  zakresie  częstotliwości  0,1-300 000  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.  Zagrożenia  promieniowaniem  niejonizującym  na  obszarze  gminy  Lubrza 
powodują :

1) jednotorowa napowietrzna linia 110kV relacji Prudnik- Głubczyce;
2) nadajnik  bazowy  telefonii  komórkowej,  usytuowany  na  gruntach  wsi   Lubrza,  na  kominie 

Zakładu Energetyki Cieplnej miasta Prudnik; 
3) inne urządzenia emitujące pola elektromagnetyczne, w tym szczególnie cywilne stacje radiowe 

CB o mocy do 10W i urządzenia będące w dyspozycji straży pożarnej. 

Dla ww. linii elektroenergetycznej nie utworzono obszaru ograniczonego użytkowania, ale potencjalny 
zasięg jej oddziaływania wynosi (maksymalne strefy ochronne liczone od osi linii 110 kV)  - 19,5m 
(łącznie  - 40m). Nie znane jest zagrożenie ze stacji bazowych telefonii komórkowej usytuowanych na 
obszarze  gminy.  Z  raportów oddziaływania  na  środowisko  wynika,  że  nie  powinny  one  stwarzać 
zagrożenia dla ludzi i środowiska przyrodniczego.

3.6. ZAGROŻENIA ODPADAMI

Gospodarka odpadami na obszarze gminy Lubrza sprowadza się do zorganizowanego systemu ich 
odbioru oraz składowania na urządzonym składowisku gminy Prudnik. Szacuje się, że na obszarze 
gminy zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych objętych jest blisko 95% mieszkańców.  Część 
odpadów zagospodarowywanych jest przez mieszkańców we własnym zakresie. Dane te świadczą o 
tym, że bezpośrednio do środowiska  trafia około 5% odpadów wytworzonych w gminie. Generalnie 
zagrożenie ze strony odpadów komunalnych, przy odpowiedniej kulturze i świadomości ekologicznej 
mieszkańców, należy uznać za niewielkie.
            
Główne zagrożenie dla środowiska,  w tym szczególnie środowiska wodnego,  stanowią wylewane 
nieczystości  płynne.  Problem  usuwania  odpadów  płynnych,  w  tym  szczególnie  ścieków 
bytowych, w dalszym ciągu nie jest rozwiązany. Na obszarze gminy  brak jest bowiem  centralnego 
systemu odbioru i  oczyszczania ścieków.  Generalnie ścieki  bytowe są odprowadzane w  sposób 
niekontrolowany  do   gruntu,  cieków   wodnych   czy   rowów melioracyjnych. 

Obecny   rolniczy  charakter  gminy  decyduje  o  tym,  że  w   jej   obrębie   powstawanie  odpadów 
przemysłowych nie stanowi większego  problemu.  Zlokalizowane  tutaj  obiekty produkcyjne, głównie 
branży spożywczej   i   obsługi   rolnictwa,  są  w głównej mierze źródłem powstawania  odpadów 
szklanych  i  metalowych (złom), które w większości przypadków wykorzystywane są gospodarczo, lub 
po krótkim okresie składowania oddawane do punktów skupu. Odpadem, stanowiącym zagrożenie 
dla środowiska  na  obszarze gminy jest niewątpliwie gnojowica i gnojówka.  Efektem  ich stosowania 
w rolnictwie bez ograniczeń (łącznie ze słabo  rozwiniętą  gospodarką  ściekową) jest pogorszenie 
stanu czystości wód, gruntowych i  powierzchniowych, a w konsekwencji wód podziemnych.
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3.7.  ZAGROŻENIA POWAŻNYMI AWARIAMI PRZEMYSŁOWYMI ORAZ OBSZARY 
        OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA 

Przez  poważne awarie  rozumie się  skutki  dla  środowiska  wywołane awariami  przemysłowymi  lub 
transportowymi  z  udziałem niebezpiecznych  substancji  chemicznych.  Zalicza  się  do nich sytuacje 
nadzwyczajne takie jak emisję, pożar lub eksplozję, które prowadzą do dużego zagrożenia zdrowia 
lub życia ludzi. 

Obecnie na obszarze gminy Lubrza brak jest zakładów dużego ryzyka wystąpienia poważnych awarii 
przemysłowych oraz zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnych awarii  przemysłowych.  Istotnym 
źródłem  zagrożenia  na  obszarze  gminy  jest  transport  materiałów  niebezpiecznych  ciągami 
komunikacyjnymi i infrastrukturalnymi. 

Istniejący przebieg  i sprawność funkcjonowania dróg krajowych i wojewódzkich oraz pierwszorzędnej 
linii  kolejowej,  stanowiących  główne osie  transportu  substancji  niebezpiecznych,  w istotny sposób 
ogranicza zagrożenia poważnymi awariami przemysłowymi  na obszarze gminy. Brak jest tu także 
parkingów dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, a są one pożądane szczególnie w 
rejonie skrzyżowania drogi krajowej DK 41 i DK 40 oraz w rejonie przejścia granicznego w Trzebinie. 
Źródłem  zagrożenia  wynikającego  z  potencjalnej  możliwości  wystąpienia  poważnej  awarii 
przemysłowej stanowi także wysokoprężny gazociąg przesyłowy relacji  Szonów – granica państwa 
(DN 150 CN6,3MPa).  

Na  obszarze  gminy  Lubrza  nie  wyznaczono  obszarów  ograniczonego  użytkowania  w  rozumieniu 
przepisów Prawa ochrony środowiska. Istnieją jednak tutaj przedsięwzięcia, dla których potencjalnie 
obszary takie mogą być ustalane (m.in.  drogi  krajowe,  linie energetyczne wysokich napięć,  stacje 
bazowe telefonii komórkowej, stacje benzynowe). Obszar taki każdorazowo powinien być wyznaczony 
po rozpoznaniu wystąpienia ponadnormatywnych zagrożeń dla środowiska przyrodniczego.
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ROZDZIAŁ 4

UWARUNKOWANIA HISTORYCZNO -
KULTUROWE I KRAJOBRAZOWE
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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  obszarze  gminy  Lubrza,  oraz 
obiekty i tereny objęte ochroną ustanowione dla niej. 

2. PRAWNIE CHRONIONE ZASOBY DÓBR KULTURY GMINY

2.1.  IDENTYFIKACJA ZASOBÓW  DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Obszar gminy Lubrza można zaliczyć do niezbyt  bogatych w zasoby dziedzictwa  kulturowego  w 
województwie opolskim. Dziedzictwo kulturowe gminy stanowią  zachowane zabytki archeologiczne 
oraz nieliczne zabytki nieruchome i ruchome wraz z cennymi układami przestrzennymi. 

Ślady   osadnictwa  przedhistorycznego   udokumentowane  są   obecnie  sto  czterdzieści  dwoma 
stanowiskami archeologicznymi, z czego ściśle określoną lokalizację ma 77 stanowisk, a następne 65 
ma lokalizację nieokreśloną lub nieustaloną. Osiem udokumentowanych stanowisk  archeologicznych 
zostało  wpisanych  do  rejestru  zabytków  województwa  opolskiego.  Największą  liczbę  zabytków 
archeologicznych udokumentowano na gruntach wsi Prężynka (25%) oraz Nowy Browiniec (23%).  

Na  obszarze gminy Lubrza mniej licznie udokumentowane są zabytki nieruchome. Ochroną objętych 
jest ogółem 57 obiektów, z  czego 33 obiektów (58%) ujętych jest w rejestrze zabytków. 

Tabela zamieszczona poniżej  ocenia wartość kulturową poszczególnych miejscowości gminy  Lubrza 
w ujęciu statystycznym. 
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TABELA  17
GMINA Lubrza – zabytki nieruchome i archeologiczne oraz zabytkowe zespoły przestrzenne, 
świadczące o wartości kulturowej terenu  - STAN 2008R.

LP MIEJSCO-
WOŚĆ

liczba
zabytków archeologicznych

(w tym w rejestrze)

liczba zabytków nierucho-
mych

(w tym w rejestrze)

łącznie
(w tym w rejestrze)

liczba liczba liczba
1 Dytmarów 15 (1) 12 (8) 27 (9)
2 Jasiona 1 1 2
3 Krzyżkowice 27 27
4 Laskowice 4 (1) 1 5 (1)
5 Lubrza 6 9 (7) 15 (7)
6 Nowy Browiniec 32 (5) 5 (3) 37 (8)
7 Olszynka 9 6 (1) 15 (1)
8 Prężynka 36 (1) 5 (3) 41 (4)
9 Skrzypiec 2 2

10 Słoków 2 5 (4) 7 (4)
11 Trzebina 8 11 (7) 19 (7)
12 OGÓŁEM 142 (8) 57 (33) 199 (41)

Źródło : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków – opracowanie własne M.O.

Na obszarze  gminy  LUBRZA zachowały  się  pozostałości  cennych  zespołów zabudowy feudalnej, 
występującej w  sześciu z 11 wsi gminy.  Do nich należy zaliczyć przede wszystkim:
– zespół pałacowo – parkowy we wsi TRZEBINA;
– pozostałości zespołu pałacowo – folwarcznego we wsi PRĘŻYNKA;  
– zabudowa folwarczna we wsi NOWY BROWINIEC; 
– zespoły  zabudowy  dworskiej   z  towarzyszącą  zielenią  we  wsiach  OLSZYNKA,  SKRZYPIEC i 

SŁOKÓW.
Rozwój funkcji rolniczej gminy przyczynił się generalnie do braku na jej obszarze cennych  zespołów 
zabudowy robotniczej. 

2.2. OCHRONA  ZABYTKÓW  ARCHEOLOGICZNYCH

Poniżej  wyszczególniono  stanowiska  archeologiczne  na  obszarze  gminy  Lubrza,  przy  czym 
stanowiska  o  nieokreślonej  i  nieustalonej  lokalizacji  (o  których  wiadomo  z  badań  historycznych) 
oznaczono  gwiazdką (*). 

TABELA  18
GMINA LUBRZA  - wykaz stanowisk archeologicznych, stan 2008r.

Lp. Miejscowość Nr 
stanowiska

Funkcja obiektu Bliższa chronologia Nr rejestru

1 Dytmarów 1 Cmentarzysko całopalne III -V okres epoki brązu A -64/67
2 Dytmarów 2 1.ślad osadnictwa

2.ślad osadnictwa
3.ślad osadnictwa

neolit 
Pradzieje 
XIV – XV w

3 Dytmarów 3* 1.punkt osadn. Koniec XII w
4 Dytmarów 4* 1.ślad osadnictwa neolit 
5 Dytmarów 5* 1.ślad osadnictwa neolit 
6 Dytmarów 6 1.ślad osadnictwa

2.osada

3.punkt osadn.

Epoka kamienia 
V okres epoki brązu/okres halsztacki 
Okres średniowieczny XIV – XV w

7 Dytmarów 7 1.osada
2.osada
3.Osada

4.punkt osadn.

Neolit
?
Późny okres rzymski - wczesny okres 
wędrówek ludów faza C2– D
Okres późno średniowieczny

8 Dytmarów 8 1.osada
2.osada

?
wczesny okres wędrówek ludów faza C3– D

9 Dytmarów 9 1.osada okres halsztacki 
10 Dytmarów 10 1.punkt osadn. ?
11 Dytmarów 11 1.punkt osadn.

2.osada
2.osada

Neolit
Neolit
okres halsztacki

12 Dytmarów 12 1.ślad osadnictwa Epoka kamienia 
13 Dytmarów 13 1.punkt osadn. Pradzieje
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2.punkt osadn. XIV – XV w

14
Dytmarów 14 1.punkt osadn.

2.punkt osadn.
3.punkt osadn.

Neolit ?
IX – 1 poł. X w
XIV – XV w

15 Dytmarów 15* 1.ślad osadnictwa Okres średniowieczny
16 Jasiona 1* 1.ślad osadnictwa neolit 
17 Krzyżkowice 1 Grodzisko ? Okres średniowieczny
18 Krzyżkowice 2* 1.punkt osadn. Okres późno lateński ?
19 Krzyżkowice 3* 1.ślad osadnictwa neolit 
20 Krzyżkowice 4* 1.punkt osadn.

2.punkt osadn.
Okres wczesno średniowieczny
Okres średniowieczny

21 Krzyżkowice 5* 1.punkt osadn. Okres średniowieczny
22 Krzyżkowice 6* 1.osada neolit 
23 Krzyżkowice 7* 1.punkt osadn. neolit
24 Krzyżkowice 8* 1.punkt osadn. Pradzieje 
25 Krzyżkowice 9* 1.osada

2.punkt osadn.
Późny okres rzymski
Okres średniowieczny

26 Krzyżkowice 10* 1.ślad osadnictwa
2.osada

neolit 
okres rzymski

27 Krzyżkowice 11* 1.punkt osadn. Okres średniowieczny
28 Krzyżkowice 12* 1.punkt osadn. Okres średniowieczny
29 Krzyżkowice 13* 1.ślad osadnictwa neolit 
30 Krzyżkowice 14* 1.ślad osadnictwa

2.ślad osadnictwa
neolit 
Okres średniowieczny

31 Krzyżkowice 15* 1.ślad osadnictwa neolit 
32 Krzyżkowice 16* 1.punkt osadn.

2.punkt osadn.
3.punkt osadn.

okres rzymski
Okres wczesno średniowieczny
Okres średniowieczny

33 Krzyżkowice 17* 1.ślad osadnictwa neolit 
34 Krzyżkowice 18* 1.punkt osadn.

2.punkt osadn.
3.punkt osadn.

Neolit
okres rzymski ?
Okres wczesno średniowieczny ?

35 Krzyżkowice 19* 1.osada
2.osada

epoka brązu
okres rzymski

36 Krzyżkowice 20* 1.ślad osadnictwa Okres średniowieczny
37 Krzyżkowice 21 1.punkt osadn.

2.punkt osadn.
Epoka kamienia
XV w

38 Krzyżkowice 22 1.punkt osadn.
2.punkt osadn.

Neolit
Pradzieje 

39 Krzyżkowice 23 1.ślad osadnictwa Epoka kamienia
40 Krzyżkowice 24 1.ślad osadnictwa

2.punkt osadn.
Epoka kamienia
XIV – XV w

41 Krzyżkowice 25 1.ślad osadnictwa 2 poł. XIII – pocz. XIV w
42 Krzyżkowice 26 1.ślad osadnictwa

2.ślad osadnictwa
Epoka kamienia
XV – pocz. XVII w

43 Krzyżkowice 27 1.punkt osadn. XV w
44 Laskowice 1 Grodzisko (dwa kopce) 2 poł. XIII – XIV w A -69/68
45 Laskowice 2 Grodzisko Okres późno średniowieczny
46 Laskowice 3 1.osada neolit 
47 Laskowice 4 Cmentarzysko V okres epoki brązu/okres halsztacki C
48 Lubrza 1* 1.ślad osadnictwa neolit 
49 Lubrza 2 1.ślad osadnictwa neolit 
50 Lubrza 3* 1.ślad osadnictwa neolit 
51 Lubrza 4 1.ślad osadnictwa neolit 
52 Lubrza 5 1.ślad osadnictwa

2.ślad osadnictwa
3.ślad osadnictwa

neolit 
Pradzieje 
XIV – XV w

53 Lubrza 6 1.ślad osadnictwa Późny okres wpływów rzymskich ?
54 Nowy Browiniec 1* 1.punkt osadn.

2.punkt osadn.
Epoka kamienia
Okres średniowieczny

55 Nowy Browiniec 2* 1.ślad osadnictwa
2.ślad osadnictwa

Neolit
Okres średniowieczny

56 Nowy Browiniec 3* 1.ślad osadnictwa
2.ślad osadnictwa
3.ślad osadnictwa
4.ślad osadnictwa

Epoka kamienia
OR
Okres wczesno średniowieczny
Okres średniowieczny

57 Nowy Browiniec 4* 1.ślad osadnictwa ?
57 Nowy Browiniec 5* 1.ślad osadnictwa

2.ślad osadnictwa
3.ślad osadnictwa

Epoka kamienia
OR
Okres średniowieczny

59 Nowy Browiniec 6 1.ślad osadnictwa
2.ślad osadnictwa

Pradzieje 
Okres średniowieczny
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60 Nowy Browiniec 7* 1.ślad osadnictwa
2.punkt osadn.

neolit
Okres średniowieczny

61 Nowy Browiniec 8* 1.punkt osadn.
2.punkt osadn.

OR
Okres średniowieczny

62 Nowy Browiniec 9 1.ślad osadnictwa
2.punkt osadn.
3.ślad osadnictwa

Neolit
Okres lateński 
Pradzieje 

63 Nowy Browiniec 10* 1.ślad osadnictwa Okres średniowieczny
64 Nowy Browiniec 11 1.punkt osadn. epoka brązu/okres halsztacki 
65 Nowy Browiniec 12 1.ślad osadnictwa

2.ślad osadnictwa
neolit
XIV – XV w

66 Nowy Browiniec 13 1.ślad osadnictwa Epoka kamienia  
67 Nowy Browiniec 14 1.ślad osadnictwa

2.ślad osadnictwa
neolit 
okres halsztacki

68 Nowy Browiniec 15 1.ślad osadnictwa
2.ślad osadnictwa

Górny paleolit
XIV – XV w

69 Nowy Browiniec 16 1.osada
2.punkt osadn.

Okr. lateński ?
Okres nowożytny

A -494/78

70 Nowy Browiniec 17 1. osada Neolit A -505/78
71 Nowy Browiniec 18 1.ślad osadnictwa Epoka kamienia
72 Nowy Browiniec 19 1.ślad osadnictwa

2.punkt osadn.
Neolit
epoka brązu

73 Nowy Browiniec 20 1.ślad osadnictwa
2.ślad osadnictwa
3.ślad osadnictwa

neolit 
okres halsztacki 
Okres średniowieczny

74 Nowy Browiniec 21 1.ślad osadnictwa
2.ślad osadnictwa
3.ślad osadnictwa
4.ślad osadnictwa
5.ślad osadnictwa

Epoka kamienia
okres halsztacki 
OR
XIV – XV w
Pradzieje

75 Nowy Browiniec 22 1.osada
2.Cmentarzysko całopalne
3.osada

okres halsztacki 
okres halsztacki 

Okres średniowieczny
76 Nowy Browiniec 23 1.ślad osadnictwa

2.ślad osadnictwa
Pradzieje 
Okres średniowieczny

77 Nowy Browiniec 24 1.punkt osadn.
2.osada

neolit 
okres lateński
Pradzieje 

A -490/78

78 Nowy Browiniec 25 1.punkt osadn.
2.punkt osadn.

3.ślad osadnictwa 

Neolit
IV okres epoki brązu/okres halsztacki
Pradzieje 

79 Nowy Browiniec 26 1.osada
2.osada

Neolit
?

A -491/78

80 Nowy Browiniec 27 1.osada
2.osada

?
Okres wcz. średniowieczny

81 Nowy Browiniec 28 1.osada
2.osada

Neolit
okres halsztacki

A -489/78

82 Nowy Browiniec 29* Skarb monet OR
83 Nowy Browiniec 30* 1.ślad osadnictwa Nowożytny ?
84 Nowy Browiniec 31* 1.ślad osadnictwa ?
85 Nowy Browiniec 32* 1.ślad osadnictwa neolit
86 Olszynka 1 1.Cmentarzysko całopalne III-IV okres epoki brązu
87 Olszynka 2 1. osada okres halsztacki
88 Olszynka 3 1.punkt osadn.

2.punkt osadn.
Epoka kamienia
epoka brązu

89 Olszynka 4 1.punkt osadn.
2.osada
3.punkt osadn.
4.punkt osadn.

Neolit
okres halsztacki
Okr. lateński ?
Okres wczesno średniowieczny

90 Olszynka 5 1.punkt osadn.
2.osada
3.punkt osadn

Neolit
Epoka brązu
OR

91 Olszynka 6* 1.ślad osadnictwa neolit
92 Olszynka 7 1.ślad osadnictwa okres halsztacki
93 Olszynka 8 1.punkt osadn.

2.osada
Neolit
okres halsztacki

94 Olszynka 9 1.osada faza C1– C2 późny OR
95 Prężynka 1* 1.osada

2.osada
3.punkt osadn.

Neolit
Epoka brązu/okres halsztacki
IV-V w n.e.
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4.punkt osadn. średniowiecze
96 Prężynka 2* 1.osada

2.punkt osadn.
Neolit
III okres epoki brązu 

97 Prężynka 3* 1.ślad osadnictwa
2.punkt osadn.
3.ślad osadnictwa

Neolit
Epoka brązu
?

98 Prężynka 4* 1.punkt osadn.
2.osada
3.osada
4.punkt osadn.

Neolit
Epoka brązu/okres halsztacki
Późny okres wpływów rzymskich 
XIII w

99 Prężynka 5* 1.punkt osadn.
2.cmentarzysko
3.ślad osadnictwa
4.punkt osadn

Neolit
V okres epoki brązu/okres halsztacki
X w

100 Prężynka 6* 1.ślad osadnictwa
2.ślad osadnictwa
3.osada

paleolit
Neolit
Późny okres wpływów rzymskich

101 Prężynka 7* 1.punkt osadn.
2.punkt osadn.
3.punkt osadn.
4.punkt osadn
5.osada
6.punkt osadn

paleolit
mezolit
Neolit
epoka brązu
Późny okres wpływów rzymskich
XIII – XIV w

102 Prężynka 8 1.punkt osadn.
2.punkt osadn.
3.punkt osadn.
4.osada
5.punkt osadn

paleolit
Neolit
epoka brązu
Późny okres wpływów rzymskich
XIII w

103 Prężynka 9* 1.punkt osadn.
2.cmentarzysko
3.osada
4.punkt osadn

Neolit
III okres epoki brązu 
Późny okres wpływów rzymskich
XIII – XIV w

104 Prężynka 10* 1.osada
2.punkt osadn.
3.osada

Neolit
III – V okres epoki brązu 
okres wędrówek ludów

105 Prężynka 11 1.osada
2.punkt osadn.
3.ślad osadnictwa
4.ślad osadnictwa
5.ślad osadnictwa

Neolit
V okres epoki brązu 
okres wpływów rzymskich
Pradzieje
XIII w

106 Prężynka 12* 1.ślad osadnictwa
2.ślad osadnictwa
3.osada
4.osada
5.punkt osadn.

paleolit
Neolit
V okres epoki brązu 
Faza B2
XIII w

107 Prężynka 13* 1.punkt osadn.
2.osada
3.osada

4.punkt osadn.

Neolit
Epoka brązu
Póź. okr. lat./wczesny okres wpływów 
rzymskich 
XIII w

108 Prężynka 14* 1.punkt osadn.
2.osada
3.osada
4.ślad osadnictwa
5.osada

6.punkt osadn.

paleolit
Neolit
Epoka brązu/okres halsztacki
Okr. lateński
Późny  okres  wpływów  rzymskich/  okres 
wędrówek ludów
XIII w

109 Prężynka 15* 1.punkt osadn.
2.punkt osadn.
3.punkt osadn.
4.ślad osadnictwa 5.ślad 
osadnictwa

paleolit
Neolit
epoka brązu/okres halsztacki
późny okr. lateński
średniowiecze

110 Prężynka 16 1.punkt osadn.
2.punkt osadn.
3.osada

4.ślad osadnictwa
6.osada
6.ślad osadnictwa

Neolit
Neolit
V okres epoki brązu/okres halsztacki
okr. lateński 
faza C3-D
średniowiecze

111 Prężynka 17* 1.punkt osadn.
2.punkt osadn.
3.punkt osadn.

Neolit
III okres epoki brązu 
XIII w

112 Prężynka 18* 1.osada Neolit
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2.osada
3.osada
4.osada

Epoka brązu
późny okr. lateński
XIII w

113 Prężynka 19* 1.osada
2.osada
3.osada
4.osada

Neolit
III okr.epoki brązu/okres halsztacki
Późny okres wpływów rzymskich
XIII w

114 Prężynka 20 1.ślad osadnictwa
2.ślad osadnictwa
3.punkt osadn.
4.punkt osadn.
5.punkt osadn.
6.punkt osadn.

paleolit
mezolit
Neolit
III okr.epoki brązu/okres halsztacki
późny okr. lateński
XI-XIII w

115 Prężynka 21* 1.ślad osadnictwa Paleolit ?
116 Prężynka 22* 1.osada

2.punkt osadn.
3.punkt osadn.
4.punkt osadn.

Neolit
epoka brązu/okres halsztacki
późny okr. lateński
XIII w

117 Prężynka 23* 1.punkt osadn.
2.osada
3.ślad osadnictwa

Neolit
okres wpływów rzymskich
XIV w

118 Prężynka 24* 1.punkt osadn.
2.punkt osadn.
3.osada

epoka kamienia 
epoka brązu 
okres wpływów rzymskich

119 Prężynka 25* 1.osada
2.osada
3.osada
4. ślad osadnictwa

Neolit
Epoka brązu
okres wpływów rzymskich
średniowiecze

120 Prężynka 26* 1.ślad osadnictwa neolit
121 Prężynka 27 1.punkt osadniczy neolit
122 Prężynka 28* 1.ślad osadnictwa neolit
123 Prężynka 29* 1.ślad osadnictwa

2.ślad osadnictwa
neolit

124 Prężynka 30* 1.ślad osadnictwa
2.punkt osadniczy
3.ślad osadnictwa

Neolit
okres halsztacki
średniowiecze

125 Prężynka 31 1.ślad osadnictwa neolit
126 Prężynka 32 1.ślad osadnictwa XIV w
127 Prężynka 33 1.ślad osadnictwa

2. osada
3. osada
4.punkt osadn.
5.punkt osadn.
6.punkt osadn.

Neolit
V okr.epoki brązu/okres halsztacki
okres wędrówek ludów(faza C3–D)
Pradzieje
XI-XII w
XIV – XV w

A 887/90
A 889/90

128 Prężynka 34 1.punkt osadn.
2.osada
3.cmentarzysko

Neolit
okres halsztacki
okres halsztacki

129 Prężynka 35 1.punkt osadn.
2.punkt osadn.
3.ślad osadnictwa 

Neolit
Pradzieje
XIV – XV w

130 Prężynka 36 1.osada faza C3–D
131 Skrzypiec 1* 1.punkt osadniczy neolit
132 Skrzypiec 2 1.punkt osadn. późny okres rzymski- okres wędrówek ludów 

(faza C– D)
133 Słoków 1 1.ślad osadnictwa
134 Słoków 2 1.ślad osadnictwa

2.ślad osadnictwa
Pradzieje
XIV – XV w

135 Trzebina 1* 1.ślad osadnictwa neolit
136 Trzebina 2* 1.punkt osadn. epoka kamienia
137 Trzebina 3* 1.ślad osadnictwa Epoka brązu
138 Trzebina 4* 1.ślad osadnictwa neolit
139 Trzebina 5* 1.grodzisko ?
140 Trzebina 6 1.punkt osadniczy XV-XVI w
141 Trzebina 7 1. osada 2 poł. XIII – XIV w
142 Trzebina 8 1.ślad osadnictwa epoka kamienia/epoka brązu

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

__________________________________________________________________________________________
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza

Autor : mgr inż. arch. Maria Oleszczuk

92



W rejestrze zabytków województwa opolskiego ujętych jest 33 zabytki nieruchome z obszaru gminy 
Lubrza,  które podlegają prawnej ochronie na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003r.  o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568).  
TABELA  19
GMINA LUBRZA  - wykaz zabytków architektury, budownictwa i techniki ujętych w rejestrze 
zabytków – stan 2008r. 

Lp Miejscowość Obiekt i adres obecny Adres dawny 
(z decyzji o 
wpisie do 
rejestru)

Data powstania Nr decyzji o wpisie do 
rejestru

1. Dytmarów kościół parafialny p.w. 
św. Katarzyny

1600, 1857r. 536/58 z 15.11.1958

2. Dytmarów ogrodzenie z bramą brama 
kościelna

I poł. XIX w. 570/59 z 15.06.1959

3. Dytmarów plebania XIX w. 539/58 z 15.11.1958
4. Dytmarów kaplica 1 poł. XIX w. 495/58 z 15.10.1958 
5. Dytmarów kapliczka I poł. XIX w. 307/58 z 21.02.1958
6. Dytmarów kapliczka przy domu nr 

33
przy domu nr 
31a

I poł. XIX w. 369/58 z 01.06.1958

7. Dytmarów kapliczka (przy domu nr 
42)

Kapliczka I poł. XIX w. 306/58 z 20.02.1958

8. Dytmarów dom nr 21 XIX w. 1754/66 z 05.10.1966
9. Lubrza kościół parafialny  p.w. 

św. Jakuba
1600r. , XVIII w. 567/59 z 03.04.1959

10. Lubrza kaplica przy ul. Nowej 
Naprawy 42

Lubrza nr 124 XIX w. 494/58 z 15.10.1958

11. Lubrza kapliczka ul. Wolności 65 Lubrza nr 65 XIX w. 568/59 z 03.04.1959
12. Lubrza kapliczka ul. Wolności 75 XIX w. 391/58 z 01.08.1958
13. Lubrza kapliczka przy ul. Nowej 

Naprawy 54
XIX w. 305/58 z 20.02.1958

14. Lubrza zagroda nr 29 XIX w. 1755/66 z 05.10.1966
15. Lubrza zagroda nr 31 (budynek 

mieszkalny, spichlerz, 
brama, furta)

XIX w. 1756/66 z 05.10.1966

16. Nowy Browiniec kościół parafialny p.w. 
Wszystkich Świętych

1845r. 583/59 z 1.07.1959
1988/73 z 15.01.1973

17. Nowy Browiniec kaplica przydrożna przy domu nr 4 XIX w. 413/58 z 8.10.1958
18. Nowy Browiniec kaplica obok domu nr 10 XIX w. 501/58 z 15.10.1958
19. Olszynka park przypałacowy 

krajobrazowy
1840r., 2 poł. XIX w. 121/84 z 21.12.1984

20. Prężynka ruina folwarku Poł. XIX w. 1041/65 z 25.06.1965
21. Prężynka – 

Dobroszowice 
gospodarstwo Lisy

spichlerz dworski 1756r., 1832r. 1874/66 z 20.01.1967 
365/58 z 11.06.1958

22. Prężynka – 
Dobroszowice 

kapliczka przydrożna 1874r. 319/58 z 01.03.1958

23. Słoków kapliczka-dzwonnica w sąsiedztwie 
spichlerza

2034/78 z 21.04.1978

24. Słoków zespół pałacowy: pałac XVIII w. 1039/65 z 21.05.1965
25. Słoków zespół pałacowy: 

spichlerz
XVIII/XIX w. 1039/65 z 21.05.1965

26. Słoków park l. 80-te XIX w. 111/84 z 28.08.1984
27. Trzebina kościół par. p.w. 

Wniebowzięcia NMP
XV w., XV/XVII w., XVIII 
w.

535/58 z 15.11.1958

28. Trzebina kapliczka 1756 r. 367/58 z 01.06.1958  
 574/59 z 01.07.1959
1955/72 z 29.02.1972

29. Trzebina kapliczka przy domu nr 
115

Kapliczka V XVIII w. 509/58 z 15.11.1958 
581/59 z 01.07.1959

30. Trzebina kapliczka przy domu nr 
128

Kapliczka II, III XVIII w. 508/58 z 15.11.1958 
575/59 z 01.07.1959
576/59 z 01.07.1959

31. Trzebina zamek – pałac (ruina) 1600r. 534//58 z 15.11.1958
32. Trzebina dawny budynek bramny 

(obecnie spichlerz) oraz 
mur i kapliczka

XVII w., XVIII w. 1955/72 z 29.02.1972

33. Trzebina park XIX w. 92/84 z 14.01.1984
Źródło – Wojewódzka Służba Ochrony Zabytków  – opracowanie własne M.O.

Wszelkie prace w  zabytkach nieruchomych, ujętych w wojewódzkim rejestrze zabytków,  określone w 
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art.  36  ustawy  o ochronie  zabytków  i  opiece  nad  zabytkami,   wymagają  pozwolenia  właściwego 
wojewódzkiego konserwatora zabytków.

2.3.2.  Zabytki nieruchome ujęte w gminnej ewidencji zabytków

Gmina  Lubrza  opracowała  gminną  ewidencję  zabytków.  Ochronie  konserwatorskiej  podlegają 
obiekty ujęte w rejestrze zabytków, a także obiekty ujęte w ewidencji zabytków,  w przypadku 
jeśli  zostały  objęte  ochroną  w  obowiązujących  miejscowych  planach  zagospodarowania 
przestrzennego.  Obecnie  więc  faktyczną  ochroną  prawną   objęte  są   zabytki  nieruchome  (nie 
wpisane do rejestru zabytków), usytuowane na terenie wsi Trzebina,  na obszarze której ustalono 
obowiązek  ochrony  zabytkowych  obiektów  w  obowiązującym  miejscowym  planie 
zagospodarowania przestrzennego. 

TABELA  20
GMINA LUBRZA  - Wykaz zabytków architektury, budownictwa i techniki – stan 2008r.  
L.p. Miejscowość Ulica Nr Lokalizacja Obiekt
1. Dytmarów mur-ogrodzenie wokół kościoła parafialnego, XVI w.
2. Dytmarów przy domu nr 

31a
Kaplica XVIII-XIX w.,

3. Dytmarów 32 dom, mur, 1 ćw. XX w
4. Dytmarów 38 dom, mur, pocz. XX w.
5. Jasiona centrum wsi kaplica dzwonnica, mur, 4 ćw. XIX w
6. Krzyżkowice centrum wsi kaplica, mur., XIX/XXw. 
7. Laskowice centrum wsi kaplica dzwonnica, mur, 1900 r.
8. Lubrza ul. Nowej 

Naprawy 
68 Dom, mur, pocz. XX w

9. Lubrza ul. Wolności 
59-61

59/61 na granicy 
posesji 59-61

lamus, mur., ok. 1896 r.

10. Nowy Browiniec przy kościele plebania, mur, koniec XIX w
11. Nowy Browiniec 1 a dom, mur, 4 ćw. XIX w..
12. Nowy Browiniec w zespole 

folwarcznym 
na południu 
wsi

spichlerz folwarczny, mur. XIX/XXw.

13. Olszynka na wzgórzu 
przy centrum 
wsi

kościół filialny p.w. NMP, mur, 4 ćw. XIX w.,

14. Olszynka 41 dwór, mur, koniec XIX w
15. Olszynka obok dworu spichlerz, mur, XIX w
16. Olszynka 31 dom, ob. poczta, mur, 4 ćw. XIX w.
17. Prężynka na północ od 

zabudowy 
wsi

kapliczka przy drodze do Prężyny, mur, pocz. XIX w.,

18. Prężynka 41 dom, mur, pocz. XX w.
19. Prężynka  - 

Dobroszewice
 centrum 

przysiółka
dom, mur.  XIX/XXw.

20. Skrzypiec zachodnia 
część wsi

dwór, ob. magazyn, mur 3 ćw. XIX w

21. Skrzypiec 22 dom, mur, 1906 r.
22. Słoków kaplica dworska XIX/XXw.
23. Trzebina wokół 

kościoła
pozostałości  ogrodzenia kościoła, mur, XV-XVI w.,

24. Trzebina przy kościele 
parafialnym

kaplica, mur, koniec XIX w

25. Trzebina centrum wsi kaplica, mur, XVIII-XIX w.,
26. Trzebina dawna szkoła (ob. wielorodzinny budynek mieszkalny), 

mur, pocz. XX w..
Źródło – Wojewódzka Służba Ochrony Zabytków  – opracowanie własne M.O.

Zgodnie z obowiązującą ustawą  o ochronie zbytków i opiece nad zabytkami wójt zobowiązany jest do 
opracowania  gminnego  programu  ochrony  zabytków.   Należy  zweryfikować   listę  obiektów 
wprowadzonych do gminnej ewidencji zabytków,  z uwzględnieniem dużego  udziału procentowego 
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zabudowy powstałej przed 1945 rokiem,  zachowanej na obszarze gminy.    

2.4.  OCHRONA ZABYTKÓW RUCHOMYCH

Na obszarze  gminy Lubrza znajdują się trzy zabytki ruchome.  

TABELA  21
GMINA LUBRZA - Wykaz zabytków ruchomych  – stan 2008r.  

L.p. Miejscowość Lokalizacja Obiekt
1 Trzebina przy zespole pałacowym Figura św. Nepomucena 1758r. (przy kościele)
2 Skrzypiec przy drodze gminnej Krzyż pokutny
3 Jasiona przy drodze gminnej Krzyż pokutny

Źródło – Wojewódzka Służba Ochrony Zabytków  – opracowanie własne M.O.

2.5.   OCHRONA DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ 

Obecnie dla żadnego obiektu lub terenu, usytuowanego na obszarze gminy Lubrza, nie ustanowiono 
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. Obiekty, które można zaliczyć do dóbr kultury współczesnej, 
na obszarze gminy nie występują. 

2.6.  OCHRONA UKŁADÓW RURALISTYCZNYCH ORAZ ZESPOŁÓW ZABUDOWY  
         HISTORYCZNEJ STRUKTURY OSADNICZEJ  
     
2.6.1. Obszary i tereny  ujęte w rejestrze zabytków

Ochrona  dziedzictwa  kulturowego  na  obszarze  gminy  Lubrza  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. 

Do  rejestru  zabytków wpisano nieliczne  na obszarze  gminy założenia  zabudowy feudalnej  oraz 
tereny zieloni.  Należą do nich:  
 zespół pałacowy z parkiem krajobrazowym (o pow. 1,2ha) w Słokowie (nr rej.  1039/65 i 111/84);
 zespół pałacowy (zamkowy) z parkiem krajobrazowym (o pow. 2,9ha) w Trzebinie,  XIX w., (nr rej. 

534/58, 1955/72 i 92/84); 
 Olszynka - park  pałacowy - krajobrazowy, pow. 0,78 ha, XIX w., (nr rej. 120/84).

2.6.2. Obszary i tereny objęte ochroną na podstawie prawa miejscowego

Obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Trzebina wprowadzono 
następujące formy ochrony jej terenów:
– strefę OW, obserwacji archeologicznej, o granicach tożsamych ze strefą K, ochrony krajobrazu. 

Pozostałe  tereny,  proponowane do  ochrony w studium,  zgodnie  z  ustawą  o ochronie  zabytków i  
opiece nad zabytkami nie  podlegają  ochronie  do czasu sporządzenia  i  uchwalenia   miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego. 

3.  PROJEKTOWANE FORMY OCHRONY  DÓBR KULTURY 

Identyfikacja zasobów kulturowych gminy Lubrza pozwala stwierdzić, że na jej obszarze (podobnie jak 
w  całej  Polsce)  ochroną  prawną  objęte  są  głównie  pojedyncze  obiekty  zabytkowe  (zabytki 
archeologiczne,  zabytki  nieruchome oraz  zabytki  ruchome).   W dużo  mniejszym stopniu  ochrona 
dotyczy zachowanych założeń ruralistycznych oraz założeń zespołów zabudowy, wykazujących cechy 
zabytkowe. W celu określenia potrzeb ochrony zachowanych układów zabudowy, wykazujących cechy 
zabytkowe, na potrzeby pierwotnej wersji studium przeprowadzono analizę ich walorów kulturowych. 
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W poniższej analizie uwzględniono zmiany w zagospodarowaniu terenu gminy,  które zaszły w okresie 
obowiązywania studium. 
3.1.  PROCESY KSZTAŁTOWANIA SIĘ STRUKTUR PRZESTRZENNYCH JEDNOSTEK 
        OSADNICZYCH GMINY

3.1.1.  Rozwój osadnictwa 

Najwcześniejsze źródła pisane z okresu średniowiecza, pochodzące z początku XIII wieku, donosiły o 
istnieniu na obszarze dzisiejszej gminy  tylko czterech z  11-tu wsi. Są to:
                                        1.    Lubrza                            - 1223 r. (1233 r),  
                                        2.    Prężynka                        - 1233 r.,
                                        3.    Dytmarów                       - 1284 r.,
                                        4.    Jasiona                           - 1285 r.,         
Dane te wskazują, że osadnictwo w tym czasie nie było  rozwinięte na dużą skalę i dotyczyło tylko 
wschodniej i północno – środkowej części jej obszaru.  Niewątpliwie  związane było z żyznymi glebami 
Płaskowyżu Głubczyckiego.  
                                 
Szybko, bo na przestrzeni dwóch następnych wieków, dzisiejsza sieć osadnicza gminy wykształciła 
się całkowicie. Powstały wówczas pozostałe wsie:
                                          5.   Krzyżkowice                    -   1321 r.,
                                          6.   Skrzypiec                        -   1331 r.,
                                          7.   Trzebina                          -   1362 r. (1370 r.),
                                          8.   Nowy Browiniec              -   1379 r.,
                                          9.   Olszynka                         -   1379r.,
                                          10. Słoków                            -   1379 r.,
                                          11. Laskowice                       -   1412 r.

Zasadniczy  wpływ na tak  szybki   rozwój  sieci  osadniczej  gminy w okresie  nowożytnym miało  jej 
położenie  na  terenie  przygranicznym  oraz  powiązania  historycznymi  szlakami  komunikacyjnymi  z 
NYSY  do  OPAWY,  łączącymi  od  zarania  dziejów  Wrocław  z  Morawami,   poprzez  BRAMĘ 
MORAWSKĄ. Duży wpływ terenów ościennych zaznaczył  się mieszanką kulturowo – etniczną tych 
terenów.  Liczne  wojny   i  zmiany  przynależności  administracyjnej  wsi  gminy   spowodowały 
różnorodność form  historycznego rozwoju społecznego, kulturowego i przestrzennego.    

3.1.2.  Morfogenetyczne układy przestrzenne obszaru i ewolucja ich struktur

W  gminie  LUBRZA  wiele  wsi  zachowało  do  dzisiaj   genetyczne  układy  przestrzenne  w  stanie 
czytelnym i w miarę jednorodnym. Przyczyniło się do tego głównie  utrzymanie do dnia dzisiejszego 
ich pierwotnej funkcji rolniczej.  Występujące tu genetyczne ruralistyczne układy przestrzenne to: 
owalnica, ulicówka, łańcuchówka oraz folwark (folwark z wsią kmiecą o układzie ulicowym). 

A.  ZAŁOŻENIE RURALISTYCZNE  - OWALNICA
Owalnica jest układem przestrzennym typu zamkniętego, o funkcji obronnej. Jest reliktem osadnictwa 
wczesnośredniowiecznego. W gminie tylko jedna wieś zachowała układ genetyczny owalnicy – wieś 
LUBRZA. 
              
LUBRZA – wzmiankowana po raz pierwszy   w 1223 roku jako LUBRA (później  jako LEUBER w 
1233r., i  LEWBER – 1464 r.), o nazwie pochodzącej od imienia LUBER.  Wieś o pierwotnej funkcji 
rolniczej, lokowana jako regularna wieś kmieca  o układzie niwowo-łanowym rozłogów (pól), licząca 
więcej niż 20 kmieci (bogatych chłopów). Pierwotne (genetyczne) siedlisko wsi  zlokalizowane było 
pomiędzy  dzisiejszym kościołem, a drogą na  Jasionę. Zachował się tutaj  czytelny układ wygiętych 
dróg, okalających wewnętrzny plac „nawsie” o kształcie wrzeciona. Pierwotnie był on niezabudowany, 
pełniąc funkcje społeczną. Lokalizacja kościoła świadczy o bardzo wczesnym jego powstaniu, choć 
wzmiankowany jest w dokumentach historycznych dopiero w 1464 roku (obecny wzniesiony został w 
1797-99 roku). Wieś rozwijając się najpierw w kierunku wschodnim, a później w kierunku zachodnim, 
zachowała  pierwotne  zasady  rozplanowania  układu  przestrzennego  oraz  siedlisk  kmiecych.  Po 
wschodniej i  zachodniej  stronie genetycznego siedliska kmiecego, na głównej  osi  kompozycji  jaką 
stanowi rzeka LUBRZANKA, powtórzono wewnętrzne place zwane „nawsiem” wraz z okalającymi je 
wrzecionowato wygiętymi drogami. Wokół wschodniego „nawsia” dominuje zabudowa zagrodowa o 
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układzie  takim,  jak w siedlisku genetycznym wsi.  Z kolei  wokół  zachodniego placu dominuje dziś 
zabudowa rolno – robotnicza. W każdym jednak przypadku parcele przylegają do dróg od  strony 
zewnętrznej  krótszym  bokiem  i  mają  kształt  prostokątny.   Zabudowa  wsi  jest  zwarta,  z  typowo 
założonymi zagrodami, obejmującymi mi. usytuowanie w pierwszej linii zabudowy, szczytem do drogi, 
piętrowych budynków mieszkalnych oraz spichlerzy lub lamusów, z dachem dwuspadowym. Typowe 
było oddzielenie zabudowy parceli  od „nawsia”  murem z  bramą i furtą zamkniętą półkoliście, które 
do dziś przetrwało na niewielu posesjach.  Podwórzec zagrody zamknięty jest od strony pól obszerną 
stodołą. Za siedliskiem wiejskim przebiega tzw. droga zastodolna, oddzielająca je od rozłogów (pól).

Obecnie   wszystkie  trzy  wewnętrzne  place  LUBRZY  (usytuowane  w  dolinie  rzeki  Lubrzanka)  są 
całkowicie  zabudowane  obiektami  mieszkalnymi  (dawnych  chałupników  –  biednych  chłopów)  i 
usługowymi, co przyczyniło się do utraty ich pierwotnej funkcji społecznej. Zabudowa usytuowana na 
dawnym „nawisu” jest chaotyczna i  nie ma większych walorów przestrzennych i kulturowych. W miarę 
możliwości  należy  dążyć  do  przywrócenia  wewnętrznym  placom  charakteru  społecznego, 
poprzez wprowadzenie ogólnej dostępności i dominującej funkcji usługowej.   Zalecane też jest 
wyeksponowanie przebiegu rzeki Lubrzanki i wprowadzenie zielni ogólnodostępnej.
                                  
Dużą wartość kulturową przedstawia zachowany, regularny układ przestrzenny  potrójnej owalnicy z 
pochodzącą głównie z końca XIX i początku XX wieku  zabudową zagrodową.  Układ przestrzenny 
wsi  LUBRZA,  jako  relikt  osadnictwa  wczesnośredniowiecznego  jest  niewątpliwie  jednym  z 
cenniejszych pod względem kulturowym na obszarze gminy.  Jego wartość kulturową potwierdza 
znaczna ilość obiektów zabytkowych,  w tym szczególnie  obiektów sakralnych (kościół  i  kapliczki). 
Proponuje się objąć ochroną historyczne elementy układu ruralistycznego (historyczny układ ulic i 
placów,  przekroje  ulic,  linie  zabudowy,  intensywność  zabudowy  parceli)  oraz  jednolite  cechy 
zabudowy  (w  tym  szczególnie  gabaryty  i  wysokość  budynków,  a  także  ich  zewnętrzny   wystrój 
architektoniczny).  Obszar  zachowanego  historycznego  układu  ruralistycznego  należy  objąć  strefą 
ochrony jednolitych cech zabudowy.  Zakres i stopień ochrony należy określić w miejscowym planie 
zagospodarowania  przestrzennego,  po  wykonaniu   szczegółowych  analiz.   Ze  względu  na  wiek 
zabudowy (większość budynków zrealizowano przed 1945 rokiem) należy jednocześnie zweryfikować 
listę budynków objętych i proponowanych do objęcia ochroną konserwatorską. 
                                  
Na początku tego stulecia, we wsi o funkcji rolniczej, zaczęła  pojawiać się zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna. Związane to było z powstaniem lokalnej linii kolejowej relacji Gogolin – Krapkowice – 
Prudnik.  Zabudowę  lokalizowano  głównie  na  wschodnim  i  zachodnim  krańcu  wsi,  a  później  w 
ostatnich dziesięcioleciach, w południowo – zachodniej części wsi.  Układ i zabudowa są chaotyczne, 
o małych walorach przestrzennych. 

B. ZAŁOŻENIE RURALISTYCZNE - ULICÓWKA 
Układ przestrzenny wsi ulicówki jest najczęściej spotykany na terenie gminy Lubrza. Reprezentuje go 
wieś  Prężynka, Jasiona,  Dytmarów, Skrzypiec, Krzyżkowice,  Laskowice,  Słoków i Nowy Browiniec. 
Pomimo zakwalifikowania ich do tego typu układu morfogenetycznego, istnieją pomiędzy nimi różnice, 
wynikające głównie z   fizjonomii terenu oraz formy własności. Niektóre wsie reprezentują  genetyczny 
typ ulicówki z jednostronnie obudowaną ulicą, a w niektórych w okresie ich rozwoju zlokalizowano 
folwark (ulicówka z folwarkiem).

NOWY BROWINIEC  –  wzmiankowany  w  dokumentach  historycznych  w  roku  1379   pod  nazwą 
PROFENCZ, pochodzącą z 1232 roku.   Później wzmiankowany  w roku 1534  jako  BROWINITZ. 
Małą  wieś,  liczącą  niespełna 20 kmieci  i  zagrodników,  lokowano w układzie  regularnym siedliska 
kmiecego z niwowo – łanowym  układem rozłogów.  Genetyczny układ siedliska  zaliczyć należy do 
niewielkiej  ulicówki,  z  zabudową pierwotnie  sytuowaną  po północnej  stronie  głównej  ulicy 
wiejskiej  (jednostronnie),  przebiegającej  wzdłuż  północnego  skraju  doliny  niewielkiej  rzeki 
Młynówka  (I  terasa  nadzalewowa).  Dziś  układ  ten,  usytuowany  w  centralnej  części  zabudowy 
wiejskiej, jest mało czytelny ze względu na szereg nawarstwień. Historyczna ulica wsi utraciła swoją 
rangę  na  rzecz  drogi  zastodolnej,  stanowiącej  obecnie  główną  ulicę  wiejską.  W  XIX  wieku 
wybudowano przy niej kościół i później szkołę, a  południową jej pierzeję w dalszym ciągu  stanowi 
zwarty zespół stodół (tzw. zagumie) genetycznego układu przestrzennego wsi kmiecej. Pomimo 
utraty  ważności  (miejsca  w  hierarchii)  w  zabudowie  wsi  genetyczny  zespół  zabudowy  zachował 
historyczne zasady kompozycji przestrzennej.  Ze względu na częściową zmianę funkcji zabudowy (z 
rolnej  na mieszkaniową)  zmiany  zaobserwować  można w jej  formach  architektonicznych,  a  także 

__________________________________________________________________________________________
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza

Autor : mgr inż. arch. Maria Oleszczuk

97



częściowo w parcelacji.
                                 
W  późniejszych  okresach  genetyczny  układ  przestrzenny  uzupełniony  został  zabudową  rolną  i 
mieszkaniową sytuowaną w dolinie cieku wodnego, po południowej stronie historycznej ulicy wiejskiej. 
Na  drugim  jego  brzegu  (południowym)  jednocześnie  powstał  zespół  zabudowy  o  układzie 
łańcuchowym,  dostosowanym  do  konfiguracji  wysokiego  brzegu  doliny.   Ostatnim  elementem 
przestrzennym wsi  jest  zespół zabudowy folwarcznej, usytuowanej na wzniesieniu po południowej 
stronie  wsi  kmiecej  wraz  z  sąsiednią  zabudową   rolno-robotniczą,  uzupełnioną  współczesną 
zabudową  jednorodzinną.   Niestety zespół zabudowy folwarcznej uległ częściowej deformacji 
poprzez  dokonanie  wtórnych  podziałów  własnościowych i  realizację  na  jego  wewnętrznym 
dziedzińcu  jednorodzinnych domów mieszkalnych.    Zatarto w ten sposób jego pierwotną 
funkcję i kompozycję przestrzenno – architektoniczną . 
                                
Ilość zachowanych obiektów zabytkowych  i objętych ochroną konserwatorską  nie świadczy o dużej 
wartości kulturowej zabudowy wsi. Przestrzenna wartość zachowanego układu zabudowy genetycznej 
wsi  kmiecej,  a  także  częściowo  zdeformowanego  zespołu  zabudowy  folwarcznej,   także  nie 
przedstawia  większej  wartości. Proponuje  się  poddać  ochronie  układ  zabudowy  folwarku, 
poprzez wprowadzenie STREFY OCHRONY JEDNOLITYCH CECH ZABUDOWY. Zakres i stopień 
ochrony  należy  określić  w  miejscowym  planie  zagospodarowania  przestrzennego,  po 
wykonaniu  szczegółowych analiz. 

PRĘŻYNKA -  to jedna z najstarszych wsi gminy, której powstanie datuje się na XII wiek. Pierwsza 
wzmianka historyczna pochodzi z 1233 roku, gdzie wieś występuje pod nazwą  PRAMSIN MINOR 
(1379r.) i KLEIN PRAMSEN. Niewielką wieś, liczącą mniej niż 20 kmieci i zagrodników,  lokowano na 
regularnym układzie ulicówki z układem pól niwowo- łanowym.  Genetyczne siedlisko wsi znajduje 
się w północnej części jej dzisiejszej zabudowy.  Historyczna ulica na swym południowym i 
północnym krańcu rozwidla się  w kierunku  Prudnika i Lubrzy oraz Prężyny i Białej (przysiółka 
Dobroszewice).  Genetyczną wieś kmiecą usytuowano, podobnie jak poprzednie, na skraju doliny 
cieku wodnego, jednak poza terenami podmokłymi.  Z tego powodu jej zabudowa sytuowana była 
regularnie po obu stronach  wiejskiej ulicy , a jej  układ na parcelach jest jednorodny (przykład 
typowej ulicówki).   Wieś rozwijała  się  bardzo  powoli.  Dopiero  około  XVI-  XVII  wieku,  w okresie 
rozwoju  gospodarki  feudalnej,  powstał  we  wsi  folwark  wraz  z  pałacem.   Jego  usytuowanie   w 
południowo – wschodniej części  genetycznego siedliska  wiejskiego,  wprowadziło pierwszą istotną 
zmianę w kompozycji  układu  przestrzennego wsi. Do dziś układ jego zabudowy przetrwał w dobrym 
stanie,  choć  sam  barokowy  pałac  jest   w  ruinie.  Zachowała  się  oficyna  mieszkalna   i  budynki 
gospodarcze.  

Prawdopodobnie wówczas nastąpił gwałtowniejszy rozwój demograficzny i przestrzenny wsi, a nową 
zabudowę rolniczą sytuowano w jej południowej części, przy drodze do  Lubrzy. Układ przestrzenny 
tego  zespołu  zabudowy  jest  mniej  jednorodny.   Generalnie  reprezentuje  typ  ulicówki,  przy  czym 
przebieg głównej ulicy wiejskiej, bezpośrednio na skraju doliny cieku wodnego, uniemożliwił pierwotnie 
zabudowę  jej  wschodniej  strony.  Okala  ona  bowiem  tereny  podmokłe.  W  związku  z  czym   po 
wschodniej  stronie  drogi  zabudowa powstała  w znacznym od niej  oddaleniu,  na wysokiej  skarpie 
doliny.  Tylko  zabudowa zagrodowa położona po zachodniej stronie  ulicy wiejskiej przylega do niej 
bezpośrednio.  W  okresie tego stulecia  układ przestrzenny wsi został uzupełniony zabudową 
mieszkaniową jednorodzinną, która wprowadziła chaos we wcześniejsze zespoły zabudowy. 
Przede wszystkim zabudowano podmokłą dolinę rzeki Białej w południowej części wsi (rejon ujęcia 
wody).  Nowa zabudowa  powstała także  na  północnym krańcu genetycznego siedliska wsi kmiecej 
oraz  przy drodze na Prudnik, w zachodniej części wsi.  Tu jednak jej realizacja nie  spowodowała 
istotnych zmian przestrzennych układu historycznego. 
                                  
Dziś wartość przestrzenną  zachowanego układu zabudowy  i jego elementów ocenia się nisko.  Ze 
względu na intensywne, negatywne  procesy demograficzne zabudowa wsi popada w ruinę.  Głównie 
też z tego względu  nie proponuje się ochrony istniejących  wartości kulturowych.  Należy jednak w 
miarę  możliwości   chronić  układ  zabudowy  i  obiekty  folwarku,  a  także  dokonać  weryfikacji  listy 
obiektów  zabytkowych.  STREFĘ  OCHRONY  JEDNOLITYCH  CECH  ZABUDOWY  proponuje  się 
wprowadzić  dla  zespołu  zabudowy  folwarcznej  z  towarzyszącą  zabudową  robotniczą  przysiółka 
DOBROSZEWICE.
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LASKOWICE  - wzmiankowane po raz pierwszy w zachowanych dokumentach historycznych w  1412 
roku  pod nazwą  LESKOWICZ, pochodzącą z roku 1233 od wyrazu  „laskowy” („leszczynowy”) lub 
nazwy osobowej  LASEK.   Ten fakt  świadczy  o  znaczenie  wcześniejszym   powstaniu  osady,  co 
dokumentuje dokonane tu odkrycie archeologiczne.  Na zachodnim krańcu dzisiejszej zabudowy wsi 
odkryto GRODZISKO. Niewielka wieś, o pierwotnej liczbie kmieci i zagrodników  nie przekraczającej 
20, lokowana była na regularnym układzie wsi ulicowej wraz z regularnym układem  niwowo- łanowym 
rozłogów.  Położona  jest  w  niewielkim  zagłębieniu  terenu  (suchej  dolinie  erozyjnej).  Główna  ulica 
przebiega na osi wschód – zachód, a zabudowę sytuowano po jej obu stronach.  Zmiany dokonane 
na  przestrzeni  wieków  w  genetycznym  układzie  zabudowy,  spowodowane  osłabieniem  jej 
funkcji rolniczej i niekorzystnymi procesami demograficznymi, doprowadziły do utraty wartości 
kulturowych i przestrzennych. Świadczy o tym tylko 1 zachowany obiekt, uznany za zabytkowy.   

DYTMARÓW -  wzmiankowany po raz pierwszy w roku 1284  jako VILLA DITMARI (później  w 1484 r. 
- DITIRSDORF  i w 1845 roku – DITTERSDORF).  Lokowana na prawie niemieckim w 1302 roku, jako 
jedna z największych wówczas wsi gminy. Niewątpliwie liczyła więcej niż 20 kmieci i zagrodników. 
Genetyczny jej kształt to ulicówka z  niwowo-łanowym rozkładem rozłogów.  Podobnie jak w 
Prężynce   genetyczne  siedlisko  wsi  usytuowano na skraju  doliny  cieku  wodnego  (rzeki  Prudnik). 
Główna ulica wiejska,  stanowiąca oś kompozycyjną,  przebiegającą na kierunku wschód – zachód, 
obudowana została dwustronnie i regularnie zabudową zagrodową. Parcele o kształcie wydłużonego 
prostokąta  przylegają  do  niej  krótszym  bokiem.  Ich  zabudowa  (pochodząca  z  XIX/XX  w.)  jest 
jednorodna  i posiada cechy takie same, jak zabudowa siedliska kmiecego we wsi Lubrza.  Budynki 
mieszkalne lub mieszkalno – inwentarskie, kryte dachem dwuspadowym,  sytuowane są w pierwszej 
linii  zabudowy,  szczytem do ulicy.   Obszerne stodoły zamykają wewnętrzny podwórzec,  a wraz z 
budynkiem mieszkalnym i gospodarczymi tworzą w  rzucie literę „L” lub „U”.  
                                
Wieś od początku istnienia pełniła niewątpliwie  istotną rolę w układzie osadniczym gminy.  Już w 
1331 roku dokumenty historyczne wzmiankują o istnieniu kościoła parafialnego (renesansowa wieża 
dzisiejszego budynku pochodzi z ok. 1660 roku, a neogotycki korpus z 1857 roku).  Prawdopodobnie 
około XVI/XVII wieku na południowo – zachodnim krańcu wsi (przy drodze na Skrzypiec),  powstał 
niewielki zespół zabudowy folwarcznej.  W wieku XIX i XX wieś rozwijała się wzdłuż dróg na  kierunku 
zachodnim i wschodnim. Spotykamy tu zespoły zabudowy robotniczej oraz współczesną zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną i usługową.  Taki model rozwoju przestrzennego pozwolił zachować do 
dnia  dzisiejszego,  w  stanie  niezmienionym,  genetyczny  układ  ruralistyczny  wraz  z  zabudową 
pochodzącą głównie z XIX w. i początku XX wieku. Zawarty jest on pomiędzy drogą na Skrzypiec, a 
drogą  do  przystanku  kolejowego  Dytmarów.   Jest   to  jeden  z  wartościowszych  pod  względem 
kulturowym układów przestrzennych gminy Lubrza,  o czym świadczą liczne zabytki  architektury.  Z 
tego  względu  proponuje  się  objąć  go  ochroną,  poprzez  wprowadzenie  STREFY  OCHRONY 
JEDNOLITYCH CECH ZABUDOWY. Zakres i stopień ochrony należy określić w miejscowym planie 
zagospodarowania  przestrzennego,  po  wykonaniu   szczegółowych  analiz.  Ze  względu  na  wiek 
zabudowy (większość budynków zrealizowano przed 1945 rokiem) należy jednocześnie zweryfikować 
listę budynków objętych i proponowanych do objęcia ochroną konserwatorską. 

JASIONA – o nazwie pochodzącej od wyrazu „jesion” wzmiankowana została pierwszy raz w  1285 
roku. Później, w 1484 roku, spotykamy ją pod nazwą JASSEN. Niewątpliwie jest to wieś lokowana, o 
regularnym układzie siedliska wiejskiego w formie ulicówki (obustronnie obudowanej) oraz  niwowo - 
łanowym  układzie  rozłogów.   Genetyczna  wieś  była  niewielka,  liczyła  mniej  niż  20  kmieci  i 
zagrodników,  i  taka  pozostała  do  dzisiaj.  Prawdopodobnie  około  XVIII  wieku,  na  południe  od 
zabudowy wsi (nad rzeką Prudnik),  powstał zespół zabudowy gospodarczej (młyn). Pomimo tego, że 
obecnie obudowany  jest typowymi budynkami przemysłowej produkcji  zwierzęcej,  stanowi 
cenny  element struktury przestrzennej wsi. 

Pierwotna funkcja rolnicza wsi dziś ulega zatarciu, ze względu na bliskość miasta PRUDNIK. Ten fakt 
przyczynił  się  do  wprowadzenia  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej  oraz   przekształceń 
funkcjonalnych starej zabudowy rolniczej.  O niskiej wartości kulturowej  świadczy zachowany tylko 
jeden  obiekt  zabytkowy.   Nie  mniej   zespół  zabudowy  dawnej  wsi  kmiecej   generalnie  posiada 
jednolite cechy przestrzenne i z tego względu należy objąć go STREFĄ OCHRONY JEDNOLITYCH 
CECH ZABUDOWY.  Zakres i  stopień jego ochrony winien  szczegółowo określić  miejscowy plan 
zagospodarowania  przestrzennego.  Jednocześnie   wizja  lokalna  w terenie  pozwala stwierdzić 
potrzebę  weryfikacji  listy  obiektów  objętych  i  proponowanych  do  objęcia  ochroną 

__________________________________________________________________________________________
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza

Autor : mgr inż. arch. Maria Oleszczuk

99



konserwatorską .   

KRZYŻKOWICE – wzmiankowane po raz pierwszy w 1321 roku jako KRIZKOWICZ. Posiadają nazwę 
pochodzącą z 1238 roku, od nazwy osobowej KRZYŻEK, co sugeruje jej  pierwszego właściciela oraz 
wcześniejsze  powstanie  osady.  Wbrew dzisiejszej  jej  wielkości  genetyczną   wieś  w chwili  lokacji 
zasiedliło więcej niż 20 kmieci i zagrodników.  Była to więc duża  wieś kmieca (o funkcji rolniczej) i 
ulicowym układzie zabudowy.  Z na przestrzeni  wieków wieś  nie rozwijała się. Prawdopodobnie 
przyczyniły  się  do  tego  słabe  powiązania  komunikacyjne  z  większymi  ośrodkami   miejskimi  i 
sąsiednimi wsiami,  a także  jej obecne  położenie  bezpośrednio przy granicy państwa.  Jednocześnie 
wieś  utraciła  swój  pierwotny   rolniczy  charakter. Dominuje  tu  zabudowa  mieszkaniowa 
jednorodzinna, a  nieliczne zagrody zachowały się tylko w jej zachodniej części.  Zmiany w strukturze 
społecznej  mieszkańców   wyraziły  się  zmianą  istniejących  form  zabudowy.   Zachował  się  tylko 
genetyczny podział na parcele siedliska wsi, a  znacznemu przekształceniu uległy zasady sytuowania 
zabudowy na parceli  oraz  jej   cechy.  Dziś układ przestrzenny wsi  nie przedstawia większej 
wartości kulturowej, o czym mi. świadczy także  całkowity  brak obiektów zabytkowych.

SKRZYPIEC –  wzmiankowany pierwszy raz pod nazwą GREYWITZ w 1331 roku,  a później  jako 
KREIWITZ (w 1430r.)  i  SKRZIPECZ (w 1583r. – nazwa pochodząca od wyrazu SKRZYP).  Jest to 
regularna, niwowo-łanowa wieś kmieca,  o pierwotnej liczbie kmieci i zagrodników większej niż 20. 
Genetyczny jej układ zaliczyć należy do ulicowych, przy czym prawdopodobnie główna ulica 
wiejska pierwotnie była zabudowana jednostronnie.  Przyczynił się do tego jej przebieg  po skraju 
podmokłej doliny rzeki Prudnik.  Parcele sytuowano wyłącznie po południowej stronie ulicy, północną 
pozostawiając otwartą.   Potwierdza to przebieg tzw.  drogi  zastodolnej,  która znajduje się tylko po 
południowej stronie zabudowy. Tutaj układ parceli i zabudowy jest  jednolity i posiada cechy jak w 
sąsiednim  Dytmarowie.  Zabudowa  położona  po  północnej  stronie  ulicy   nie  jest  jednolita.  Część 
budynków, należąca do dawnej zabudowy folwarcznej, sytuowana jest kalenicą równolegle do ulicy. 
Późno,  bo  około  XIX  wieku,   po  zachodniej  stronie  siedliska  wsi  kmiecej  powstał  zespół 
zabudowy gospodarczej młyna, lokowany w dolinie rzeki.  Do dziś ten zespół zabudowy zachował 
się w kształcie mało zmienionym i stanowi cenny element struktury przestrzennej oraz jest istotną 
dominantą przestrzenną.  Te dwa elementy struktury przestrzennej wsi SKRZYPIEC należy uznać za 
cenne, ze względu na zachowane walory przestrzenne, poparte mniejszymi walorami kulturowymi. Z 
tego  względu  proponuje  się   objąć  STREFĄ  OCHRONY  JEDNOLITYCH  CECH  ZABUDOWY 
genetyczne siedlisko wsi kmiecej (położone po południowej stronie głównej ulicy wiejskiej) oraz zespół 
zabudowy dawnego młyna.  Ze względu na wiek zabudowy (większość budynków zrealizowano 
przed  1945  rokiem)  należy  jednocześnie zweryfikować  listę  budynków  objętych  i 
proponowanych do objęcia ochroną konserwatorską. 

Na przestrzeni  wieków wieś rozwijała  się przede wszystkim poprzez  lokalizację  nowej zabudowy 
(głównie rolniczej)  po północnej stronie głównej ulicy wiejskiej (w podmokłej dolinie cieku), a później 
także  na  jej  krańcu  wschodnim  i  zachodnim,  gdzie  dominuje  zabudowa  robotniczo  –  rolna.   W 
ostatnich dziesięcioleciach  nową zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  usytuowano po południowo 
–  zachodniej  stronie  zabudowy  wsi.   Każdy  z  tych  zespołów  zabudowy  cechuje  się  chaosem 
przestrzennym i nie posiada żadnej wartości kulturowej i przestrzennej.
 
C.  ZAŁOŻENIE RURALISTYCZNE - ŁAŃCUCHÓWKA
Łańcuchówka  jest  układem  przestrzennym  typowym  dla  terenów  górzystych  i  podgórskich, 
dostosowanym w pełni do fizjonomii terenu. Na obszarze  gminy Lubrza układ tego typu reprezentuje 
jedynie wieś Trzebina.

TRZEBINA – wzmiankowana jest po raz pierwszy  dopiero w 1362 roku pod nazwą KUNCZENDORF, 
pochodzącą od imienia KUNZE. Lokowana została na prawie niemieckim w roku 1370  jako wieś 
regularna licząca ponad 20 kmieci, o układzie rozłogów  niwowo-łanowym. Dokumenty historyczne 
pochodzące już z 1385 roku wzmiankują o istnieniu we wsi kościoła parafialnego (dzisiejszy pochodzi 
z XVI/XVII w).  
                                  
Genetyczny  układ  wsi  kmiecej  reprezentuje  typ  zabudowy  łańcuchowej,  z  długim  szeregiem 
nieregularnie  (obecnie  stosunkowo  ciasno)  położonych  zagród   wzdłuż  drogi   wiejskiej, 
charakteryzującej  się   przebiegiem  dostosowanym  do  ukształtowania  terenu.  Jest  to  układ 
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przestrzenny rzadko spotykany  na obszarze województwa opolskiego, typowy dla terenów górskich 
południowo –zachodniej Polski (zachodnie Karpaty i ich przedgórze). 
                                  
Historycznie  najstarsza  droga wsi TRZEBINA  biegła  po wschodnim  skraju  doliny Potoku 
TRZEBINECKIEGO, na odcinku od skrzyżowania (przy dzisiejszym budynku OSP) w kierunku wsi 
Lubrza.  Genetyczna zabudowa wsi usytuowana była głównie po wschodniej stronie drogi, na 
skraju  wyniesienia,  poza podmokłą doliną cieku wodnego,  na odcinku od mostu do końca 
dzisiejszej zabudowy. Tam też na niewielkim wzniesieniu usytuowano kościół. W podziale gruntów 
położonych po wschodniej stronie drogi do dziś widoczny jest  historyczny,  pasmowy  (łanowy) układ 
pól, którego istotą jest topograficzny związek działki siedliskowej ze skomasowanymi w jednym „łanie” 
gruntami rolnymi  jednego właściciela. Osią siedliska jest ciek wodny oraz główna droga wiejska,  od 
której  prostopadle  odchodziły  tzw.  drogi  łanowe,  stanowiące  granice  pomiędzy  własnościami 
poszczególnych kmieci. Równolegle  biegła tzw. droga „zastodolna” (zagumie).  Genetyczne parcele 
kmiece usytuowane były od siebie w odległości około 100-120m, a w późniejszych czasach zostały 
zagęszczone  przez  sytuowanie  nowych  siedlisk  zagrodowych,  dostosowanych  do wcześniejszych, 
tradycyjnych zasad.
                                  
Na intensywny rozwój i funkcję wsi niewątpliwie miało wpływ jej położenie na historycznym  szlaku 
handlowym, biegnącym  z Wrocławia przez Brzeg i Grodków do Nysy, a później do Prudnika i przez 
Trzebinę do Opawy, a dalej  przez BRAMĘ MORAWSKĄ na Morawy. Do XVI wieku wieś rozwijała się 
w kierunku południowym i północnym zagęszczając układ łańcuchowy, coraz częściej z dwustronnie 
obudowaną  drogą.  W 1542 roku Trzebina  będąc  pod  panowaniem Czeskim,  uzyskała  rangę 
osady targowej z prawem do osiedlania się w niej rzemieślników oraz odbywania tzw. targu 
tygodniowego.  Zachodzące  wówczas   przemiany  w  strukturze  społecznej  i  zawodowej  jej 
mieszkańców miały wpływ na ograniczenie rozwoju  zabudowy zagrodowej.  Wówczas też we wsi, 
będącej  własnością  możnowładcy,  wybudowano  założenie  pałacowo  (zamkowo)  -parkowe  (1559 
roku). Miało ono charakter obronny, o czym świadczy zachowany do dziś mur  obwodowy. Stanowiło 
własność rodziny WACHTELÓW. Ten nowy element przestrzenny w zabudowie wsi usytuowano 
w dolinie w dolinie Potoku Trzebinieckiego, na terenie podmokłym i zagrożonym powodzią, 
łamiąc w ten sposób dotychczasowe zasady kompozycji przestrzennej. Wówczas też powstała 
droga wiejska  biegnąca po zachodniej  stronie  potoku,  która  zapewniała  dojazd do  pałacu. 
Wiadomo z dokumentów historycznych,  że w 1870 roku dobra te zapisane zostały w testamencie 
przez Helenę Polixenę Schmeskal, wdowę po Janie Krzysztofie WACHTELU, bożogrobcom z Nysy. 
                              
Nowy rozdział rozwoju TRZEBINY związany jest z odkryciem tutaj źródeł wód mineralnych, z 
czasem  uznanych   za  lecznicze.  Już  na  początku  XIX  wieku  na  terenie  zespołu  pałacowo  – 
parkowego   wykonano  dwie  studnie:  pierwszą  w  1809  roku,  a  drugą  w  roku  1819.   Powstało 
wówczas we wsi niewielkie uzdrowisko, w którym leczono schorzenia reumatyczne. Wody studni I i 
II   wykorzystywano  do  lecznictwa  balneologicznego,  do  kuracji   pitnej  i  kąpielowej.  Zakończenie 
działalności uzdrowiskowej wiąże się ze spaleniem  pałacu  w czasie działań wojennych w 1945 roku, 
choć źródła  wód mineralnych były wykorzystywane jeszcze w latach 50-tych obecnego stulecia.  

Wartość kulturową i krajobrazową obu genetycznych układów zabudowy tzn. wsi łańcuchówki oraz 
zespołu  pałacowo-parkowego,  należy  ocenić  wysoko.    Tworzą  je  głównie  obiekty  uznane  za 
zabytkowe, wpisane do rejestru zabytków. Są to obiekty zespołu pałacowego oraz zabytki sakralne. 
Wizja lokalna w terenie oraz duża we wsi ilość budynków zrealizowanych przed 1945 rokiem, pozwala 
postawić  tezę,  że  lista  obiektów  wykazujących  cechy  zabytkowe  powinna  zostać  zweryfikowana 
(rozszerzona).  Uwzględniając fakt  położenia  wsi  w granicach ustanowionej  otuliny OPAWSKIEGO 
PARKU  KRAJOBRAZOWEGO,  w  obowiązującym  miejscowym  planie  zagospodarowania 
przestrzennego wsi Trzebina ustanowiono, dla historycznej zabudowy wsi,  granicę ochrony obszaru o 
wartościach zabytkowych i krajobrazowych historycznego założenia ruralistycznego. Postuluje się przy 
zmianie  planu  miejscowego  ustanowić   strefę  B  -  ochrony  konserwatorskiej.   Ochronie 
konserwatorskiej podlega układ zabudowy zespołu pałacowego wraz z parkiem krajobrazowym, jego 
otoczenie (w tym szczególnie późnorenesansowe mury obwodowe),  przebieg ulic, ich parametry i 
historyczne  nawierzchnie,  przebieg   cieku  wodnego  z  towarzyszącą  zielenią),  a  także  układ 
ruralistyczny łańcuchówki.  Ze względu na wiek zabudowy (większość budynków zrealizowano 
przed 1945 rokiem) weryfikacji wymaga  lista budynków objętych i proponowanych do objęcia 
ochroną konserwatorską. 
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W późniejszych  czasach  obudowano drogę  biegnącą  po zachodnim skaju  doliny cieku  wodnego, 
częściowo zabudowano też jego dolinę (co należy uznać za błąd przestrzenny, ze względu na utratę 
jego funkcji ekologicznej), a wieś rozwijała się także w kierunku północnym i południowym, tworząc 
ciąg zabudowy długości około 2,5 km. Od początku tego stulecia zabudowę sytuowano po  zachodniej 
stronie układu łańcuchowego, wzbogacając ją o zespół zabudowy robotniczej, położonej w rejonie 
bazy sprzętowej  KR. Jest  to jeden z dwóch istniejących w gminie zespołów zabudowy tego typu, 
rzadko spotykany na obszarze o funkcji rolniczej.  Proponuje się ochronę tego zespołu poprzez 
wprowadzenie STREFY OCHRONY JEDNOLITYCH CECH  ZABUDOWY.  

D. ZAŁOŻENIE RURALISTYCZNE – FOLWARK                              
Na obszarze gminy dwie wsie powstały jako folwark :  Słoków i  Olszynka.

SŁOKÓW –  to  najmniejsza  wieś  gminy  wzmiankowana   pierwszy  raz  w  1379  roku  pod  nazwą 
SLOKOWICZ  (SŁAWKOWICE),  pochodząca  od  nazwy  osobowej  „Sławek”  (z  1224  roku).  W 
młodszych  dokumentach historycznych  występuje  pod nazwą  SLAWKOWICZ (1416r.),   SLOKÓW 
(1485r.), SCHLOGWITZ i SCHLAGENHOF. Układ i funkcja dzisiejszej zabudowy wskazuje na to, 
że  genetycznym  (pierwotnym)  układem  przestrzennym  był  folwark, który  w  dokumentach 
historycznych   wzmiankowany  jest  późno,  bo  około  XVI  wieku  (prawdopodobnie  istniał  znacznie 
wcześniej). Dopiero w późniejszych czasach  zabudowa pałacowo - folwarczna, lokowana obecnie w 
północnej  części  siedliska  wiejskiego,  „obrosła”  od  południa  zabudową  rolno-robotniczą,  stąd 
generalnie brak jest na parcelach zagrodowych obszernych zabudowań gospodarczych. Wieś kmieca, 
licząca pierwotnie  mniej  niż 20 rodzin  chłopskich,  powstała  samorzutnie.  Jej  genetyczne  siedlisko 
zaliczane  jest do układów ulicowych.   Jest to jedna z dwóch w gminie (Olszynka) wieś nieregularna. 
Na dalsze zmiany układu przestrzennego zasadniczy wpływ miała powolna  utrata przez wieś funkcji 
rolniczej.   Dziś  dominuje  tutaj  zabudowa  mieszkaniowa  jednorodzinna,  która  swoją  formą 
odbiega  od  form  historycznych.   Nie  mniejsze  zmiany  zaobserwować  można  w  układzie 
zabudowy folwarcznej, praktycznie nieczytelnej.  W wyniku działań wojennych   w 1945 roku został 
zniszczony barokowy pałac (dwór),  a  zachowała  się   oficyna mieszkalna,  kaplica  dworska,  część 
budynków gospodarczych  (spichlerz)  oraz   park  krajobrazowy.  Trzy  obiekty  ujęte  są  w  rejestrze 
zabytków (park  krajobrazowy,  kaplicę  oraz  spichlerz  dworski). Niewątpliwie  pozostałości  zespołu 
pałacowo-folwarcznego wraz z parkiem krajobrazowym reprezentują znaczną wartość kulturową i z 
tego  względu  zostały  ujęte  w  rejestrze  zabytków,  co  zapewnia  im  ochronę  równoznaczną  z 
ustanowieniem strefy A, ścisłej ochrony konserwatorskiej. 

OLSZYNKA – to jedna z najmłodszych wsi gminy, choć jej powstanie datuje się już na XIV wiek (1379 
rok).  W  dokumentach  historycznych  wzmiankowana  jako  OLZNA  (1379r.)  lub  jako  OLSCHINKA 
(1418r.)  i ELLSNIG (1442r.), o nazwie pochodzącej od  słowa OLSZYNA. Niewątpliwie była to wieś 
polska (słowiańska).  Podobnie jak Słoków wieś  powstała jako folwark lub też lokowana była jako 
folwark z niewielką wsią kmiecą, o pierwotnej wielkości nie przekraczającej 20 rodzin chłopskich. 
Zabudowa folwarczna zajmuje centralne miejsce we wsi  (na rozwidleniu  dróg),  a  zabudowa wsi 
kmiecej przylega do niego od północnego-wschodu. Do dziś  oba elementy struktury przestrzennej 
wsi zachowały swoją pierwotną funkcję rolniczą, a stopień ich przekształcenia jest niewielki. 
Zachował się układ zabudowy folwarcznej i wszystkie jego obiekty. Do najcenniejszych należy 
dwór i spichlerz, a także towarzyszący im park krajobrazowy.  Zachowała się także historyczna 
parcelacja siedliska kmiecego oraz w miarę jednolity (regularny) sposób jego zabudowy.  Wysoko,  na 
malowniczym  wzniesieniu usytuowany jest kościół z cmentarzem, pochodzący z  XIX w.  Te trzy 
elementy przestrzenne, wraz z towarzyszącą zielenią parkową i  przydrożną,   stanowią o wartości 
kulturowej   układu  zabudowy.  Proponuje  się  go  objąć  ochroną  na  podstawie  decyzji  samorządu 
lokalnego, poprzez ustanowienie STREFY B – ochrony konserwatorskiej.
                                
Na  przestrzeni  dziejów  wieś  rozwijała   się  wzdłuż  istniejących  dróg,  w  kierunku  zachodnim, 
północnym,  wschodnim  i  południowym.  Dominuje  tutaj  zabudowa  mieszkaniowa  jednorodzinna, 
wielorodzinna (towarzysząca dawnemu PGR- owi) oraz usługowa.  Parcelacja i sposób sytuowania 
zabudowy został dostosowany do ukształtowania terenu, a jej formy do wymogów poszczególnych 
inwestorów.  Nie przedstawia ona żadnej wartości kulturowej, a także  przestrzennej.

3.1.3.  Strefy ochrony  układów ruralistycznych  i zespołów zabudowy
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Powyższe analizy wykazały, że zakres ochrony zachowanych układów przestrzennych na obszarze 
gminy Lubrza nie jest wystarczający. Tereny o zachowanych zabytkowych układach ruralistycznych, 
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 A – ścisłej ochrony konserwatorskiej, 
– strefy B – ochrony konserwatorskiej. 

Celem  ustalenia  prawem  miejscowym  ww.  stref  ochrony  konserwatorskiej  jest  wprowadzenie 
nakazów,  zakazów  i  ograniczeń  w  zagospodarowaniu  terenów  i  użytkowaniu  obiektów, 
gwarantujących  utrzymanie  charakterystycznych  cech  struktury  i  kompozycji  przestrzennej  (w  tym 
szczególnie przebiegu i parametrów układu ulicznego i placów, zasad kompozycji zabudowy i zieleni, 
historycznych  linii  zabudowy)  oraz  zapewnienia  sposobu  użytkowania  i  ochrony  obiektów 
zabytkowych, stosownie do ich wartości kulturowej i rangi przestrzennej.  Postuluje się także objąć 
ochroną  zespoły o jednolitych cechach zabudowy. 

A.  STREFY OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
Ze  względu  na  zachowane  wysokie  walory  układu  ruralistycznego  z  nielicznymi  zabytkami 
nieruchomymi,  a  także  wysokie  walory  krajobrazu  kulturowego  należy  objąć  ochroną,  poprzez 
ustanowienie strefy B - ochrony konserwatorskiej zachowane, zabytkowe układy przestrzenne wsi:

 Trzebina  –  w  granicach  genetycznego  siedliska wsi  o  układzie  łańcuchowym  wraz  z 
zabytkowym parkiem krajobrazowym z pozostałościami założenia pałacowego;

 Olszynka – w granicach założenia dworsko-folwarczego z parkiem krajobrazowym i układem 
ulicowym niewielkiej wsi  kmiecej wraz z przyległą zabudową i  kościołem filialnym. 

B. STREFY  OCHRONY  JEDNOLITYCH CECH ZABUDOWY
Na  obszarze  gminy  Lubrza  proponuje  się  objąć  ochroną  układy  ruralistyczne  wsi,  wykazujących 
jednolite cechy zabudowy:

 DYTMARÓW     – o  genetycznym   układzie  wsi  ulicówki  wraz   z  niewielkim  zespołem 
zabudowy folwarcznej, 

 JASIONA  -   o  genetycznym  układzie  ulicówki,  wraz  z   sąsiednim  zespołem  zabudowy 
gospodarczej  dawnego dworu (młyna ?),

 LUBRZA – o genetycznym układzie wsi owalnicy, sytuowanej na głównej osi kompozycyjnej 
jaką jest rzeka Lubrzanka, 

 SKRZYPIEC – o genetycznym układzie wsi ulicówki  wraz z zespołem zabudowy dawnego 
młyna, 

Ze  względu  na zachowane  indywidualne i unikalne  cechy kompozycji  przestrzennej, tradycyjne 
materiały  i  rozwiązania  techniczne,   ochronie  proponuje  się   podać   następujące  ZESPOŁY 
ZABUDOWY, posiadające jednolite cechy zabudowy: 

 NOWY BROWINIEC   -  pozostałości zespołu folwarcznego, 
 PRĘŻYNKA-DOBROSZEWICE  – zespół  zabudowy  folwarcznej  wraz  z  towarzyszącą 

zabudową robotniczą,  
 TRZEBINA – zespół zabudowy robotniczej.

ZESPOŁY  O  JEDNOLITYCH  CECHACH   ZABUDOWY,  predysponowane  są  do   uznania  w 
przyszłości  za  zabytkowe. 

4. OCHRONA KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

4.1. OCHRONA KRAJOBRAZU PRZYRODNICZEGO I 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.   Obszary objęte prawną ochroną krajobrazu przyrodniczego zostały omówione  w 
rozdziale „Stan środowiska oraz wymogi ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu przyrodniczego”, 
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toteż w niniejszym rozdziale analizie poddano krajobraz kulturowy - osadniczy. Jedyną prawną formą 
ochrony krajobrazu przyrodniczo jest ustanowiony:

 Park Krajobrazowy GÓRY OPAWSKIE wraz z jego otuliną.

Krajobraz  osadniczy  w  gminie  objęty  jest  ochroną  tylko  na  obszarze  wsi  Trzebina.  Ochronę 
wprowadza miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi poprzez  ustanowienie strefę K - 
ochrony krajobrazu kulturowego dla:

 obszaru  o  wartościach  zabytkowych  i  krajobrazowych  tzn.  historycznego  założenia 
ruralistycznego obejmującego genetyczne założenie wsi łańcuchówki z późniejszą zabudową 
wsi owalnicy. 

W planie województwa opolskiego wschodnia część  obszaru gminy, obejmująca grunty wsi  Nowy 
Browiniec,  położona jest w granicach projektowanej ochrony  zabytkowego krajobrazu osadniczego 
OSOBŁOGI „DÓBR OPPERSDORFÓW”, a południowo-zachodnia obejmująca grunty wsi  Trzebina, 
Krzyżkowice,  Dytmarów,  Skrzypiec  i  Jasiona,  znajduje  się  w  granicach  ochrony  zabytkowego 
krajobrazu  osadniczego  PŁASKOWYŻU  GŁUBCZYCKIEGO.  Oba  typy  krajobrazu  kulturowego, 
charakterystycznego dla terenów otwartych i osadniczych,  mają znaczenie regionalne. 

Analiza walorów kulturowych wsi Nowy Browiniec wykazała, że liczba zabytków nieruchomych jest  na 
jej terenie jest nieznaczna, a zachowany układ przestrzenny jej zabudowy nie  posiada większych 
walorów kulturowych.  Z  wyjątkiem  rejonu  zespołu  folwarcznego  wieś  nie  cechuje  się  większymi 
walorami   krajobrazowymi.  Włączenie  jej  terenów  zabudowanych  w  granice  strefy  ochrony 
zabytkowego  krajobrazu  osadniczego  OSOBŁOGI  „DÓBR  OPPERSDORFÓW”,  a  także  jego 
ustanowienie,  uznaje się za nieuzasadnione. 
 
Z kolei analiza południowej części obszaru gminy wykazała, że posiada on znaczne walory kulturowe i 
krajobrazowe.  Obszar  gminy  Lubrza  charakteryzuje  się  bowiem  większą  wartością  krajobrazu 
przyrodniczego i osadniczego w południowej  jego części (obejmującej rejon Gór Opawskich), niż w 
części  północnej.   Krajobraz   południowej  części  gminy  charakteryzuje  się   harmonią  otoczenia 
przyrodniczego  z  układami  przestrzennymi  zabudowy  wiejskiej.  Najcenniejszymi  elementami 
krajobrazu przyrodniczego  są wąskie doliny rzeczne Potoku Trzebinieckiego i rzeki Prudnik, głęboko 
wcięte w  podłoże (proponowane do ochrony w formie obszaru chronionego krajobrazu i zespołów 
przyrodniczo-krajobrazowych).  Wzdłuż  dolin  rzecznych  usytuowane  są,  schowane  między 
wzniesieniami,  uporządkowane  układy  ruralistyczne,  o  znacznych  wartościach  kulturowych  i 
niewątpliwych  walorach  krajobrazowych.  Typowe  jest  unikanie  wychodzenia  z  zabudową  na 
wysoczyzny.  Negatywnym zjawiskiem obserwowanym od kilkudziesięciu lat jest stopniowe usuwanie 
pojedynczych  drzew  lub  też  całych  ich  szpalerów  w  dolinach  rzecznych  oraz  na 
wielkopowierzchniowych terenach rolnych na wysoczyźnie (w tym także wzdłuż dróg), co powoduje 
utratę  jednej  z  najbardziej  swoistych  cech  krajobrazu  tej  części  Opolszczyzny.   W  planie 
zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego  część tego obszaru, obejmująca   grunty 
wsi  Trzebina  i  Park  Krajobrazowy  GÓRY  OPAWSKIE,   proponowana  jest  do  objęcia  ochroną 
krajobrazu  w formie ustanowienia PARKU KULTUROWEGO. 

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; 
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– 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.) 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. 

Krajobraz kulturowy (przyrodniczy i osadniczy) południowej części obszaru gminy należy niewątpliwie 
poddać dodatkowej ochronie poprzez wprowadzenie:

 oprócz  ustanowionego  Parku  Krajobrazowego  GÓRY  OPAWSKIE  i  jego  otuliny, 
proponowanych w niniejszym studium form ochrony krajobrazu  przyrodniczego  tzn. poprzez 
ustanowienie  obszaru  chronionego  krajobrazu  doliny  PRUDNIKA  oraz  projektowanych 
zespołów przyrodniczo-krajobrazowych doliny PRUDNIKA I i PRUDNIKA II;  

 ochrony krajobrazu kulturowego terenów zabudowanych, poprzez zachowanie ustanowionej 
planem  miejscowym  strefy  K  –  ochrony  krajobrazu  kulturowego  wsi  TRZEBINA  oraz 
ustanowienie  strefy  K  -  ochrony  krajobrazu  kulturowego  wsi  DYTMARÓW, SKRZYPIEC i 
JASIONA, ewentualnie KRZYŻKOWICE. 

Ze  względu  na istniejące, udokumentowane niniejszym opracowaniem  wartości kulturowe obszaru 
gminy Lubrza,  zachowane w dobrym stanie układy przestrzenne o jednolitych cechach zabudowy, 
ochronę krajobrazu kulturowego  postuluje się zapewnić w granicach ustanowionych  stref :
 strefy  B - ochrony konserwatorskiej,
• strefy ochrony jednolitych cech zabudowy. 
W granicach ww. stref ustala się obowiązek utrzymania cech krajobrazu kulturowego, dla zachowania 
wartości  estetycznych,  a także obowiązek kontynuacji  tradycji  miejsca zarówno w zakresie układu 
przestrzennego,  obiektów architektonicznych i zieleni.

4.2. OCHRONA EKSPOZYCJI 

Ochrona ekspozycji  obejmuje ochronę  dalekiego i bliskiego widoku (panoramy) oraz ochronę tzw. 
ciągu i punktu widokowego, czyli miejsc z których zapewnione jest  oglądanie widoku eksponowanego 
(panoramy). 

Na obszarze  gminy Lubrza za cenny,  a tym samym proponowany do ochrony,  uznaje się  widok 
eksponowany na panoramę:
 Gór Opawskich; 
 Slozskich Pavlovic i dolinę Prudnika na terenie  Czech; 
 zabytkowych  zespołów  zabudowy  wsi  Trzebina,  Dytmarów,  Skrzypiec  i  Jasiona, 

wkomponowanych w interesujący krajobraz przyrodniczy. 

Na obszarze gminy Lubrza ustanowiono, poprzez ustalenia planu miejscowego:
 strefę E - obszaru ekspozycji, dla zachowania ekspozycji krajobrazu kulturowego wsi Trzebina. 

Na obszarze gminy Góry Opawskie eksponowane są głównie z  ciągu dróg krajowych DK 40 i DK 41, 
drogi  wojewódzkiej  DW  414  oraz  drogi  powiatowej  DP  1614  O  relacji  Prężynka  -  Prudnik. 
Ukształtowanie  terenu oraz zagospodarowanie pasa przyległego do dróg  wpływa na ograniczone 
możliwości  pełnej ekspozycji Gór Opawskich na niewielkich fragmentach ww. dróg. 

Za cenny ciąg widokowy (lub punkt widokowy) zapewniający ekspozycję GÓR OPAWKISCH,  uznaje 
się:   
 odcinek drogi krajowej DK 40 relacji Laskowice – Lubrza – Prudnik; 
 odcinek drogi krajowej DK 41 relacji Prudnik – Trzebina; 
 odcinek drogi wojewódzkiej DW 414 relacji Dobroszewice – Lubrza; 
 odcinek drogi  powiatowej DP 1614 O  relacji Prężynka – Prudnik.
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Z kolei  cenny dla ekspozycji Slozskich Pavlovic i doliny Prudnika na terenie  Czech oraz zabytkowych 
zespołów zabudowy wsi Trzebina, Dytmarów, Skrzypiec i Jasiona, uznaje się: 
 odcinek drogi krajowej DK 40 relacji Laskowice – Lubrza – Prudnik;
 odcinek i punkt widokowy drogi powiatowej DP 1253 O relacji Dytmarów - Stacja – Dytmarów; 
 punkt widokowy na skrzyżowaniu  dróg powiatowych DP 1250 O relacji Skrzypiec – Trzebina i DP 

1615 O relacji Prudnik – Dytmarów, zapewniający widok na zespół  zabudowy folwarcznej we wsi 
SKRZYPIEC oraz szeroką dolinę rzeki  PRUDNIK.

  
Punkty  i  ciągi  widokowe ekspozycji  bliskiego  i  dalekiego  eksponowanego  widoku oraz  tereny 
chronione  przed  lokalizacją  wysokościowych  obiektów  budowlanych  (anten  bazowych  telefonii 
komórkowej,  elektrowni  wiatrowych,  napowietrznych liniowych elementów infrastruktury technicznej 
itp.), zostały określone na rysunku  „Kierunki zagospodarowania przestrzennego”. 
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CZĘŚĆ II
KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

GMINY LUBRZA
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ROZDZIAŁ  5

KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO  

I ZASADY POLITYKI PRZESTRZENNEJ
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1. STRATEGICZNE CELE ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO GMINY 
I CELE POLITYKI PRZESTRZENNEJ

Za „Strategią ekorozwoju gminy Lubrza” oraz   „Programem gospodarczym gminy Lubrza”, przyjmuje 
się,  że  polityka  przestrzenna  prowadzona  na  jej  obszarze  ma  za  zadanie  realizację  głównego 
priorytetu rozwoju społeczno-gospodarczego:

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO BYTOWE MIESZKAŃCÓW

Tak ustalony główny  priorytet rozwoju ma prowadzić do osiągnięcia głównego celu rozwoju gminy, 
sformułowanego w postaci wizji rozwoju:

CZYSTA, ROLNICZA, ZASOBNA, NOWOCZESNA I WIELOPOKOLENIOWA GMINA

Przyjęto,  że  osiągnięcie  ww.  nadrzędnego  priorytetu  rozwoju  społeczno-gospodarczego  powinno 
nastąpić  poprzez  realizację  wyznaczonych  trzech  celów  strategicznych  oraz  ustalonych  celów 
operacyjnych:  

I.   ŁAD ŚRODOWISKOWY  (EKOLOGICZNY)
 czyste wody powierzchniowe i gruntowe, 
 bezpieczeństwo powodziowe,
 krajobraz o wysokich walorach,
 poziom hałasu w odpowiednich normach, 
 niezdegradowane gleby,
 zmniejszona ilość odpadów komunalnych, 
 czyste powietrze, 
 duża bioróżnorodność. 

II.  ŁAD SPOŁECZNY:
 wyższy poziom świadomości obywatelskiej i ekologicznej, 
 odpowiedni do potrzeb poziom usług medycznych,
 niski wskaźnik bezrobocia, 
 mały wskaźnik emigracji młodzieży ze wsi,
 podnoszenie  standardu  wyposażenia  obszaru  gminy  w  usługi  publiczne  oraz  poprawa 

standardów ich funkcjonowania.

III. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GOSPODARCZY:
 prawidłowo funkcjonujący lokalny rynek produktów rolnych,  
 poprawa powiązań i standardów funkcjonowania dróg publicznych,
 zapewnienie sprawności funkcjonowania istniejącej sieci wodociągowej,
 ochrona powietrza i poszanowanie energii,
 rozwój kontaktów indywidualnych oraz współpracy transgranicznej.

Realizacja celów strategicznych i operacyjnych powinna w zasadniczy sposób podnieść atrakcyjność 
gminy Lubrza dla mieszkańców i osób z zewnątrz oraz przyczynić się do poprawy wizerunku gminy w 
świadomości  społecznej.   Realizacja  tych  celów   wzajemnie  się  warunkuje  i  łącznie  powinna 
prowadzić do podniesienia jakości życia na obszarze gminy Lubrza. 

Przyjmuje  się,  że  u  podstaw realizacji  celu  nadrzędnego,  przyjętego  w  „Strategii   rozwoju 
gminy Lubrza” 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. 

Oznacza  to  przyjęcie  takiego  modelu  rozwoju,  w  którym  nastąpi  integracja  działań  politycznych, 
gospodarczych,  społecznych  i  przestrzennych,  w  celu  zaspokojenia  teraźniejszych  potrzeb  bez 
poświęcania zdolności przyszłych pokoleń do zaspokojenia ich potrzeb. Rozwój ten musi być  trwały i 
samopodtrzymujący się tzn.  gwarantujący:
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– utrzymywanie właściwych proporcji pomiędzy potrzebami rozwojowymi, a potrzebą ochrony 
środowiska  (przyrodniczego i kulturowego) oraz  jego zasobów; 

– stwarzanie rezerw i bodźców do dalszego rozwoju. 

Rozwój ten będzie prowadzony:
 w harmonii z przyrodą tak, aby nie spowodował w niej nieodwracalnych zmian, lub też będzie 

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  wynikającej 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  Lubrza,  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 LUBRZA: 

1. POPRAWA STRUKTURY FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ I ŁADU PRZESTRZENNEGO 
ORAZ  ZAPEWNIENIE OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA  WALORÓW ŚRODOWISKA 
PRZYRODNICZEGO I KULTUROWEGO 

2. KSZTAŁTOWANIE WARUNKÓW DLA POŻĄDANEJ PRZEZ MIESZKAŃCÓW  JAKOŚCI 
ŻYCIA 

3. KREOWANIE  ATRAKCYJNYCH I ZRÓŻNICOWANYCH MOŻLIWOŚCI DLA 
WIELOFUNKCYJNEGO  ROZWOJU GOSPODARCZEGO GMINY,  ZRÓWNOWAŻONEGO 
EKOLOGICZNIE

Opracowanie własne – M.O.

PIERWSZY  CEL  polityki  przestrzennej  wiąże  się  z  potrzebą  zharmonizowania  rozwoju 
funkcjonalno-przestrzennego z walorami i zasobami środowiska przyrodniczego i 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 w sposób uwzględniający ochronę i kreowanie ładu funkcjonalno-

przestrzennego, 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, ochronę i odnowę środowiska przyrodniczego -  jako niezbędnego 
warunku harmonijnego rozwoju terenów osadniczych;  

– ochronę  i  rewaloryzację  historycznej  struktury  przestrzennej,  zabytkowych  układów 
ruralistycznych  oraz obiektów kultury materialnej,  jako elementu tożsamości i wizerunku gminy 
oraz niezbędnego warunku  rozwoju  ponadlokalnych  funkcji  turystyczno-rekreacyjnych.

DRUGI  CEL  polityki  przestrzennej  obejmuje  doprowadzenie,  na  obszarze  gminy,  do 
powstawania różnorodnych i atrakcyjnych ofert  zamieszkania i usług. Celem jest tworzenie 
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atrakcyjnych  i  zróżnicowanych  możliwości  życia  na  wysokim  poziomie,  zaspokajającym 
indywidualne potrzeby mieszkańców poprzez:
– kreowanie różnorodnych form zamieszkiwania na obszarze gminy, w kompletnych  (całościowych) 

zespołach  urbanistycznych i ruralistycznych o jednorodnej, skończonej kompozycji przestrzennej, 
wkomponowanych  w  otoczenie  przyrodnicze  i  krajobraz,  przy  zapewnieniu  współczesnych 
standardów wyposażenia w systemy infrastrukturalne oraz tereny zieleni ogólnodostępnej;  

– zapewnienie terenom osadniczym wysokiego standardu wyposażenia w systemy komunikacyjne i 
infrastrukturalne  oraz   poprawę  cywilizacyjnych  warunków  życia,  pracy  i  wypoczynku 
mieszkańców; 

– podniesienie sprawności i jakości powiązań komunikacyjnych z powiatowym i gminnym ośrodkiem 
usługowym,  zapewniających  poprawę  cywilizacyjnych  standardów życia  mieszkańców poprzez 
zwiększenie dostępu do usług, w tym także do oświaty, nauki i  kultury; 

– odnowę systemu  ekologicznego,  jako warunku zapewnienia higieny życia mieszkańców oraz 
rozwoju rekreacji i wypoczynku;  

– eliminację  zagrożeń środowiska, w tym szczególnie w środowisku zamieszkania.

TRZECI  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 jej obszarze atrakcyjnych i zróżnicowanych możliwości dla rozwoju  różnorodnych 

form działalności gospodarczej,  w tym  szczególnie rolnictwa, turystyki  i  wypoczynku,  obsługi 
ruchu  turystycznego  i  komunikacyjnego,  handlu  detalicznego  i  hurtowego  oraz  nieuciążliwej 
produkcji i  przetwórstwa rolno-spożywczego; 

– 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  oraz  kwalifikowanych  form 
wypoczynku, rekreacji i turystyki; 

– poprawa  standardów  wyposażenia  gminy  w  systemy  komunikacyjne  i  infrastrukturalne, 
zapewniające sprawne funkcjonowanie układów i korzystne  warunki dla prowadzenia rozmaitych 
form działalności gospodarczej. 

Spełnienie wszystkich trzech celów polityki przestrzennej wzajemnie się warunkuje, a łącznie 
prowadzi do zapewnienia i podniesienia warunków życia w gminie (zdrowia i bezpieczeństwa 
bytowego  mieszkańców)  oraz  poprawy  jej  wizerunku  (gmina  czysta,  rolnicza,  zasobna, 
nowoczesna  i  wielopokoleniowa).  Przyjęte  cele  strategiczne  zrównoważonego  rozwoju  gminy 
Lubrza   będą  realizowane  zgodnie  z  ustalonymi  kierunkami  rozwoju  gminy   i  przyjętą  strukturą 
funkcjonalno-przestrzenną,  z  uwzględnieniem   zasobów,  walorów  i  ochrony  środowiska 
przyrodniczego i kulturowego. 

2. PODSTAWOWE ZASADY REALIZACJI USTALEŃ STUDIUM 

Ustala się następujące zasady realizacji polityki przestrzennej na obszarze gminy Lubrza:

 Ilekroć używa się słowa :
 NALEŻY, NALEŻY ZAPEWNIĆ, NALEŻY CHRONIĆ, NALEŻY WYŁĄCZYĆ,  UZNAJE SIĘ, 

NAKAZUJE SIĘ, ZAKAZUJE SIĘ  –  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  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 
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pożądanej struktury funkcjonalno-przestrzennej lub pożądanego  sposobu zagospodarowania 
terenu. 

  
 Przy formułowaniu ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego należy :

 utrzymać  podstawowe  klasy  przeznaczenia  obszaru  i  dominujące  elementy  struktury 
przestrzennej  obszarów  systemu  ekologicznego  gminy  (ESOCh),   z  uwzględnieniem 
ustalonych kierunków polityki  przestrzennej i  form ochrony, wprowadzonych w ustaleniach 
strefowych; 

 utrzymać  jako dominujące podstawowe klasy przeznaczenia obszaru i dominujące elementy 
struktury  przestrzennej  zespołów  wspomagających  system  ekologiczny  (ESOCh),  z 
uwzględnieniem ustalonych kierunków polityki przestrzennej i form ochrony wprowadzonych 
w ustaleniach strefowych; 

 utrzymać  podstawowe  klasy  przeznaczenia  obszarów  funkcjonalno-przestrzennych 
osadniczych  oraz  dominujące  elementy  ich  struktury  przestrzennej,  z   uwzględnieniem 
ustalonych kierunków polityki przestrzennej oraz form ochrony wprowadzonych w ustaleniach 
strefowych; 

 utrzymać zwartą zabudowę wsi w granicach obszaru urbanizacji  (dopuszczalnej zabudowy 
obszarów  osadniczych),  wskazanych  na  rysunku  „Kierunki  zagospodarowania 
przestrzennego”; 

 w granicach obszaru urbanizacji:
– tereny przeznaczone pod nową zabudowę należy wyznaczać w dostosowaniu do 

rzeczywistych  potrzeb,  popartych  analizą  wielkości  ruchu  budowlanego  i 
możliwej  skali rozwoju  w perspektywie nie większej niż 10 lat (preferowane 5 lat); 

– dla  terenów  nie  wskazanych  pod  rozwój  zabudowy,  stanowiących  obszary 
wspomagające system ekologiczny (R1 i  R2)  klasy przeznaczenia ustalać jako 
kontynuację  klas  przeznaczenia  przyjętych  dla  sąsiednich  zespołów 
urbanistycznych. 

 W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego :
 dopuszcza  się  wewnętrzne  i  zewnętrzne   korygowanie  przebiegu  granic  obszarów 

funkcjonalno-przestrzennych,  wyznaczonych  w  niniejszym  studium  orientacyjnie,  w  celu 
dostosowania do rzeczywistego zagospodarowania terenów oraz podziałów geodezyjnych, w 
stopniu nie naruszającym przyjętych celów i kierunków polityki przestrzennej; 

 należy  jednoznacznie  określić  przeznaczenie   terenów  położonych  w granicach  obszaru 
funkcjonalno-przestrzennego, stosownie do  ich rangi przestrzennej i znaczenia społecznego, 
przypisując  im  odpowiednio  wybrany  rodzaj   przeznaczenia  z   klas   przeznaczenia 
ustalonych w studium dla obszaru funkcjonalno-przestrzennego. 

 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 funkcjonalno-przestrzennego; 
 forma  obiektów  budowlanych  zostanie  bezwzględnie  podporządkowana  formom 

architektoniczno-przestrzennym istniejącym i dopuszczonym w zespole funkcjonalno-
przestrzennym; 

 wprowadzone inne przeznaczenie terenu nie będzie   oddziaływać na zespół funkcjonalno-
przestrzenny 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.

 Przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  dla obszarów 
wskazanych pod rozwój zabudowy (planowanych),  położonych w  granicach obszaru urbanizacji 
zaleca się: 
 ograniczanie  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 
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rzeczywistych potrzeb;
 ustalenie zasad etapowania realizacji planu miejscowego; 
 tworzenie  rezerw  terenów,  w  granicach  wyznaczonych  terenów  rozwojowych,  na  które 

miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego będą sporządzane w następnych fazach 
planowania  przestrzennego,  w celu  dostosowania  wielkości  terenów przeznaczonych  pod 
rozwój zabudowy 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. 

3.  KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY

Kierunki  zagospodarowania  przestrzennego,  określające  długofalowy  proces  rozwoju  struktury 
funkcjonalno – przestrzennej gminy Lubrza, wyznaczone zostały przez cele rozwoju gminy oraz przez 
szanse i ograniczenia, wynikające ze stanu  istniejącego zagospodarowania (uwarunkowań rozwoju). 
Kierunki  zagospodarowania  zostały  dostosowane  do  zasad  funkcjonowania  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. 

3.1. STRATEGICZNE KIERUNKI ROZWOJU FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNEGO 
       OBSZARU GMINY LUBRZA – SYNTEZA USTALEŃ STUDIUM

Realizując cel, jakim jest kształtowanie warunków dla pożądanej przez mieszkańców  jakości życia(cel 
II) należy dążyć do rozwoju mieszkalnictwa przy dostosowaniu stopnia i form rozwoju do warunków i 
wymogów ochrony i kształtowania  środowiska przyrodniczego, krajobrazu i walorów kulturowych oraz 
przy  zapewnieniu  sukcesywnego  wyposażenia  infrastrukturalnego,  podnoszącego  cywilizacyjne 
standardy zamieszkiwania. 

1) MIESZKALNICTWO  –  należy  dążyć  do  rozwoju  mieszkalnictwa  na  obszarze  gminy, 
zaspokajającego  potrzeby  mieszkańców gminy  oraz  ludności  sąsiedniego  miasta  Prudnik,  we 
wsiach centralnej części  obszaru gminy,  z preferencją  koncentracji  zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej  we wsi:
 wsi LUBRZA – o największym potencjale demograficznym i największej presji ludności gminy 

Prudnik  do  zamieszkania,  posiadającej  dobre  powiązania  komunikacyjne  z  sąsiednim 
miastem powiatowym, najlepszy poziom wyposażenia w usługi  oraz największe szanse do 
pełnego wyposażenia infrastrukturalnego (woda, kanalizacja, gaz, ciepło);  

 TRZEBINA,  DYTMARÓW  -  SKRZYPIEC, zapewniających  wysokie  standardy  obsługi 
mieszkańców  i  dobrą dostępność do usług, posiadających potencjalną możliwość rozwoju 
miejsc pracy poza rolnictwem oraz dobre powiązania komunikacyjne z sąsiednim  miastem 
powiatowym; 

 JASIONA  - wykazującej presję mieszkańców gminy Prudnik do  zamieszkania na jej terenie, 
posiadającej  dobre  powiązania  komunikacyjne  ze  wsią  gminną  Lubrzą  oraz  z  miastem 
powiatowym, a w konsekwencji dobrą dostępność do usług;  

 OLSZYNKA –  cechująca  się  niewielkimi  tendencjami  do  rozwoju  mieszkalnictwa  oraz 
stosunkowo dobrym wyposażeniem w usługi; 

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

 KIERUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEJ:
 Na obszarze gminy należy zabudowę mieszkaniową lokalizować w następujących formach:

– we  wsiach  wskazanych  do  koncentracji  mieszkalnictwa  (Lubrza,  Trzebina,  Dytmarów-
Skrzypiec) – koncentrować zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w formie zabudowy 
wolnostojącej,  bliźniaczej,  szeregowej  oraz w formie willi  miejskich,  a  także zabudowy 
rezydencjalnej, rozumianej jako dom jednorodzinny wolnostojący, sytuowany na działce o 
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znacznej wielkości,  na której  usytuowane są także budynki  i  urządzenia towarzyszące 
takie  jak  domek  gościnny,  garaże,  oranżerie,  obiekty  architektury  ogrodowej,  obiekty 
rekreacyjne i sportowe, sztuczne zbiorniki wodne i zieleń typu parkowego; 

– we wszystkich wsiach gminy – w formie zabudowy mieszkaniowej wiejskiej, rozumianej 
jako  zespół  zabudowy  zagrodowej,  położonej  w  obrębie  historycznych  układów 
ruralistycznych,  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 rzemieślnicze lub 
inne usługi,  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.); 

– zabudowę  mieszkaniową  wielorodzinną  -  w  formie  wolnostojących  kamienic  lub  willi 
miejskich; 

– zabudowę zagrodową – w historycznych zespołach zabudowy  zagrodowej, położonej w 
granicach urbanizacji; dopuszcza się przekształcanie zabudowy zagrodowej na zabudowę 
wiejską oraz różnorodne formy działalności gospodarczej.

 Należy tworzyć zespoły zabudowy mieszkaniowej starannie skomponowane i kompozycyjnie 
zamknięte,  spójne  i  czytelne,  dające  się  jednoznacznie  wyodrębnić  z  otoczenia  i  w 
świadomości  mieszkańców,  w  których  ważnym  elementem  kompozycji  będą  przestrzenie 
publiczne  (główne  ulice,  place  i  zieleń  urządzona)  oraz  obiekty  stanowiące  dominanty 
kompozycyjne. 

 Układ  funkcjonalno-przestrzenny  zespołów  zabudowy  należy  kształtować  indywidualnie,  z 
zachowaniem relacji przestrzennych i krajobrazowych z zabudową sąsiednią oraz otoczeniem 
(w  tym  szczególnie  w  określonych  w  studium  obszarach  ochrony  walorów  kulturowych  i 
krajobrazowych).

 Zespoły  zabudowy  jednorodzinnej  należy  wyposażać  w  ogólnodostępne  tereny  zieleni 
urządzonej oraz ogólnodostępne miejsca parkingowe dla samochodów osobowych.  

 Należy  eliminować  i  ograniczać  działalność  gospodarczą,  uciążliwą  dla  zabudowy 
mieszkaniowej, w tym szczególnie powodującą emisję hałasu, zapachów i zanieczyszczeń do 
atmosfery oraz zwiększającej  ruch samochodowy, a także znacząco obniżającej standardy 
zamieszkiwania i estetyki terenu.  

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

– wieś LUBRZA - stanowiąca gminny ośrodek usługowy;  
– wieś  TRZEBINA,  DYTMARÓW   i  OLSZYNKA  –  stanowiące  ośrodki  usługowe 

wspomagające gminny ośrodek usługowy, których funkcję usługową należy wzmocnić, w 
tym szczególnie należy dążyć do poprawy wyposażenia w usługi publiczne oraz  poprawy 
dostępności do nich  mieszkańców wsi, których obsługę zapewniają; 

– wsi NOWY BROWINIEC,  LASKOWICE, PRĘŻYNKA  i  JASIONA –  stanowiące wsie 
wyposażone w usługi na poziomie  podstawowym,  z rozszerzonym programem terenów 
rekreacyjno-sportowych; 

– pozostałych  wsi  gminy  -  w  usługi  na  poziomie  elementarnym,  dostosowanym   do 
występujących potrzeb i wymogów gospodarki wolnorynkowej. 

 Należy  dążyć  do  rozwoju  centrów  usługowych,  zapewniających  obsługę  ruchu 
komunikacyjnego i turystycznego :
– w rejonie skrzyżowania drogi krajowej DK 40 i DK 41 z drogą wojewódzką DW 414, 
– w rejonie skrzyżowania drogi krajowej DK 40 z drogą wojewódzką DW 417. 

 KIERUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEJ:
 Należy zapewnić wzmocnienie roli:

– wielofunkcyjnego   gminnego  ośrodka   wsi  LUBRZA  (U2),  poprzez  kompleksowe 
wyposażenie w urządzenia obsługi ludności w zakresie usług publicznych (administracji, 
oświaty,  kultury,  sportu  i  rekreacji)   oraz komercyjnych (handlu,  gastronomii,   obsługi 
ruchu turystycznego i komunikacji); 

– uzupełniających ośrodków usługowych  wsi  OLSZYNKA, TRZEBINA i DYTMARÓW (U2), 
poprzez  pełne, podstawowe wyposażenie w usługi dla ludności i rolnictwa.

 Należy zapewnić rozwój współczesnych centrów usługowych (U3), zapewniających obsługę 
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mieszkańców   gminy  oraz  ludności  miasta  Prudnik,  a  także  ruchu  komunikacyjnego  i 
turystycznego, w tym szczególnie poprzez lokalizację Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP I) 
oraz usług gastronomii i rozrywki, a także handlu detalicznego.   

 Należy  formę obiektów handlu  detalicznego  dostosować do form przestrzennych  zespołu 
zabudowy, w tym szczególnie: 

– na  terenach  o  wysokich  walorach  kulturowych  preferować  małe  obiekty  handlowe   o 
powierzchni  sprzedaży  do  200m2 i  kubaturze  nie  przekraczającej  1000m3,  w  formach 
dostosowanych do historycznych zespołów zabudowy; 

– obiekty  handlowe  w formie  supermarketu  oraz  hale   targowe  sytuować  wyłącznie   w 
zespołach aktywności gospodarczej (P1);

– wielkopowierzchniowe  obiekty  handlowe  w  formie  hipermarketu  (o  pow.  sprzedaży 
większej  niż   2000m2)  sytuować  wyłącznie  w  zespołach  koncentracji  usług  (U3), 
współczesnych, wskazanych na rysunku „Kierunki zagospodarowania przestrzennego”.

 Rozwój  USŁUG GASTRONOMII I ROZRYWKI uznaje się za istotny dla wzmocnienia rangi 
gminy jako obszaru turystycznego. Za tereny preferowane do lokalizacji usług gastronomii i 
rozrywki uznaje się:
– ciąg drogi wojewódzkiej DW 414, w tym szczególnie w obrębie terenów zabudowanych 

wsi Lubrza oraz w rejonie skrzyżowania z drogą krajową DK 40-41; 
– rejon skrzyżowania drogi krajowej DK 40 z drogą wojewódzka DW 417; 
– rejon przejścia granicznego w Trzebini, w tym szczególnie tereny położone w ciągu drogi 

krajowej DK 41;
– tereny zabudowane wsi o planowanej  funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej; 
– tereny położone w rejonie planowanych zbiorników retencyjnych  o funkcji  rekreacyjno-

wypoczynkowej. 
 Należy  wzmocnić  wyposażenie  gminy  w  USŁUGI  GASTRONOMII,  a  także  dążyć  do 

kreowania:
– różnorodnej struktury branżowej lokali gastronomicznych;  
– lokalizacji  zapewniającej  obsługę  mieszkańców  wsi,  ruchu  komunikacyjnego  i 

turystycznego oraz rekreacji i wypoczynku na obszarze gminy.  
 Należy dążyć do rozwoju na obszarze gminy USŁUG ROZRYWKI, takich jak  dyskoteka, sale 

taneczne, kluby,  kasyna, salony gier,  sale bilardowe, kręgielnie, kawiarnie internetowe itp., 
zapewniających:

– różnorodne, alternatywne formy  spędzenia wolnego czasu przez mieszkańców gminy;
– podniesienie atrakcyjności gminy dla turystów  z terenu Polski jak i Czech; 
– poprawę standardów obsługi turystów i wypoczywających na obszarze gminy.   

 Należy  dążyć  do  adaptacji  obiektów  ujętych  w  rejestrze  zabytków  na  potrzeby  kultury, 
edukacji, gastronomii i rozrywki oraz zamieszkania zbiorowego.

 Należy wspierać  przystosowanie dla potrzeb gastronomii i rozrywki:
– obiektów  poprodukcyjnych,  magazynowych  i  innych  budynków  o  wysokich  walorach 

kulturowych;
– budynków  zabytkowych, w tym szczególnie budynków wpisanych do rejestru zabytków. 

 Należy dążyć do wzmocnienia i rozwoju różnorodnych form  USŁUG KULTURY oraz jakości 
otoczenia  wydarzeń  kulturalnych,  a  także  do  wykorzystania  walorów  kulturowych  i 
kompozycyjnych  przestrzeni  wsi   dla  rozwoju  usług kultury,  w tym szczególnie  obiektów 
wpisanych do rejestru zabytków oraz obszarów  objętych ochroną konserwatorską. Postuluje 
się :
– łączenie  usług  kultury  z   innymi  klasami  przeznaczenia  terenu  takimi  jak  edukacja, 

gastronomia i rozrywka, sport i rekreacja,  turystyka i jej obsługa oraz parki i inne formy 
zieleni urządzonej;    

– wyeksponowanie  obiektów  dziedzictwa  kulturowego  i  ich  otoczenia,  istotnych   dla 
utrzymania i podniesienia rangi wsi usługowych jako ośrodków kulturalnych. 

 Uznaje się rozwój USŁUG EDUKACJI  za istotny dla  wzrostu  poziomu życia mieszkańców. 
Należy dążyć do doskonalenia sieci placówek wychowania przedszkolnego i oświaty, w tym 
szczególnie:

– należy  wspierać  równomierne   wyposażenie  obszaru  gminy  w  obiekty  przedszkoli, 
związanych ze wsiami o funkcji  mieszkaniowej, oraz równomierny dostęp mieszkańców 
do tego typu placówek;

– należy dążyć  do dostosowania sieci placówek przedszkolnych do gęstości  zaludnienia 
oraz  występujących  potrzeb,  w  tym  także  poprzez  wspieranie  rozwoju  usług 

__________________________________________________________________________________________
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza

Autor : mgr inż. arch. Maria Oleszczuk

115



przedszkolnych  prowadzonych  przez  podmioty  gospodarcze  działające  na  własny 
rachunek, także w formach kilkugodzinnej opieki nad dziećmi w ciągu dnia; 

– postuluje  się  aby  istniejące  obiekty  edukacji  poziomu  podstawowego  (szkoły 
podstawowe i gimnazjalne) wykorzystać do celów  sportu i rekreacji oraz kultury, jako 
ogólnodostępne centra kulturalno-oświatowo-sportowe. 

 Należy wspierać  doskonalenie i rozwój  USŁUG OPIEKI ZDROWOTNEJ I SOCJALNEJ na 
obszarze gminy, w miarę występujących potrzeb i możliwości, w tym także należy dążyć do 
lokalizacji  usług  rehabilitacyjnych  w  powiązaniu  z  obiektami  i  zespołami  sportowo-
rekreacyjnymi.

 TURYSTYKĘ  I  WYPOCZYNEK  –  uznaje  się  za  jedną  z  istotniejszych  funkcji  gminy, 
umożliwiającą wielofunkcyjny rozwój  jednostek osadniczych,  mającą znaczenie  w rozwoju 
gospodarczym obszaru.  Wzmocnienie funkcji  turystyczno-rekreacyjnej  odbywać się będzie 
na  bazie  istniejących  walorów przyrodniczych,  krajobrazowych  i  kulturowych,  istniejących 
gospodarstw rolnych. Należy dążyć do  rozwoju:
– agroturystyki  –  we  wsiach  południowej  i  północnej  części  obszaru  gminy,   w  tym 

szczególnie  we  wsi  TRZEBINA,  KRZYŻKOWICE,  DYTMARÓW,  SKRZYPIEC 
PRĘŻYNKA i OLSZYNKA;

– ekoturystyki,  polegającej na rozwijaniu edukacji ekologicznej połączonej z obserwacją 
flory i dziko żyjących gatunków zwierząt i ptaków, na bazie istniejących terenów cennych 
przyrodniczo, w południowej części gminy – we wsi TRZEBINA; 

– lecznictwa  balneologicznego oraz  rekreacji  i  odnowy  organizmu  (SPA)  we  wsi 
TRZEBINA;

– turystyki  i  wypoczynku  w  granicach  otuliny  Parku  Krajobrazowego  GÓRY 
OPAWSKIE, a szczególnie  wsi TRZEBINA; 

– turystyki krajoznawczej -  na bazie walorów kulturowych, wyposażenia w usługi oraz w 
oparciu o wysokie walory estetyczne przestrzeni publicznych wsi TRZEBINA; 

– rekreacji  i wypoczynku weekendowego w formach kwalifikowanych:
o wędkarstwa i turystyki  hipicznej  - na obszarze centralnej i  południowej części 

gminy, w tym szczególnie w oparciu o istniejące i planowane zbiorniki wodne na 
gruntach  wsi  TRZEBINA,  KRZYŻKOWICE,  SKRZYPIEC  i  PRĘŻYNKA  oraz 
zbiornika Jasiona i doliny rzeki Prudnik;  

o turystyki  rowerowej  i  pieszej –  na obszarze  całej  gminy, ze  szczególnym 
uwzględnieniem  jej  części  centralnej  i  południowej,  o  wysokich  walorach 
krajobrazowych i kulturowych;

o sportów kwalifikowanych – wodnych -  na bazie istniejących i nowych zbiorników 
poeksploatacyjnych oraz planowanego  zbiornika  retencyjnego JASIONA; 

– obsługi ruchu turystycznego – wewnętrznego gminy oraz ruchu tranzytowego do GÓR 
OPAWSKICH i  przejść granicznych  z  Czechami,  w pasie  terenu do 200m położonym 
wzdłuż drogi krajowej DK 40 i DK 41,  przy czym lokalizacja  obiektów nie może naruszać 
walorów kulturowych, przyrodniczych i krajobrazowych wsi.  

 Rozwijając usługi TURYSTYKI i WYPOCZYNKU należy dążyć do : 
– zapewnienia  funkcjonowania  przejścia  granicznego KRZYŻKOWICE – RYLOVKA oraz 

DYTMARÓW – SLEZSKE PAVLOVICE  dla przygranicznego ruchu osobowego; 
– rewaloryzacji  i  rewitalizacji  zabytkowych  zespołów ruralistycznych,  objętych  strefą  B  – 

ochrony konserwatorskiej,   oraz  historycznych  zespołów zabudowy,  objętych ochroną 
jednolitych cech zabudowy; 

– wzmocnienia  wyposażenia  gminy  w  obiekty  bazy  noclegowej  oraz  żywieniowej,  przy 
zapewnieniu  różnorodnych standardów obsługi, dostosowanych do miejsca ich lokalizacji; 

– wzmocnienia wyposażenia gminy w  obiekty kwalifikowanych form sportu i  rekreacji,  w 
tym szczególnie  funkcjonujących  całorocznie;

– podniesienia  atrakcyjności  turystycznej  wsi  o  planowanej  funkcji  turystycznej  poprzez 
przywrócenie pełnych walorów estetycznych  obiektów i przestrzeni publicznych w obrębie 
stref  turystycznych (elewacje budynków, nawierzchnie ulic i placów, mała architektura, 
znaki wizualne itp.); 

– wykorzystanie  potencjalnych walorów turystycznych doliny oraz  rzeki  Prudnik,  w tym 
szczególnie  wykorzystanie  rzeki  do   spływów  kajakarskich,  urozmaicających  ofertę 
turystyczną;  

– realizację  kompleksowego  wielobranżowego  miejsca  obsługi  podróżnych  (MOP-u) 
świadczącego  usługi  całodobowo,  zlokalizowanego  w  rejonie  skrzyżowania  dróg 
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krajowych DK 40 i DK 41 z drogą wojewódzką DW 414 (MOP - obejmujący kompleks 
obiektów złożony ze stacji paliw, hotelu, motelu lub zajazdu, usług handlu i gastronomii, 
wraz  z  parkingiem dla  samochodów osobowych  i  ciężarowych,  których  zadaniem jest 
zaspokojenie podstawowych potrzeb podróżujących);

– zwiększenia różnorodności i ilości  obiektów bazy noclegowej turystyki takich jak hotele, 
motele,  gospody,  pensjonaty,  zajazdy,  schroniska  młodzieżowe  i  inne  budynki 
zakwaterowania  turystycznego,  a  także  lokalizację  w  rejonie  planowanych  zbiorników 
wodnych urządzonych terenów pod campingi, pola namiotowe, pola biwakowe itp. 

 Należy wykreować w gminie  strefę turystyczno-wypoczynkową obejmującą południową część 
jej  obszaru,  w tym szczególnie Park Krajobrazowy GÓRY OPAWSKIE i  jego otulinę,  wieś 
Trzebinę, dolinę rzeki Prudnik oraz zbiorniki poeksploatacyjne, planowany zbiornik retencyjny 
JASIONA  oraz  wieś  DYTMARÓW,  SKRZYPIEC  i  KRZYŻKOWICE.  W  obrębie  strefy 
turystycznej należy dążyć do zachowania i  ukształtowania  przebiegu tras turystycznych, w 
tym szczególnie tras turystycznych łączących atrakcje turystyczne,  poprzez: 

– wyposażenie  w obiekty gastronomii, obsługi turystyki i handlu detalicznego, 
– wyposażenie w znaki informacji turystycznej i wizualnej, a także w parkingi, 
– powiązania  z   ważnymi  węzłami  komunikacji  zbiorowej,  w  tym  szczególnie  w 

przystankami  kolejowymi i autobusowymi. 

3) ZESPOŁY ZIELENI - uznaje się za istotne dla realizacji  CELU I i CELU II rozwoju społeczno-
gospodarczego gminy,  w tym szczególnie ważne dla kreowania wysokich standardów życia jej 
mieszkańców.

 KIERUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEJ:
 Należy dążyć do lepszego wyposażenia gminy w USŁUGI SPORTU i REKREACJI, w tym 

szczególnie  w ogólnodostępne tereny i  wielofunkcyjne obiekty sportowo – rekreacyjne we 
wsi LUBRZA. 

 Należy  wspierać  powstanie   specjalistycznych  ośrodków  i  obiektów   sportowych,  w  tym 
szczególnie :
– ośrodków  sportów  wodnych  (kajakarskich  itp.)  na  bazie  rzeki  Prudnik  i  planowanego 

zbiornika retencyjnego JASIONA;
– obiektów kręgielni, sal bilardowych lub innych gier, których lokalizację należy preferować 

w ramach ośrodków usługowych i  zespołów sportowo-rekreacyjnych; 
– otwartych kąpielisk i plaż.  

 Postuluje się wysoki poziom zagospodarowania  i estetyki miejsc, w których mogą spotykać 
się  mieszkańcy  wsi  podczas  rekreacji  weekendowej  -  miejsca  takie  powinny  się 
charakteryzować wysokimi walorami krajobrazu kulturowego i dużym nasyceniem zielenią. 

 Należy zapewnić zachowanie i rozwój turystycznych tras rowerowych na obszarze gminy, w 
szczególności  zapewnić  powiązania  ścieżkami  rowerowymi  atrakcji  turystycznych  gminy  z 
terenami stanowiącymi atrakcje turystyczne w gminach ościennych oraz na obszarze Czech.

 Utrzymanie  i rozwój  ZIELENI URZĄDZONEJ uznaje się za  niezbędne dla  rozwoju  turystyki 
oraz podniesienia jakości życia na wsi. Należy:
– przeciwdziałać zagrożeniom,  dewastacji  i zmienianiu powierzchni istniejących parków i 

innych form zieleni  urządzonej,  kształtującej  strukturę przestrzenną, w tym szczególnie 
zabytkowych parków oraz skwerów i zieleńców stanowiących przestrzeń publiczną; 

– dążyć  do  rewaloryzacji  i  rewitalizacji  zespołów  kulturowych  zieleni  parkowej  oraz 
wykreowania nowych terenów zieleni parkowej w zespołach zabudowy mieszkaniowej;

– dążyć do osiągnięcia wskaźnika  ogólnodostępnych terenów zielonych (parków, skwerów, 
zieleńców)  na  obszarze  gminy  na  poziomie  nie  mniejszym  niż  20m2 na  jednego 
mieszkańca.

 Należy zabezpieczyć możliwość rozbudowy istniejących CMENTARZY. 

4) PRODUKCJA – 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  oraz  obsługi  rolnictwa)  za  ważny  element  kształtowania 
struktury  przestrzennej  obszaru  gminy.   Wskazuje  się  obszary  przeznaczone  pod  lokalizację 
drobnej  produkcji,  budownictwa,  gospodarki  magazynowo-składowej  (w  tym  szczególnie 
przechowalnictwa  rolno-spożywczego),  logistyki,  obsługi  transportu  i  komunikacji,   handlu 
hurtowego,  obsługi  rolnictwa,  rzemiosła,  intensywnej  produkcji  rolnej  (zwierzęcej/roślinnej),  a 
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także  ustala  się  zasady  lokalizacji  obiektów  produkcji  energii  i  ciepła.  Należy  dążyć  do 
ograniczenia  rozwoju  przemysłu  na  obszarze  gminy,  nie  związanego  z  podstawową   bazą 
surowcową  gminy,  którą  gwarantują  istniejące  złoża  surowców  mineralnych  oraz  rolnictwo. 
Rozwój przetwórstwa rolno – spożywczego oraz różnorodnych form działalności gospodarczych 
(drobnej wytwórczości) będzie związany ze wsią:
 LUBRZA i LASKOWICE – preferowanych do lokalizacji urządzeń obsługi rolnictwa,
 LUBRZA,   PRĘŻYNKA,  DYTMARÓW  i  OLSZYNKA  –   preferowanych  do  lokalizacji 

przetwórstwa rolno – spożywczego oraz małych zakładów wytwórczych, ze względu na  dobre 
powiązania komunikacyjne drogowe i kolejowe oraz dostępność do bazy surowcowej,  jaką 
zapewni   intensywna   produkcja  roślinna  i  zwierzęca  Płaskowyżu  Głubczyckiego,  pod 
warunkiem uregulowania gospodarki wodno-ściekowej, ochrony środowiska przyrodniczego i 
kulturowego oraz ochrony walorów krajobrazu przyrodniczo – kulturowego,

 LUBRZA i  SKRZYPIEC,  preferowane do rozwoju   przemysłu  materiałów budowlanych  na 
bazie złóż  surowców naturalnych we wsi TRZEBINA, JASIONA i SKRZYPIEC, którego rozwój 
dopuszcza się pod warunkiem ochrony stanu sanitarnego wód powierzchniowych  i gleb oraz 
uwzględnienia   możliwości   wykorzystania  zbiorników  poeksploatacyjnych   do  rekreacji  i 
wypoczynku.

 KIERUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEJ:
 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  zapewniające  odbiór  ścieków  przemysłowych  i  opadowych)  oraz 
pełnego zabezpieczenia środowiska przed skutkami prowadzonej działalności gospodarczej, 
ze szczególnym uwzględnieniem ochrony Obszaru NATRURA 2000,  Parku Krajobrazowego 
GÓRY OPAWSKIE, doliny RZEKI PRUDNIK, zlewni chronionej rzeki Prudnik oraz źródliska 
GÓRNEJ BIAŁEJ, a także stref ochrony pośredniej zewnętrznej ujęć wody. 

 NALEŻY DOPUŚCIĆ lokalizację obiektów produkcji energii i ciepła:
– elektrowni  wiatrowych  –  w  północnej  części  obszaru  gminy  Lubrza,  na  Płaskowyżu 

Głubczyckim, w zespołach produkcji energii ze źródeł odnawialnych (P3); 
– elektrowni  wodnej  –  na  rzece  Prudnik,   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  w  zespołach  aktywności 
gospodarczej (P1)  oraz zespołach rolnej produkcyjnej (P2). 

 ROLNICTWO  –  uznaje  się  za  istotne  dla  gospodarczej  kondycji  gminy.  Za  szczególnie 
chronioną dla  potrzeb rolnictwa uznaje  się  północną i  centralną część jej  obszaru,  w tym 
szczególnie grunty wsi Dytmarów, Słoków, Nowy Browiniec, Olszynka,  Prężynka, Laskowice, 
Lubrza,  Skrzypiec,  Krzyżkowice  i  Jasiona.  Za najmniej  przydatne dla  rolnictwa  uznaje  się 
grunty wsi TRZEBINA.  Należy dążyć do rozwoju rolnictwa dostosowanego do  predyspozycji 
środowiska przyrodniczego i wymogów ochrony przyrody i środowiska, z preferencją dla:
– zrównoważonej  gospodarki  rolnej  ukierunkowanej  na  intensywną  produkcję 

roślinną  oraz intensywną produkcję zwierzęcą (z preferencją dla trzody chlewnej i 
drobiu) – w środkowej i  północno – wschodniej  części  obszaru gminy (cechującej  się 
wysokimi  walorami  produkcyjnymi  gleb  oraz  znaczną  odpornością  środowiska 
przyrodniczego),   w tym szczególnie na gruntach wsi  DYTMARÓW, SŁOKÓW, NOWY 
BROWINIEC,  OLSZYNKA,  PRĘŻYNKA,  LASKOWICE,   LUBRZA,  SKRZYPIEC, 
KRZYŻKOWICE i JASIONA; 

– specjalistycznej  produkcji  roślinnej -  w  północnej  części  obszaru  gminy,  w  tym 
szczególnie  sołectwa  LUBRZA,  PRĘŻYNKA,   DYTMARÓW,  OLSZYNKA,  SŁOKÓW, 
LASKOWICE i NOWY BROWINIEC, z  preferencją dla rozwoju produkcji warzywniczej, 
ogrodniczej  i  sadowniczej,  nastawionej  na  rynek   miast  regionu   i  na  rynki  krajów 
sąsiednich oraz produkcji zdrowej żywności, uwzględniającej wysoki poziom  warunków 
agroekologicznych;

– rolnictwa ekologicznego oraz specjalistycznego (zielarstwa, pszczelarstwa itp.),  a także 
nastawionego  na  produkcję  zdrowej  żywności  –  na  obszarze położonym w granicach 
Parku  Krajobrazowego   GÓRY  OPAWSKIE  i  jego  otuliny.  Gospodarka  rolna  na  tym 
obszarze  musi  być  całkowicie  podporządkowana  funkcji  ekologicznej  oraz  unikalnym 
wartościom przyrody i krajobrazu, ochronie terenów zasilających ujęcia wód mineralnych 
(w tym szczególnie lewego brzegu POTOKU TRZEBINIECKIEGO) oraz ochronie zlewni 
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rzeki PRUDNIK; 
– zrównoważonego rozwoju rolnictwa, z preferencją  rozwoju hodowli bydła oraz gospodarki 

rybackiej  -  w  obrębie  doliny  rzeki  PRUDNIK  i  jej  dopływów.   Gospodarka  rolna  w 
granicach  tego  terenu  powinna  być  ekstensywna,  a  obsada  (pogłowie)  zwierząt 
hodowlanych  dostosowana do chłonności środowiska. 

5) EKOLOGICZNY SYSTEMU OBSZARÓW CHRONIONYCH gminy Lubrza tworzą:
 obszary węzłowe ESOCh, będące lokalnymi centrami zasilania biologicznego, mające także 

znaczenie hydrologiczne i klimatyczne, obejmujące: 
– obszary węzłowe o randze krajowej – wielkopowierzchniowe kompleksy leśne, położone 

w  południowej  części  gminy  na  zachód  i  na  wschód od  Trzebiny  w  granicach  Parku 
Krajobrazowego  Góry  Opawskie,  stanowiące  część  obszaru  węzłowego  biocentrum 
krajowej sieci ekologicznej ECONET-PL 28K Góry Opawskie oraz obszaru europejskiej 
sieci ekologicznej NATURA 2000 i systemu Corine Biotopem, o randze międzynarodowej, 
zapewniające powiązania z ekosystemami Republiki Czeskiej; 

– obszary węzłowe o randze lokalnej - drobnoprzestrzenne kompleksy leśne położone w 
północnej  części  gminy  na  wschód  i  zachód  od  drogi  Prężynka  –  Prężyna,  a  także 
drobnorzestrzenne kompleksy leśne i zadrzewieniowe na obszarze całej gminy; 

 korytarze  ekologiczne  ESOCh, zapewniające  zewnętrzne  powiązania  z 
wielkoprzestrzennym  systemem  obszarów  o  najwyższych  walorach  przyrodniczych  oraz 
otwartymi obszarami gruntów rolnych, obejmujące:
– DOLINĘ  RZEKI  PRUDNIK   -  stanowiącą  korytarz  ekologiczny  o  randze  regionalnej, 

zapewniającą powiązania z korytarzem ekologicznym Doliną Osobłogi  oraz powiązania 
polskiego i czeskiego systemu ekologicznego;

– DOLINĘ RZEKI BIAŁA – stanowiącą na obszarze gminy  korytarz ekologiczny o randze 
lokalnej; 

– doliny pozostałych  cieków wodnych tzn.  Potoku Trzebineckiego,  rzeki  Lubrzanki,  rzeki 
Młynówki  i  Potoku  Browinieckiego,  pełniące   na  obszarze  gminy  rolę  sięgaczy 
ekologicznych o randze lokalnej. 

 KIERUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEJ:
 EKOLOGICZNY  SYSTEM   OBSZARÓW  CHRONIONYCH  (ESOCh) tzn. obszarów,  na 

których  funkcja  przyrodnicza  jest  nadrzędna  w  stosunku  do  innych  funkcji  poza 
przyrodniczych  (gospodarczych),  należy  traktować  jako  nadrzędny  w  stosunku  do 
podsystemu osadniczego i przemysłowego oraz systemów infrastrukturalnych.  Należy dążyć 
aby ESOCh spełniał następujące warunki :
– składał się ze zhierarchizowanych pod względem rangi, wielkości i funkcji obszarów;
– wyróżniał się z otoczenia swoją specyfiką strukturalno-funkcjonalną;
– zachowywał  ciągłość  przestrzenną  zrealizowaną  przez  strukturalne  i  funkcjonalne 

powiązania poszczególnych elementów systemu;
– był  kompletny  tzn.  reprezentował  wszystkie  charakterystyczne  dla  obszaru  typy 

ekosystemów;
– zachowywał równowagę ekologiczną - homeostazę.

 W  celu  poprawy  warunków  funkcjonowania  przyrody  należy  dążyć do  zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania ESOCh, poprzez:
– zachowanie  komplementarnego   systemu  obszarów  chronionych  (ESOCh)  oraz  jego 

ochronę przed zainwestowaniem i niekorzystną zmianą roli klimatycznej, hydrologicznej 
oraz biologicznej węzłów, korytarzy i sięgaczy ekologicznych;

– zachowanie  zewnętrznych  powiązań  funkcjonalno-przestrzennych  ESOCh  gminy  z 
systemem ekologicznym Republiki Czeskiej; 

– zachowanie  powiązań  funkcjonalno-przestrzennych  pomiędzy  obszarami  węzłowymi 
Ekologicznego  Systemu  Obszarów  Chronionych  (ESOCh)  gminy  poprzez  utrzymanie 
powiązań korytarzami i sięgaczami ekologicznymi; 

– zachowanie  i  przywrócenie  ciągłości  funkcjonalnej  i  przestrzennej  korytarzy  i  sięgaczy 
ekologicznych ESOCh,;

– zachowanie  i  rozbudowę  węzłów  ekologicznych  a  także  wspomagających  jego 
funkcjonowanie sięgaczy ekologicznych. 

 W  celu  efektywnego  kształtowania  i  tworzenia  warunków  prawidłowego  funkcjonowania 
ESOCH należy dążyć do:
– zapewnienia  powiązań  funkcjonalno-przestrzennych  wyizolowanych  węzłów 
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ekologicznych, wspomagających ESOCh, w tym także poprzez ich powiązania z terenami 
zabudowanymi; 

– zachowania  i  tworzenia  warunków  dla  jak  najlepszego  funkcjonowania  obszarów 
tworzących system ekologiczny gminy (ESOCh), w tym szczególnie zachowania wysokiej 
bioróżnorodności  florystycznej  i  faunistycznej,  mozaikowatego  charakteru  środowiska 
przyrodniczego oraz  stabilizacji warunków w ekotonach; 

– eliminacji zagrożeń  wynikających ze zmiany stosunków wodnych oraz niedostatecznego 
stanu sanitarnego powietrza atmosferycznego, gleb, wód powierzchniowych i gruntowych 
zasilających w wodę obszary węzłowe i korytarze ekologicznych. 

 Na  terenach zabudowanych wsi należy dążyć do:
– rozbudowy obszarów systemu ekologicznego terenów zabudowanych, wraz z rozwojem 

zabudowy; 
– zachowania  istniejących  powiązań  zewnętrznych  oraz  tworzenia  nowych  powiązań 

ekologicznych z EKOLOGICZNYM SYSTEMEM OBSZARÓW CHRONIONYCH GMINY 
(ESOCh). 

3.2. STRUKTURA OSADNICZA OBSZARU GMINY

Ustala  się  następującą  strukturę  sieci  osadniczej  gminy  Lubrza,  uwzględniającą   prognozowany 
rozwój demograficzny:

TABELA  22
GMINA Lubrza   – rozwój i  funkcje jednostek osadniczych.

Lp
.

Nazwa jednostki 
osadniczej

Kierunek rozwoju 
demograficznego

Funkcja w hierarchii 
usług publicznych

Funkcja prognozowana
(wg hierarchii ważności)

1 Dytmarów Stagnujący 
(z tendencją do wzrostu)

ośrodek usług 
podstawowych 
-wspomagający  gminny 
ośrodek usługowy

Mieszkaniowo – usługowa, 
uzupełniająca rolnicza

2 Jasiona Stagnujący 
(z tendencją do spadku)

Wyposażona w usługi 
elementarne

Mieszkaniowo – rolnicza

3 Krzyżkowice Stagnujący  
(z tendencją do spadku)

Wyposażona w usługi 
elementarne

Mieszkaniowo – rolnicza
Turystyczno-rekreacyjna

4 Laskowice Stagnujący 
(z tendencją do spadku)

Wyposażona w usługi 
elementarne

Rolnicza

5 Lubrza Wzrostowy Wielofunkcyjny gminny 
ośrodek usługowy 

Usługowo – mieszkaniowa, 
uzupełniająca rolnicza

6 Nowy Browiniec Regresywny 
(depopulacyjny)

Wyposażona w usługi
podstawowe

Mieszkaniowo – rolnicza

7 Olszynka Stagnujący 
(z tendencją do spadku)

ośrodek usług 
podstawowych 
-wspomagający  gminny 
ośrodek usługowy

Turystyczno-rekreacyjna 
Mieszkaniowo – usługowa,
uzupełniająca rolnicza

8 Prężynka z 
Dobroszewicami

Stagnujący 
(z tendencją do spadku)

Wyposażona w usługi
podstawowe

Rolnicza
Turystyczno-rekreacyjna

9 Skrzypiec Stagnujący 
(z tendencją do wzrostu)

Wyposażona w usługi
podstawowe

Mieszkaniowo – rolnicza
Turystyczno-rekreacyjna

10 Słoków Stagnujący 
(z tendencją do spadku )

Wyposażona w usługi 
elementarne

Rolnicza

11 Trzebina Stagnujący 
(z tendencją do spadku)

ośrodek usług 
podstawowych 
-wspomagający  gminny 
ośrodek usługowy

Turystyczno-rekreacyjna 
mieszkaniowo – usługowa, 
uzupełniająca rolnicza

Opracowanie własne M.O.
 
3.3. STRUKTURA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA OBSZARU GMINY

Na obszarze gminy 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:
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– wymagające szczególnej ochrony środowiska, ochrony przyrody,  ochrony krajobrazu 
naturalnego  i  kulturowego  oraz  ochrony  dziedzictwa   kulturowego  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 

Uwzględniając  uwarunkowania  ekofizjograficzne,  dotychczasowy  sposób  przeznaczenia  i 
zagospodarowania  terenów oraz kierując się  przyjętymi  w strategii  rozwoju  gminy celami  rozwoju 
społeczno-gospodarczego,  rzutującymi   na  jej  rozwój  przestrzenny  (cele  rozwoju  przestrzennego 
gminy), a także uwzględniając wymogi ładu przestrzennego  i zrównoważonego rozwoju) wyróżnia  się 
na obszarze gminy Lubrza następujące obszary funkcjonalno – przestrzenne:  
I. OBSZARY  FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE  OTWARTE  (obszary  rolno-leśne), 

obejmujące:
             E  –  obszary systemu ekologicznego;
             R  -  obszary wspomagające system ekologiczny.

II. OBSZARY FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNE OSADNICZE (obszary zabudowane), 
obejmujące:

             M –  obszary mieszkaniowe; 
             U –  obszary usługowe; 
             G – obszary aktywności gospodarczej;
             Z –  obszary zieleni  ogólnodostępnej.  

Ww. obszary funkcjonalno-przestrzenne obejmują obszary otwarte i  istniejącego 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 Lubrza :

TABELA  23
GMINA LUBRZA  – model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy przyjętej w niniejszym 
studium.
I OBSZARY  FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE  OTWARTE (obszary rolno-leśne)
E OBSZARY  SYSTEMU 

EKOLOGICZNEGO
E1 OBSZARY WĘZŁOWE SYSTEMU EKOLOGICZNEGO  O 

RANDZE KRAJOWEJ  – szczególnie chronione
E2 OBSZARY  WĘZŁOWE SYSTEMU EKOLOGICZNEGO  O 

RANDZE LOKALNEJ  - chronione
E3 OBSZARY KORYTARZY EKOLOGICZNYCH  O RANDZE 

REGIONALNEJ  - szczególnie chronione
E4 OBSZARY KORYTARZY  EKOLOGICZNYCH O RANDZE 

LOKALNEJ  – chronione
E5 OBSZARY  WÓD PŁYNĄCYCH I STOJĄCYCH – chronione 

(ważne dla funkcjonowania systemu ekologicznego gminy)
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R OBSZARY 
WSPOMAGAJĄCE 
SYSTEM 
EKOLOGICZNY

R1 OBSZARY ROLNE O WYSOKICH WALORACH 
PRODUKCYJNYCH – szczególnie chronione

R2 OBSZARY  ROLNE O ŚREDNICH I NISKICH  WALORACH 
PRODUKCYJNYCH – chronione

II OBSZARY  FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE OSADNICZE (zabudowane)
M OBSZARY

MIESZKANIOWE
M1 ZESPOŁY ZABUDOWY ZAGRODOWEJ – KULTUROWE
M2 ZESPOŁY   ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ -  WIEJSKIEJ
M3 ZESPOŁY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ 

– KULTUROWE I WSPÓŁCZESNE
M4 ZESPOŁY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ  

U OBSZARY
USŁUGOWE

U1 ZESPOŁY  USŁUGOWO-MIESZKANIOWE – KULTUROWE I 
WSPÓŁCZESNE

U2 ZESPOŁY CENTRÓW USŁUGOWYCH  – KULTUROWE
U3 ZESPOŁY KONCENTRACJI USŁUG   – WSPÓŁCZESNE

P OBSZARY
PRODUKCJI 

P1 ZESPOŁY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ – KULTUROWE I 
WSPÓŁCZESNE

P2 ZESPOŁY PRODUKCJI ROLNEJ – KULTUROWE I 
WSPÓŁCZESNE

P3 ZESPOŁY  PRODUKCJI  ENERGII ZE ŹRÓDEŁ 
ODNAWIALNYCH – TEREN LOKALIZACJI OBIEKTÓW 
ENERGETYKI WIATROWEJ  

Z OBSZARY  ZIELENI 
(w zabudowie)

Z1 ZESPOŁY SPORTU, REKREACJI I WYPOCZYNKU – 
WSPÓŁCZESNE

Z2 ZESPOŁY ZIELENI URZĄDZONEJ – KULTUROWE I 
WSPÓŁCZESNE

Z3 ZESPOŁY CMENTARNE – KULTUROWE
Opracowanie własne – M.O.

Dla poszczególnych obszarów struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy ustala się podstawowe i 
uzupełniające klasy przeznaczenia 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  Lubrza  i  obejmują  tereny  stanowiące 
część wielkoobszarowego systemu ekologicznego kraju i  województwa  oraz tereny tworzące lokalny 
(gminny)  system  ekologiczny.  Z  kolei  obszary  zieleni  (Z1,  Z2  i  Z3)  tworzą  system  przyrodniczy 
obszarów osadniczych (zabudowanych). 

A.  OBSZARY  FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE OTWARTE  (rolno-leśne)

E – OBSZARY  SYSTEMU EKOLOGICZNEGO

E1 -   OBSZARY  WĘZŁOWE SYSTEMU EKOLOGICZNEGO O RANDZE KRAJOWEJ  – 
szczególnie chronione:
 KLASY  PRZEZNACZENIA TERENÓW:

 PODSTAWOWE  –  lasy,  stanowiące  podstawowe  zbiorowiska  naturalne  (fragmentami 
zastępcze),  cechujące  się  wysokim  stopniem  różnorodności  biologicznej,  skomplikowaną 
siecią  zależności  międzygatunkowych,   wartościowe przyrodniczo,  z  licznymi  siedliskami  i 
gatunkami zwierząt oraz roślin chronionych, o dużych walorach przyrodniczych, poznawczych, 
ochronnych i estetycznych, wraz z dolesieniami.   

 UZUPEŁNIAJĄCE – urządzenia i obiekty związane z gospodarką leśną i wodną, użytki rolne 
(grunty orne,  użytki zielone,  cieki i zbiorniki wodne).  

 KIERUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEJ:
 Wskazuje  się  tereny  wchodzące  w  skład  obszarów  węzłowych  sytemu  ekologicznego  o 

randze krajowej:
– wieloprzestrzenne kompleksy leśne oraz drobnopowierzchniowe zespoły leśne położone 

w południowej  części  gminy na zachód i  na wschód od Trzebiny,  w granicach Parku 
Krajobrazowego  Góry  Opawskie,  stanowiące  część  obszaru  węzłowego  biocentrum 
krajowej sieci ekologicznej ECONET-PL 28K Góry Opawskie oraz obszaru europejskiej 
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sieci  ekologicznej  NATURA  2000  i  systemu  Corine  Biotopem,  o  randze 
międzynarodowej,  zapewniające powiązania z ekosystemami Republiki Czeskiej; 

– drobnopowierzchniowe  zespoły  leśne  w  dolinie  Potoku  Trzebinieckiego  i  Potoku 
Granicznego. 

 Celem  polityki  przestrzennej  na  obszarach  węzłowych  systemu  ekologicznego  o  randze 
krajowej jest:
– zachowanie  zewnętrznych  powiązań  funkcjonalno-przestrzennych  ESOCh  gminy  z 

systemem ekologicznym Republiki Czeskiej; 
– ochrona konserwatorska przyrody w przypadkach obszarów i obiektów, które zachowały 

stan bliski naturalnemu; 
– wyeksponowanie i wzbogacenie walorów przyrodniczych i krajobrazowych;
– utrzymanie i wzmocnienie funkcji ekologicznej zespołów; 
– sterowanie ruchem rekreacyjnym i turystycznym.  

 Dominującymi  elementami  struktury  przestrzennej  obszarów  węzłowych  systemu 
ekologicznego o randze krajowej są:
– wielkopowierzchniowe kompleksy leśne wraz z dolesieniami;
– łąki i pastwiska, tworzące ekosystemy łąkowe, torfowiskowe i wodno-błotne; 
– izolowane, niewielkie enklawy zadrzewień i drobnopowierzchniowe kompleksy  leśne;
– wody powierzchniowe; 
– skanalizowany system szlaków turystycznych, pieszych i rowerowych.  

 Należy:
– zachować sposób użytkowania terenu, ciągłość biocenoz i  powiązania zewnętrzne oraz 

zapewnić racjonalne użytkowanie lasu; gospodarkę leśną prowadzić przy uwzględnieniu 
funkcji  wodochronnej  i  glebochronnej  lasów,  a  także  walorów  florystycznych, 
faunistycznych i krajobrazowych;

– zachować  i  tworzyć  warunki  dla  jak  najlepszego  funkcjonowania  terenów,  w  tym 
szczególnie  zachowania  wysokiej  bioróżnorodności  florystycznej  i  faunistycznej, 
mozaikowatego  charakteru  środowiska  przyrodniczego  oraz   stabilizacji  warunków  w 
ekotonach;

– zachować  i  utrzymać  w  stanie  zbliżonym  do  naturalnego  istniejące  śródleśne  cieki, 
mokradła,  polany,  torfowiska,  wrzosowiska  oraz  murawy  napiaskowe  poprzez  m.in. 
ekstensywne  użytkowanie  i  niedopuszczanie  do  zarastania  drzewami  i  krzewami 
otwartych przestrzeni;  

– chronić naturalne ukształtowanie terenu, mozaikowatość siedlisk i drzewostanów, ostoje i 
siedliska  flory  i  fauny  oraz  gatunki  roślin  i  zwierząt  chronionych  i  rzadkich,   w  tym 
szczególną ochroną objąć obszary koncentracji rzadkich i chronionych gatunków roślin i 
ostoi faunistycznych;   

– zapewnić ochronę naturalnych stosunków wodnych oraz dążyć do optymalizacji melioracji 
leśnych. 

 Należy dążyć do:
– kształtowania  lasów  (i  dolesień)  zgodnie  z  siedliskiem  i  naturalną  roślinnością,  o 

zróżnicowanej strukturze gatunkowej i wiekowej; przebudować lasy z zaburzoną strukturą 
gatunkowo-siedliskową  oraz  stopniowo  przebudowywać  drzewostany  o  obniżonych 
walorach przyrodniczych na zgodne z siedliskiem;

– przeciwdziałania czynnikom antropopresji i minimalizowania ich  negatywnego wpływu na 
funkcjonowanie   obszaru  mi.  poprzez  stałą  kontrolę   zgodności  użytkowania  terenu z 
cechami przyrodniczymi; 

– zapewnienia  powiązań  ekologicznych  pomiędzy  wieloprzestrzennymi  kompleksami 
leśnymi,   drobnopowierzchniowymi  zespołami  leśnymi i  zadrzewieniami   oraz dolinami 
cieków wodnych, stanowiących lokalne korytarze ekologiczne.  

 W planach miejscowych należy uwzględnić:
– regulację ruchu turystycznego na terenach leśnych, w tym szczególnie przebieg ścieżek 

rowerowych  i  tras  turystycznych  i  spacerowych,  dostosować  do  stopnia  zagrożenia 
bioróżnorodności; 

– obszar wyłączyć z zabudowy oraz eksploatacji surowców naturalnych. 

E2 -   OBSZARY WĘZŁOWE SYSTEMU EKOLOGICZNEGO O RANDZE LOKALNEJ – 
chronione.
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 KLASY PRZEZNACZENIA TERENÓW:
 PODSTAWOWE  –  drobnoprzestrzenne  kompleksy  leśne  i  zadrzewienia,  stanowiące 

zbiorowiska naturalne i zastępcze, wchodzące w skład lokalnego systemu ekologicznego, o 
funkcji gospodarczej i izolacyjnej, częściowo przydatne  dla rekreacji i wypoczynku, wraz z 
dolesieniami.   

 UZUPEŁNIAJĄCE – urządzenia i obiekty związane z gospodarką leśną, wodną i rolną (grunty 
orne,  użytki zielone  i wody powierzchniowe) oraz  urządzenia związane z rozwojem  rekreacji 
i turystyki  kwalifikowanej.

 KIERUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEJ:
 Wskazuje  się  tereny  wchodzące  w  skład  obszarów  węzłowych  sytemu  ekologicznego  o 

randze  lokalnej:
– drobnorzestrzenne kompleksy leśne położone w północnej  części  gminy na wschód i 

zachód od drogi Prężynka – Prężyna;
– drobnoprzestrzenne  kompleksy leśne  i  zadrzewieniowe  na obszarze  północnej  części 

gminy, w tym szczególnie  usytuowane w obniżeniach dolinnych cieków wodnych: rzeki 
Lubrzanki, rzeki Młynówki i Potoku Browinieckiego, oraz na skarpach dolin o spadkach > 
5%; 

– tereny rolne  Płaskowyżu Głubczyckiego o spadkach większych niż 10%.  
 Celem  polityki  przestrzennej  na  obszarach  węzłowych  systemu  ekologicznego  o  randze 

lokalnej jest:
– ochrona terenów o wysokiej bioróżnorodności; 
– wzmocnienie  funkcji  przyrodniczej  terenów  intensywnie  użytkowanych  rolniczo,  także 

poprzez  wzmocnienie  i  odtworzenie  odbudowy  biologicznej  lokalnych  korytarzy 
ekologicznych;

– przeciwdziałanie  intensywnie  zachodzącym  na  glebach  lessowych  procesom  erozji 
wietrznej i wodnej. 

 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:
– zachować  drobnopowierzchniowe  zespoły  leśne  oraz  zadrzewienia  przydrożne  i 

śródpolne, a gospodarkę leśną prowadzić przy uwzględnieniu ich funkcji wodochronnej i 
glebochronnej;

– zalesienia i zadrzewienia  sytuować na terenach o spadkach większych niż 10%; 
– pod łąki i trwałe pastwiska przeznaczać tereny o spadkach większych niż 5%; 
– chronić naturalne ukształtowanie terenu, w tym szczególnie terenów narażonych na erozję 

wodną  lub  wietrzną  w  stopniu  silnym  (>10%),  położonych  na  stokach  wysoczyzn 
Płaskowyżu Głubczyckiego.

 Należy dążyć do:
– przywrócenia  i  zapewnienia  powiązań  funkcjonalno-przestrzennych  wyizolowanych 

węzłów  ekologicznych  pomiędzy  sobą  oraz  z  korytarzami  ekologicznymi,  poprzez 
dolesienia lub zmianę sposobu użytkowania gruntów ornych na użytki zielone lub lasy;

– kształtowania  lasów  (i  dolesień)  zgodnych  z  siedliskiem  i  naturalną  roślinnością,  o 
zróżnicowanej  strukturze  gatunkowej  i  wiekowej,  oraz  stopniowej  przebudowy  lasu  z 
zaburzoną  strukturą  gatunkowo-siedliskową  i  drzewostanów  o  obniżonych  walorach 
przyrodniczych na zgodne z siedliskiem.

 W planach miejscowych należy dążyć do uwzględnienia:
– odbudowy powiązań ekologicznych izolowanych zespołów leśnych z obszarami systemu 

ekologicznego o znaczeniu ponadlokalnym lub korytarzami i sięgaczami ekologicznym o 
znaczeniu lokalnym;

– zwiększania powierzchni terenów poprzez dolesienia lub zadrzewienia pasmowe, łączące 
wyizolowane kompleksy leśne, kosztem gruntów ornych, w tym szczególnie  narażonych 
na erozję w stopniu silnym; 

– obszar wyłączyć z zabudowy oraz  eksploatacji kopalin.
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E3  –  OBSZARY  KORYTARZY   EKOLOGICZNYCH O RANDZE  REGIONEJ  –  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.   

 UZUPEŁNIAJĄCE  - użytki  rolne,  zbiorniki wodne związane z rolnictwem oraz rekreacją i 
wypoczynkiem, kompleksy leśne drobnopowierzchniowe,  urządzenia związane ze sportem, 
rekreacją, wypoczynkiem oraz turystyką, parki, obiekty i urządzenia związane z gospodarką 
wodną i wodno-ściekową, urządzenia i obiekty produkcji energii (elektrownie wodne).   

 KIERUNKI  POLITYKI PRZESTRZENNEJ:
 Wskazuje  się  tereny  wchodzące  w  skład   obszarów  korytarzy  ekologicznych  o  randze 

regionalnej:
– dolina rzeki PRUDNIK. 

 Celem polityki przestrzennej na obszarach korytarzy  ekologicznych o randze regionalnej  jest:
– zachowanie  zewnętrznych  powiązań  funkcjonalno-przestrzennych  ESOCh  gminy  z 

systemem ekologicznym Republiki Czeskiej; 
– utrzymanie ciągłości funkcjonalno-przestrzennej korytarza ekologicznego; 
– wzmocnienie funkcji przyrodniczej korytarza ekologicznego oraz jego powiązań z terenami 

węzłowymi;
– ochrona  przed  skutkami  antropopresji,  w  tym  szczególnie  ochrona  stanu  wód  rzeki 

Prudnik zasilającej źródlisko GÓRNEJ BIAŁEJ. 
 Dominującymi elementami struktury przestrzennej obszarów korytarzy ekologicznych o randze 

regionalnej są :
– łąki i pastwiska trwałe, tworzące ekosystemy łąkowe, torfowiskowe i wodno-błotne; 
– izolowane, niewielkie enklawy zadrzewień i drobnopowierzchniowe kompleksy  leśne; 
– wody powierzchniowe; 
– system szlaków turystycznych, pieszych i rowerowych; 
– urządzenia rekreacji i sportu oraz gospodarki wodnej.

 Należy :
– zapewnić  ochronę   i  odbudowę  ciągłości  funkcjonalnej  i  przestrzennej   korytarza 

ekologicznego; 
– zapewnić  ochronę walorów przyrodniczych, w tym szczególnie utrzymania użytkowania 

łąkowego,  procesów  ekologicznych  i  stabilności  ekosystemów  wraz  ze  zróżnicowaną 
obudową  biologiczną  cieków  wodnych,  zapewnienia  ochrony  seminaturalnych  i 
naturalnych biocenoz, w szczególności wodnobłotnych den dolin;

– obiekty  produkcji  energii  ze  źródeł  odnawialnych  sytuować  z  uwzględnieniem  zasad 
ochrony terenów objętych ochroną strefową, w tym szczególnie z uwzględnieniem siedlisk 
chronionych oraz miejsc występowania roślin, grzybów i porostów chronionych.

 Należy dążyć do:
– ochrony obszaru doliny przed przekształcaniem użytków zielonych na inne użytki rolne, w 

tym szczególnie na grunty orne oraz tereny zabudowane; 
– przeciwdziałania  wykonywaniu  nowych  melioracji  odwadniających  terenu,  w  tym 

szczególnie na terenach kompleksów łąk wilgotnych;
– zapewnienia odbudowy terenów podmokłych; 
– ochrony ciągów zadrzewień, rozproszonych remiz oraz pojedynczych drzew i krzewów, 

stanowiących niezbędny składnik korytarza ekologicznego;
– renaturyzacji  doliny  rzecznej,  poprzez  biologiczną  obudowę  (naturalnych  i 

seminaturalnych zadrzewień i lasów, podmokłych łąk i   mokradeł,  starorzeczy i oczek 
wodnych, roślinności przywodnej i wodnej), wspomagających procesy samooczyszczania 
się wód; 

– zachowania  naturalnego  przebiegu  rzeki  i  innych  cieków  wodnych  oraz  ich 
nieuregulowanych brzegów; 

– skanalizowania terenów wiejskich wzdłuż doliny.
 W planach miejscowych należy :

– teren wyłączyć z lokalizacji nowej zabudowy oraz z eksploatacji kopalin;  
– w rozwiązaniach przestrzennych zapewnić  nie zawężanie światła doliny. 
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E4 – OBSZARY KORYTARZY EKOLOGICZNYCH O RANDZE LOKALNEJ – 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.   

 UZUPEŁNIAJĄCE  - użytki  rolne,  zbiorniki wodne związane z rolnictwem oraz rekreacją i 
wypoczynkiem, kompleksy leśne drobnopowierzchniowe,  urządzenia związane ze sportem, 
rekreacją,  wypoczynkiem  oraz  turystyką,  parki  oraz  obiekty  i  urządzenia  związane  z 
gospodarką wodną i wodno-ściekową.   

 KIERUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEJ:
 Wskazuje się tereny wchodzące w skład obszarów  korytarzy ekologicznych o randze lokalnej:

– dolina rzeki BIAŁA wraz z dolinami jej dopływów; 
– doliny Potoku Trzebinieckiego, Potoku Granicznego, rzeki Lubrzanka, rzeki  Młynówka i 

Potoku  Browinieckiego wraz dolinami ich dopływów oraz przyległymi dolinami suchymi.
 Celem polityki przestrzennej na obszarach korytarzy  ekologicznych o randze lokalnej  jest:

– utrzymanie ciągłości funkcjonalno-przestrzennej korytarza ekologicznego; 
– renaturyzacja  doliny  cieku  wodnego  oraz  wzmocnienie  funkcji  przyrodniczej  korytarza 

ekologicznego i jego powiązań z terenami węzłowymi;
– ochrona  przed skutkami  antropopresji,  w  tym szczególnie  ochrona źródliska  GÓRNEJ 

BIAŁEJ. 
 Dominującymi elementami struktury przestrzennej obszaru korytarzy ekologicznych o randze 

lokalnej są :
– łąki i pastwiska trwałe, tworzące ekosystemy łąkowe, torfowiskowe i wodno-błotne; 
– izolowane, niewielkie enklawy zadrzewień i drobnopowierzchniowe kompleksy  leśne; 
– wody powierzchniowe; 
– urządzenia rekreacji i sportu oraz gospodarki  wodnej.

 Należy:
– zapewnić  ciągłość  funkcjonalną  i  przestrzenną  korytarzy  ekologicznych  oraz  ochronę 

walorów przyrodniczych, w tym szczególnie utrzymać i przywracać użytkowanie łąkowe, 
procesy ekologiczne i stabilność ekosystemów oraz zróżnicowaną obudowę biologiczną 
cieków; 

– zapewnić  ochronę  seminaturalnych  i  naturalnych  biocenoz,  w  tym  szczególnie 
kompleksów  łąk  wilgotnych  i  kośnych,  wodno  błotnych  den  dolin,  suchych  muraw  i 
zadrzewień naskarpowych oraz ciągów zadrzewień chronionych;

– chronić obszar dolin przed przekształcaniem użytków zielonych na inne użytki  rolne, w 
tym  szczególnie  na  grunty  orne,  oraz  przeciwdziałać  wykonywaniu  nowych  melioracji 
odwadniających terenu; 

– pozostawić  wzdłuż  koryta  rzecznego  zadrzewienia  wspomagające  procesy 
samooczyszczania się wód, zapewnić zadrzewienia, zakrzewiania i zadarniania stromych 
zboczy dolinnych i stabilizację przez to procesów erozyjnych;

– nie wprowadzać do doliny cieku wodnego zabudowy.
 Należy dążyć do:

– odbudowy  łączności  przestrzennej  i  funkcjonalnej  korytarzy  i  sięgaczy  ekologicznych 
poprzez przywracanie gruntów ornych do użytkowania łąkowo-pastwiskowego; 

– ograniczenia przeznaczania łąk pod zalesienia do wielkości nie wpływającej niekorzystnie 
na funkcjonowanie korytarza ekologicznego; 

– stopniowego  wyprowadzenia  intensywnego  rolnictwa,  poprzez  edukację  ekologiczną 
rolników oraz wprowadzenia systemu rekompensat za ograniczenie użytkowania; 

– skanalizowania  terenów wiejskich wzdłuż dolin.
 W planach miejscowych należy :

– teren wyłączyć z lokalizacji nowej zabudowy oraz z eksploatacji kopalin;  
– w rozwiązaniach przestrzennych zapewnić  nie zawężanie światła doliny. 

E5 -  OBSZARY WÓD PŁYNĄCYCH I STOJĄCYCH – chronione (ważne dla funkcjonowania 
systemu ekologicznego gminy). 
 KLASY PRZEZNACZENIA TERENÓW:

 PODSTAWOWE – cieki i zbiorniki wodne powierzchniowe. 
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 UZUPEŁNIAJĄCE – urządzenia związane z rekreacją, wypoczynkiem i turystyką,  produkcją 
energii  ze  źródeł  odnawialnych  (elektrownie  wodne),  obiekty  i  urządzenia  związane  z 
gospodarką wodną i wodno-ściekową.   

 KIERUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEJ:
 Wskazuje się tereny wchodzące w skład obszarów wód płynących i stojących:

– rzeki Prudnik, Biała  wraz dopływami; 
– rzeki Lubrzanka i Młynówka oraz  Potok  Browiniecki, Trzebiniecki i Graniczny  wraz z 

dopływami;
– stawy koło Krzyżkowic, Trzebiny  i Prężynki oraz poeksploatacyjne zbiorniki wodne. 

 Celem polityki przestrzennej na obszarach wód płynących i stojących jest:
– ochrona  i rozwój ekosystemów wodnych i przywodnych na obszarze gminy, ubogiej w 

ekosystemy wodne; 
– ochrona jakości wód powierzchniowych.  

 Dominującymi elementami struktury przestrzennej obszarów wód płynących i stojących są :
– wody powierzchniowe stojące i płynące; 
– ekosystemy wodne i przywodne; 
– urządzenia rekreacji i sportu. 

 Należy:
– sposób  użytkowania  obrzeży  zbiorników  i  cieków  wodnych  podporządkować  wartości 

przyrodniczej ekosystemów wodnych i przywodnych; 
– zapewnić ochronę miejsc występowania ostoi roślin i zwierząt  ekosystemów wodnych, w 

tym szczególnie płazów i ryb, przed degradacją  chemiczną, odwadniającymi melioracjami 
i przeznaczeniem terenu na inne cele;

– przeciwdziałać  zanieczyszczeniu  wód,  w  tym  szczególnie  ze  strony  rolnictwa,  oraz 
zmianie stosunków wodnych zagrażających istnieniu ekosystemów wodnych.

 Należy dążyć do:
– odtworzenia  obudowy  biologicznej  cieków  i  zbiorników  z  uwzględnieniem  ich  funkcji 

użytkowych oraz stopnia zagrożenia przeciwpowodziowego; 
– usytuowania obiektów produkcji energii ze źródeł odnawialnych poza granicami terenów 

objętych  ochroną  strefową,  z  uwzględnieniem  siedlisk  chronionych  oraz  miejsc 
występowania roślin, grzybów i porostów chronionych.

 W planach miejscowych  należy dążyć do :
– zwiększenia  powierzchni  zbiorników  wodnych  na  obszarze  gminy  oraz  rozwoju 

ekosystemów wodnych i przywodnych.

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  –   użytki  zielone,  tereny  zieleni  (parki,  cmentarze,  sport  i  rekreacja), 
wielkotowarowa produkcja rolna zwierzęca,  grzebowiska zwierząt  padłych,  zbiorniki  wodne 
związane  z  rolnictwem  oraz  rekreacją,   infrastruktura  techniczna,  obiekty  i  urządzenia 
związane  z  gospodarką  wodną  i  wodno-ściekową,  eksploatacja  udokumentowanych  złóż 
kopalin. 

 KIERUNKI  POLITYKI PRZESTRZENNEJ:
 Wskazuje  się  tereny  wchodzące  w  skład  obszarów  rolnych  o  wysokich  walorach 

produkcyjnych:
– użytki rolne Płaskowyżu Głubczyckiego północnej i centralnej części gminy,  obejmujące 

głównie grunty I-III klasy bonitacyjnej.
 Celem polityki przestrzennej na obszarach rolnych o wysokich walorach produkcyjnych  jest:

– ochrona  gruntów  rolnych  o  wysokich  klasach  bonitacyjnych,  przydatnych  dla  rozwoju 
intensywnej produkcji  rolnej – roślinnej, przed zmianą sposobu użytkowania;

– ochrona przed utratą walorów produkcyjnych; 
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– ochrona gleb lessowych przed skutkami erozji wodno-wietrznej. 
 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; 
– tereny zieleni (parki i cmentarze oraz urządzenia sportu i rekreacji). 

 Należy:
– zachować  dotychczasowy  charakter  i  sposób  użytkowania  obszaru,  z  preferencją  dla 

intensywnej produkcji roślinnej, z dostosowaniem gospodarczego użytkowania i zabiegów 
agrarnych  do  warunków  glebowych  oraz  ukształtowania  terenu  (z  uwzględnieniem 
deniwelacji i spadków oraz form erozyjnych);

– zapewnić  racjonalizację  użytkowania  rolniczego,  w  szczególności  związanego  z 
koniecznością  wprowadzania  pasów  zieleni  przeciw  erozji  wietrznej  oraz  zabiegów 
przeciw erozji wodnej,  związanych z zadarnianiem i zadrzewianiem stromych stoków na 
granicy wysoczyzny i dolin rzecznych; 

– wykluczyć  lokalizację  zabudowy  zagrodowej  związanej  z  gospodarstwem  rolnym  o 
powierzchni  mniejszej niż 50ha na obszarze gminy oraz  obiektów produkcji zwierzęcej o 
obsadzie większej niż 150 DJP. 

 Należy dążyć do:
– przeznaczenia   najsłabszych  gruntów ornych   oraz  gruntów  narażonych  na  erozję  w 

stopniu silnym (spadki powyżej 10%) pod zalesiania i zadrzewienia; 
– lokalizacji  grzebowisk  zwierząt  padłych  z  uwzględnieniem  zagrożeń  dla  wód 

powierzchniowych i podziemnych oraz zasad ochrony stref ochronnych ujęć wody; 
– lokalizacji obiekty produkcji zwierzęcej w granicach dopuszczalnego zainwestowania lub 

w sąsiedztwie istniejącej zabudowy, a skala przedsięwzięcia winna uwzględniać ochronę 
korytarzy i sięgaczy ekologicznych, krajobrazu oraz  wód podziemnych. 

 Na  obszarze gminy dopuszcza się  lokalizację grzebowiska zwierząt w obrębie Płaskowyżu 
Głubczyckiego z zachowaniem zasad ochrony obszarów systemu ekologicznego, ochrony 
wód oraz ochrony powierzchni ziemi i kopalin.

 W planach miejscowych należy dążyć do :
– Przeznaczenia terenów narażonych na   erozję wietrzną i wodną w stopniu silnym pod 

zalesienie i zadrzewienia; 
– wyłączenia terenów z zabudowy, z uwzględnieniem wykluczeń ustalonych powyżej.  

R2 - OBSZARY ROLNE O ŚREDNICH I NISKICH WALORACH PRODUKCYJNYCH, chronione.
 KLASY PRZEZNACZENIA TERENÓW:

 PODSTAWOWE - użytki  rolne (w tym szczególnie użytki  zielone),  przydatne do produkcji 
rolnej  o dominującej IV-VI  klasie bonitacyjnej,  lasy i zalesienia, zadrzewienia i ciągi zieleni 
przydrożnej i śródpolnej oraz  zbiorniki wodne związane z rolnictwem i rekreacją. 

 UZUPEŁNIAJĄCE – tereny zieleni (parki, cmentarze, obiekty i urządzenia sportu i rekreacji), 
obiekty  i  urządzenia  turystyki  i  wypoczynku,   obsługa  komunikacji  i  ruchu  turystycznego, 
infrastruktura techniczna oraz obiekty i urządzenia związane z gospodarką wodną i wodno-
ściekową, 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 granicach Parku Krajobrazowego GÓRY OPAWSKIE, 

obejmujące grunty południowej części gminy.
 Celem  polityki  przestrzennej   na  obszarach  rolnych  o  średnich  i  niskich  walorach 

produkcyjnych jest:
– ochrona krajobrazu terenów otwartych; 
– wzmocnienie funkcji ekologicznej obszaru; 
– ochrona przed zanieczyszczeniami. 

 Dominującymi  elementami  struktury  przestrzennej  obszarów  rolnych  o  średnich  i  niskich 
walorach produkcyjnych  są :
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– grunty orne i użytki zielone;  
– wody powierzchniowe płynące i stojące;
– obiekty i urządzenia turystyki i wypoczynku.  

 Należy :
– zachować  dotychczasowy  charakter  i  sposób  użytkowania  obszaru,  z  dostosowaniem 

gospodarczego użytkowania do walorów środowiska i krajobrazu;  
– zapewnić ochronę walorów przyrodniczych  gruntów rolnych położonych w strefie granicy 

las-pole,  w celu zachowania i wzmocnienia bioróżnorodności; 
– wzmacniać wartość przyrodniczą obszaru poprzez  wprowadzanie zbiorników wodnych 

oraz  zalesień, zadrzewień  przydrożnych i śródpolnych; 
– wykluczyć  lokalizację  zabudowy  zagrodowej  związanej  z  gospodarstwem  rolnym  o 

powierzchni mniejszej niż 20 ha na obszarze gminy oraz  obiektów produkcji zwierzęcej o 
obsadzie większej niż 100 DJP.

 Należy dążyć do:
– przywrócenia  powiązań  ekologicznych  drobnoprzestrzennych  kompleksów  leśnych 

kosztem gruntów rolnych o niskich klasach bonitacyjnych; 
– przeznaczania najsłabszych gruntów rolnych (V – VI klasa bonitacyjna) pod zalesienie; 
– lokalizacji  obiektów  produkcji  zwierzęcej  w  odległości  max.  500m  od  granicy 

dopuszczalnego zainwestowania,   a skala przedsięwzięcia winna uwzględniać ochronę 
terenów  objętych ochroną strefową;  

– rekultywacji  terenów  poekspolotacyjnych  w  kierunku  rolnym,  leśnym  lub  wodnym,  z 
uwzględnieniem funkcji biocenotyczno-ochronnej i środowiskotwórczej, a w przypadkach 
niskich walorów przyrodniczych  adaptacji na potrzeby rekreacji i wypoczynku. 

 W planach miejscowych  należy dążyć do :
– kształtowania  powiązań  ekologicznych  pomiędzy  terenami  węzłowymi  systemu 

ekologicznego; 
– ochrony gruntów przed zanieczyszczeniami. 

B. OBSZARY FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE  OSADNICZE  (zabudowane)

M –   OBSZARY  MIESZKANIOWE

M1 -  ZESPOŁY  ZABUDOWY ZAGRODOWEJ – KULTUROWE 
 KLASY PRZEZNACZENIA TERENÓW:

 PODSTAWOWE - zabudowa zagrodowa, zabudowa mieszkaniowa wiejska.
 UZUPEŁNIAJĄCE  –  jednorodzinna  zabudowa  mieszkaniowa,  usługi,  tereny  zielone  oraz 

różnorodne  formy  aktywności  gospodarczej,  w  tym  składy,  magazyny,  handel  hurtowy, 
nieuciążliwa produkcja, rzemiosło i  obsługa rolnictwa.     

 KIERUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEJ:
 Wskazuje  się  tereny  wchodzące  w  skład  zespołów  zabudowy  zagrodowej  -  kulturowej, 

stanowiące:
– pozostałości  historycznych  układów  ruralistycznych  wsi  Lubrza,  Jasiona,  Dytmarów, 

Skrzypiec, Nowy Browiniec, Prężynka, Laskowice,  Olszynka i Trzebina; 
– zespołów  folwarcznych  we wsi  Nowy Browiniec.  

 Celem polityki przestrzennej w zespołach  zabudowy zagrodowej kulturowej  jest:
– zachowanie,  ochrona,  rewitalizacja  i  wyeksponowanie  historycznych  układów 

ruralistycznych; 
– poprawa jakości przestrzeni publicznych i warunków zamieszkania; 
– przekształcenie  funkcjonalne  terenu  poprzez  wprowadzenie  funkcji  nierolniczych  przy 

ochronie  układu ruralistycznego lub zabytkowego układu zabudowy. 
 Dominującymi elementami struktury przestrzennej zespołów zabudowy zagrodowej kulturowej 

są:
– zabudowa  zagrodowa,  która  obejmuje   budynek  mieszkalny   o  jednym  lub  dwóch 

mieszkaniach  (lub  dwa  budynki  mieszkalne  dla  rodziny  wielopokoleniowej),  wraz  z 
obiektami gospodarczymi i produkcyjnymi, związanymi z produkcją rolną  (zwierzęcą lub 
roślinną), usytuowana na wyodrębnionej działce (z dopuszczeniem agroturystyki), a także 
zabudowa  zagrodowa  gospodarstw  ogrodniczych  obejmująca  budynek  mieszkalny  jw. 
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oraz obiekty związane z produkcją roślinną warzyw,  kwiatów,  roślin ozdobnych itp.  (tj. 
gospodarstwo ogrodnicze);

– zabudowa  mieszkaniowa  wiejska,  rozumiana  jako  zespół  zabudowy  zagrodowej, 
położonej w obrębie historycznych układów ruralistycznych, 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  rzemieślnicze  lub inne,  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.); 

– zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
– uprawy ogrodnicze i sadownicze; 
– miejsca i obiekty reprezentacyjne;  
– układ ulic i placów, wraz z ciągami pieszymi i rowerowymi. 

 Należy:
– zachować   historyczny  układ  i  kompozycję   przestrzenną  oraz  cechy  zabudowy 

historycznego układu ruralistycznego oraz historycznego układu zespołu zabudowy;  
– przy przebudowie, wymianie budynków i uzupełnianiu luk zabudowy dostosować sposób 

kształtowania budynków do lokalnych zasad kompozycji  zabudowy w zakresie sposobu 
sytuowania,  linii  zabudowy,  gabarytów,  wysokości  i  formy  budynków  oraz  geometrii 
dachów; 

– wykluczyć sytuowanie obiektów produkcji zwierzęcej o obsadzie większej niż 60DJP.
 Należy dążyć do:

– kreacji przestrzeni publicznych o wysokich walorach użytkowych i  estetycznych; 
– na terenach położonych w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów systemu ekologicznego 

(ESOCh)  –  do  ograniczenia  przekształceń  zabudowy  zagrodowej  na  inne  formy 
aktywności gospodarczej (w tym szczególnie rzemiosło produkcyjne  lub produkcję); 

– do dostosowania obsady  zwierząt gospodarskich do lokalnych warunków i predyspozycji 
środowiska przyrodniczego oraz sposobu  użytkowania obszarów sąsiednich.

 W planach miejscowych należy:
– zakazać  lokalizacji obiektów wielkogabarytowych;  
– określić geometrię i kąty  nachylenia  dachu właściwych dla zabudowy kulturowej; 
– preferować stosowanie następujących wskaźników i parametrów urbanistycznych:
lp Rodzaj wskaźnika  wielkość
1 gabaryty i wysokość zabudowy do 3 kondygnacji nadziemnych, w 

tym użytkowe poddasze  
2 wielkość działki  min. 1200m2

max. 5000m2

M2 -  ZESPOŁY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ  – WIEJSKIEJ
 KLASY PRZEZNACZENIA TERENÓW:

 PODSTAWOWE   -  zabudowa  mieszkaniowa  wiejska,  zabudowa  mieszkaniowa 
jednorodzinna.

 UZUPEŁNIAJĄCE -  zabudowa zagrodowa,  zabudowa mieszkaniowa rekreacji indywidualnej, 
usługi,  w tym szczególnie turystyka, rekreacja i wypoczynek, tereny zielone oraz różnorodne, 
nieuciążliwe formy aktywności gospodarczej, w tym szczególnie rzemiosło. 

 KIERUNKI  POLITYKI PRZESTRZENNEJ:
 Wskazuje   się  tereny  wchodzące  w  skład  zespołów  zabudowy  mieszkaniowej  wiejskiej, 

lokalnie o cechach historycznych lub zabytkowych,  we wsiach:
– Prężynka, Jasiona, Słoków, Nowy Browiniec, Skrzypiec, Krzyżkowice i Trzebina.

 Celem polityki przestrzennej w zespołach zabudowy mieszkaniowej – wiejskiej  jest:
– zachowanie,  ochrona,  rewitalizacja   i  wyeksponowanie  historycznych  układów 

ruralistycznych; 
– poprawa  warunków zamieszkania; 
– przekształcenie funkcjonalne terenu poprzez eliminację funkcji rolniczych, przy  ochronie 

zabytkowego układu ruralistycznego. 
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 Dominującymi  elementami  struktury  przestrzennej  zespołów  zabudowy  mieszkaniowej 
wiejskiej są:
– zespoły zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w formie zabudowy wiejskiej;
– zespoły  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej  wolnostojącej,  bliźniaczej  i 

rezydencjalnej;
– zespoły zabudowy zagrodowej;  
– uprawy ogrodnicze i sadownicze. 

 W zespołach  zabudowy mieszkaniowej - wiejskiej należy dążyć do:
– zapewnienia kontynuacji historycznych zasad kompozycji przestrzennej i cech zabudowy 

na obszarach o dominujących cechach kulturowych; 
– sytuowania zabudowy mieszkaniowej rekreacji indywidualnej (domy letniskowe lub „drugi” 

dom  poza  miastem)  wyłącznie  we  wsiach  o  funkcji  turystyczno-rekreacyjnej,  w 
wydzielonych  zespołach zabudowy; 

– ujednolicenia  lokalnych zasad kompozycji przestrzennej i cech zabudowy na obszarach o 
dominujących cechach współczesnych; 

– 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 planach miejscowych należy:
– zakazać  lokalizacji obiektów wielkogabarytowych;  
– określić geometrię i kąty  nachylenia  dachu, właściwe dla zabudowy kulturowej; 
– wykluczyć sytuowanie obiektów produkcji zwierzęcej o obsadzie większej niż 20DJP; 
– preferować stosowanie następujących wskaźników i parametrów urbanistycznych:
lp Rodzaj wskaźnika  wielkość
1 gabaryty i wysokość zabudowy do 3 kondygnacji nadziemnych, w 

tym użytkowe poddasze  
2 wielkość działki dla zabudowy min. 900m2

max. 2500m2

M3 – ZESPOŁY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ – KULTUROWE I 
WSPÓŁCZESNE
 KLASY PRZEZNACZENIA TERENÓW:

 PODSTAWOWE  -  zabudowa  mieszkaniowa  jednorodzinna,  zespoły  zieleni  urządzonej  i 
zespoły sportu, rekreacji i wypoczynku. 

 UZUPEŁNIAJĄCE  -   zabudowa  mieszkaniowa  wielorodzinna,  usługi   oraz   sporadycznie 
gospodarstwa  rolnicze  ogrodnicze  i  rzemiosło,  ulice,  place  wraz  z  ciągami  pieszymi  i 
rowerowymi. 

 KIERUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEJ:
 Wskazuje się tereny wchodzące w skład zespołów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

oraz tereny wskazane pod jej rozwój:
– istniejące - we wszystkich wsiach gminy; 
– planowane  –  we  wsi  Lubrza,  Prężynka,  Jasiona,  Skrzypiec,  Trzebina,  Dytmarów, 

Olszynka i Nowy Browiniec. 
 Celem polityki przestrzennej w zespołach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej jest :

– kreowanie skończonej, harmonijnej  kompozycji zespołów zabudowy współczesnej; 
– zachowanie istniejących i powstanie  nowych miejsc integracji lokalnej społeczności; 
– poprawa jakości przestrzeni  publicznych; 
– nasycenie  lub  powiązanie  zespołów  mieszkaniowych  z  zespołami  parków  i  zieleni 

urządzonej oraz rekreacyjno-sportowymi. 
 Dominującymi  elementami  kształtującymi  strukturę  przestrzenną  zespołów  zabudowy 

mieszkaniowej  jednorodzinnej są :
– zespoły zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w formie budynków wolnostojących, 

bliźniaczych, szeregowych, a także w formie zabudowy willowej;  
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– zespoły zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej sytuowanej na wydzielonych działkach 
wraz z rzemiosłem  lub innymi usługami drobnymi; 

– parki, skwery i zieleńce; 
– ulice i  place wraz z ciągami pieszymi i rowerowymi;
– zespoły zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o niskiej intensywności;  
– zespoły zabudowy usługowej, zapewniającej obsługę zespołu zabudowy mieszkaniowej. 

 Należy dążyć do:
– tworzenia  zespołów  zabudowy  o  odrębnych,  wyróżniających  się  ładem  cechach 

przestrzennych; 
– zachowania  relacji  przestrzennych  i  krajobrazowych  z  zabudową  sąsiednią  (linie 

zabudowy,  gabaryty  i  wysokości  budynków  oraz  ich  forma  architektoniczna)  oraz 
otoczeniem (w tym szczególnie w określonych w studium obszarach ochrony walorów 
kulturowych i  krajobrazowych); 

– sytuowania rzemiosła  w wydzielonych zespołach zabudowy rzemieślniczej; 
– wyposażenia  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 planach miejscowych należy:
– zakazać  lokalizacji  obiektów  tymczasowych  typu  kioski,  garaże  itp.  oraz 

wielkopowierzchniowych nośników reklamowych i stacji bazowych telefonii komórkowej;
– wykluczyć lokalizację obiektów produkcji zwierzęcej; 
– dążyć  do  zapewnienia  sprawnych  powiązań   drogowych  z  sąsiednimi  zespołami 

urbanistycznymi;
– zapewnienia  powiązań  pieszych  i  rowerowych  z  zespołami  zieleni  oraz  rekreacyjno-

sportowymi;
– preferować stosowanie następujących wskaźników i parametrów urbanistycznych:
lp Rodzaj wskaźnika  wielkość
1 gabaryty i wysokość zabudowy do 3 kondygnacji nadziemnych, w 

tym użytkowe poddasze  
2 wielkość działki dla zabudowy:

- willowej i rezydencjalnej 
- wolnostojącej 
- bliźniaczej

max. 2000m2

max. 1600m2

max. 1000m2 

M4 - ZESPOŁY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ
 KLASY PRZEZNACZENIA TERENÓW:

– PODSTAWOWE  -  zabudowa  mieszkaniowa  wielorodzinna,  która  obejmuje  budynki 
mieszkalne o więcej niż dwóch mieszkaniach oraz budynki zamieszkania zbiorowego. 

– UZUPEŁNIAJĄCE: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi.  
 KIERUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEJ:

 Wskazuje się następujące tereny wchodzące w skład zespołów  zabudowy wielorodzinnej:
– wieś Lubrza i Olszynka.  

 Celem polityki przestrzennej w zespołach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej  jest :
– rewitalizacja zabudowy blokowej; 
– kreowanie skończonej, harmonijnej  kompozycji zespołów zabudowy; 
– powiązanie  zespołów mieszkaniowych  z  zespołami  parków i  zieleni  urządzonej  oraz 

rekreacyjno-sportowymi. 
 Dominującymi  elementami  kształtującymi   strukturę  przestrzenną  zespołów  zabudowy 

mieszkaniowej  wielorodzinnej  są :
– zespoły  zabudowy  mieszkaniowej  wielorodzinnej  –  w  formie  zabudowy  kamienicowej, 

blokowej i willi miejskich, o wysokich walorach architektonicznych i użytkowych;  
– zespoły  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej  w  formie  zabudowy  willowej    i 

rezydencjalnej; 
– parki i zieleń urządzona.

 Należy dążyć do:
– zapewnienia  integracji przestrzennej  zabudowy wielorodzinnej z otoczeniem;

__________________________________________________________________________________________
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza

Autor : mgr inż. arch. Maria Oleszczuk

132



– 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  sprawnych  powiązań   drogowych  z  sąsiednimi  zespołami 

urbanistycznymi;
– zapewnienia  powiązań  pieszych  i  rowerowych  z  zespołami  zieleni  oraz  rekreacyjno-

sportowymi; 
– preferować stosowanie następujących wskaźników i parametrów urbanistycznych:
lp Rodzaj wskaźnika  wielkość
1 gabaryty i wysokość zabudowy do 4 kondygnacji nadziemnych, w 

tym użytkowe poddasze  
2 wielkość działki min. 900m2 - max. 5000m2

U –  OBSZARY  USŁUGOWE

U1 – ZESPOŁY  USŁUGOWO-MIESZKANIOWE – KULTUROWE I WSPÓŁCZESNE 
 KLASY PRZEZNACZENIA TERENÓW:

 PODSTAWOWE –  usługi,  w tym szczególnie  handel  detaliczny,  gastronomia i  rozrywka, 
kultura, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

 UZUPEŁNIAJĄCE – zieleń urządzona, zabudowa zagrodowa,  rzemiosło.
 KIERUNKI  POLITYKI PRZESTRZENNEJ:

 Wskazuje się tereny wchodzące w skład zespołów  usługowo-mieszkaniowych  we wsi:
– KRZYŻKOWICE, PRĘŻYNKA, NOWY BROWINIEC i LASKOWICE  – stanowiące  ośrodki 

usługowe o elementarnym wyposażeniu w usługi.   
 Celem polityki przestrzennej  w zespołach usługowo - mieszkaniowych jest :

– podniesienie rangi przestrzennej i społecznej zespołu; 
– zwiększenie udziału usług; 
– rozwój  i  poprawa   jakości   przestrzeni  publicznych  i  ukształtowanie   miejsc  integracji 

społeczności. 
 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; 
– systemy ścieżek pieszych i rowerowych.

 Należy dążyć do:
– podniesienia walorów  przestrzennych i  użytkowych zabudowy oraz zagospodarowania 

terenu; 
– kreacji  przestrzeni publicznych o wysokich walorach użytkowych  i estetycznych. 

 W planach miejscowych należy:
– wykluczyć lokalizację obiektów produkcji zwierzęcej; 
– preferować stosowanie następujących wskaźników i parametrów urbanistycznych:
lp Rodzaj wskaźnika  wielkość
1 gabaryty i wysokość zabudowy do 3 kondygnacji nadziemnych, w 

tym użytkowe poddasze  
2 wielkość działki min. 600m2 

U2 -   ZESPOŁY  CENTRÓW  USŁUGOWYCH - KULTUROWE
 KLASY PRZEZNACZENIA TERENÓW:

 PODSTAWOWE –  handel detaliczny,  gastronomia i  rozrywka,  edukacja,  kultura, opieka 
zdrowotna i społeczna, turystyka i wypoczynek, sport i rekreacja, bezpieczeństwo publiczne, 
biura oraz zieleń urządzona. 

 UZUPEŁNIAJĄCE  -  zabudowa  mieszkaniowa  jednorodzinna,  zabudowa  mieszkaniowa 
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wielorodzinna,  zabudowa zagrodowa,  zabudowa zamieszkania zbiorowego,  rzemiosło oraz 
obsługa komunikacji i ruchu turystycznego.     

 KIERUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEJ:
 Wskazuje się tereny wchodzące w skład zespołów centrów usługowych we wsi:

– LUBRZA – gminny  ośrodek usługowy,  
– TRZEBINA,  DYTMARÓW  i  OLSZYNKA   –  lokalne  ośrodki  usługowe,  wspomagające 

gminny ośrodek usługowy. 
 Celem polityki przestrzennej  w zespołach centrów usługowych  jest :

– podniesienie rangi przestrzennej i społecznej zespołu zabudowy; 
– zwiększenie udziału usług; 
– rozwój i poprawa  jakości  przestrzeni publicznych,  miejsc integracji społeczności oraz 

miejsc ruchu turystycznego i atrakcji turystycznych i kulturalnych. 
 Dominującymi  elementami  kształtującymi   strukturę  przestrzenną  zespołów  centrów 

usługowych są :
– zespoły zabudowy usługowej; 
– tereny zieleni urządzonej;  
– układ placów i ulic oraz systemy ścieżek pieszych, rowerowych i turystycznych; 
– miejsca i obiekty reprezentacyjne. 

 Na  terenie  gminnego  ośrodka  usługowego  wsi  Lubrza  należy  zwiększyć  udział  zieleni 
urządzonej w obrębie doliny rzeki Lubrzanki.

 Należy dążyć do:
– zwiększenia udziału usług stosownie do funkcji i rangi centrum usługowego;  
– indywidualnego kształtowania układu funkcjonalno-przestrzennego zabudowy stosownie 

do walorów kulturowych; 
– 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;
– zakazać lokalizacji wielkopowierzchniowych nośników reklamowych; 
– wykluczyć lokalizację obiektów produkcji zwierzęcej; 
– preferować stosowanie następujących wskaźników i parametrów urbanistycznych:
lp Rodzaj wskaźnika  wielkość
1 gabaryty i wysokość zabudowy do 4 kondygnacji nadziemnych, w 

tym użytkowe poddasze  
2 wielkość działki pod usługi min. 500m2 

U3 – ZESPOŁY  KONCENTRACJI  USŁUG – WSPÓŁCZESNE
 KLASY PRZEZNACZENIA TERENÓW:

 PODSTAWOWE – handel  detaliczny,  gastronomia  i  rozrywka,  sport  i  rekreacja,   obsługa 
komunikacji  i  ruchu  turystycznego,  bezpieczeństwo  publiczne,  biura,  stacje  paliw  i  zieleń 
urządzona.

 UZUPEŁNIAJĄCE  –  opieka  społeczna  i  zdrowotna,  składy  i  magazyny,  handel  hurtowy, 
logistyka i obsługa transportu.

 KIERUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEJ:
 Wskazuje się tereny wchodzące w skład zespołów  koncentracji usług we wsi:

– LUBRZA  i LASKOWICE.
 Celem polityki przestrzennej w zespołach  koncentracji  usług  jest :

– kreowanie  terenów  usług  komercyjnych  zapewniających  kompleksową  obsługę 
komunikacji oraz  ruchu turystycznego; 

– kreowanie współczesnych centrów handlowo-biznesowych. 
 Dominującymi elementami kształtującymi  strukturę przestrzenną zespołów koncentracji usług 

są:
– zespoły urządzeń obsługi komunikacji (MOP I);
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– zespoły parkingów dla samochodów osobowych i ciężarowych; 
– zespoły  zabudowy  wielkopowierzchniowego  handlu  detalicznego  (supermarkety, 

hipermarkety); 
– hale widowiskowo-sportowe oraz urządzenia sportowo-rekreacyjne; 
– centra konferencyjne oraz zespoły zabudowy biurowej; 
– zespoły zabudowy składowo-magazynowej i handlu hurtowego; 
– zieleń urządzona; 
– systemy ścieżek pieszych i rowerowych. 

 Należy zapewnić powiązania zespołu  koncentracji usług  we wsi Lubrza ścieżkami pieszymi i 
rowerowymi z miastem Prudnik.

 Należy dążyć do:
– indywidualnego  ukształtowania  układu  funkcjonalno-przestrzennego  zabudowy  z 

zachowaniem relacji przestrzennych i krajobrazowych z otoczeniem; 
– wytworzenia  przestrzeni  publicznych  o  wysokich  standardach   zagospodarowania, 

wyposażenia  i   estetyki,   w  tym  szczególnie  placów  przedwejściowych  obiektów 
usługowych;  

– zapewnienia wysokich walorów architektonicznych zabudowy. 
 W planach miejscowych należy:

– dążyć  do  zapewnienia  sprawnych  powiązań   drogowych  z  sąsiednimi  zespołami 
urbanistycznymi, w tym szczególnie z miastem Prudnik; 

– zapewnienia powiązań pieszych i rowerowych z terenami mieszkaniowymi; 
– preferować stosowanie następujących wskaźników i parametrów urbanistycznych:
lp Rodzaj wskaźnika  wielkość
1 gabaryty i wysokość zabudowy do  3  kondygnacji  nadziemnych, 

oraz do 15m do kalenicy dachu  
2 wielkość działki min. 2500m2 

P –  OBSZARY  PRODUKCJI 

P1 –   ZESPOŁY  AKTYWNOŚCI  GOSPODARCZEJ – KULTUROWE I WSPÓŁCZESNE
 KLASY PRZEZNACZENIA TERENÓW:

 PODSTAWOWE –  produkcja,  składy  i  magazyny,  bazy  budowlane  i  sprzętowe,   handel 
hurtowy,  targi i targowiska, logistyka i obsługa transportu, produkcja rolna,  obsługa rolnictwa, 
rzemiosło,  produkcja  biopaliw,  produkcja  ciepła  i  energii  (z  biomasy),  obiekty i  urządzenia 
gospodarki odpadami,  obsługa komunikacji i ruchu turystycznego.

 UZUPEŁNIAJĄCE  –  gastronomia  i  rozrywka,  sport  i  rekreacja,  zabudowa  zamieszkania 
zbiorowego,  handel detaliczny, zieleń urządzona. 

 KIERUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEJ:
 Wskazuje się tereny wchodzące w skład zespołów aktywności gospodarczej we wsi:

– LUBRZA, JASIONA, TRZEBINA, SKRZYPIEC i DYTMARÓW–STACJA  oraz na gruntach 
wsi  PRĘŻYNKA  -   stanowiących  podstawowe  tereny  koncentracji  różnorodnych  form 
aktywności gospodarczej na obszarze gminy; 

– we wsi DYTMARÓW. 
 Celem polityki przestrzennej w zespołach  aktywności gospodarczej jest :

– zapewnienie  wielofunkcyjnego  rozwoju  obszaru  gminy  oraz  miejsc  pracy  poza 
rolnictwem, w tym szczególnie w produkcji związanej z bazą surowcową gminy;

– wykształcenie centrów kompleksowej obsługi rolnictwa.
 Dominującymi  elementami  kształtującymi  strukturę  przestrzenną  zespołów  aktywności 

gospodarczej są :
– zespoły zabudowy produkcyjnej, przetwórczej, wytwórczej i magazynowo – składowej; 
– zespoły  zabudowy  zapewniającej  obsługę  przejścia  granicznego  oraz  ruchu 

komunikacyjnego i turystycznego; 
– stacje paliw oraz zespoły parkingów dla samochodów osobowych i ciężarowych; 
– systemy ścieżek  pieszych i rowerowych, zapewniającymi powiązania ze wsiami.  

 Na obszarze położonym na gruntach:
– Prężynki dopuszcza się alternatywne przeznaczenie terenu na funkcje uzupełniające, w 

tym  szczególnie  dla  lokalizacji  obiektów  sportu  (obiekty  sportowe  sportów 
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kwalifikowanych) i rozrywki (dyskoteka, park rozrywki); 
– Lubrza,  położonych  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  zabudowy  mieszkaniowej  miasta 

Prudnik, należy preferować lokalizację przeznaczenia uzupełniającego.
 Należy zapewnić:

– funkcjonalnie i przestrzennie  zintegrowane zespoły zabudowy; 
–  niezbędną dla obszaru i lokalizowanych przedsięwzięć  infrastrukturę techniczną, w tym 

szczególnie odprowadzenie ścieków przemysłowych.
 Należy dążyć do:

– rozwoju  funkcji  gospodarczych  o  wysokich  (zaawansowanych)  technologiach  lub 
proekologicznych  technologiach  produkcji,  gwarantujących  ograniczenie  zagrożeń  dla 
stanu środowiska, w tym szczególnie dla obszaru NATURA 2000; 

– preferować wysokie standardy zabudowy i zagospodarowania terenu. 
 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  szczególnie 
wykluczyć  lokalizację  przedsięwzięć  mogących  negatywnie  oddziaływać  na  obszar 
NATURA 2000 oraz na krajobraz Parku Krajobrazowego GÓRY OPAWSKIE;  

– preferować stosowanie następujących wskaźników i parametrów urbanistycznych:
lp Rodzaj wskaźnika  wielkość
1 gabaryty i wysokość zabudowy do  3  kondygnacji  nadziemnych 

oraz do 15m do kalenicy dachu
2 wielkość działki min. 1500m2 

P2 – ZESPOŁY PRODUKCJI ROLNEJ – KULTUROWE  I WSPÓŁCZESNE
 KLASY PRZEZNACZENIA TERENÓW:

 PODSTAWOWE –  fermy  produkcji  rolnej  zwierzęcej  i  roślinnej,   obsługa  rolnictwa,  bazy 
sprzętowe. 

 UZUPEŁNIAJĄCE  -   składy  i  magazyny,  bazy  budowlane  i  sprzętowe,  handel  hurtowy, 
produkcja biopaliw, produkcja energii z biomasy, biura.

 KIERUNKI  POLITYKI PRZESTRZENNEJ: 
 Wskazuje  się tereny wchodzące w skład zespołów produkcji rolnej we wsi:

– kulturowe – JASIONA i OLSZYNKA; 
– współczesne – TRZEBINA i LUBRZA. 

 Celem polityki przestrzennej w zespołach  produkcji rolnej  jest :
– ochrona zespołów zabudowy o walorach kulturowych; 
– racjonalne wykorzystanie terenów i obiektów; 
– zapewnienie bezkonfliktowego współistnienia terenów ferm produkcji rolnej  z terenami i 

obiektami innych klas przeznaczenia terenów. 
 Dominującymi elementami kształtującymi strukturę przestrzenną zespołów produkcji rolnej są:

– zespoły zabudowy ferm produkcji rolnej zwierzęcej i roślinnej; 
– zespoły zabudowy magazynowej;  
– obszary i obiekty infrastruktury technicznej i komunikacji. 

 Na terenach  dawnych  folwarków,  o  zachowanych  walorach  kulturowych,  należy  dążyć  do 
przywrócenia  właściwej  rangi  zespołu  zabudowy  w  strukturze  przestrzennej  wsi  oraz 
rewaloryzacji.  

 W planach miejscowych należy:
– zapewnić  racjonalizację  wykorzystania  obszaru  oraz dostosować sposób kształtowania 

zabudowy  do  lokalnych,  pozytywnych  zasad  kształtowania  przestrzennego,  w  tym 
szczególnie w zakresie  wysokości i architektury obiektów budowlanych’ 

– wykluczyć produkcję zwierzęcą o obsadzie większej niż 210 DJP; 
– preferować stosowanie następujących wskaźników i parametrów urbanistycznych:
lp Rodzaj wskaźnika  wielkość
1 gabaryty i wysokość zabudowy do  3  kondygnacji  nadziemnych 

oraz do 15m do kalenicy dachu
2 wielkość działki min. 1500m2 
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P3 –  ZESPOŁY  PRODUKCJI  ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH – TERENY 
              LOKALIZACJI OBIEKTÓW ENERGETYKI WIATROWEJ  
 KLASY PRZEZNACZENIA TERENÓW:

 PODSTAWOWE – użytki  rolne, drobnopowierzchniowe zespoły  zadrzewieniowe oraz ciągi 
zieleni przydrożnej i śródpolnej.   

 UZUPEŁNIAJĄCE –  produkcja energii obejmująca obiekty i urządzenia energetyki wiatrowej 
(farmy wiatrowe). 

 KIERUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEJ:
 Wskazuje się tereny wchodzące w skład zespołów  produkcji energii ze źródeł odnawialnych 

(lokalizacji farm wiatrowych): 
– niskiego ryzyka lokalizacji  - na gruntach wsi Lubrza – Prężynka - Olszynka, Słoków – 

Laskowice – Nowy Browiniec oraz Laskowice - Nowy Browiniec, 
– średniego ryzyka lokalizacji – na gruntach wsi Lubrza i Prężynka. 

 Celem  polityki  przestrzennej  w  zespołach  produkcji  energii  ze  źródeł  odnawialnych   jest 
zapewnienie produkcji  energii ze źródeł odnawialnych (wiatru). 

 Dominującymi  elementami  kształtującymi   strukturę  przestrzenną  zespołów  produkcji 
odnawialnej są:

– użytki rolne; 
– zespoły urządzeń elektrowni wiatrowych z towarzyszącą infrastrukturą. 

 Ustala się następujące warunki lokalizacji farm wiatrowych  na wskazanych obszarach:
– lokalizacja  obiektów  energetyki  wiatrowej  dopuszczalna  jest  w  granicach  obszarów 

określonych  na  rysunku  „Kierunki  zagospodarowania  przestrzennego”,  jako  zespoły 
produkcji  energii  ze  źródeł  odnawialnych  –  obszary  niskiego  ryzyka  oraz  średniego 
ryzyka lokalizacji obiektów energetyki  wiatrowej,  przy czym dopuszcza się nieznaczną 
korektę  wyznaczonych  granic  ww.   obszarów niskiego  i  średniego  ryzyka  lokalizacji 
obiektów energetyki wiatrowej do max. 150m od zewnętrznego ich obrysu, określonego 
na rysunku studium, przy zachowaniu ograniczeń ustalonych poniżej; 

– za obszary niskiego ryzyka lokalizacji obiektów energetyki wiatrowej uznano obszary 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 obszary średniego ryzyka lokalizacji obiektów energetyki wiatrowej uznano obszary o 
niskich  walorach  florystycznych  i  faunistycznych,  w  tym  szczególnie  awifauny, 
sąsiadujące z terenami  istotnymi dla funkcjonowania systemu ekologicznego o randze 
lokalnej (gm. Lubrza),  położone w odległości mniejszej niż  5km od planowanych ferm 
wiatrowych  na  obszarach  gmin  sąsiednich  (gm.  Biała  oraz  gm.  Prudnik)  oraz  w 
granicach strefy ochrony pośredniej zewnętrznej zespołu ujęć wody dla miasta Prudnika 
i  Biała,  zapewniające  ochronę  siedzib  ludzkich  przed  emisją  hałasu  i  pól 
elektromagnetycznych. 

 Należy:
– ograniczyć lokalizację obiektów na terenach narażonych na erozję wodno-powietrzną w 

stopniu silnym (spadki powyżej 10%), jeśli lokalizacja i eksploatacja obiektu  przyczyni 
się do zwiększenia zagrożeń erozyjnych; 

– zachować odległości: min. 500m od granic urbanizacji, w tym szczególnie od istniejącej i 
planowanej zabudowy chronionej, min. 100m od dróg o nawierzchni utwardzonej, min. 
200m  od  ściany  lasu,  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 ocenę wpływu na krajobraz.

 W planach miejscowych należy:
– na  wyznaczonych  terenach  dążyć  do   lokalizacji  obiektów  energetyki  wiatrowej  w 

zespołach  obejmujących  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  wielkość
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1 gabaryty i wysokości max.  150m  do szczytu śmigła

Z   –  OBSZARY  ZIELENI ( w zabudowie)  

Z1 – ZESPOŁY  SPORTU, REKREACJI I WYPOCZYNKU - WSPÓŁCZESNE
 KLASY PRZEZNACZENIA TERENÓW:

 PODSTAWOWE:   sport  i  rekreacja,  parki,  edukacja,  turystyka  i  wypoczynek,  zabudowa 
zamieszkania zbiorowego oraz zabudowa letniskowa, w tym rekreacji indywidualnej.  

 UZUPEŁNIAJĄCE  -  gastronomia  i  rozrywka,  handel  detaliczny,   kultura,  bezpieczeństwo 
publiczne,  urządzenia gospodarki rybackiej, lasy i zadrzewienia, eksploatacja kopalin.    

 KIERUNKI  POLITYKI PRZESTRZENNEJ:
 Wskazuje   się  następujące  tereny  wchodzące  w  skład  zespołów  sportu,  rekreacji  i 

wypoczynku we wsi:
– Lubrza – gminny, wielofunkcyjny ośrodek sportowo-rekreacyjny; 
– Trzebina,  Olszynka  i  Dytmarów–Skrzypiec  –  publiczne  tereny  sportowo-rekreacyjne  o 

znaczeniu lokalnym, o wzmocnionym wyposażeniu; 
– Słoków,  Nowy  Browienic,  Jasiona  i  Prężyna  –  wiejskie  boiska  sportowe,  stanowiące 

wyposażenie podstawowe terenów mieszkaniowych;
– Trzebina  -  ośrodek  rekreacyjno-wypoczynkowy  na  bazie   zbiornika  retencyjnego 

JASIONA oraz  wodnych zbiorników  poeksploatacyjnych po złożu Trzebina; 
– Trzebina – ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy, na bazie wód mineralnych leczniczych, 

nie wskazany na rysunku studium „Kierunki zagospodarowania przestrzennego”; 
– Prężynka – ośrodek sportu  (obiekty i urządzenia sportów kwalifikowanych, place zabaw) 

lub  rozrywki (kasyna, dyskoteki, place zabaw), na bazie dawnej strzelnicy wojskowej, nie 
wskazany na rysunku studium „Kierunki zagospodarowania przestrzennego”.  

 Celem polityki przestrzennej w zespołach sportu, rekreacji i wypoczynku jest :
– kreowanie  różnorodnych form możliwości spędzenia wolnego czasu, atrakcyjnych dla 

mieszkańców  gminy  oraz  mających  wpływ  na  rozwój   rekreacji  i  wypoczynku  na 
obszarze gminy;

– wykorzystanie  walorów przyrodniczych dla rozwoju  rekreacji  i  turystyki,  jako jednej  z 
ważniejszych funkcji gospodarczych  gminy. 

 Dominującymi elementami kształtującymi  strukturę przestrzenną zespołów sportu, rekreacji i 
wypoczynku są :
– kompleksy obiektów i urządzeń  sportowo – rekreacyjnych,  turystyczno-wypoczynkowych, 

obiektów gastronomii i  rozrywki oraz obsługi  turystyki,  o architekturze  uwzględniającej 
kontekst kulturowy otoczenia; 

– ścieżki spacerowe, ciągi i kładki piesze, trasy rowerowe, plaże; 
– parki i zieleń urządzona; 
– zespoły obiektów i urządzeń rekreacyjno-sportowych. 

 Należy dążyć do:
– kreacji  wyspecjalizowanych   przestrzeni  o  wysokich  walorach  kompozycyjnych, 

krajobrazowych,  użytkowych  i  estetycznych,  a  także  o  wysokich  standardach 
zagospodarowania i wyposażenia terenów; 

– zwiększenia atrakcyjności  turystycznej  zespołów rekreacyjno-sportowych oraz  nadanie 
rangi atrakcji turystycznej gminy; 

– we wsi  LUBRZA,   stanowiącej  gminny ośrodek usługowy,   do rozbudowy istniejących 
obiektów  sportowych,  w  tym  szczególnie  lokalizacji  zamkniętych  obiektów  sportowo-
rekreacyjnych (w miarę możliwości i potrzeb); 

– poprawy  wyposażenia  terenów  boisk  sportowych,  stanowiących  podstawowe 
wyposażenie wsi gminy,  w  obiekty socjalno-sanitarne i parkingi;

– zapewnienia  na  obszarze  wsi  Trzebina  oraz  Dytmarów  –  Skrzypiec  możliwości 
rekultywacji  zbiorników poeksploatacyjnych na potrzeby sportu, rekreacji  i  wypoczynku, 
lub wykorzystania ich dla gospodarki rybackiej; 

– zapewnienia powiązań pieszych i rowerowych terenów rekreacyjno-wypoczynkowych we 
wsi  Trzebina  z  sąsiednimi  terenami  o  wysokich  walorach  kulturowych  wsi  Trzebina  i 
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Wzgórza Klasztornego; 
– rozwoju  na  obszarze  zabytkowego  zespołu  zamkowo-parkowego  w  Trzebini  usług 

lecznictwa balneologicznego i SPA, a także usług rehabilitacyjnych i lub  rekreacyjnych;  
– wspierania  lokalizacji  specjalistycznych  ośrodków  sportowych  i  rekreacyjnych  na 

obszarach wsi, o ustalonej funkcji turystyczno-rekreacyjnej.  
 W planach miejscowych należy dążyć do:

– zapewnienia  powiązań  pieszych  i  rowerowych  z  zespołami  zieleni  oraz  rekreacyjno-
sportowymi; 

– stosowania następujących wskaźników i parametrów urbanistycznych:
lp Rodzaj wskaźnika  wielkość
1 gabaryty i wysokość zabudowy do 4 kondygnacji nadziemnych, w 

tym użytkowe poddasze  
2 wielkość działki min. 2500m2 

Z2 – ZESPOŁY  ZIELENI URZĄDZONEJ  – KULTUROWE I WSPÓŁCZESNE
 KLASY PRZEZNACZENIA TERENÓW:

 PODSTAWOWE –  parki  i  zieleń  urządzona,  sport  i  rekreacja,  lasy  i  zadrzewienia,  wody 
powierzchniowe. 

 UZUPEŁNIAJĄCE:  gastronomia  i  rozrywka,  turystyka  i  wypoczynek,  kultura,  w  tym 
szczególnie urządzone miejsca organizacji imprez plenerowych.

 KIERUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEJ:
 Wskazuje się tereny wchodzące w skład zespołów  zieleni urządzonej we wsi:

– TRZEBINA, OLSZYNKA i SŁOKÓW - zabytkowe założenia parków (kulturowe); 
– LUBRZA,  NOWY  BROWINIEC,  DYTMARÓW-SKRZYPIEC  –  założenia  parkowe 

(współczesne); 
– inne, nie wskazane na rysunku „Kierunki zagospodarowania przestrzennego”.

 Celem polityki przestrzennej w zespołach  zieleni urządzonej jest :
– rewitalizacja  parków  o  cechach  kulturowych,  rewaloryzacja  zabytkowych  układów 

przestrzennych oraz nadanie im rangi atrakcji turystycznej; 
– podniesienie  standardów  wyposażenia  w  zieleń  ogólnodostępną  terenów 

mieszkaniowych  poprzez  kreowanie  terenów zieleni  parkowej  zapewniającej  obsługę 
mieszkańcom wsi. 

 Dominującymi elementami kształtującymi  strukturę przestrzenną zespołów zieleni urządzonej 
są :

– parki,  parki  leśne,  parki  tematyczne,  skwery,  zieleńce,  ogrody  jordanowskie,  place 
zabaw dla dzieci); 

– systemy ścieżek  pieszych, turystycznych  i rowerowych; 
– zbiorniki i cieki wodne; 
– plenerowe urządzenia i obiekty do organizacji imprez kulturalnych i okolicznościowych. 

 Na obszarze zabytkowych PARKÓW WIEJSKICH należy dążyć do:
– zapewnienia ich ogólnej dostępności dla mieszkańców;
– wzbogacenia  oferty rekreacyjnej, także poprzez sytuowania urządzeń zabawowych dla 

dzieci;
– zapewnienia  powiązań  funkcjonalno-przestrzennych  z  terenami  sportowymi  oraz 

obszarami ESOCh. 
 Należy zapewnić tereny ogólnodostępnej zieleni parkowej w obrębie  terenów  zabudowanych 

wsi:
– LUBRZA   -  preferować  usytuowanie  zespołów  zieleni   w  obrębie  historycznego 

„nawsia”  (tereny  U2)  oraz  usytuowanie  parku  na  terenach  planowanej  zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej; 

– DYTMARÓW-SKRZYPIEC - preferować lokalizację parku w rejonie istniejących terenów 
sportowych,  przy  czym  zagospodarowanie  terenu  nie  może  naruszać  ciągłości 
funkcjonalno-przestrzennej  regionalnego  korytarza  ekologicznego  oraz  zagrażać 
bezpieczeństwu powodziowemu terenów zabudowanych;

– NOWY BROWINIEC – usytuowanie parku w obrębie doliny rzeki Młynówki; 
– pozostałych wsi – preferować usytuowanie zieleni urządzonej w powiązaniu z terenami 
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szkolnymi lub sportowymi. 
 W planach miejscowych należy zapewnić:

– zachowanie istniejących terenów parków; 
– rezerwy terenu pod parki planowane; 
– tereny  pod różnorodne, drobne  formy zieleni ogólnodostępnej; 
– powiązania piesze i rowerowe z zespołami zieleni oraz rekreacyjno-sportowymi; 
– stosowanie następujących  wskaźniki i parametry urbanistyczne:
lp Rodzaj wskaźnika  wielkość
1 gabaryty i wysokość zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych, w 

tym użytkowe poddasze  oraz do 
9m do kalenicy dachu

2 we wsiach o liczbie mieszkańców powyżej 500 osób, 
zapewnić ogólnodostępne tereny zieleni  w wielkości

min. 20m2 / 1 mieszkańca wsi

Z3 –    ZESPOŁY  CMENTARNE - 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:

 Wskazuje  się następujące tereny, wchodzące w skład  zespołów cmentarnych (czynnych 
cmentarzy parafialnych):
– we wsi  LUBRZA, DYTMARÓW, TRZEBINA, NOWY BROWINIEC i OLSZYNKA.

 Celem polityki przestrzennej zespołach cmentarnych  jest :
– ochrona, uzupełnienie i podniesienie standardów wyposażenia  w zieleń; 
– rewaloryzacja lub renowacja obiektów cmentarnych. 

 Dominującymi elementami kształtującymi strukturę przestrzenną zespołów cmentarnych są :
– kaplice cmentarne oraz obiekty związane z  przechowywaniem  i chowaniem zmarłych; 
– aleje  i place doprowadzające ruch pieszy; 
– zieleń cmentarna; 
– mała architektura związana z cmentarzem. 

 Należy dążyć do:
– uporządkowania,  poprawy  standardu  wyposażenia  i  kompozycji  strefy  wejściowej 

cmentarzy,  w tym szczególnie  wyposażenia w miejsca parkingowe i usługi, dla obsługi 
cmentarza; 

– zwiększenie  nasycenia  cmentarza zielenią,  w tym szczególnie  zielenią wysoką,  oraz 
wyposażenia w małą architekturę; 

– ochrony  i  rewaloryzacji  układów  przestrzennych  i  ich  elementów  o  walorach 
kompozycyjnych i kulturowych; 

– rozbudowy cmentarza we wsi Lubrza, Olszynka, Trzebina i Dytmarów.   
 W planach miejscowych należy :

– wprowadzić  ustalenia  dot.  zakazu   sytuowania  nośników  reklamowych  i  masztów 
antenowych; 

– stosować następujące wskaźniki i parametry urbanistyczne:
lp Rodzaj wskaźnika  wielkość
1 gabaryty i wysokość zabudowy do 2  kondygnacji  nadziemnych i 

do 20m do kalenicy  dachu
2 zapewnić ogólną powierzchnię cmentarzy   w 

wielkości  (rozbudowa istniejących cmentarzy 
łącznie o pow. ok. 1 ha)

min. 6m2 / 1 mieszkańca gminy

3.3.3. PRZESTRZENIE PUBLICZNE  I TERENY IMPREZ MASOWYCH

Na  obszarze  gminy  Lubrza  wskazuje  się  najważniejsze  obszary  występowania  przestrzeni 
publicznych oraz organizacji imprez masowych.
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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 gminy uznaje się:
– tereny głównych ulic  i  placów wiejskich  (historycznego „nawsia”)  na obszarze ich  centrów 

usługowych  i  obszarów zabudowy  usługowo-mieszkaniowej  oraz  w  rejonie  kościołów (lub 
innych usług, w tym szczególnie  kultury, oświaty i wychowania); 

– tereny parków wiejskich oraz  ogólnodostępnych terenów rekreacyjno-sportowych. 

2) OBSZARY ORGANIZACJI  IMPREZ MASOWYCH – na obszarze gminy uznaje się :
– tereny parków wiejskich i centrów usługowych – współczesnych; 
– tereny  urządzeń  i  obiektów  sportowo-rekreacyjnych,  w  tym  także  tereny  przyszkolnych 

urządzeń sportowych. 

4.  SYSTEMY TRANSPORTOWE I INFRASTRUKTURALNE – KIERUNKI  
     ROZWOJU

4.1. SYSTEMY TRANSPORTOWE 

3.1.1.  TRANSPORT  LOTNICZY

Urządzenia transportu lotniczego 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.  Dostęp do komunikacji  lotniczej 
uznaje się za mało  istotny z punktu widzenia możliwości rozwoju gospodarczego gminy, a także za 
mało istotny  dla standardów życia jej  mieszkańców. 

Kierunki rozwoju systemu komunikacji lotniczej określa potrzeba:
– zapewnienia łatwego i szybkiego dostępu biznesu  do miasta Prudnik; 
– wzmocnienia  powiązań komunikacyjnych dla rozwoju turystyki.

1) POSTULUJE SIĘ WSPIERAĆ powstanie cywilnego portu lotniczego w KAMIENIU ŚLĄSKIM 
(gm. Gogolin), zapewniającego powiązania regionalne w ruchu pasażerskim z międzynarodowymi 
portami lotniczymi, a przez to powiązania komunikacyjne z EUROPĄ.

2) NALEŻY  DĄŻYĆ   do  podnoszenia  jakości  połączeń  drogowych  oraz  reaktywacji 
pasażerskich  połączeń   kolejowych z  międzynarodowymi   portami  lotniczymi  oraz  z 
planowanym, regionalnym portem lotniczym w KAMIENIU ŚLĄSKIM, poprzez:
 poprawę  standardów technicznych  drogi  wojewódzkiej  DW  414  i  DW  409,  zapewniającej 

powiązania  z  autostradą  A4  przez  węzeł  GOGOLIN i  DĄBRÓWKA oraz   z  planowanym 
portem lotniczym w KAMIENIU ŚL.; 

 reaktywację połączeń pasażerskich linią kolejową znaczenia miejscowego nr 306, istotnej dla 
powiązań biznesowych i turystycznych. 

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 gospodarce  dostępu do  środka transportu taniego i ekologicznego. 
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1) NALEŻY  WSPIERAĆ  modernizację korytarza  transportowego  RZEKI  ODRY,  jako 
alternatywnego szlaku transportowego umożliwiającego zmniejszenie uciążliwości i zagrożeń dla 
środowiska i ludzi, wynikających z dominacji transportu samochodowego. 

2)  NALEŻY DĄŻYĆ DO:
 reaktywacji  kolejowych  połączeń  transportowych  linią  znaczenia  miejscowego  nr  306  z 

regionalną linią kolejową nr 137 relacji  Prudnik – Kędzierzyn-Koźle, na terenie stacji kolejowej 
w Prudniku, oraz do ich modernizacji  zapewniającej powiązania  obszaru gminy z węzłem 
transportowym PORT-KOŹLE; 

 poprawy  jakości  powiązań  drogowych  gminy  z  PORTEM  –  KOŹLE,  w  tym  szczególnie 
poprzez poprawę  parametrów technicznych drogi krajowej DK 40.  

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  dostępu  mieszkańców  gminy  do  ośrodków  nauki  (OPOLA,  a  także  WROCŁAWIA, 

GLIWIC i KRAKOWA), zapewniających podniesienie poziomu ich wykształcenia; 
– poprawy  standardów   życia  mieszkańców  poprzez  zapewnienie  alternatywnych  powiązań 

komunikacyjnych z rynkiem pracy i powiatowym  ośrodkiem usługowym  m. PRUDNIK;  
– dostępu  obszaru gminy do różnorodnych środków transportu.

1) NALEŻY DĄŻYĆ do:
 reaktywacji funkcjonowania  i modernizacji linii kolejowej znaczenia miejscowego nr 306 relacji 

Prudnik – Krapkowice – Gogolin  oraz włączenia jej do systemu połączeń regionalnych dla 
zapewnienia:
o połączeń  pasażerskich  gminy  LUBRZA z  powiatowym  ośrodkiem usługowym  miastem 

PRUDNIK oraz sąsiednimi ośrodkami miejskimi,  stanowiącymi dla mieszkańców  rynek 
pracy; 

o dostępu   do  regionalnego  systemu  transportu  towarowego  i  pasażerskiego  poprzez 
pierwszorzędną linię kolejową nr 137 relacji Katowice-Legnica, zapewniającej powiązania 
z  ośrodkami  usługowymi  o  znaczeniu  ponadlokalnym tj.  OPOLEM,  KATOWICAMI,   a 
także  WROCŁAWIEM  i  KRAKOWEM,   w  tym  szczególnie  zapewnienie  dostępu  do 
oświaty ponadpodstawowej i nauki; 

o powiązań  i  obsługi  ruchu  turystycznego  na  kierunkach  miasto  GOGOLIN  –  BIAŁA  - 
LUBRZA – PRUDNIK –  GÓRY OPAWSKIE,  oraz m. PRUDNIK – LUBRZA - BIAŁA – 
GOGOLIN - GÓRA ŚW.  ANNY;

 radykalnej poprawy jakości i częstotliwości połączeń obszaru gminy z sąsiednimi ośrodkami 
miejskimi,  a także bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprzez:
o modernizację  linii  kolejowej  nr 137 relacji  Katowice  – Legnica na odcinku Kędzierzyn-

Koźle  –  Nysa  –  Kamieniec  Ząbkowicki,  do  parametrów pozwalających  na osiągnięcie 
prędkości  przejazdu  100-120km/h  dla  pociągów  pasażerskich  oraz  80-100km/h  dla 
pociągów towarowych, oraz modernizację:
– stacji  kolejowej  we wsi  DYTAMRÓW  obejmującej  obiekty kolejowe, parkingi i drogi 

dojazdowe; 
– skrzyżowań linii  z powiatowymi drogami publicznymi DP 1280 O, DP 1250 O i DP 

1253 O; 
o modernizację linii kolejowej nr 306 znaczenia miejscowego  na odcinku Prudnik - Gogolin 

do  uzyskania  parametrów  eksploatacyjnych  określonych  na  „prędkość  handlową”  (tj. 
średnią  prędkość   na  danym  odcinku  z  uwzględnieniem  czasu  postoju  pociągu)  dla 
pociągów pasażerskich na co najmniej 40-50km/h, bez określenia prędkości maksymalnej 
dla pociągów towarowych, wraz z modernizacją:

– stacji kolejowej w LUBRZY obejmującą budowę  i przebudowę dróg dojazdowych, 
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parkingów,  obiektów   i  urządzeń  kolejowych,   zapewniającej  aktywizację 
gospodarczą gminy  (w tym także aktywizację turystyki i rekreacji); 

– skrzyżowań linii z wojewódzką drogą publiczną DW 414 i drogami powiatowymi DP 
1275 O i DP 1267 O.

2) NALEŻY DĄŻYĆ do wprowadzenia na linii kolejowej nr 306  TRAMWAJU SZYNOWEGO dla 
obsługi  ruchu  pasażerskiego,  najistotniejszego  dla  potencjalnych  możliwości  rozwoju  funkcji 
mieszkaniowej wsi  Lubrzy (jako dzielnicy „sypialnej” miasta Prudnik) oraz poprawy standardów 
życia jej mieszkańców, a także dla obsługi:
 ruchu  osobowego  w  gminie,  głównie  pomiędzy  wsią  Lubrza,  a  powiatowym  ośrodkiem 

usługowym miastem Prudnik oraz miastem  Biała, Krapkowice i Gogolin; 
 ruchu tranzytowego do obszarów  o ponadlokalnej randze turystyczno-rekreacyjnej. 

3) NALEŻY ZAPEWNIĆ:
 rezerwę odpowiedniego: 

o pasa  terenu  dla  modernizacji   infrastruktury  kolejowej  wzdłuż  pierwszorzędnej  linii 
kolejowej nr 137  oraz linii kolejowej znaczenia miejscowego nr 306, 

o terenu dla modernizacji skrzyżowań linii kolejowych z drogami publicznymi;
 usytuowanie obiektów budowlanych i zieleni od terenów kolejowych i infrastruktury kolejowej, 

w odległościach zgodnych z przepisami odrębnymi; 
 w  zespołach  aktywności  gospodarczej  sytuowanych  w  sąsiedztwie  linii  kolejowych  zakaz 

lokalizacji  działalności związanych z substancjami łatwopalnymi, wybuchowymi, żrącymi lub 
pylącymi, stanowiącymi potencjalne zagrożenia dla ruchu kolejowego; 

 ochronę  przed  hałasem  istniejących  i  planowanych  zespołów  mieszkaniowych,  poprzez 
stosowanie stosownych  rozwiązań  technicznych  w budynkach oraz chroniących środowisko 
zamieszkania przed nadmiernymi poziomami hałasu komunikacyjnego, a także właściwych 
rozwiązań przestrzennych oraz odległości wymaganych przepisami odrębnymi. 

 

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  powiązań  systemu  komunikacji  drogowej  gminy  Lubrza  określa  potrzeba 
zapewnienia:
– sprawnego funkcjonowania węzła drogowego PRUDNIK; 
– sprawnych  połączeń transportowych z elementami  paneuropejskiego korytarza  transportowego 

oraz z przejściami granicznymi  pełnotowarowymi i osobowymi z Czechami; 
– poprawy  standardów i   jakości  życia  mieszkańców gminy   oraz  eliminacji  zagrożeń  dla   ich 

zdrowia i życia. 

1) NALEŻY DĄŻYĆ do poprawy sprawności funkcjonowania  podstawowego układu systemu 
drogowego obszaru gminy zapewniającego powiązania zewnętrzne o randze międzyregionalnej 
i  regionalnej  oraz  poprawy  powiązań  wewnętrznych,  istotnych  dla  zrównoważonego  rozwoju 
społecznego, przestrzennego i gospodarczego gminy, poprzez wspieranie:
 przebudowy drogi krajowej DK 40 do pełnych  parametrów drogi klasy głównej  (G) wraz z:

o docelową budową drugiej jezdni na odcinku Laskowice – Kędzierzyn-Koźle,  
o modernizacją skrzyżowania z drogą powiatową DP 1253 O, 
o budową dróg rolnych i ścieżki rowerowej na odcinku Laskowice – Lubrza – Prudnik; 

 przebudowy drogi krajowej DK 41 do pełnych parametrów drogi klasy głównej  (G) wraz z:
o budową obejścia drogowego miasta Prudnik oraz wsi Trzebina, 
o budową włączenia do istniejącej drogi DK 40; 

 przebudowy drogi wojewódzkiej DW 414 relacji  Opole – Lubrza do pełnych parametrów 
drogi klasy głównej (G)  wraz z zaleceniem:
o docelowego  przekwalifikowania  jej  do  rangi  dróg  krajowych,  ze  względu  na  jej 
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strategiczną rolę w powiązaniach miasta wojewódzkiego Opola z przejściami granicznymi 
(pełnotowarowym) Trzebina-Bartultovice,  Konradów-Zlate Hory  i  Głuchołazy-Mikulovice 
oraz powiązania z Górami Opawskimi, stanowiącymi jeden z atrakcyjniejszych obszarów 
rekreacji i wypoczynku na Opolszczyźnie, a także z autostradą A-4, w przypadku realizacji 
węzła  autostradowego  PRÓSZKÓW, 

o realizacji  drogi na odcinku Dobroszewice – Lubrza, przy zapewnieniu ochrony pomnika 
przyrody jakim jest aleja lipowa,

o budowy ścieżki rowerowej na odcinku Prudnik -  Lubrza – Biała; 
 przebudowy  drogi  wojewódzkiej  DW 417 relacji  Laskowice  – Racibórz  do parametrów 

drogi zbiorczej (Z);
 przebudowy dróg powiatowych do parametrów dróg określonych w tabeli  nr  13,  w tym 

szczególnie  dróg  zapewniających  powiązania  gminy  Lubrza  z  miastem  powiatowym 
Prudnikiem   oraz  z  sąsiednimi  ośrodkami  miejskimi  tj.  Głubczycami  i  Białą,  a  także 
wewnętrzne  powiązania  wsi  gminy  z   gminnym  ośrodkiem  usługowym,  wsią  Lubrza  (z 
uwzględnieniem hierarchii ważności):
o DP  1267  O  -   wiążącą  wieś  Prężynka  i  Lubrza  z  drogą  wojewódzką  DW  414  oraz 

powiatowym ośrodkiem usługowym, 
o DP 1614 O – wiążącą wieś Prężynka z miastem Prudnik, 
o DP 1280 O -  wiążącą wieś Jasiona z gminnym ośrodkiem usługowym wsią Lubrza,  
o DP 1250 O – wiążącą  wieś Trzebina z drogą krajową DK 41 oraz gminnym ośrodkiem 

usługowym, wsią Lubrza, 
o DP 1615 O – zapewniająca powiązania  wsi  Krzyżkowice  z  uzupełniającym ośrodkiem 

usługowym jakim jest Dytmarów, oraz wsi Krzyżkowice, Dytmarów, Skrzypiec i Jasiona z 
powiatowym ośrodkiem usługowym, 

o DP 1202 O -  zapewniającej powiązania wsi Słoków i Laskowice z miastem Biała, 
o DP 1279 O – wsi Olszynka z Białą oraz z drogą krajową DK 40;
o modernizacji pozostałych dróg powiatowych do parametrów określonych w niniejszym 

studium.

2) NALEŻY DĄŻYĆ do:
 zwiększenia sprawności powiązań drogowych drogami gminnymi,  w tym szczególnie 

zapewniającymi powiązania wsi gminy z powiatowym ośrodkiem usługowym m. Prudnik oraz 
gminnym ośrodkiem usługowym wsią Lubrza,  a także powiązania z podstawowym układem 
drogowymi  gminy  (drogami  krajowymi  i  wojewódzkimi)  oraz  z  przystankami  komunikacji 
kolejowej, poprzez modernizację:
o DG 107304 O relacji Jasiona – Prudnik,  mającej wpływ na potencjalny rozwój wsi oraz 

zapewniającej dostęp do usług; 
o DG 107305 O relacji  Laskowice  –  Olszynka,  zapewniającej  dostęp do podstawowego 

ośrodka usługowego gminy,   jakim jest wieś Olszynka; 
o DG  107308  O  relacji  Nowy  Browiniec  –  Racławice  Śl.,  zapewniającej  dostęp  do 

podstawowego ośrodka usługowego gminy Głogówek; 
o DG 107302 O relacji Prężynka – Dobroszewice, zapewniającej dostąp do drogi DW 414; 
o DG (bez numeru) relacji Krzyżkowice – Trzebina, zapewniającej dostęp do podstawowego 

ośrodka usługowego jakim jest Trzebina; 
o pozostałych dróg  gminnych, w tym szczególnie ulic stanowiących główne ulice wiejskie 

na przebiegu przez centra usługowe wsi; 
 zapewnienia obsługi terenów eksploatowanych złóż surowców mineralnych na gruntach 

wsi Trzebina i Skrzypiec, poprzez:
o budowę nowego powiązania drogowego relacji  DP 1250 O – Trzebina – DK 41;

 usprawnienia wewnętrznego układu drogowego na terenach zabudowanych wsi poprzez:
o poprawę parametrów technicznych, a w możliwych przypadkach i geometrycznych, w tym 

szczególnie dla ulic zakwalifikowanych do przestrzeni publicznych; 
o modernizację ulic wiejskich w granicach strefy B, ochrony konserwatorskiej (wieś Trzebina 

i  Olszynka)  oraz  w  strefie  ochrony  jednolitych  cech  zabudowy  (Lubrza,  Dytmarów, 
Skrzypiec, Jasiona i Nowy Browieniec), ze szczególnym uwzględnieniem  rewaloryzacji 
historycznych nawierzchni, przekrojów i wystroju  ulic, jak dla przestrzeni publicznych; 

o zharmonizowanie  rozwoju przestrzennego wsi  z rozwojem układu drogowego.  
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3) NALEŻY ZAPEWNIĆ,  w miejscowych  planach zagospodarowania  przestrzennego,  REZERWY 
TERENU dla modernizacji  i rozwoju systemu drogowego obszaru  gminy:
 dla dróg klasy G (główna) – pas drogowy o szerokości min. 25m; 
 dla dróg klasy Z (zbiorcza) – pas drogowy drogi o szerokości min. 20m, ulicy min. 20m; 
 dla dróg klasy L (lokalnych)  - pas drogowy drogi  o szerokości min. 15m, ulicy min. 12m; 
 dla dróg klasy D (dojazdowa) – pas drogowy o szerokości  min. 15m, ulicy min. 10m. 

4) NALEŻY DĄŻYĆ DO zapewnienia powiązań drogowych na  Przejściach  Granicznych :
 KRZYŻKOWICE – RYLOVKA - dla obsługi lokalnego ruchu osobowego;
 DYTMARÓW – SLEZSKE PAVLOVICE – dla obsługi lokalnego ruchu osobowego;  
 TRZEBINA – BARTULTOVICE – dla obsługi ruchu towarowego i osobowego. 

5) 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; 

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.

Postulowany przebieg nowych  odcinków dróg  publicznych  oraz ważniejszych  dróg wewnętrznych 
przedstawiono na mapie  „Kierunki zagospodarowania przestrzennego” w sposób orientacyjny. 

4.1.5.   SIEĆ TRAS ROWEROWYCH I  TURYSTYCZNYCH

Kierunki rozwoju systemu komunikacji rowerowej określa potrzeba zapewnienia:
– powiązań  wsi z ośrodkami usługowymi (powiatowym, gminnym i podstawowymi); 
– bezpieczeństwa ruchu rowerowego; 
– rozwoju turystyki i wypoczynku.

1) NALEŻY  ZAPEWNIĆ  możliwość  rozwoju  alternatywnego  środka  komunikacji,  jakim jest 
rower,  na obszarach wiejskich gminy, poprzez:
 realizację  czytelnych  i  spójnych  ciągów  rowerowych,  w  tym  szczególnie  zapewniających 

połączenia  w  relacjach  dom  –  powiatowy  i  lokalny  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; 

 stworzenie  warunków  bezpieczeństwa  i  wygody,  porównywalnych  z  innymi  środkami 
komunikacji indywidualnej poprzez:
o segregację ruchu rowerowego od ruchu samochodowego i pieszego,
o stworzenie systemu parkingów dla rowerów na terenach zabudowanych wsi; 

 wyznaczanie  tras  rowerowych  głównych  i  lokalnych  w  planach  miejscowych,   przy  czym 
należy: 
o za trasę główną uznać trasę rowerową zapewniającą powiązania pomiędzy wsiami  w 

relacjach dom – ośrodek usługowy (Prudnik, Lubrza) oraz dom – miejsce pracy ( głównie 
Prudnik i Lubrza),  

o za  trasę  lokalną  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.).

2) NALEŻY DĄŻYĆ DO  utrzymania i  realizacji   ścieżek i  tras rowerowych wraz z towarzyszącą 
infrastrukturą (parkingi i przystanki) o znaczeniu komunikacyjnym i turystyczno-rekreacyjnym oraz 
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przebiegu  dostosowanym  do  lokalnych  potrzeb  komunikacyjnych  gminy  i  uwzględniającym 
potrzeby rozwoju turystyki rowerowej, poprzez:
 utrzymanie  istniejących  i  kreowanie  nowych  powiązań  ścieżkami  rowerowymi  o  przebiegu 

uwzględniającym lokalne potrzeby  komunikacyjne  mieszkańców gminy  w relacjach  dom – 
ośrodek  usługowy  oraz  dom –  miejsce  pracy,  prowadzonymi  wzdłuż  dróg  (lub  ich  pasie 
drogowym) z preferencją dla  kierunków:
o Lubrza – Prudnik,  Dytmarów – Skrzypiec – Prudnik,  Dytmarów – Skrzypiec – Lubrza, 

Trzebina – Prudnik, Jasiona - Prudnik, Prężynka – Prudnik, 
o Laskowice  – Lubrza (wzdłuż  drogi  DK 40),  Lubrza  –  Biała   (wzdłuż  drogi  DW  414), 

Krzyżkowice – Trzebina ( wzdłuż drogi gminnej). 
3) NALEŻY zachować i wzmocnić rolę tras (szlaków) turystycznych, o znaczeniu regionalnym i 

lokalnym, w tym także powiązania ścieżkami  i trasami rowerowymi o charakterze turystyczno-
rekreacyjnym w relacjach z gminą Biała, gminą Prudnik oraz gminą Głogówek, w tym szczególnie:

o Biała – Dobroszewice – Lubrza – Prudnik – Głuchołazy;
o  Nowy Browiniec – Racławice. 

Postulowany przebieg tras i ścieżek  rowerowych  oraz tras turystycznych przedstawiono na mapie 
oraz  „Kierunki zagospodarowania przestrzennego”. 

4.1.6.  SYSTEM PARKOWANIA

Kierunki rozwoju systemu parkowania określa potrzeba zapewnienia:
– poprawy  obsługi tranzytowego ruchu  komunikacyjnego, w tym szczególnie ruchu turystycznego 

oraz sezonowego ruchu rekreacyjnego; 
– prawidłowego wyposażenia w miejsca parkingowe  ośrodków usługowych oraz prawidłowej ich 

lokalizacji. 

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: 

 na   terenach  zabudowanych  wsi,  miejsca  parkingowe  należy  sytuować  zgodnie  z 
następującymi zasadami:
o na  terenach  usług,  położonych  w  centrach  usługowych  wsi  -  jako  parkingi  terenowe-

otwarte  lub  parkingi  wbudowane,  przy  czym  tereny  położone  w  strefie  B  ochrony 
konserwatorskiej oraz w strefie ochrony jednolitych cech zabudowy należy traktować jako 
tereny dopuszczalnego deficytu miejsc parkingowych w przypadkach, jeśli lokalizacja lub 
liczba miejsc parkingowych naruszać będzie zasady ochrony układu ruralistycznego; do 
ustalenia ilości miejsc parkingowych należy przyjmować  wskaźniki wymienione w tabeli w 
pkt. 2;

o na  terenach  zabudowy  mieszkaniowej  -  jako  parkingi  terenowe-otwarte,  parkingi 
przyuliczne, parkingi wbudowane oraz samodzielne budynki garażowe; do ustalenia ilości 
miejsc parkingowych należy przyjmować wskaźniki  wymienione w tabeli  w pkt.  2, przy 
czym w poziomie terenu zaleca się sytuować nie mniej niż 50% miejsc parkingowych  dla 
zespołu zabudowy; 

o na  terenach  pozostałych   -  jako  parkingi  terenowe-otwarte,  wbudowane  w  budynki  o 
innych funkcjach oraz  samodzielne budynki garażowe.

 Na terenach otwartych (rolnych), położonych wzdłuż dróg podstawowego systemu drogowego 
(dróg krajowych DK 40 i  DK 41 i  wojewódzkiej  DW 414) sytuować parkingi  zapewniające 
obsługę tranzytowego ruchu turystycznego i sezonowego ruchu rekreacyjnego w kierunku Gór 
Opawskich  oraz  w  kierunku  przejść  granicznych  z  Czechami,  przy  zapewnieniu  ochrony 
terenów o wysokich walorach przyrodniczych  objętych  lub projektowanych ochrony.

2) NALEŻY   DĄŻYĆ  do  osiągnięcia  poniżej  wymienionych  wskaźników  liczby  miejsc  parkingowych, 
towarzyszących różnym klasom przeznaczenia terenów:

kategoria 
przeznaczenia 

rodzaj przeznaczenia 
terenu

Minimalna liczba
miejsc 

jednostka 
odniesienia
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terenu parkingowych

TERENY MIESZKANIOWE
zabudowa 
wielorodzinna

budynki mieszkalne o  więcej niż 2 
mieszkaniach

1 1 mieszkanie

hotele robotnicze 20 100 miejsc 
noclegowych

zabudowa 
jednorodzinna

 - 2 1 dom

zabudowa zagrodowa  - 2 1 dom
zabudowa 
zamieszkania 
zbiorowego

internaty 10 100 miejsc 
noclegowych

klasztory, zakony , plebanie 10 100 użytkowników
TERENY USŁUGOWE

handel detaliczny sklepy o pow. sprzedaży do 200m2 2-3 100m2 pow. 
sprzedaży

sklepy o pow. sprzedaży do 450m2 3-4 100m2 pow. 
sprzedaży

sklepy o pow. sprzedaży powyżej 
450m2

4-6 100m2 pow. 
sprzedaży

gastronomia i rozrywka gastronomia 15-20 100miejsc 
konsumpcyjnych

rozrywka (kręgielnie, kluby ) 15-20 1000m2 powierzchni 
użytkowej

kultura kina, sale koncertowe, sale 
widowiskowe, domy kultury, kluby, 

20-25 100 miejsc 
użytkowych

świetlice wiejskie, galerie i sale 
wystawowe, wypożyczalnie filmów, 
świątynie, sale katechetyczne, domy 
parafialne,

10-20 100 miejsc 
użytkowych

opieka społeczna i 
zdrowotna

szpitale 15-20 100 łóżek
przychodnie zdrowia, prywatne 
gabinety lekarskie

5-10 100m2 powierzchni 
użytkowej

żłobki, domy dziecka, domy matki, 
domy spokojnej starości,  dom dla 
bezdomnych,  schronisko dla 
nieletnich  i inne domy opieki 
socjalnej itp.

10-15 100 miejsc 
noclegowych

edukacja szkoły  podstawowe  i  gimnazjalne 
oraz przedszkola

5-10 1 pomieszczenie do 
nauki

inne obiekty, w których prowadzone 
są szkolenia i  kursy

10-15 1 pomieszczenie do 
nauki

turystyka hotele, motele, pensjonaty 25-35 100 miejsc 
noclegowych

administracja  publiczna 
i biura

 - 15-25 1000m2 pow. 
użytkowej

AKTYWNOŚĆ GOSPODARCZA
gospodarka 
magazynowa,  handel 
hurtowy i budownictwa

- 15-25 1000m2 powierzchni 
użytkowej

produkcja - 25-35 100 stanowisk pracy
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pozostałe rodzaje 
aktywności 
gospodarczej

sprzedaż  hurtowa  i  detaliczna 
pojazdów  i  motocykli,  sprzętu 
budowlanego  i  rolniczego  lub  ich 
części

15-25 1000m2 powierzchni 
sprzedaży

usługi  i  produkcja  w  drobnych 
zakładach rzemieślniczych 

15-25 100 stanowisk pracy

TERENY ZIELONE
tereny sportowo-
rekreacyjne

baseny kąpielowe otwarte i 
zamknięte, stadiony i boiska 
sportowe

15-25 100 miejsc 
użytkowych

inne usługi rekreacyjne i sportowe 
(fitness, joga, sztuki walki, masaże 
itp.)

10-20 100 miejsc 
użytkowych

zieleń ogólnodostępna parki  i skwery 10-20 10000m2 powierzchni
cmentarze - 1-5 2500m2 powierzchni

  * - kwalifikację  nie wymienionych w tabeli innych obiektów budowlanych należy   przeprowadzić 
zgodnie z Polską Kwalifikacją Obiektów Budowlanych.

4.1.7. ZASADY LOKALIZACJI STACJI PALIW

Kierunki  rozwoju  wyposażenia  obszaru  gminy  Lubrza  w  system  obsługi  komunikacji  i  ruchu 
turystycznego określa potrzeba:
– poprawy  obsługi tranzytowego ruchu komunikacyjnego, w tym szczególnie ruchu turystycznego 

oraz sezonowego ruchu rekreacyjnego; 
– prawidłowego wyposażenia głównych osi komunikacji drogowej  w urządzenia obsługi. 

1) NALEŻY stosować następujące zasady lokalizacji nowych urządzeń obsługi komunikacji i ruchu 
turystycznego, w zakresie usytuowania stacji paliw na obszarze gminy:
o stacje paliw wraz z towarzyszącymi usługami sytuować poza:

– następującymi  zespołami  funkcjonalno  -  przestrzennymi  osadniczymi:  zespołami 
mieszkaniowymi  (M1,  M2,  M3  i  M4),  zespołami  mieszkaniowo-usługowymi  (U1), 
zespołami centrów usługowych (U2) oraz zespołami zieleni (Z1, Z2 i Z3);  

– obszarami objętymi strefą B, ochrony konserwatorskiej,  oraz strefą ochrony jednolitych 
cech zabudowy; 

– obszarami objętymi ochroną ze względu na przyrodnicze lub krajobrazowe (w strefach 
ochrony krajobrazu lub ekspozycji);   

– strefami ochrony ujęć wody, terenami ochrony zasobów wodnych, strefą ochrony terenu 
występowania   wód  mineralnych  o  cechach  leczniczych  oraz  obszarem szczególnych 
zagrożeń wód GZWP 332.

o Należy preferować  lokalizację stacji paliw z urządzeniami towarzyszącymi :  
– w rejonie skrzyżowania dróg krajowych DK 40 i  DK 41 z drogą wojewódzką DW 414, 

gdzie zaleca się usytuowanie Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP); 
– w rejonie skrzyżowania drogi krajowej DK 40 z drogą wojewódzką  DW 417; 
– w rejonie   przejścia  granicznego Trzebina  –  Bartultovice,  przy  uwzględnieniu  ochrony 

obszarów objętych ochroną ze względu na walory przyrodnicze lub krajobrazowe oraz ze 
względu na ochronę wód; 

– na peryferyjnych obszarach wsi lub poza ich zabudową, wzdłuż dróg publicznych o klasie 
nie mniejszej niż klasa Z, w bezpiecznych odległościach od  skrzyżowań. 

4.2.   SYSTEMY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

4.2.1.  ZAOPATRZENIE W  WODĘ
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Istniejące ujęcia wody zapewnią w perspektywie wystarczającą ilość wody dla mieszkańców, potrzeb 
gospodarczych gminy oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego ludzi i mienia.

Kierunki  rozwoju  systemu zaopatrzenia  w wodę, uwzględniające rozdrobnienie ujęć wody,   ilość i 
wielkość  ustanowionych  stref  ochronnych  (w  istotny  sposób  wpływających  na  ograniczenia  w 
zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu), stan sieci wodociągowej,  zmierzają do  poprawy ciągłości 
zaopatrzenia w wodę dobrej jakości:

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  realizacji  systemu  zaopatrzenia  w  wodę  ludności  i  gospodarki,  z 
preferencją dla:
 zachowania komunalnego  ujęcia wód podziemnych:

o SKRZYPIEC - zaopatrującego w wodę wsie Skrzypiec,  Trzebina, Krzyżkowice, Dytmarów 
i Jasiona;

o PRĘŻYNKA i  LISY   (ujęcia  wody  dla  miasta  Prudnika  i  Biała  oraz  gminy  Lubrza) - 
zaopatrującego w wodę wieś  Prężynka z przysiółkiem Dobroszewice oraz miasto Prudnik 
i wieś Czyżowice; 

 eliminacji  komunalnego ujęcia wody:
o OLSZYNKA - obejmującego zasięgiem obsługi wieś Olszynka, Laskowice, Słoków, Nowy 

Browiniec i  Lubrza;
 należy dążyć do: 

o zaopatrzenia  w  wodę  wsi  Lubrza,  Olszynka,  Słoków,  Laskowiec  i  Nowy  Browiniec  z 
wodociągu grupowego i ujęcia wody SKRZYPIEC; 

o zachowania ujęcia wody w OLSZYNCE jako awaryjnego źródła wody; 
o zachowania  powiązania  awaryjnego  wodociągu  grupowego  SKRZYPIEC  z  systemem 

wodociągowym miasta Prudnik.  

3) NALEŻY DĄŻYĆ DO realizacji systemu dystrybucji wody zapewniającego ciągłość dostaw wody 
w sytuacjach awaryjnych z preferencją dla realizacji powiązań pomiędzy wodociągiem: 
 grupowym  OLSZYNKA  –  SKRZYPIEC,  poprzez  realizację  wodociągu  łączącego  systemy 

wodociągowe;
 OLSZYNKA – BIAŁA, poprzez realizację odcinka wodociągu tranzytowego relacji  Słoków – 

Olbrachcie, 
 ujęciami  wody  komunalnego  wodociągu  PRUDNIK  -   ujęcie  wody  PRĘŻYNKA  –  LISY 

(DOBOSZEWICE), zaopatrującymi w wodę miasta PRUDNIK oraz wieś Prężynka i Czyżowice 
(gm. Prudnik).

  
4) Należy dążyć do zachowania istniejących lokalnych ujęć wody we wsi DYTMARÓW, DYTMARÓW 

– SZKOŁA,  LUBRZA – RSP, LUBRZA – PREFABET, SKRZYPIEC – RSP  i TRZEBINA – RPP-H 
ROLAND,  jako studni awaryjnych. 

5) 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  oraz  poprawy  standardu 
zamieszkiwania obszaru:
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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 wskazuje się orientacyjnie. 

2) Ustala się obowiązek wyposażenia w centralny system odbioru i oczyszczania ścieków wsi 
TRZEBINA, LUBRZA, DYTMARÓW, SKRZYPIEC, JASIONA, PRĘŻYNKA, NOWY BROWINIEC, 
OLSZYNKA, w tym realizacji systemu kanalizacyjnego:
 w pierwszej kolejności we wsi TRZEBINA - ze względu na duże zaludnienie wsi, degradację 

poziomu wodonośnego wód mineralnych, położenie w zlewni chronionej rzeki PRUDNIK oraz 
otulinie  Parku  Krajobrazowego  GÓRY  OPAWSKIE,  możliwość  reaktywacji  wsi  jako 
uzdrowiska oraz rozwoju rekreacji i wypoczynku,  a także  niewielką odległość od istniejącej 
oczyszczalni ścieków miasta PRUDNIK; 

 w drugiej kolejności (II etap)  wsi LUBRZA , DYTMARÓW – SKRZYPIEC - ze względu na 
dużą koncentrację ludności, konieczność poprawy standardów zamieszkiwania, zmniejszenie 
zagrożeń  dla  zlewni  chronionej   rzeki  PRUDNIK  oraz  potencjalne  możliwości  rozwoju 
pozarolniczych  funkcji  gospodarczych,  w  tym  szczególnie   obsługi  tranzytowego  ruchu 
komunikacyjnego;

 w trzeciej  kolejności  (III  etap)  wsi  PRĘŻYNKA i  JASIONA -  ze  względu  na  położenie  w 
granicach strefy  ochrony  pośredniej  zewnętrznej  zespołu   ujęć komunalnych dla  miasta 
PRUDNIK (Prężynka) oraz  zlewni chronionej rzeki PRUDNIK (Jasiona);

 a następnie wieś NOWY BROWINIEC i OLSZYNKA, ze względu na położenie w granicach 
obszaru szczególnych zagrożeń GZWP 332.

3) DOPUSZCZA SIĘ stosowanie indywidualnych systemów oczyszczania ścieków lub przejściowego 
gromadzenia ścieków w zbiornikach wybieralnych – w pozostałych (najmniejszych) wsiach gminy 
tj. wsi  KRZYŻKOWICE, LASKOWICE  i SŁOKÓW, z odprowadzeniem ich do najbliższej zlewni 
lub oczyszczalni ścieków.

4) REALIZACJĘ   grupowego  systemu  odbioru  i  oczyszczania  ścieków   w  postulowanym, 
następującym układzie:
 odprowadzenie  ścieków  ze  wsi  TRZEBINA,  LUBRZA,  DYTMARÓW,  SKRZYPIEC, 

PRĘŻYNKA,   LASKOWICE,  OLSZYNKA,  JASIONA  i  KRZYŻKOWICE  -  do  oczyszczalni 
ścieków w mieście PRUDNIK;

 odprowadzenie ścieków ze wsi NOWY BROWINIEC i  SŁOKÓW  na oczyszczalnię ścieków w 
mieście GŁOGÓWEK  lub na teren  gminy  BIAŁA, do jej systemu  kanalizacyjnego.

5) Do czasu realizacji centralnego systemu odbioru ścieków:
 dopuszcza  się  na  obszarze  gminy  przejściowe  gromadzenie  ścieków  w  zbiornikach 

bezodpływowych, z odprowadzeniem na oczyszczalnię ścieków w Prudniku lub Głogówku; 
 sytuowanie przydomowych oczyszczalni ścieków dla obsługi pojedynczych budynków lub  ich 

zespołu, przy zachowaniu zasad ochrony wód określonych w ustaleniach strefowych, ochrony 
Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych (ESOCh) oraz ochrony obszaru Natura 2000 
i Parku Krajobrazowego GÓRY OPAWSKIE;  

 należy dążyć do sukcesywnego zwiększania zdolności przyjmowania ścieków dowożonych do 
komunalnej oczyszczalni ścieków, poprzez budowę  punktów zlewnych.

6) NALEŻY DĄŻYĆ DO 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, w tym szczególnie:
 pełną  (100%)  likwidację  zrzutu  ścieków  deszczowych  nieczyszczonych  z  terenów 

przemysłowych;
 zmniejszenie  ładunku  zanieczyszczeń  odprowadzanych  do  wód  i  ziemi  z  terenów 

komunikacyjnych i gospodarki komunalnej (na terenie osiedli).

4.2.3.  ZAOPATRZENIE W CIEPŁO I GAZ
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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 ciepłowniczych i zaopatrzenia w gaz 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  i  gaz.  Na rysunku „Kierunki  zagospodarowania  przestrzennego”   lokalizację  elementów 
systemu zaopatrzenia w ciepło i  gaz  wskazuje się orientacyjnie, z wyjątkiem ciepłowni miasta 
Prudnik.  

2) NALEŻY opracować projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe dla obszaru gminy, zgodnie z wymogami art. 19 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo 
energetyczne (jt. Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.).

3) NALEŻY DĄŻYĆ DO:
 budowy centralnego systemu zaopatrzenia  w ciepło w oparciu o źródło  ciepła z ciepłowni 

Zakładu Energetyki Cieplnej miasta Prudnik,  położonej w zachodniej części obszaru gminy, 
dla wsi LUBRZA i TRZEBINA; 

 zmniejszenia zużycia energii  cieplnej  poprzez termoizolację i  termorenowację   istniejących 
budynków, a także realizację nowych budynków w technikach energooszczędnych; 

 racjonalizację  użytkowania  ciepła  w  gospodarce  komunalnej  i  zakładach  wytwórczych 
zmierzającą  do  dbałości  o  wysoki  standard  czystości  środowiska,   podniesienia  walorów 
turystycznych oraz rozwoju gospodarczego w sposób przyjazny  środowisku. 

4) POSTULUJE SIĘ prowadzenie proekologicznej polityki zaopatrzenia w ciepło poprzez:
 wprowadzenie  na  obszar  gminy  alternatywnych  źródeł  energii  cieplnej  (gazu),  na   bazie 

istniejącego  gazociągu  wysokoprężnego  relacji   SZONÓW  –  GRANICA PAŃSTWA (oraz 
projektowanych stacji redukcyjno – pomiarowych  I i II stopnia, dla zespołu wsi:
– LUBRZA, DYTMARÓW – SKRZYPIEC oraz ewentualnie JASIONA,
– NOWY BROWINIEC w zespole ze wsią RACŁAWICE  i SZONÓW (gmina Głogówek);

 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,  gazu przewodowego oraz ze 
źródeł odnawialnych, w tym szczególnie wykorzystanie energii biomasy i biogazu.

5) NALEŻY DĄŻYĆ DO  budowy sytemu centralnego zaopatrzenia w gaz przewodowy:
o wprowadzenie sieci gazowej średniego ciśnienia (w miarę potrzeb) do lokalnych kotłowni;
o osiągnięcie  w  2020  roku  wskaźnika  gazyfikacji,  wyrażonego  obsługą  minimum   20% 

mieszkańców  obszaru  gminy. 

4.2.4.  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;
– rozwoju sieci związanych z lokalizacja farm wiatrowych na obszarze gminy; 
– wykorzystanie tanich, ekologicznych źródeł energii.
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1) Na obszarze gminy  DOPUSZCZA SIĘ budowę elementów systemu zaopatrzenia w energię, a 
także  budowę  urządzeń  i  przesyłu  systemu  energetycznego,  związanych  z  budową  farm 
wiatrowych.  Na  rysunku  „Kierunki  zagospodarowania  przestrzennego”   lokalizację  elementów 
systemu  zaopatrzenia  w  energię  elektryczną   wskazuje  się  orientacyjnie,  a  urządzeń  i  sieci 
przesyłowych związanych z odbiorem i przesyłem energii z farm  wiatrowych nie określa się.  

2) DOPUSZCZA SIĘ  adaptację i modernizację istniejących sieci wysokich napięć, wchodzących w 
skład regionalnych sieci dystrybucyjnych, w  istniejącym przebiegu:
 jednotorowa napowietrzna linia 110kV relacji Prudnik – Głubczyce.

3) NALEŻY DĄŻYĆ DO zachowania  i  modernizacji  dotychczasowych  źródeł  zasilania  gminy,   a 
także ich  rozbudowy w  dostosowaniu do potrzeb:
 zasilających podstawowo – GPZ 110/15kV PRUDNIK;  
 zasilających pomocniczo - GPZ 110/15kV CEGLANA.

4) NALEŻY DĄŻYĆ, w miarę możliwości i potrzeb,  do poprawy warunków zasilania gminy w energię 
elektryczną poprzez:
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);  

o rozbudowę   sieci  średniego  napięcia  oraz  niskiego  napięcia  oraz  budowy  nowych  stacji 
transformatorowych, w przypadku wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną, którego 
nie pokryją stacje istniejące, w tym szczególnie na terenach planowanego rozwoju zabudowy - 
jeżeli taka konieczność nastąpi; 

o przebudowy sieci średniego napięcia i niskiego napięcia na podziemne oraz budowy nowych 
sieci  jako  podziemne   na  obszarach  objętych  ochroną  i  projektowanych  do  ochrony   ze 
względu na wysokie walory kulturowe. 

5) NALEŻY dążyć do wykorzystania odnawialnych (czystych) źródeł energii, w tym szczególnie:
– biomasy  i  biogazu  z  przeróbki  odpadów zwierzęcych  lub  też  pochodzącego  z  innych 

źródeł,  sytuowanych zgodnie z ustaleniami dla zespołów  funkcjonalno-przestrzennych;
– energii  wiatru   w  północnej  części  obszaru  gminy,  na  obszarach  produkcji  energii  ze 

źródeł odnawialnych (tereny  lokalizacji obiektów energetyki wiatrowej – P3); 
– energii wody rzeki Prudnik; 

o wyłączyć z lokalizacji ww. instalacji tereny położone w strefach ochrony walorów środowiska 
przyrodniczego i kulturowego oraz walorów krajobrazu  i ekspozycji, oraz dostosować skalę 
przedsięwzięcia do innych, lokalnych uwarunkowań; 

o dążyć do włączenia ich do sieci gminy jako awaryjnego źródła zasilania, w tym szczególnie do 
GPZ Prudnik.

4.2.5. GOSPODARKA ODPADAMI

Kierunki rozwoju gospodarki odpadami stałymi, uwzględniające potrzebę jej dostosowania do nowych 
realiów funkcjonowania gospodarki, związane z  realizacją celu:

– objęcie systemem zbiórki odpadów komunalnych wszystkich mieszkańców gminy; 
– minimalizacji  i zapobiegania u źródła powstaniu odpadów; 
– wdrożenie  nowoczesnego  systemu  selektywnej  zbiórki  odpadów,  ich  odzysku  i 

unieszkodliwienia;  
– ochrona środowiska przyrodniczego. 

1) NALEŻY DĄŻYĆ DO wdrożenia systemu gospodarki odpadami obejmującego wszystkich 
mieszkańców gminy oraz: 
 podjęcia działań zmierzających do:

– minimalizacji ilości wytwarzanych na obszarze gminy odpadów komunalnych;
– wdrożenia nowoczesnego systemu odzysku i unieszkodliwienia oraz recyklingu odpadów; 
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– uporządkowania pod względem organizacyjnym systemu zbierania i transportu odpadów, 
z uwzględnieniem problemu niekontrolowanego wprowadzania odpadów komunalnych do 
środowiska,  w  tym  szczególnie  zapewnienia  redukcji  odpadów  opakowaniowych, 
odpadów  komunalnych  ulegających  biodegradacji,  wielkogabarytowych,  budowlano-
remontowych  oraz  redukcji  odpadów  niebezpiecznych  w  strumieniu  odpadów 
komunalnych; 

– kompostowania odpadów organicznych we własnym zakresie na terenach wiejskich; 
– ograniczenia  wytwarzania  odpadów  z  sektora  gospodarczego  oraz  wprowadzenie 

nowoczesnych  systemów  ich  odzysku  i  unieszkodliwienia,  w  tym  szczególnie 
wprowadzenie  systemu  informacji  i  ewidencji  strumienia  powstających  odpadów, 
wdrożenie skutecznego systemu kontroli; 

– zwiększenia  kontroli  nad  gospodarką  odpadami,  w  tym  odpadami  weterynaryjnymi  i 
medycznymi,  na obszarze gminy; 

– uregulowania problemu utylizacji  odpadów azbestowych.
 Należy dążyć do:

– dyslokacji istniejącego punktu zbiórki i czasowego składowania złomu we wsi Trzebina z 
obszaru zasilania terenu wystąpienia wód mineralnych o cechach leczniczych;  

– uporządkowania  punktu  czasowego  składowania  odpadów  wysegregowanych  na 
gruntach wsi Lubrza (zespół P1).

 Należy:
– dopuścić lokalizację urządzeń i obiektów gospodarki odpadami na gruntach wsi Jasiona, 

przyległych do istniejącego składowiska odpadów komunalnych miasta Prudnik,  w tym 
lokalizację  punktu  demontażu  odpadów  wielkogabarytowych  o  wydajności  około  40 
Mg/rok,  kompostowni  odpadów  biodegradowalnych  o  wydajności  około  2  tys  mg/rok, 
punktu  demontażu  gruzu  budowlanego  o  wydajności  około  300mg/rok,  punktu  zbiórki 
odpadów  niebezpiecznych  o  wydajności  około  30Mg/rok  oraz  stacji  przeładunkowej 
odpadów komunalnych o wydajności około 20 000 Mg/rok; 

– docelowo  preferować  lokalizację  ww.  obiektów  i  urządzeń  na  terenie  planowanego 
zespołu aktywności gospodarczej (P1), na gruntach wsi Prężynka.  

 W związku z realizacją ww. planowanych  inwestycji, związanych z gospodarką odpadami,  w 
planach miejscowych należy zapewnić: 
– rezerwę  terenu  na  gruntach  wsi  Jasiona  oraz  w  planowanym  zespole  aktywności 

gospodarczej  na gruntach wsi Prężyna; 
– właściwe  do  przedsięwzięcia  warunki  ochrony  ziemi,  wód  podziemnych  i 

powierzchniowych,  w  tym  szczególnie  wód  zasilających  komunalne  ujęcia  wody 
PRĘŻYNA, PRĘŻYNKA i LISY zaopatrujące w wodę zespół gmin Biała, Lubrza i Prudnik; 

– ochronę doliny regionalnego korytarza ekologicznego rzeki Prudnik. 
 Należy dążyć do zamknięcia składowiska odpadów usytuowanego na terenie miasta Prudnik, 

po wyczerpaniu jego dotychczasowej pojemności (tzn. po 2015 roku), ze względu na:
– ochronę zlewni chronionej rzeki Prudnik; 
– ochronę źródliska GÓRNEJ BIAŁEJ, zasilanego wodami powierzchniowymi rzeki Prudnik, 

stanowiącego  źródło wody pitnej dla gminy Biała, Lubrza i Prudnik; 
– zachowanie  możliwości  rozwoju  funkcji  mieszkaniowej  wsi  Jasiona  oraz  możliwości 

rozwoju rekreacji i wypoczynku wokół planowanego zbiornika retencyjnego JASIONA.  
 ZAKAZ lokalizacji na obszarze gminy zakładów:

– przeróbki  zużytych opon; 
– utylizacji odpadów azbestowych; 
– rekultywacji  wyrobisk  poeksploatacyjnych  poprzez  składowanie  odpadów,  także 

odpadów budowlanych.

2) NALEŻY  DĄŻYĆ  DO  WPROWADZENIA  DOCELOWEGO  SYSTEMU  ORGANIZACJI 
GOSPODARKI  ODPADAMI komunalnymi,  przemysłowymi  i  niebezpiecznymi  w  układzie 
ponadlokalnym  oraz   rozwiązanie  problemu  składowania  i  utylizacji  odpadów   w  dwóch 
podstawowych wariantach:
 wariant I  - udział gminy w działaniu związku międzygminnego  gmin powiatu prudnickiego dla 

prowadzenia  wspólnej  gospodarki  odpadami  komunalnymi  z  zachowaniem  składowiska 
odpadów komunalnych w Prudniku, z uwzględnieniem:
– lokalizacji  na  obszarze  gminy  Gminnego  Punktu  Zbiórki  Odpadów  Komunalnych  i 

Niebezpiecznych; 
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– lokalizacji  miejsca do  przeróbki odpadów budowlanych; 
– instalacji  do  unieszkodliwiania  odpadów  organicznych  (kompostowanie  materiału 

organicznego oraz  odpadów zielonych i osadów ściekowych),
 wariant  II  – docelowo włączenie  do ponadlokalnego systemu gospodarki  odpadami gminy 

Nysa,  na  obszarze  której  planuje  się  utworzenie  Regionalnego  Centrum  Gospodarki 
Odpadami w Domaszkowicach.

3) Wzmocnienie  kontroli  nad  gospodarką  odpadami  stałymi  i  płynnymi   na  obszarze   gminy, 
szczególnie w granicach zlewni chronionej RZEKI PRUDNIK, obejmującej południowo-zachodnią 
część  obszaru gminy.
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ROZDZIAŁ 6

USTALENIA STREFOWE -
OCHRONA  I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA

PRZYRODNICZEGO I KULTUROWEGO
ORAZ KRAJOBRAZU
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1. OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

1.1. SYSTEM  OCHRONY ZASOBÓW I WALORÓW  PRZYRODY 

Zapewnienie  nienaruszalności  i  odnowa  szeroko  pojętych  walorów  środowiska  przyrodniczego 
wpisanego w przestrzeń gminy Lubrza, na które składają się walory przyrody ożywionej i nieożywionej 
oraz  walory  krajobrazu  przyrodniczego,  uznaje  się  za  jedno  z  najważniejszych  zadań  jej  polityki 
przestrzennej. Celem polityki przestrzennej i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest : 
– ochrona  i odnowa walorów przyrody i  krajobrazu; 
– kształtowanie proekologicznych postaw jego mieszkańców; 
– podporządkowanie  rozwoju  społecznego  i  gospodarczego  ochronie  zasobów  i  walorów 

środowiska  i krajobrazu przyrodniczego.

Dla gminy LUBRZA określa się  system  ochrony prawnej walorów przyrodniczych przyrody ożywionej 
i nieożywionej oraz krajobrazu,  obejmujący :
1) OCHRONĘ ZASOBÓW PRZYRODY:

 kompleksów gleb mineralnych I-III klasy bonitacyjnej; 
 udokumentowane złoża kopalin;
 Główne Zbiorniki Wód Podziemnych Polski (GZWP); 
 wody powierzchniowe stojące i płynące;
 ostoje florystyczne; 
 ostoje faunistyczne.

2) OCHRONĘ PRAWNĄ  ZASOBÓW I WALORÓW PRZYRODY I KRAJOBRAZU:
 rezerwat przyrody; 
 park krajobrazowy;
 obszar chronionego krajobrazu; 
 obszar NATURA 2000; 
 pomniki przyrody;
 stanowiska dokumentacyjne;
 zespoły przyrodniczo-krajobrazowe;
 siedliska przyrodnicze chronione; 
 miejsca występowania roślin, grzybów i porostów chronionych i rzadkich.

1.2. OCHRONA  ZASOBÓW  PRZYRODY 

Wskazuje się obszary i  obiekty środowiska przyrodniczego,  które ze względu na swoje znaczenie 
użytkowe, walory naukowe, dydaktyczne i turystyczne lub występujące zagrożenia, objęte są prawną 
ochroną  lub wymagają takiej ochrony:

1) KOMPLEKSY GLEB  MINERALNYCH I-III KLASY BONITACYJNEJ - chronionych dla potrzeb 
gospodarki  rolnej  na  podstawie  ustawy   o  ochronie  gruntów  rolnych  i  leśnych oraz  decyzji 
samorządu lokalnego.

 ZASADY OCHRONY:
o Należy  dążyć  do  zachowania   gleb  o  największych   walorach  produkcyjnych  dla  potrzeb 

produkcji roślinnej, w tym:
– grunty  I-III  klasy  bonitacyjnej,  położone  w  granicach  kompleksów  użytków  rolnych 

chronionych  dla  rolnictwa  (wskazanych  na  rysunku  „Kierunki  zagospodarowania 
przestrzennego”), należy uznać za wyłączone z zabudowy niezwiązanej z rolnictwem,  w 
tym grunty rolne I-II klasy bonitacyjnej także za wyłączone z  zabudowy rolniczej;   

– zalesianie gruntów chronionych, rolniczo nieprzydatnych do produkcji rolnej ze względu 
na  ich  usytuowanie  granicach  uciążliwości  szlaków  komunikacyjnych  i  przemysłu,  lub 
ukształtowanie  terenu uniemożliwiające racjonalne prowadzenie  gospodarki  rolnej  bez 
szkód dla środowiska przyrodniczego – możliwe z  uwzględnieniem ekologicznej funkcji 
terenów, określonej w kierunkach zmian w strukturze funkcjonalno-przestrzennej;  

– w  granicach  urbanizacji,  dopuszczalnej  zabudowy  terenów  osadniczych  istniejących  i 
planowanych,  należy  dążyć  do  ochrony  gruntów  I-III  klasy  bonitacyjnej   w  sposób 

__________________________________________________________________________________________
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza

Autor : mgr inż. arch. Maria Oleszczuk

156



uwzględniający  racjonale  kształtowanie  terenów  zabudowanych  oraz  racjonalne  ich 
wyposażanie w komunikację i infrastrukturę techniczną. 

o Zapewnić racjonalne wykorzystanie gleb z dostosowaniem form użytkowania oraz kierunków i 
intensywności produkcji do ich naturalnego potencjału przyrodniczego, zagrożenia erozją  i 
pełnionych funkcji ekologicznych. 

2) UDOKUMENTOWANE ZŁOŻA KOPALIN – chronione na podstawie ustawy Prawo    geologiczne 
i górnicze :
 SKRZYPIEC I - kruszywa naturalnego (piasek i piasek ze żwirem); 
 SKRZYPIEC II – kruszywa naturalnego (żwir z piaskiem);
 SKRZYPIEC III – kruszywa naturalnego (żwir); 
 SKRZYPIEC IV – kruszywa naturalnego (żwir); 
 TRZEBINA  - kruszywa naturalnego (żwir); 
 JASIONA     - surowca ilastego (gliny polodowcowej). 

 ZASADY OCHRONY: 
o ZAKAZUJE  SIĘ poszukiwania,  rozpoznawania  i  wydobywania  kopalin  pospolitych  na 

powierzchni nieprzekraczającej 2ha, wydobyciu nieprzekraczającym w roku kalendarzowym 
20000m3, a działalność prowadzona będzie bez użycia materiałów wybuchowych. 

o Warunkiem eksploatacji udokumentowanych złóż surowców naturalnych jest wykluczenie w 
postępowaniu  oddziaływania  przedsięwzięcia  mogącego  znacząco  oddziaływać  na 
środowisko zagrożenia:
– dla wód podziemnych; 
– dla  wydajności  i  jakości  zasobów wodnych  ujmowanych  na  komunalnym ujęciu  wody 

SKRZYPIEC;
– zmiany  warunków  hydrogeologicznych  powodujących  uszczuplenie  zasobów  wodnych 

rzeki Prudnik, zasilających źródlisko GÓRNEJ BIAŁEJ, stanowiącej źródło zaopatrzenia w 
wodę mieszkańców miasta Prudnik oraz gminy Biała i Lubrza;

– dla regionalnego korytarza ekologicznego doliny rzeki Prudnik;
– obszaru NATURA 2000 oraz przedmiotu jego ochrony.

o Warunkiem eksploatacji udokumentowanych złóż kopalin jest:
– eksploatacja  jednego  udokumentowanego  złoża  przez  nie  więcej  niż  dwóch 

przedsiębiorców; 
– zagospodarowanie nadkładu na terenie górniczym; 
– zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego, w tym szczególnie filarów ochronnych od 

powiatowych i gminnych dróg publicznych wielkości min. 25m; 
– zapewnienie  transportu  drogami  przebiegającymi  poza  terenami  zabudowanymi  wsi 

Trzebina,  Jasiona,  Skrzypiec  i  Dytmarów,  mającymi  bezpośrednie  powiązania  z  drogą 
krajową DK 41, prowadzonymi poza obszarami E1, E2, E3, E4 i E5;

– zapewnienie  rekultywacji  terenów  poeksploatacyjnych  w  kierunki  wodnym  i  leśnym, 
ewentualnie rolnym. 

o Należy dążyć do zachowania warunków racjonalnego wykorzystania gospodarczego kopaliny, 
zrównoważonego  uwarunkowaniami  środowiska  przyrodniczego,  jego  funkcjonowaniem  i 
zagrożeniami ze strony eksploatacji, w tym szczególnie: 
– do czasu racjonalnego wyeksploatowania kopaliny wyłączyć tereny udokumentowanych 

złóż z zabudowy,  także zabudowy rolniczej, oraz nie wprowadzać na ich teren trwałych 
upraw ogrodniczych  i  sadowniczych,  a także  innych  obiektów budowlanych  mogących 
ograniczać lub utrudniać eksploatację; 

–  kopalinę wydobywać i wyrobisko poeksploatacyjne rekultywować w sposób umożliwiający 
wykorzystanie zbiorników poeksploatacyjnych zawodnionych  na cele sportu, rekreacji i 
wypoczynku ich dla sportu (w przypadkach gospodarczo uzasadnionych). 

o Należy dążyć  do zaniechania eksploatacji  lub wykreślenia  z bilansu zasobów kopalin złóż 
wyeksploatowanych  w  całości  lub  części,  których  eksploatacja  jest  nieuzasadniona 
gospodarczo lub jeżeli zagraża:
– funkcji regionalnego korytarza ekologicznego doliny  rzeki Prudnik; 
– podziemnym przepływom wód rzeki  Prudnik do źródliska GÓRNEJ BIAŁEJ, z którego 

ujmowana  jest woda  dla potrzeb miasta Prudnik i Biała oraz gminy Lubrza; 
– jakości   wód  gruntowych  i  powierzchniowych,  w  tym  szczególnie  rzeki  Prudnik  i  jej 

dopływów,  a w konsekwencji  jakości  wody ujmowanej  w źródlisku  Białej  na potrzeby 
miasta Prudnik i Biała oraz gminy Lubrza; 
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– siedliskom lub gatunkom zwierząt, dla których ustanowiono obszar NATURA 2000.  

3) OBSZAR  WYSTĄPIENIA   PODZIEMNYCH   WÓD  MINERALNYCH  O  CECHACH 
LECZNICZYCH – obejmujący:
 fragment  doliny Potoku Trzebinieckiego na terenie zabudowanym wsi Trzebina ( rejon parku), 

stanowiący  jedno  z  nielicznych  w Polsce  oraz  jedno  z  dwóch  na  obszarze  województwa 
opolskiego wystąpienie wód mineralnych związane ze strefą uskokową  (linią  tektoniczną) 
tzw. WARSTW MORAWIECKICH. 

 ZASADY OCHRONY:
o Należy zapewnić ochronę wód mineralnych o cechach leczniczych, charakteryzujących się 

występowaniem  pierwiastków  i  związków  farmakologiczne  czynnych  (jodu  i  kwasu 
metakrzemowego),   przydatnych  w  lecznictwie  balneologicznym  (lecznictwie  schorzeń 
reumatologicznych). Udokumentowana strefa wystąpienia mineralnych wód podziemnych we 
wsi TRZEBINA rozciąga się pasem około 300 metrów w kierunku północnym od istniejących 
studni I i II, a zasilana jest głównie przez wody  lewego brzegu potoku TRZEBINKA.

o Należy  dążyć  do  całkowitej  eliminacji  zagrożeń  dla  gleb,  wód  powierzchniowych  i 
podziemnych, poprzez stosowanie zasad ochrony ustalonych w niniejszym studium dla strefy 
ochrony terenu występowania wód mineralnych o cechach leczniczych oraz obszaru jego 
zasilania. 

o W  planach  miejscowych  należy  ustalić  zasady  odprowadzenia  ścieków  sanitarnych  oraz 
ścieków opadowych  z terenów komunikacyjnych i  zabudowanych,  zasady odprowadzenia 
odpadów  stałych  i płynnych (gnojowicy) oraz stosowania nawozów i środków ochrony roślin 
(wprowadzenia  prawidłowej  gospodarki  agrochromicznej)  w sposób  gwarantujący ochronę 
obszaru wystąpienia wód mineralnych oraz  obszaru ich zasilania. 

4) GŁÓWNE ZBIORNIKI WÓD PODZIEMNYCH POLSKI (GZWP) - wchodzące w skład Jednolitych 
Części  Wód  Podziemnych  (JCWP  114  –  niezagrożony  oraz  JCW  115  -  niezagrożony), 
obejmujące: 
 GZWP 332  –  SUBNIECKA  KĘDZIERZYN  -  GŁUBCZYCE,  gromadzący  wody  w  ośrodku 

porowym, obejmujący obszar położony na północny-wschód od wsi Nowy Browiniec, 
 DOLINA  KOPALNA  BIAŁEJ  –  obejmująca  północno-zachodnią  część  obszaru  gminy,  w 

rejonie wsi Prężynka.
 ZASDY OCHRONY:

o Należy dążyć do ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniami oraz eliminacji źródeł 
zanieczyszczeń,   poprzez:
– realizację,  jako  zadania  priorytetowego,  centralnego  systemu  odbioru  i  oczyszczania 

ścieków na terenach wiejskich gminy, w tym szczególnie wsi Prężynka i Nowy Browiniec, 
gdzie  budowa  geologiczna   nie  zapewnia  naturalnej  izolacji  przed  przenikaniem 
zanieczyszczeń z powierzchni ziemi; 

– poprawę  jakości wód powierzchniowych do I klasy czystości m.in. poprzez  odtworzenie 
obudowy biologicznej  cieków wodnych;

– racjonalizację nawożenia naturalnego i sztucznego  terenów użytkowanych rolniczo;
– eliminacji  lub  ograniczenia  oddziaływania  istniejących  ognisk  zanieczyszczeń  oraz 

wykluczenie  realizacji  inwestycji  przemysłowych  o  gospodarce  wodno  –  ściekowej 
zagrażającej środowisku, lub powodujących zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego 
mogące mieć wpływ na   wtórne zanieczyszczenia  gruntu i wód podziemnych.

5) WODY POWIERZCHNIOWE STOJĄCE I PŁYNĄCE – szczególnie chronione na  obszarze gminy 
ubogiej w powierzchniowe cieki i zbiorniki wodne, w tym szczególnie wody:
 rzeki PRUDNIK, stanowiącej główną oś korytarza ekologicznego o znaczeniu regionalnym; 
 rzeki BIAŁEJ, stanowiącej główną oś korytarza ekologicznego o znaczeniu lokalnym; 
 rzeki Lubrzanka, potoku Trzebineckiego, Browinieckiego (Młyński) oraz Młynówki, sztucznych 

zbiorników wodnych  (stawy i  zbiorniki  wodne poeksploatacyjne)  na gruntach wsi  Jasiona, 
Prężynka, Krzyżkowice (stawy hodowlane) i Trzebina.

 ZASADY OCHRONY: 
o Należy  przywrócić  i  utrzymać  I  klasę  czystości  wód  powierzchniowych,  głównie  poprzez 

skanalizowanie  wsi  położonych  wzdłuż  dolin  rzecznych  oraz  ograniczenie  spływów 
powierzchniowych z trenerów rolnych.
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o Należy dążyć do:
– zachowania przynajmniej dobrego stanu ekologicznego wód oraz ekosystemów od wody 

zależnych, w tym szczególnie pasa roślinności okalającej (obudowy biologicznej); 
– dobrego  stanu  sanitarnego  wód  w  poeksploatacyjnych  zbiornikach  wodnych  dla 

zaspokojenia potrzeb lokalnych i ponadlokalnych, związanych z rekreacją; 
– preferowania  wokół  zbiorników  wodnych  roślinności  niskiej  i  wysokiej,  ograniczającej 

spływy powierzchniowe; 
– utrzymania i odtwarzania meandrów na wybranych odcinkach cieków;
– zwiększania małej retencji poprzez zachowanie lub odtwarzanie siedlisk hydrogenicznych, 

w tym źródlisk oraz starorzeczy i lokalnych obniżeń terenu.
o Zapewnić ochronę i odbudowę ekosystemów wodnych, ubogich na obszarze gminy, a także 

biologicznych  stosunków  w  środowisku  wodnym  umożliwiających  bytowanie  ryb  i  innych 
zwierząt.

6) OSTOJE FLORYSTYCZNE – stanowiące miejsca o najwyższej bioróżnorodności a także miejsca 
występowania chronionych i rzadkich gatunków roślin,  chronione na podstawie ustawy o ochronie 
przyrody i jej aktów wykonawczych, obejmujące:
 dwa kompleksy grądów koło Prężynki; 
 początkowe odcinki doliny Białej koło Prężynki ze stawami;
 dwa kompleksy leśne na wschód i zachód od Trzebiny;
 obszary łąkowe i zadrzewienia dolin rzecznych, w szczególności rzeki Prudnik;
 obszary stawów w Krzyżkowicach wraz z zadrzewieniowym otoczeniem;
 obszary wyrobisk eksploatacyjnych koło Jasionej.

 ZASADY OCHRONY:
o Należy  zapewnić  warunki  do  podtrzymania  i  rozwoju  biotopów  dla  występujących  na 

obszarze  gminy  gatunków  zwierząt,  dla  których  wyznaczono  ostoję  Natura  2000  (tzw. 
gatunków  kwalifikujących).  Zadanie  obejmuje  tereny  lęgowe,  żerowiskowe,  zimowiska  i 
obszary wypoczynku w migracjach - zagospodarowanie przestrzenne nie może doprowadzić 
do  zmniejszenia  liczebności  i  różnorodności  ptaków  kwalifikujących  ostoję  (groźba  kar 
wymierzonych przez UE).

o Należy  zapewnić ochronę  i  zachowanie  miejsc  charakteryzujących  się  dużą 
bioróżnorodnością  w  skali  gminy,   sprzyjających  występowaniu   rzadkich  i  chronionych 
gatunków roślin. 

7) OSTOJE  FAUNISTYCZNE   -  chronione  na  podstawie  ustawy  o  ochronie  przyrody oraz 
rozporządzenia o ochronie gatunkowej  zwierząt:
 ostoje o znaczeniu ponadlokalnym:

– wielkopowierzchniowy  kompleks  leśny  położony  na  południowy-wschód  od 
Trzebiny – stanowiący ostoję dużej zwierzyny łownej oraz ptactwa w mieszanym lesie o 
charakterze podgórskim;

– wielkopowierzchniowy kompleks leśny na zachód od Trzebiny – będący jednym z 
większych kompleksów mieszanych lasów górskich Gór Opawskich po polskiej  stronie 
granicy  (  w  tym  szczególnie  Wzgórze  Klasztorne  będące  miejscem  występowania 
chronionych gatunków gadów i płazów); 

– kompleksy  stawów  w  dolinie  Prudnika  na  północ  i  wschód  od  Krzyżkowic – 
będących jednym z rzadkich miejsc występowania ptactwa wodno-błotnego na obszarze 
gminy, powiązanych funkcjonalnie z rezerwatami przyrody po stronie czeskiej. Występują 
tu m.in. czapla siwa, kania rdzawa i łabędź;

 ostoje o znaczeniu lokalnym:
– kompleksy lasów liściastych na wschód i zachód od drogi Prężyna – Prężynka – 

stanowiących miejsce bytowania (związanych ze środowiskami grądów) bezkręgowców, 
gadów,  ptaków,  ssaków,  a  w  miejscach  podmokłych  (dolinie  Białej)  także  płazów. 
Ciekawszymi gatunkami są: rzekotka drzewna, ropucha szara, dzięcioł średni, myszołów, 
kruk; 

– staw na północ od Prężynki – stanowiący bardzo cenną ostoję ptactwa wodno-błotnego 
na obszarze pozbawionym większych cieków oraz zbiorników wodnych. Główne walory 
tego  terenu  wynikają  z  występowania  tu  elementów  fauny  różnych  środowisk:  lasu, 
otwartych  wód  oraz  trzcinowisk  i  turzycowisk.  Zinwentaryzowano  tu:  łabędź,  kaczka 
krzyżówka oraz łyska. Obecnie staw w całości jest zarośnięty trzcinami; 
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– podmokłe  łąki  i  lasy koło  Dobroszewic  oraz  dolina  Prudnika  koło  Dytmarowa  – 
stanowiące rzadkie  na obszarze  gminy miejsca występowania  płazów i  gadów,  w tym 
gatunków chronionych takich jak ropucha szara, rzekotka  drzewna i żaba trawna.

 ZASADY OCHRONY:
o Należy dążyć do ochrony i zachowania 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. 

1.3.  OCHRONA  PRAWNA  ZASOBÓW I  WALORÓW  PRZYRODY  I  KRAJOBRAZU 

W celu ochrony obszarów i obiektów przyrodniczo i krajobrazowo cennych oraz dla zapewnienia :
– funkcjonowania ekosystemów o randze  międzynarodowej i regionalnej; 
– utrzymania i rozwoju bioróżnorodności;
wskazuje  się  elementy  środowiska  przyrodniczego,  objęte  ochroną  prawną  na  podstawie 
obowiązujących przepisów odrębnych w zakresie ochrony przyrody oraz te, które  wymagają ochrony 
ze względu na  zachowane walory przyrodnicze i krajobrazowe. 

1) REZERWAT  PRZYRODY – projektowany do ustanowienia, obejmujący: 
 RP łąki krwiściągowie –   położony we wschodniej części  obszaru Parku Krajobrazowego 

Góry Opawskie, obejmujący jedne z najcenniejszych w granicach parku zbiorowisk roślinności 
typowej dla podmokłych łąk.

 ZASADY OCHRONY: 
o Przed  ustanowieniem  tej  formy  ochrony  przyrody  należy  zapewnić  ponowne  badania 

przyrodnicze  terenu  weryfikujące  jego   walory  przyrodnicze.  W przypadku  niekorzystnych 
wyników należy dążyć do ustanowienie dla terenu lub jego części  formy ochrony jaką jest 
użytek ekologiczny. 

o Należy dążyć do:
– zapewnienia  ochrony  zbiorowisk  roślinności  typowej  dla  podmokłych  łąk,  w  tym 

szczególnie dobrze zachowany fragment łąki trzęślicowej z udziałem zbiorowisk szuwaru 
mózgowego i turzycowego,  uzupełnionej łozowiskami rozmieszczonymi wzdłuż Potoku 
Trzebineckiego; 

– przeciwdziałania antropopresji. 
o Zaleca się  ustalenie  dla rezerwatu obszaru otuliny. 

2) PARK  KRAJOBRAZOWY  GÓRY  OPAWSKIE  –  ustanowiony  na  podstawie  uchwały  Nr 
XXIV/193/88 Wojewódzkiej Rady Narodowej z dnia 26 maja 1988r. w celu ochrony krajobrazu i 
przyrody,  obejmujący:
 południowo-zachodnią  część  obszaru  gminy,  położonego  na  zachód  od  Trzebiny, 

stanowiącego najdalej na wschód wysunięte pasmo Sudetów – Góry Opawskie.
 ZASADY OCHRONY: 

o Należy zapewnić ochronę  krajobrazu górskiego oraz ekosystemów regla dolnego,  głównie 
leśnych.

o W  ustanowionych  granicach  PK  GÓRY  OPAWSKIE  należy stosować  zasady  ochrony 
określone w Rozporządzeniu Wojewody Opolskiego Nr 0151/P/18/2006 z dnia 8 maja 2006 w 
sprawie PK Góry Opawskie, którego ustalenia należy wprowadzać do miejscowych planów 
zagospodarowania  przestrzennego.  Zaleca  się  tożsame  zasady  ochrony  stosować  w 
granicach otuliny Parku Krajobrazowego. 

o W planach miejscowych należy uwzględniać ustalenia planu ochrony parku krajobrazowego 
oraz zakazy, nakazy i ograniczenia, określone ww. rozporządzeniu.

3) OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU -  mający na celu ochronę walorów przyrodniczych i 
krajobrazowych   regionalnych  korytarzy  ekologicznych  oraz  zapewnienie  ciągłości  procesów 
ekologicznych na obszarze gminy, obejmujący projektowany: 
 OCHK  DOLINY  BIAŁEJ –  łączącej  Góry  Opawskie  i  Bory  Niemodlińskie  z  korytarzem 

ekologicznym  Doliny Odry, o randze europejskiej, 
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 OCHK  DOLINY  PRUDNIKA -  łączącej  Góry  Opawskie  z  doliną  Osobłogi  i  z  czeskim 
systemem ochrony przyrody.

 ZASADY OCHRONY:
o Działalność  gospodarcza  na  obszarze  OCHK  nie  podlega  poważniejszym  ograniczeniom. 

Należy ją prowadzić w sposób nienaruszający stanu względnej równowagi ekologicznej ze 
szczególnym uwzględnieniem: 
– racjonalnego użytkowania łąkowo-pastwiskowego gruntów rolnych;  
– ochrony  niezabudowanych  terenów  doliny  z  mozaiką  ekosystemów  leśnych, 

zadrzewieniowych, łąkowych, pastwisk, szuwarów, turzowiska i biocenoz wodnych; 
– ochrony ciągłości  funkcjonalno-przestrzennej  korytarza  ekologicznego oraz korzystnych 

uwarunkowań  dla  jego  funkcjonowania,  w  tym  szczególnie  zachowania  doliny  jako 
terenów niezabudowanych, okresowo zagrożonych powodzią; 

– ochrony  doliny  przed  zanieczyszczeniami,  mogącymi  przenikać  do  strefy  zasilania 
obszaru źródliskowego rzeki Białej. 

o Należy dążyć do:
– utrzymania  i  wprowadzania  na  stromych  skarpach  dolin  zadrzewień,  zakrzewień  i 

zadarnień w celu stabilizacji procesów erozyjnych, a wzdłuż koryta rzecznego zadrzewień 
wspomagających procesy samooczyszczania się wód; 

– przywrócenia  ciągłości  funkcjonalnej  i  przestrzennej  korytarzy  ekologicznych,  w  tym 
poprzez  przywrócenie  użytków  zielonych  na  gruntach  ornych  oraz  likwidację  lub 
rozgęszczenie istniejącej zabudowy, usytuowanej w obrębie doliny; 

– pozostawienie obszaru w rolniczym, ekstensywnym użytkowaniu gospodarczym łąkowo-
pastwiskowym,  z preferencją ochrony roślin metodami biologicznymi.

o NALEŻY dążyć do wzbogacenia walorów przyrodniczych i  krajobrazowych doliny  poprzez 
wprowadzenie niewielkich enklaw zadrzewień oraz niewielkich zbiorników wodnych. 

4) OBSZAR NATURA 2000  - projektowany na obszarze położonym  na terenie Gór Opawskich, 
obejmujący:
 SPECJALNY  OBSZAR  OCHRONY sieci  NATURA  2000   SOO   GÓRY  OPAWSKIE, 

stanowiący ostoję siedlisk i gatunków zwierząt chronionych Dyrektywą Siedliskową UE.
 ZASADY OCHRONY: 

o Należy zapewnić ochronę:
– populacji  dziko występujących gatunków zwierząt,   dla  których  Obszar  NATURA 2000 

utworzono,  oraz  utrzymanie  ich  siedlisk  (miejsca  lęgowe,  żerowiska,  przystanki 
migracyjne, zimowiska) w nie pogorszonym stanie; 

– siedlisk  chronionych  Dyrektywą  Siedliskową  UE  m.in.  kwaśnych  i  żyznych  buczyn, 
kwaśnych dąbrów górskich, górskiego i nizinnego łęgi jesionowego a także zboczowych 
lasów klonowo-lipowych i wilgotnego dębniaka; 

– obszaru  przed  wpływem  narastającej  działalności  człowieka,  prowadzonej  także  poza 
obszarem Natura 2000. 

o Należy dążyć do :
– zachowania i wprowadzania ekstensywnych i racjonalnych form użytkowania gruntów; 
– rozwoju  kwalifikowanych  form  turystyki  i  rekreacji,  poprzez  skanalizowanie  ruchu 

turystycznego uwzględniającego walory przyrodnicze (wyznaczenie i zagospodarowanie 
szlaków turystycznych i ścieżek przyrodniczych,  łączących tereny o wyróżniających się 
walorach krajobrazowych i przyrodniczych, położonych sąsiadujących ze sobą gminach). 

o W planach miejscowych należy dążyć do  wprowadzenia nakazów i zakazów, określonych w 
ustawie o ochronie przyrody lub obowiązujących przepisów odrębnych. 

5) POMNIKI PRZYRODY OŻYWIONEJ - chronione na mocy Rozporządzenia Wojewody Opolskiego 
nr 0151/P/38/05 w sprawie ustanowienia pomników przyrody oraz projektowane do takiej ochrony, 
obejmujące:
 PP DWUSTRONNA ALEJA 340 lip drobnolistnych – usytuowaną przy drodze wojewódzkiej 

DW 414 relacji Opole- Lubrza, na odcinku Dobrosławie – Lubrza (nr rej. 366); 
 PP ALEJA – obejmująca ciąg gęstych zadrzewień przydrożnych, usytuowanych  przy drodze 

krajowej DK 40 na odcinku przed Lubrza – Laskowice, o optymalnej w warunkach Płaskowyżu 
Głubczyckiego  formie  chroniącej  przed  erozją  wietrzną  gleby  lessowe,  stanowiąca 
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rozwiązanie wzorcowe w tej materii, warte zachowania ze względu na  walory dydaktyczne i 
krajobrazowe na wylesionym terenie rolniczym (PP projektowany);

 PP LIPA w SŁOKOWIE – obejmujący lipę drobnolistną rosnącą przy ogrodzeniu w rejonie 
bramy wjazdowej zespołu  pałacowo-folwarcznego  i parku w Słokowie (PP projektowany);

 PP PLATAN w SŁOKOWIE - obejmujący  platan klonolistny (o dwóch pniach) rosnący przy 
zabytkowym spichlerzy na terenie parku (PP projektowany).

 ZASADY OCHRONY:
o Należy stosować zasady ochrony określone ww. rozporządzeniem oraz ustawą o ochronie 

przyrody oraz:
– zachować   obiekty,  ze  względu  na  ich  szczególne  wartości  przyrodnicze,  naukowe, 

kulturowe  i krajobrazowe,  do czasu ich naturalnej śmierci; 
– zapewnić użytkowanie i zagospodarowanie terenów sąsiednich w sposób nie zagrażający 

pomnikowi przyrody.  

6) STANOWISKA DOKUMENTACYJNE –  wymagające ochrony  zgodnie  z  ustawą  o ochronie 
przyrody,  w  drodze  rozporządzenia  wojewody  lub  uchwały  rady  gminy,  jeżeli  wojewoda  nie 
ustanowi tych form ochrony przyrody: 
 SD  SKRZYPIEC –  projektowane  do  ochrony,  stanowiące  bardzo  ważne  geostanowisko 

osadów lodowcowych  w strefie marginalnej zlodowacenia Odry,  występujących w żwirowni w 
Skrzypcu;  stanowisko ma charakter repera pozwalającego na interpretację procesów i form 
akumulacji w marginalnej strefie lądolodu zlodowacenia Odry na przedpolu Gór Opawskich; 

 SD GÓRA ZBYLUT  – projektowane do ochrony, obejmujące  stary nieczynny kamieniołom 
zlokalizowany  w  lesie  na  stokach  Góry  Zbylut  z  odsłaniającymi  się  kompleksami 
dolnokarbońskich  łupków  oraz  gruboławicowych  piaskowców,  podrzędnie  mułowców,  o 
niezwykle interesującej tektonice fałdowej występujących utworów.

 ZASADY OCHRONY:
o Należy zapewnić ochronę zgodnie z ustawą  o ochronie przyrody i stosowanymi przepisami 

wykonawczymi do niej, przy czym na stanowisku dokumentacyjnym SKRZYPIEC: 
– ochronę SD należy wprowadzić po zaprzestaniu eksploatacji;  
– ochroną należy objąć jedynie ściany skalne, w sposób nie stojący w sprzeczności  z 

kierunkami rekultywacji.
o Należy:

– zachować  wyodrębnione  formacje  geologiczne  ze  względu  na  szczególne  wartości 
przyrodnicze,  naukowe  i  dydaktyczne  dziedzictwa  geologicznego,  a  także   na 
przydatność do rozwoju turystyki i wypoczynku;

– adaptować  je  jako  atrakcję  turystyczną,  tłumaczącą  budowę  geologiczną  centralnej  i 
południowej  części  obszaru  gminy,  oraz  włączyć  w  ciąg  projektowanych  ścieżek 
dydaktycznych, turystycznych  lub rowerowych.

o W  planach  miejscowych  wprowadzić  zakaz  niszczenia,  uszkadzania  lub  przekształcania 
obiektu i obszaru, wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu. 

7) ZESPOŁY  PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE  –  projektowane  w  celu  ochrony  walorów 
przyrodniczych i krajobrazowych dolin rzecznych oraz  funkcji  korytarzy ekologicznych, jakie te 
doliny pełnią:
 ZPK  DOLINA  PRUDNIKA  I, obejmujący  fragment  doliny  rzeki  PRUDNIK,   położony  na 

południe od zabudowy wsi JASIONA wraz z terenami poeksploatacyjnymi złoża SKRZYPIEC;
 ZPK  DOLINA   PRUDNIKA   II, obejmujący    fragment  doliny  rzeki  PRUDNIK  i  Potoku 

GRANICZNEGO,  położonej  na  wschód  od  wsi  DYTMARÓW  oraz  na  północ  od  wsi 
KRZYŻKOWICE;

 ZPK  PRĘŻYNKA -  obejmujący  teren  doliny  rzeki  BIAŁA  położony  na  północ  od  wsi 
PRĘŻYNKA,  wraz  ze  stawem  i  drobnopwierzchniowymi  ekosystemami  łąkowymi  oraz 
sąsiednimi kompleksami leśnymi.

 ZASADY OCHRONY:
o W celu ochrony fragmentów dolin rzecznych o wyróżniających się walorach przyrodniczych i 

krajobrazowych należy dążyć  do ustanowienia projektowanej formy ochrony przyrody.  
o Należy  zapewnić:
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– na  obszarze  ZPK  Prężynka  -  ochronę  bioróżnorodności  florystycznej  i  faunistycznej, 
związanej z bogactwem siedlisk,  w tym szczególnie  siedlisk chronionych,  oraz bogatej 
rzeźby terenu i walorów fizjonomicznych krajobrazu; 

– na obszarze ZPK Prudnik I i Prudnik II – ochronę mozaikowatości siedlisk związanych ze 
starorzeczami,  łąkami,  zadrzewieniami  łęgowymi  w dolinie   i  grądowymi  na  skarpach, 
dużej  bioróżnorodności  florystycznej  i  faunistycznej  oraz  walorów  fizjonomicznych 
krajobrazu. 

o Należy dążyć do:
– racjonalizacji melioracji wodnych oraz nawożenia łąk i pastwisk; 
– ekstensywnego użytkowania rolniczego. 

o W  planach  miejscowych  należy  wprowadzić  zakaz  zabudowy  i  innych  form  użytkowania 
nierolniczego.

8) SIEDLISKA  PRZYRODNICZE CHRONIONE -  objęte ochroną 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. Nr 
92, poz. 1029), występujące na obszarze gminy w dużym rozdrobnieniu i niewielkich enklawach, 
obejmujące:
 zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)  – łąki z  Molinia na kredzie i  glinie (Eu-

Molinion)   [37.31]  -  występujące  dosyć  rzadko  w  dolinie  Prudnika  i  przy  wzniesieniach 
zlokalizowanych na zachód od Trzebiny; 

 acidofilna  dąbrowa (Luzulo  –  Quercetum  petraeae) -  z  takimi  gatunkami  jak  dąb 
bezszypułkowy, lipa drobnolistna, jarząb pospolity, naparstnica zwyczajna, smółka pospolita - 
występująca lokalnie na zboczach Wzgórza Lipowiec; 

 dolnoreglowy bór  jodłowo-świerkowy (Abieti  –  Piceetum montanum) -  występujący  na 
najuboższym  podłożu  w  miejscach  podatnych  na  bielicowanie;  zbiorowiska  zastępcze 
wprowadzone przez leśników w ubiegłym stuleciu na miejscu naturalnych zbiorowisk kwaśnej 
buczyny górskiej; 

 nadrzeczna olszyna (Alnetum incanae) -  stanowiąca  typowy ols  nadrzeczny,  głównie   w 
dolinie  Prudnika (w drzewostanach występuje  olsza szara  z  domieszką świerka,  jesionu i 
jaworu);  

 grąd  środkowoeuropejski (Galio  sylvatici  –  Carpinetum) -  zespół  leśny  występujący  w 
piętrze pogórza Sudetów np. w okolicy Prężynki;  

 kwaśna  buczyna  górska (Luzulo  nemorosae  –  Fagetum) -  stanowiąca  las  bukowy  z 
niewielką domieszką świerka i ewentualnie jodły, z ubogim florystycznie, zwykle dość luźnym 
runem. Kwaśna buczyna górska występuje w piętrze regla dolnego jako zbiorowisko typowe 
dla Sudetów - na obszarze gminy występuje w bardzo zdegradowanej postaci;

 siedliska Natura 2000 : 
– Arr (Arrhenatherion elatioris, Polygono-Trisetion) - łąki użytkowane ekstensywnie (6510), 

występujące w dolinach rzecznych oraz lokalnych obniżeniach; 
– C-Q (Calamagrostio  arundinaceae-Quercetum petraeae) -   acydofilba dąbrowa niżowa 

(9190),  występująca w kompleksach leśnych koło Trzebiny i Prężynki; 
– F-A  (Fraxino-Alnetum  glutinosae) -  łęg  olszowo-jesionowy  (91E0-3), kadłubowo 

wykształcony, lokalnie w dolinie Prudnika oraz w okolicach Prężynki i Trzebiny;
– G-C (Galio-Carpinetum) - grąd środkowoeuropejski (9170-1), występujący w kompleksach 

leśnych w okolicach Prężynki, gdzie dominuje, lokalnie również w okolicach Trzebiny;
– J-M  (Junco-Molinietum)  -  łąki  zmiennowilgotne  (6410-2),   występujące  w  dolinach 

rzecznych, w rozproszeniu;
– Mol  (Molinion) -  łąki  trzęślicowe (6410-1),  występujące  lokalnie  w dolinie  Prudnika i 

Potoku Trzebina;
– S-P  (Salici-Populetum)  -  łęgi  wierzbowo-topolowe,  w  tym  zarówno  Salicetum  albae i 

Populetum albae (91E0-1,2 ), występujące w dolinach rzek; 
– T-C  (Tilio-Carpinetum)  -  grąd  subkontynentalny (9170-2),  występujący  lokalnie  w 

kompleksach leśnych  koło  Trzebiny  i  Prężynki  oraz na południowych  zboczach  doliny 
Prudnika;

– IN -  namuliska rzeczne (Isoeto-Nanojuncetea)  (3150),  występujące  lokalnie w korycie 
Prudnika;  

– ściany skalne i urwiska krzemianowe (Androsacetalia vandellii) (8220) – niewielkie łomy w 
lasach koło Trzebiny. 
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 ZASADY OCHRONY: 
o Należy zapewnić  ochronę siedlisk   zgodnie z wymogami ustawy  o ochronie przyrody i  jej 

aktami wykonawczymi, w tym szczególnie należy : 
– utrzymać  i  przywracać  siedlisko  do  właściwego  stanu,  użytkować  go  w  sposób 

zrównoważony oraz odnawiać zasoby, twory i składniki siedliska; 
– zakazać  niszczenia siedliska; 
– przeciwdziałać  zagrożeniom,  w  tym  szczególnie  zmianom  stosunków  wodnych, 

intensyfikacji i chemizacji rolnictwa. 
o W  miejscowych  planach  należy  szczegółowo  ustalić  teren  występowania  siedliska  oraz 

zasady jego ochrony. 

9) MIEJSCA  WYSTĘPOWANIA  ROŚLIN,  GRZYBÓW  I  POROSTÓW,  CHRONIONYCH  I 
RZADKICH - objęte ochroną na mocy Dyrektywy Siedliskowej UE, ustawy o ochronie przyrody, 
występujące na obszarze gminy w dużym rozdrobnieniu i niewielkich enklawach, obejmujące:
 Wzgórze  Klasztorne:  bluszcz  pospolity  Hedera  helix,  centuria  pospolita Centaurium 

erythraea, barwinek pospolity Vinca minor, kłokoczka południowa Staphylea pinnata, 
łuskiewnik  różowy  Lathraea  squamaria,  konwalia  majowa  Convallaria  majalis, 
podkolan biały Platanthera bifolia, dziewięćsił bezłodygowy Carlina acaulis;

 Trzebina  kompleks  leśny:  konwalia  majowa  Convallaria  majalis,  wawrzynek 
wilczełyko Daphne mezereum, przytulia wonna Galium odoratum;

 kompleks  leśny  koło  Prężynki:  lilia  złotogłów  Lilium  martagon,  pierwiosnka 
wyniosła Primula elatior, zimowit jesienny Colchicum autumnale;

 Krzyżkowice:  bluszcz  pospolity  Hedera  helix,  centuria  pospolita  Centaurium 
erythraea,  buławnik  mieczolistny  Cephalanthera  longifolia,  konwalia  majowa 
Convallaria majalis, sromotnik bezwstydny Phallus impudicus.

 ZASADY OCHRONY:
o Należy  zapewnić  ochronę  zgodnie  z  wymogami  ustawy  o  ochronie  przyrody i  jej  aktami 

wykonawczymi.
o Należy  dążyć  do  trwałej  ochrony   zagrożonych  wyginięciem  gatunków  roślin,  grzybów  i 

porostów poprzez  zachowanie  miejsc  ich  występowania,  zrównoważone użytkowanie  oraz 
ochronę przed zmianą warunków przyrodniczych.

1.4.  OCHRONA JAKOŚCI ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE

1.4.1.  OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI I KOPALIN

Wskazuje się obszary zdegradowane na skutek działalności gospodarczej człowieka oraz obszary, na 
których  występują  zagrożenia  lub  uciążliwości,   wskazane   do  zmiany  sposobu  użytkowania  i 
zagospodarowania oraz wprowadzenia zakazu lub ograniczenia użytkowania  i  zabudowy.  

1) OBSZARY  NATURALNYCH  ZAGROŻEŃ  GEOLOGICZNYCH,  obejmujące  pas  północnej  i 
centralnej części obszaru gminy,  zagrożone:
 EROZJĄ  WIETRZNĄ  –   najsilniej  występująca  na  obszarach  wierzchowinowych  z 

zalegającymi  w  stropie  glinami  lessopodobnymi  w  północnej  części  gminy,  na 
wielkopowierzchniowych  terenach  gruntów  ornych  pozbawionych  liniowych  zadrzewień. 
Najbardziej zagrożone erozją wietrzną są obszary wsi Prężynka, Laskowice, Słoków, Nowy 
Browiniec, w mniejszym natężeniu zjawisko występuje w centralnej części gminy na terenach 
rolnych na północ i na południe od doliny Prudnika;  

 EROZJĄ  WODNĄ  –  na  którą  zagrożone  są  głównie  tereny  północnej  części  gminy,  z 
największym natężeniem w granicach wsi Prężynka, Laskowice, Nowy Browiniec, Olszynka, 
Słoków, a także w części południowej w okolicach Trzebiny. Generalnie największe jest na 
stokach  i  zboczach  o  spadkach  >  10%,  które  nie  są  zalesione  i  zadarnione.  Najbardziej 
niepożądane  skutki  erozja  może  wyrządzić  na  tych  samych  terenach,  gdzie  występuje 
zagrożenie ruchami masowymi. 

 ZASADY OCHRONY: 
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o Należy dążyć do ograniczania występowania  zjawiska  erozji i jego skutków, prowadzących 
do obniżenia jakości gleb na terenie przydatnym do intensywnej produkcji roślinnej, poprzez 
wprowadzanie :
– ograniczenia  uprawy okopowych,  których  to  agrotechnika nasila  niekorzystne zjawiska 

erozyjne, a także zaniechania uprawy roślin sezonowych na rzecz  roślin   trwałych; 
– odpowiednich agrotechnik w uprawie gruntów tj. wykonanie melioracji przeciwerozyjnych, 

zwiększających   chłonność  wodną  gleby  i  zmniejszających  spływ  powierzchniowy, 
wprowadzenie  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); 

– pasów zadrzewień i zakrzewień przeciwerozyjnych śródpolnych i przydrożnych (o funkcji 
wiatrochronnej),  przydrożnych i śródpolnych, stabilizujących warunki gruntowe;

– zalesień terenu na gruntach o spadkach powyżej 10%, lub też zamiany gruntów ornych na 
użytki zielone;  

– szerokich miedz z roślinnością trawiastą. 
o Wykluczać uprawy rolne o charakterze wieloprzestrzennym.

Na  obszarze  gminy  nie  występują  tereny  narażone  na  samoistne  występowanie  osuwisk, 
spływów  i  obrywów,  do  ustalenia  których  właściwe  są  organy  administracji  samorządowej, 
chronione na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, a w konsekwencji nie występują  szkody 
powodowane przez ruchy masowe ziemi.

2) ZADRZEWIENIA PRZYDROŻNE I ŚRÓDPOLNE – o funkcji glebochronnej i wiatrochronnej, 
obejmujące:
 istniejące zadrzewienia usytuowane we wsi:

– TRZEBINA - w  południowej części zabudowy przy drodze wiejskiej;  
– PRĘŻYNKA - na skarpie doliny rzeki BIAŁA w południowej części zabudowy wsi;
– OLSZYNKA - przy drodze gminnej z Olszynki do Lubrzy,  w północno – zachodniej części 

zabudowy wsi;
– SŁOKÓW - przy drodze ze wsi Słoków do Olbrachcic, w północnej części zabudowy wsi; 

 projektowane  zadrzewienia w obrębie Płaskowyżu Głubczyckiego, na gruntach wsi Prężynka, 
Lubrza, Olszynka, Słoków, Laskowice, Nowy Browiniec i Dytmarów.

 ZASADY OCHRONY:
o Należy  zachować ciągi drzew i uzupełniać drzewostan.
o Usytuowanie ciągów zieleni wysokiej dostosować do wymogów ochrony krajobrazu, ciągu i 

punktu widokowego,  a także do możliwości lokalizacji elektrowni wiatrowych. 

3) TERENY   i  OBSZARY  GÓRNICZE,  wyznaczone  lub  projektowane  do  ustanowienia  dla 
udokumentowanych złóż kopalin:
 SKRZYPIEC I – ustanowiony obszar i teren górniczy dla części złoża udokumentowanej w 

kat. C1; 
 SKRZYPIEC II – ustanowiony obszar i teren górniczy; 
 SKRZYPIEC  III  –  ustanowiony  obszar  górniczy,  o  granicy  pokrywającej  się  z  granicami 

udokumentowanego złoża oraz teren górniczy; 
 SKRZYPIEC IV – wnioskowane jest ustanowienie terenu i obszaru górniczego; 
 JASIONA – ustanowiony teren górniczy.

 ZASADY OCHRONY  – ustalone w ustawie  Prawo geologiczne i  górnicze oraz w koncesji  na 
wydobywanie  kopaliny,  przy  czym  obszar  górniczy  stanowi  przestrzeń,  w  granicach  której 
przedsiębiorca  jest  uprawniony  do  wydobywania  kopaliny  oraz  prowadzenia  robót  górniczych 
związanych  z  wykonywaniem koncesji,  a  teren  górniczy  to  przestrzeń  objęta  przewidywanym 
szkodliwymi wpływami robót górniczych zakładu górniczego. 
o Dla  terenu  górniczego  sporządza  się  miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego, 

zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze,  z uwzględnieniem możliwości wykorzystania 
wyrobisk poeksploatacyjnych na cele rekreacyjno -wypoczynkowe.

o Na terenie górniczym działalność górniczą należy prowadzić  na warunkach określonych w 
niniejszym studium dla udokumentowanych złóż kopalin.

o W planie miejscowym, sporządzonym dla terenu górniczego, należy ustalić:
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– zakaz  magazynowania  substancji  oraz  składowania  odpadów  w  wyrobiskach 
poeksploatacyjnych  oraz  podejmowania  wszelkich  innych  działań  mogących  zagrażać 
stanowi  sanitarnemu  wód  powierzchniowych  oraz  podziemnych,  w  tym  szczególnie 
stwarzać zagrożenia dla obszaru źródliskowego GÓRNEJ BIAŁEJ; 

– zakaz prowadzenia eksploatacji w sposób zagrażających ilości i jakości wód ujmowanych 
na komunalnym ujęciu w SKRZYPCU;

– wielkość filarów ochronnych od  dróg publicznych oraz dróg wewnętrznych i istniejących i 
planowanych  terenów zabudowanych. 

1.4.2.  OCHRONA WÓD

W celu ochrony stanu sanitarnego wód podziemnych i powierzchniowych, a także jakości i ilości wód 
ujmowanych  na  ujęciach  komunalnych,  stanowiących  źródło  wody  użytkowej  dla  mieszkańców  i 
gospodarki gminy oraz miasta Prudnik i Biała, ustala się:

1) STREFY UJĘĆ WODY  –  ustanowione decyzją  OŚ.II/7211/103/88 WOŚ UW w Opolu z dnia 
08.06.1988r. dla ujęcia komunalnego w OLSZYNCE,  decyzją nr OŚ.III-620/257/94/95 WOŚ UW 
w  Opolu  z  dnia  03.01.1995r.  dla  ujęcia  wody  PRĘŻYNKA  i  LISY   oraz  decyzją  Nr  OŚ-
III/6210/17/96 WOŚ UW w Opolu z dnia 20.02.1996r. dla ujęcia wody SKRZYPIEC, obejmujące:
 TEREN  OCHRONY BEZPOŚREDNIEJ - ujęcia komunalnego:  

– OLSZYNKA   -   ustanowiony  o  wielkości  określonej   na  rysunku  studium  (w  nowej 
dokumentacji hydrogeologicznej projektowana  o zasięgu 10 m od obrysu zewnętrznego 
budynków i budowli ujęcia); 

– PRĘŻYNKA  - ustanowiona  w granicach istniejącego ogrodzenia ujęcia;
– LISY  - ustanowiona w granicach istniejącego ogrodzenia ujęcia; 
– SKRZYPIEC – ustanowiona o wielkości 99m x 75m. 

 TEREN OCHRONY POŚREDNIEJ WEWNĘTRZNEJ – ujęcia komunalnego:
– PRĘŻYNKA – ustanowiona o powierzchni F = 0,4 ha; 
– LISY – ustanowiona o powierzchni F = 1,8ha; 
– SKRZYPIEC  - ustanowiona  o wymiarach 175m x 140m. 

 TEREN OCHRONY POŚREDNIEJ ZEWNĘTRZNEJ – dla:
– projektowaną dla  ujęcia  komunalnego  w  OLSZYNCE,  obejmującą  obszar  położony  w 

promieniu r = 1710m od osi studni; 
– zespołu ujęć wody miasta Prudnika i Biała (w tym dla ujęcia wody  BIAŁA, PRĘŻYNA, 

PRĘŻYNKA i LISY), obejmującej obszar zlewni cząstkowej o powierzchni 21,4km2; 
– ujęcia komunalnego SKRZYPIEC o promieniu r = 1622 m od osi eksploatowanych dwu 

studni i powierzchni F=8,67ha.
 TEREN  OCHRONY  ZASOBÓW  WODNYCH  –  ustanowiony  dla  ujęcia  komunalnego  w 

OLSZYNCE, obejmujący obszar położony w promieniu r = 700m od osi obu studni.
 ZASADY OCHRONY:  

o Na  terenach  ochrony  bezpośredniej,  terenach   ochrony  pośredniej  wewnętrznej  oraz 
terenach  ochrony  pośredniej  zewnętrznej,  a  także  na  terenie  ochrony  zasobów wodnych 
należy stosować   zakazy i  ograniczenia ustalone w decyzji  ustalającej  strefę, zgodnie  z 
ustawą Prawo wodne. 

o W  strefie  ochrony  bezpośredniej  wyklucza  się  jakąkolwiek   ingerencję  ograniczającą 
funkcjonalność ujęcia. 

o W strefie ochrony pośredniej wewnętrznej należy stosować zakazy wprowadzone w decyzji 
ustalającej strefę, w tym szczególnie zakaz:

– wprowadzania ścieków do ziemi, nadmiernego stosowania nawożenia mineralnego i 
naturalnego,  a  także  składowania  nawozów  organicznych  i  mineralnych,  środków 
ochrony roślin i ich opakowań; 

– lokalizacji  zakładów  przemysłowych,  magazynów  produktów  ropopochodnych, 
wysypisk  i wylewisk odpadów,  cmentarzy i grzebania zwierząt, a także urządzania 
parkingów.

o W  strefie  ochrony  pośredniej  zewnętrznej  należy  dążyć  do  wprowadzenia   ograniczeń 
uniemożliwiających  zmniejszenie  przydatności  użytkowych  wód  podziemnych,  w  tym 
szczególnie  należy  zachować istniejący stan   zagospodarowania  i  użytkowania  terenu  (z 
wyłączeniem terenów planowanych  pod zabudowę)  oraz stosować zakazy  i  ograniczenia 
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ustanowione dla strefy w stosownej decyzji.

2) STREFA  OCHRONY  TERENU  WYSTĘPOWANIA  WÓD  MINERALNYCH  O  CECHACH 
LECZNICZYCH oraz  OBSZAR ZASILANIA TEGO TERENU, obejmujące:
 udokumentowaną  strefę  wystąpienia  mineralnych  wód  podziemnych  w  dolinie  Potoku 

Trzebinieckiego (rejon parku zabytkowego na terenie zabudowanym wsi), rozciągającą  się 
pasem około 300 metrów w kierunku północnym od istniejących studni I i II oraz obszar ich 
zasilana,   głównie przez wody  lewego brzegu potoku TRZEBINKA.

 ZASADY OCHRONY:
o Należy  zapewnić  szczególną  ochronę  terenu  występowania  wód  mineralnych  o  cechach 

leczniczych  oraz  obszaru  jego  zasilania  przed  zanieczyszczeniami,  w  tym  szczególnie 
poprzez:
– ochronę stanu sanitarnego wód Potoku Trzebinieckiego oraz Potoku Granicznego; 
– prowadzenie  gospodarki   ściekowej  oraz  rolnej  w  sposób  uniemożliwiający  infiltrację 

zanieczyszczeń do warstw  zalegania wód mineralnych; 
– zaniechanie  przedsięwzięć  mogących  niekorzystnie  wpływać  na  istniejący  układ 

hydrologiczny w strefie występowania wód mineralnych jak i na obszarze zasilania; 
– ograniczenie  lokalizacji   nowych  inwestycji   stwarzających  zagrożenia  dla  wód 

podziemnych, powierzchniowych i gruntowych, w tym szczególnie ferm hodowlanych; 
– wprowadzenie prawidłowej gospodarki agrochemicznej; 
– proekologiczny rozwój wsi.

o Należy  dążyć  do  całkowitej  eliminacji  zagrożeń  dla  gleb,  wód  powierzchniowych  i 
podziemnych, poprzez :
– realizację,  jako  zadania  priorytetowego,   centralnego  systemu  odbioru  ścieków 

sanitarnych;
– regulację odprowadzenia ścieków opadowych z terenów komunikacyjnych wsi;
– regulację i ścisłą kontrolę  gospodarki wodno – ściekowej oraz gospodarki odpadami na 

terenach istniejących zakładów, prowadzących wszelką działalność gospodarczą, czy też 
obiektów i urządzeń obsługi komunikacji i ruchu turystycznego;

– wprowadzenia  szczególnej  ochrony  (szeroko  rozumianego)  lewego  brzegu  Potoku 
TRZEBINIECKIEGO,   którego  wody  podziemne  zasilają  istniejące  ujęcia  wód 
mineralnych,   przed  zamierzeniami  i  rodzajami  działalności  gospodarczej  mogącej 
negatywnie wpływać na stan sanitarny wód; 

– ograniczenie  lokalizacji  nowych  inwestycji  stwarzających  zagrożenia  dla  wód 
podziemnych (w tym szczególnie ferm hodowlanych).

o W  planach  miejscowych  należy  ustalić  zasady  odprowadzenia  ścieków  sanitarnych  oraz 
ścieków opadowych  z terenów komunikacyjnych i  zabudowanych,  zasady odprowadzenia 
odpadów  stałych  i płynnych (gnojowicy) oraz stosowania nawozów i środków ochrony roślin 
(wprowadzenie  prawidłowej  gospodarki  agrochromicznej)  w sposób  gwarantujący ochronę 
obszaru wystąpienia wód mineralnych oraz  obszaru ich zasilania. 

3) OBSZAR SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻEŃ WÓD GZWP 332 – obejmujący:
 teren  występowania  łatwo  przepuszczalnych  czwartorzędowych  warstw  piasków  i  żwirów 

wodnolodowcowych  towarzyszących  głęboko wciętej  w podłoże  dolinie  rzeki  Młynówka,  w 
rejonie  wsi  LASKOWICE –  NOWY BROWINIEC,  gdzie  istniejący  układ  hydrogeologiczny 
powoduje największe obszarowo połączenie hydrauliczne czwarto- i trzeciorzędowej warstwy 
wodonośnej,  pozostającej  w kontakcie  hydraulicznym z GZWP nr  332 i  cechuje się niską 
odpornością naturalną na zanieczyszczenia.

 ZASADY OCHRONY:
o Należy  dążyć  do  ochrony  jakości  i  zasobów   wód  podziemnych  GZWP  332  przed 

zanieczyszczeniami poprzez:
– realizację centralnych systemów odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych;
– kształtowanie  warunków  inwestycyjnych  dla  inwestycji  gospodarczych,  w  sposób 

zapewniający ochronę wód gruntowych, podziemnych i powierzchniowych oraz gleb, w 
tym szczególnie wykluczenie lokalizacji  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko; 

– poprawę  jakości wód powierzchniowych do I klasy czystości;
– racjonalizację nawożenia naturalnego i sztucznego  terenów użytkowanych rolniczo.

o W planach miejscowych należy:
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– wykluczyć   składowanie  wszelkich  substancji  i materiałów  mogących  być  źródłem 
zanieczyszczenia  gruntu,  wód  powierzchniowych  i  podziemnych,  a  także  realizację 
inwestycji gospodarczych  produkujących uciążliwe ścieki i niebezpieczne odpady, w tym 
także  ferm hodowlanych o szkodliwej dla środowiska technologii; 

– zakazać gospodarczego wykorzystania ścieków.

4) OBSZAR CHRONIONEJ ZLEWNI RZEKI PRUDNIK – obejmującej:
  pozostającej w kontakcie hydrogeologicznym ze zlewnią rzeki BIAŁEJ, której źródlisko (górna 

BIAŁA) stanowi obszar  zasilania w wodę  miasta PRUDNIKA i BIAŁA oraz gminy LUBRZA. 
Dotychczasowe  badania  wykazały,  że  wody  zlewni  rzeki  PRUDNIK  zasilają  wodonośne 
struktury wód podziemnych piętra czwartorzędowego, które jest  ujmowane przez komunalne 
ujęcia wody  PRĘŻYNKA, LISY, PRĘŻYNA, BIAŁA i PRUDNIK ul. Poniatowskiego. Zły stan 
wód powierzchniowych  zlewni rzeki PRUDNIK pośrednio zagraża  sanitarnemu  stanowi wód 
w komunalnych ujęciach wody.

 ZASADY OCHRONY:
o Na obszarze należy dążyć do:

– realizacji  centralnych  systemów  odbioru  i  oczyszczania  ścieków  na  terenach 
zabudowanych;

– ograniczenia lokalizacji  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
wód  gruntowych,  powierzchniowych  i  podziemnych  oraz  gruntu,  w  tym  szczególnie 
przemysłu,  a  także  mogących  negatywnie  wpływać  na jakość wód rzeki  Prudnik  oraz 
podziemny przepływ wód  ze zlewni Prudnika do zlewni GÓRNEJ  BIAŁEJ; 

– przywrócenia  ciągłości  funkcjonalnej  korytarze  ekologicznego,  jakim  jest  dolina  rzeki 
Prudnik, oraz  zwiększenia jej obudowy biologicznej; 

– racjonalizację nawożenia naturalnego i sztucznego  terenów użytkowanych rolniczo. 
o W planach miejscowych należy:

– ograniczać  lokalizację  przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko 
wód  podziemnych  i  powierzchniowych  oraz  grunt  oraz  mogących  istotnie  zakłócać 
podziemny przepływ pomiędzy zlewniami rzek; 

– wykluczyć lokalizację przemysłu wodochłonnego; 
– zakazać gospodarczego wykorzystania ścieków.

1.4.3.  OCHRONA  POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO

W celu poprawy stanu sanitarnego powierza atmosferycznego na obszarze gminy,   wskazuje się :

1) OBSZARY POTENCJALNIE ZAGROŻONE PONADNORMATYWNYM ZANIECZYSZCZENIEM 
POWIETRZA   –  znajdujące  się  w  zasięgu  zagrożeń  ponadnormatywnym  poziomem 
zanieczyszczeń atmosfery, obejmujące tereny położone:
 wzdłuż źródeł liniowych :

– magistralnej  linii  kolejowej  nr  137,  o  wielkości   postulowanej  100m  po  obu  stronach 
skrajnego toru linii; 

– drogi krajowej DK 40 i DK 41 o  SDR > 5 tys. pojazdów/dobę – o wielkości umownej  80 m 
po obu stronach pasa drogowego; 

– drogi wojewódzkiej DW 4141 i DW 417   o  SDR < 5 tys. pojazdów/dobę – o wielkości 
umownej 50m po obu stronach pasa drogowego; 

 w rejonie  źródeł  punktowych,  głównie  zakładów  przemysłowych  i  energetyki  zawodowej, 
zlokalizowanych:
– we  wsi  Lubrza  -  Zakład  Energetyki  Cieplne  miasta  Prudnik  oraz  zespół  zabudowy 

produkcyjno-składowej; 
– w rejonie stacji – Dytmarów - zespół zabudowy produkcyjno-magazynowej; 
– we wsi Trzebina – zespoły zabudowy produkcyjnej (P1 i P2).  

 KIERUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEJ: 
o Należy dążyć do zmniejszenia  emisji zanieczyszczeń  ze źródeł liniowych, w tym szczególnie 

ze szlaków komunikacji samochodowej (dróg klasy G), poprzez obudowę szlaków komunikacji 
drogowej zielenią wielopiętrową, ze znacznym udziałem zieleni zimozielonej.

o Na obszarze gminy należy dążyć do:
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– eliminacji niskiej emisji poprzez budowę centralnego systemu zaopatrzenia w ciepło dla 
wsi  Lubrza  oraz  wprowadzania  alternatywnych,  niskoemisyjnych   źródeł  ciepła   (gaz, 
energia elektryczna, olej) w pozostałych wsiach; 

– dyslokacji  uciążliwych  źródeł  zanieczyszczeń  powietrza  atmosferycznego  z  terenów 
zabudowanych; 

– ograniczenia  uciążliwości  źródeł  emisji   punktowej  poprzez  zastosowanie  technologii 
ograniczających emisję lub bezemisyjnych;

–  na obszarze Parku Krajobrazowego GÓRY OPAWSKIE wykluczyć realizację inwestycji 
zaliczanych do szczególnie szkodliwych dla środowiska i ograniczyć realizację  inwestycji 
zaliczanych do mogących pogorszyć stan środowiska, jeżeli  ta szczególna szkodliwość 
lub  możliwość  pogorszenia  stanu  środowiska  wynika  z  emisji  zanieczyszczeń  do 
powietrza atmosferycznego. 

 W zagospodarowaniu i rozkładzie przestrzennym zabudowy należy dążyć do :
o wyprowadzenia  tranzytowego  ruchu  komunikacyjnego  z  terenów  zabudowanych  na 

obwodnice drogowe (wieś Trzebina); 
o eliminacji lub ograniczenia lokalizacji przemysłu i innych form zagospodarowania terenu, 

będących źródłem emisji  zorganizowanej lub niezorganizowanej,  mających  zasadniczy 
wpływ na mikroklimat oraz funkcjonowanie przyrody.

 

1.4.4. OCHRONA KLIMATU AKUSTYCZNEGO

Wskazuje się obszary zagrożone występowaniem ponadnormatywnych poziomów hałasu,   wskazane 
do przekształceń sposobu użytkowania i zagospodarowania.  

1. OBSZARY  ZAGROŻONE  HAŁASEM –  położone  w  zasięgu  zagrożeń  ponadnormatywnym 
poziomem hałasu (lokalnie występowania zagrożeń silnych i ekstremalnych):
 OD ŹRÓDEŁ LINIOWYCH:

– nr 137 znaczenia regionalnego, o wielkości  około 100m po obu stronach skrajnego toru 
linii;

– nr 306 znaczenia miejscowego, o wielkości  około 50m po obu stronach skrajnego toru 
linii;

– od dróg o SDR > 5 tys. pojazdów/dobę (drogi DK 40 i DK 41) – o szerokości 100-250m po 
obu stronach jezdni (w tym, w pasie terenu  do 100m zakłada się występowanie zagrożeń 
silnych i ekstremalnych; 

– od dróg o SDR < 5 tys. pojazdów/dobę (droga DW 414 – 4039 SDR i DW 417 -  w 2005r.) 
– o szerokości 50-100m po obu stronach jezdni (w tym, w pasie terenu  do 50m zakłada 
się występowanie zagrożeń silnych i ekstremalnych; 

 OD ŹRÓDEŁ OBSZAROWYCH: 
– od terenów przemysłowych  (P1 i P2)–  ok. 100m wokół ich granic; 
– od  planowanych urządzeń elektrowni  wiatrowych – min.  500m do istniejącej,  zwartej 

zabudowy  wsi,  w  tym  szczególnie  od  istniejących  i  planowanych  terenów  zabudowy 
mieszkaniowej. 

 KIERUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEJ: 
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 wsi;   
– wprowadzanie ograniczeń prędkości komunikacyjnej na drogach lokalnych i dojazdowych 

na terenach zespołów mieszkaniowych; 
– dokonanie  przekształceń  funkcjonalnych  terenów  mieszkaniowych  położonych  wzdłuż 

dróg klasy głównej (G) na funkcje bardziej odporne na uciążliwości hałasem (usługi); 
– zagospodarowania terenów narażonych na uciążliwości hałasem w sposób minimalizujący 

zasięg i wpływ negatywnego oddziaływania poprzez stosowanie mi. barier akustycznych 
(zieleni izolacyjnej lub ekranów akustycznych);  

– stosowanie rozwiązań technicznych w istniejących budynkach o funkcjach chronionych, 
zapewniających ochronę przed hałasem i wibracjami;
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– ograniczanie lokalizacji obiektów chronionych przed hałasem na obszarze występowania 
zagrożeń hałasem.

o Urządzenia elektrowni wiatrowych sytuować w odległościach zapewniających ochronę przed 
hałasem,  w  tym  także  ochronę  przed  infradźwiękami,   terenów  istniejącej  i  planowanej 
zabudowy mieszkaniowej.

o Należy  sporządzić  program ochrony przed hałasem dla  obszaru gminy i  wskazać  tereny 
zagrożone hałasem w stopniu silnym i ekstremalnym, w celu wyłączenia ich z  zabudowy lub 
ograniczenia pobytu ludzi. 

o W  planach  miejscowych,  na  całym  obszarze  gminy,  ustalać  strefy  wolne  od  zabudowy 
mieszkaniowej  i  innej  zabudowy,  prawnie  chronionej  przed  hałasem   (szkół,  przedszkoli, 
szpitali itp.),  obejmujące:
– pas terenu o szerokości 100 m po obu stronach jezdni dla dróg o średniej uciążliwości 

(SDR > 5 tys. pojazdów na dobę);
– pas terenu o szerokości 50 m po obu stronach jezdni dla dróg o małej uciążliwości ( SDR 

< 5 tys. pojazdów na dobę); 
– w  strefach  wolnych  od  zabudowy  można  wprowadzać  zapisy  lokalizujące  ekrany 

przeciwakustyczne, pasy zieleni izolacyjnej, a w razie potrzeby można ustanowić obszar 
ograniczonego użytkowania.

1.4.5. OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM ELEKTROMAGNETYCZNYM

Na obszarze gminy Lubrza  zagrożenia promieniowaniem elektromagnetycznym są niewielkie. Należy 
zapewnić  ochronę przed występującym na obszarze  gminy  promieniowaniem niejonizującym oraz 
dążyć do ograniczenia tych zagrożeń.

1. TERENY   POTENCJALNIE  ZAGROŻONE  NIEJONIZUJĄCYM  PROMIENIOWANIEM 
ELEKTROMAGNETYCZNYM –  obejmujące obszar potencjalnego oddziaływania:
 napowietrznej  linii elektroenergetycznej 110kVrelacji Prudnik- Głubczyce;
 stacji bazowych telefonii komórkowej; 
 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; 

– 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 zakazać lokalizacji anten bazowych telefonii komórkowej 
      na terenach o funkcjach chronionych.

1.4.6. OCHRONA PRZED POWAŻNYMI  AWARIAMI PRZEMYSŁOWYMI

W  celu  ograniczenia  zagrożeń  dla  zdrowia  i  życia  mieszkańców  gminy   oraz  zapewnienia  ich 
bezpieczeństwa w sytuacjach awaryjnych wskazuje się obszary, na których 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 
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zdrowia ludzi lub środowiska, lub też powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem), w tym poważne 
awarie przemysłowe:

1. STREFY ZAGROŻEŃ POWAŻNYMI AWARIAMI  – obejmujące:
o SZLAKI KOMUNIKACYJNE:

– linię kolejową nr 137 i  nr 306;  
– drogi, w tym szczególnie  drogi krajowe DK 40 i DK41 oraz wojewódzkie DW 414 i DW 

417;  
o zespoły  aktywności gospodarczej (P1).

 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 określenia dopuszczalnych  tras przewozu  ładunków niebezpiecznych,  w 

celu skrócenia tras i czasu przewozu, dyslokacji miejsc postoju pojazdów wożących ładunki 
niebezpieczne  poza  obszary  zabudowane  wsi,  a  także  do  opracowania  planu  skutecznej 
reakcji  w  sytuacji  wypadku  z  wyciekiem  substancji  niebezpiecznych,  aby  zapobiec 
przedostawaniu się substancji do środowiska. 

2) STREFA KONTROLOWANA OD GAZOCIĄGÓW  WYSOKOPRĘŻNYCH – obejmująca  obszar 
położony wzdłuż gazociągu wysokoprężnego :
 Szonów – granica państwa (DN 150 PN 4,0 MPa).  

 KIERUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEJ :
 Należy dążyć do stosowania obowiązujących przepisów odrębnych, z uwzględnieniem :

o  wymogów  rozporządzenia 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; 

o wymogów    rozporządzenia  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.  OCHRONA DZIEDZICTWA  KULTUROWEGO I  KRAJOBRAZU 

2.1. SYSTEM OCHRONY WARTOŚCI KULTUROWYCH

Zapewnienie  nienaruszalności  i  odnowa  szeroko  pojętego  dziedzictwa  kulturowego  wpisanego  w 
przestrzeń  gminy  LUBRZA,  na  które  składa  się  dziedzictwo  archeologiczne,  historycznie 
ukształtowane  zespoły  ruralistyczne,  dzieła  architektury  i  budownictwa,  obiekty  techniki  i  zespoły 
zieleni, a także historia i tradycja osad gminy uznaje się za jedno z najważniejszych zadań polityki 
przestrzennej.  Celem polityki przestrzennej i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest : 

– ochrona, zachowanie i rewaloryzacja dziedzictwa kulturowego, świadczącego o historycznej, 
wielokulturowej  tożsamości gminy;  

– kształtowanie patriotycznych postaw jego mieszkańców; 
– wykorzystanie zasobów i  walorów dziedzictwa kulturowego  dla rozwoju społecznego oraz 

gospodarczego gminy, w tym szczególnie rozwoju turystyki i wypoczynku. 

W tym celu określa się  system  ochrony zasobów i walorów dziedzictwa kulturowego obejmujący:
 OCHRONĘ ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH:

o strefa W – ochrony konserwatorskiej  zabytków archeologicznych; 
o stanowiska archeologiczne;

 OCHRONĘ  ZABYTKOWYCH UKŁADÓW PRZESTRZENNYCH:
o strefa B -  ochrony konserwatorskiej; 
o strefa ochrony jednolitych cech zabudowy; 

 OCHRONĘ  KONSERWATORSKĄ  ZIELENI, obejmującą:
o tereny zabytkowych parków;
o tereny zabytkowych  cmentarzy wiejskich; 

 OCHRONĘ  DZIEŁ ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I TECHNIKI :
o zabytki nieruchome wpisane do  rejestru zabytków; 
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o zabytki nieruchome ujęte w gminnej ewidencji zabytków; 
 OCHRONĘ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ
 OCHRONĘ NAZW GEOGRAFICZNYCH, HISTORYCZNYCH LUB TRADYCYJNYCH. 

2.2.   OBSZARY I OBIEKTY OBJĘTE OCHRONĄ DZIEDZICTWA  KULTUROWEGO

Wskazuje  się  elementy środowiska  kulturowego,  które  objęte  są ochroną  prawną  na podstawie 
obowiązujących  przepisów odrębnych  w zakresie  ochrony zabytków i   opieki  nad zabytkami  oraz 
obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także obszary i  obiekty 
wymagające takiej ochrony ze względu na zachowane walory kulturowe. Zgodnie z  ustawą z dnia 23 
lipca  2003r.  o ochronie  zabytków i  opiece  nad  zabytkami (Dz.U.2003.162.1568  ze  zm.)   poniżej 
wymienione  tereny  projektowane  do  ochrony  oraz  niektóre  obiekty  będą  podlegać  ochronie 
konserwatorskiej,  z dniem wejścia w życie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
 
Celem ochrony jest zachowanie i należyte utrzymanie obiektów mających znaczenie dla dziedzictwa 
kulturowego,  zapobieganie  zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek  dla  wartości  zabytku, 
zapewnienie  warunków  umożliwiających  trwałe  zachowanie  zabytków  oraz  ich  prawidłowe 
zagospodarowanie i użytkowanie. 

1) STREFA W - OCHRONY KONSERWATORSKIEJ ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH, której 
przedmiotem  ochrony  są  zabytki  archeologiczne,  ujęte  w  rejestrze  zabytków,  podlegające 
ochronie na podstawie przepisów odrębnych, obejmujące:
 GRODZISKO, usytuowane na gruntach wsi LASKOWICE.

 ZASADY OCHRONY:
o Należy  dążyć, na  terenach  zabytków  archeologicznych,  ujętych  w  rejestrze  zabytków, 

wyróżniających się w formie terenu, do zachowania ich w stanie niezmienionym (w tym dla 
ewentualnych badań w dalekiej przyszłości) poprzez:
– 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 grodzisk  oraz ich  bliskim 
otoczeniu; 

– przeprowadzenie  prac  konserwatorskich  i  rewaloryzacyjnych,  w  tym  szczególnie  na 
terenach grodzisk, w celu ich ekspozycji. 

o Postępowanie w granicach strefy powinno każdorazowo uwzględniać szczegółowe wytyczne 
konserwatorskie oraz uzyskanie pozwolenia na wykonywanie prac.  

o W  miejscowych  planach  zagospodarowania  przestrzennego  należy precyzyjnie  określić 
wielkość  strefy  oraz  zakazy,  nakazy  i  ograniczenia  służące  realizacji  pełnej  ochrony 
konserwatorskiej  i ekspozycji zabytku archeologicznego. 

2) STANOWISKA ARCHEOLOGICZNE, których przedmiotem ochrony są:
 udokumentowane na obszarze gminy stanowiska archeologiczne,  zgodnie z wykazem w 

niniejszym „Studium...”),  będące powierzchniową lub podziemną pozostałością egzystencji i 
działalności  człowieka,  złożoną  z  nawarstwień  kulturowych  i  znajdujących  się  w  nich 
wytworów bądź ich śladów, podlegające ochronie na podstawie obowiązujących przepisów 
odrębnych.

 ZASADY OCHRONY:
o Należy dążyć do poszukiwań, odsłonięcia pozostałości oraz w miarę możliwości ekspozycji 

zabytków  archeologicznych,  w  celu  wykorzystania  ich  do  rozwoju  funkcji  turystyczno-
rekreacyjnej gminy, w tym szczególnie:

– na terenie położonym w strefie B, ochrony konserwatorskiej wsi TRZEBINA; 
– w projektowanej strefie B, ochrony konserwatorskiej wsi OLSZYNKA, w tym szczególnie 

w rejonie założenia dworsko-folwarcznego, parku i kościoła filialnego.
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o Należy dążyć do  zapewnienia  szczególnej  ostrożności  przy  prowadzeniu  wszelkich  robót 
ziemnych  w  strefach  ochrony  jednolitych  cech  zabudowy  utworzonych  dla  genetycznych 
układów ruralistycznych wsi DYTMARÓW, JASIONA, LUBRZA i SKRZYPIEC.

o Na terenach dokumentowych stanowisk archeologicznych oraz w ich otoczeniu należy:
– zapewnić  ochronę stanowiska archeologicznego przed zniszczeniem, a także  warunki 

umożliwiające dalsze prowadzenie prac archeologicznych; 
– wszelkie prace ziemne planowanych do wykonania w obrębie stanowisk archeologicznych 

i 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  za pozwoleniem lub w uzgodnieniu  z wojewódzkim konserwatorem 
zabytków,  zgodnie  przepisami  odrębnymi; 

– podjęcie  ww.  prac  ziemnych  poprzedzić  badaniami  ratowniczymi,  wyprzedzającymi 
proces przygotowania inwestycji, na zasadach określonych przepisami odrębnymi. 

o 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. 

3) STREFA  B,  OCHRONY  KONSERWATORSKIEJ –  ustanowiona  w  miejscowym  planie 
zagospodarowania przestrzennego i planowana do ustanowienia, obejmująca:
 zabytkowy układ ruralistyczny wsi  TRZEBINA o układzie wsi łańcuchówki wraz z zabytkowym 

parkiem krajobrazowym i pozostałościami założenia pałacowego; 
 zabytkowe  założenie  dworsko  –  folwarczne  z  parkiem  krajobrazowym  i  układem 

ruralistycznym  wsi OLSZYNKA o układzie ulicowym wraz z przyległą zabudową i kościołem 
filialnym.

 ZASADY OCHRONY:
o Na obszarze strefy  obowiązuje priorytet  działań konserwatorskich nad innymi działaniami. 

Należy:
– zachować  zasadnicze  elementy  rozplanowania  układu  przestrzennego  oraz  jego 

historycznych zespołów zabudowy i zieleni (przebieg historycznych dróg i placów,  układ 
zieleni,   historyczny układ parceli  i  zabudowy oraz dominant przestrzennych),   a także 
twórczo  korygować  i  kreować  strukturę  i  formy  przestrzenne,  w  dostosowaniu  do 
lokalnych cech układu przestrzennego, walorów kulturowych i współczesnych potrzeb; 

– zapewnić  ochronę  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); 

– zachować i przywrócić do jak najlepszego stanu obiekty zabytkowe; 
– zapewnić rewaloryzację  parków krajobrazowych oraz ich ogólną dostępność; 
– zapobiegać  dokonywaniu  wtórnych  podziałów  terenów  parków  i  zespołów  zabudowy 

pałacowo-dworsko-folwarcznej.
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; 

– zachowania  w  nowych  realizacjach   historycznych  zasad  zabudowy,  typowych   dla 
poszczególnych  elementów  struktury  przestrzennej,  oraz  rezygnacji  z  rutynizacji 
zagospodarowania  przestrzennego i obiektów budowlanych; 

– porządkowania i uzupełniania układu przestrzennego zgodnie z tradycyjną funkcją, formą 
architektoniczną i kompozycyjną  zabudowy; 

– eliminacji  lub  stosownej  przebudowy  zabudowy  dysharmonijnej,  agresywnej 
architektonicznie lub stanowiącej negatywne dominanty przestrzenne  oraz zapewnienia 
harmonijnego współistnienia elementów zabudowy historycznej i współczesnej.  

o Przed  przystąpieniem  do  opracowania  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego,  dla  terenów  objętych  strefą  B  ochrony  konserwatorskiej,  zaleca  się 
opracować szczegółowe wytyczne konserwatorskie.

o W  miejscowych  planach  zagospodarowania  przestrzennego należy  uściślić  granice strefy 
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oraz wprowadzić ograniczenia, zakazy i nakazy, mające na celu ochronę zabytkowego układu 
przestrzennego  oraz zabytków, w tym szczególnie ustalić:
– układy i obiekty objęte ochroną oraz zakres ich ochrony, 
– zakres wymaganych prac konserwatorskich, restauratorskich lub rewaloryzacyjnych; 
– nakazy,  zakazy i  ograniczenia w zagospodarowaniu i  zabudowie terenu,  gwarantujące 

utrzymanie charakterystycznych cech struktury i  kompozycji  przestrzennej,  gabarytów i 
cech zabudowy oraz towarzyszącej im zieleni;

– zakaz lokalizacji obiektów typowych oraz wolnostojących, wielkogabarytowych nośników 
reklamowych;

– przebieg ścieżek dydaktycznych-kulturowych oraz wymogi rewitalizacji obiektów,  w celu 
wzmocnienia rozwoju turystycznego wsi.

4) STREFA OCHRONY JEDNOLITYCH CECH ZABUDOWY – planowana do wprowadzenia  dla 
zespołów  zabudowy  o  jednolitych  cechach  przestrzennych  i  architektonicznych,  uznanych  za 
zabytkowe  lub  kwalifikujących  się  w  przyszłości  do  uznania  za  zabytkowe,   obejmująca 
zachowane:
 układy ruralistyczne wsi: 

– DYTMARÓW  – o  genetycznym   układzie  wsi  ulicówki  wraz   z  niewielkim  zespołem 
zabudowy folwarcznej; 

– JASIONA -  o genetycznym układzie ulicówki,  wraz z   sąsiednim zespołem zabudowy 
gospodarczej  dawnego młyna;

– LUBRZA –  o  genetycznym  układzie  wsi  owalnicy,  sytuowanej  na  głównej  osi 
kompozycyjnej jaką jest rzeka Lubrzanka; 

– SKRZYPIEC  –  o  genetycznym  układzie  wsi  ulicówki   wraz  z  zespołem  zabudowy 
dawnego młyna; 

    zespoły zabudowy:
– NOWY BROWINIEC   -  pozostałości zespołu folwarcznego; 
– PRĘŻYNKA-DOBROSZEWICE  – zespół  zabudowy  folwarcznej  wraz  z  towarzyszącą 

zabudową robotniczą;  
– TRZEBINA – zespół zabudowy robotniczej.

 ZASADY OCHRONY: 
o Na obszarze zabytkowych układów ruralistycznych należy dążyć do:
– 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,   wpisanych  do rejestru  zabytków oraz 
ujętych w gminnej ewidencji zabytków; 

– weryfikacji listy obiektów zabytkowych, w celu zwiększenia ich liczby oraz objęcia ich ochroną 
konserwatorską,  poprzez  ustalenie  ochrony  w  miejscowym  planie  zagospodarowania 
przestrzennego; 

– dostosowania  zagospodarowania  przestrzennego  i  rozwiązań  architektonicznych  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 LUBRZA należy dążyć do zwiększenia 

udziału  przestrzeni  publicznych  i  zieleni  publicznej  w obrębie  historycznego  ”nawsia”  oraz 
zwiększenia ekologicznej funkcji  doliny rzeki Lubrzanki. 

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 ustalić nakazy, zakazy i ograniczenia w zagospodarowaniu i 

zabudowie,  gwarantujących  utrzymanie  charakterystycznych  cech  struktury  i  kompozycji 
przestrzennej, przebiegu układu ulicznego, gabarytów i cech zabudowy oraz towarzyszącej im 
zieleni.  
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5) STREFA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ ZIELENI – zabytkowych terenów zieleni parkowej, 
podlegających  ochronie na podstawie przepisów odrębnych, obejmująca:
 park dworski w Trzebinie;
 park pałacowo -  krajobrazowy we wsi OLSZYNKA i SŁOKÓW. 

 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:
– zachować  walory  dendrologiczne,  kulturowe  i  krajobrazowe,  a  także  odmienność, 

oryginalność i tożsamość miejsca;  
– utrzymać pierwotną funkcję terenu, bez możliwości wprowadzenia funkcji degradujących 

zieleń, i kompozycję przestrzenną, także w bezpośrednim sąsiedztwie terenu parku. 
o W planach miejscowych należy ustalić:

– nakazy, zakazy i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu, gwarantujące zachowanie i 
rewaloryzację historycznej kompozycji przestrzennej lub jej elementów; 

– zakaz dokonywania wtórnych podziałów terenu oraz zabudowy obiektami nie związanymi 
z historyczną kompozycją parku. 

6) ZABYTKOWE  CMENTARZE  WIEJSKIE,  planowane  do  ochrony  konserwatorskiej, 
wykazujące cechy zabytkowe, zlokalizowane we wsi:
 DYTMARÓW - cmentarz katolicki przy kościele wraz ze starodrzewem, założony w 1711 r.;
 NOWY BROWINIEC – cmentarz katolicki przy kościele  wraz ze starodrzewem, założony w 

1848 roku;
 OLSZYNKA – cmentarz katolicki przy kościele  wraz ze starodrzewem, założony w 1947 roku;
 TRZEBINA – cmentarz katolicki przy kościele.

 ZASADY OCHRONY:
o Na terenach cmentarzy, wykazujących cechy zabytkowe, obowiązuje priorytet działań 

konserwatorskich nad innymi działaniami, w tym szczególnie należy zapewnić:
– ochronę   założenia  przestrzennego  cmentarza  obejmującą  ochronę   układu  dróg 

cmentarnych, układu obiektów cmentarnych (kaplic, kapliczek, krzyży,  posągów) układu 
pól grzebalnych oraz ochronę poszczególnych,  zabytkowych nagrobków; 

– ochronę, konserwację i rewaloryzację kompozycji zieleni. 

7) ZABYTKI  NIERUCHOME -  wpisane do wojewódzkiego rejestru zabytków architektury, objęte 
ochroną na podstawie przepisów z zakresu  ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, oraz ujęte 
w gminnej ewidencji  zabytków, w tym objęte ochroną w obowiązujących miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego - zgodnie z wykazem w niniejszym studium.

 ZASADY OCHRONY: 
o Należy  dążyć  do  zachowania,  restauracji  lub  rewaloryzacji  obiektów  ujętych   w  rejestrze 

zabytków  województwa  opolskiego,  a  także  do  rewitalizacji   poprzez  określenie 
dopuszczalnych  funkcji  obiektów,  zapewniających  ochronę  wartości  historycznych, 
naukowych,  dydaktycznych,  artystycznych,  architektonicznych  i  kulturowych  (z 
uwzględnieniem szczegółowych wytycznych służby ochrony zabytków). 

o W stosunku do obiektów chronionych, ujętych w gminnej ewidencji zabytków,  należy dążyć 
do:
– utrzymania  obiektów  w  dobrym  stanie  technicznym  oraz  rewaloryzacji,  a  także 

zapobiegania niszczeniu zabytków, szczególnie w stopniu powodującym utratę  wartości 
historycznych,  naukowych,  dydaktycznych,  artystycznych,  architektonicznych  i 
kulturowych; 

– 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 Zakończyć opracowanie gminnej ewidencji zabytków oraz opracować  gminny program opieki 
nad zabytkami  uwzględniający:
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– istniejące  zasoby  kulturowe  gminy,  z  uwzględnieniem  obszarów  objętych  ochroną  ze 
względu na wysokie walory kulturowe, lub proponowanych do takiej ochrony; 

– weryfikację listy obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków w celu zwiększenia liczby 
obiektów podlegających  ochronie  konserwatorskiej,  w  tym  szczególnie  uwzględniającą 
wiek zasobów mieszkaniowych  (ok. 76% zasobów gminy pochodzi sprzed 1945 roku); 

– możliwość wykorzystania walorów kulturowych  wsi dla ich rozwoju  gospodarczego, w 
tym szczególnie rekreacji i turystyki. 

2.3.  OCHRONA  DÓBR  KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

Na  obszarze  gminy  Lubrza  nie  wskazuje  się   obiektów  kultury  współczesnej,  objętych  ochroną 
prawną, ponieważ takie nie występują.  

2.4.  OCHRONA NAZW GEOGRAFICZNYCH, HISTORYCZNYCH LUB  TRADYCYJNYCH

W celu ochrony  wartości niematerialnych, jakimi są nazwy geograficzne, historyczne lub tradycyjne 
nazwy obiektu budowlanego, placu, ulicy lub jednostki osadniczej, postuluje  się objęcie ochroną nazw 
nierozerwalnie związane z historią i tradycją gminy Lubrza. 

1) NAZWY  HISTORYCZNE  I  TRADYCYJNE  –  postulowane  do  objęcia  ochroną  w  prawie 
miejscowym, zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie zabytków i opieką nad zabytkami, we 
wsi: 
 Lubrza – ulica Nowej Naprawy oraz ul. Dożynkowa.

 ZASADY OCHRONY:
o Nazwy  historyczne  i  tradycyjne  uznaje  się  za   walor  kulturowy,  nierozłącznie  związany  z 

historią gminy. 
o Postuluje się ochronę ww. nazw  poprzez wprowadzenie zakazu dokonywania ich zmiany w 

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

3. KIERUNKI OCHRONY KRAJOBRAZU  PRZYRODNICZEGO  I KULTUROWEGO

3.1. SYSTEM OCHRONY WALORÓW  KRAJOBRAZU 

Uznając  zasadę  ochrony  krajobrazu  przyrodniczego  (w  tym  szczególnie  ochrony  pozostałości 
krajobrazu   naturalnego)  oraz  krajobrazu  kulturowego (w tym szczególnie  krajobrazu  kulturowego 
zabytkowego), jako komplementarne zadanie ochrony dziedzictwa kulturowego i ochrony przyrody, 
uwzględniając walory przyrodnicze  i  kulturowe obszaru gminy  Lubrza tworzy się system ochrony 
krajobrazu obejmujący ochronę:
 KRAJOBRAZU PRZYRODNICZEGO I OSADNICZEGO w granicach:

o parku krajobrazowego i jego otuliny;
o obszaru chronionego krajobrazu;
o zespołu  przyrodniczo – krajobrazowego; 
o strefa ochrony krajobrazu zabytkowego krajobrazu osadniczego; 
o strefa K, ochrony krajobrazu kulturowego.

 EKSPOZYCJI WIDOKU  w granicach:
o strefa E - ochrony ekspozycji dalekiego widoku; 
o strefa ochrony punktu widokowego. 

3.2. OCHRONA WALORÓW  KRAJOBRAZU 

Uwzględniając  wysoką  wartość  kulturową  krajobrazu  gminy  LUBRZA,  charakteryzującego  się 
wysokimi  walorami  krajobrazu  przyrodniczego  oraz  ładem  przestrzennym,  ukształtowanym   i 
zachowanym   krajobrazem  terenów  osadniczych,  w celu  ochrony   jednego  z  najważniejszych 
składników dziedzictwa kulturowego, jakim jest krajobraz kulturowy, stanowiący najistotniejszy czynnik 
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kształtowania  tożsamości   mieszkańców  i   identyfikacji  z  miejscem  zamieszkania,  wskazuje  się 
obszary szczególnej ochrony krajobrazu kulturowego i przyrodniczego. 

1) PARK KRAJOBRAZOWY  GÓRY OPAWSKIE wraz z otuliną, chroniony na podstawie uchwały 
Nr XXIV/193/88 Wojewódzkiej Rady Narodowej z dnia 26 maja 1988r., obejmujący:
 w południowo-zachodnią część obszaru gminy, położoną na zachód od wsi Trzebina,  głównie 

w obrębie kompleksów leśnych i przyległych do niego łąk i pastwisk.
 ZASADY OCHRONY:

o Należy:
– stosować  nakazy,  zakazy  i  ograniczenia  dot.  zasad  ochrony  krajobrazu  określone  w 

rozporządzeniu Nr 0151/P/18/2006 Wojewody Opolskiego z dnia 8 maja 2006r. sprawie 
PK  Góry  Opawskie,  którego  ustalenia  należy  wprowadzać  do  miejscowych  planów 
zagospodarowania  przestrzennego,   oraz  określone  w  planie  ochrony,  sporządzonym 
zgodnie z ustawą o ochronie przyrody; 

– zapewnić  ochronę   krajobrazu  górskiego  oraz  ekosystemów  regla  dolnego,  głównie 
leśnych. 

o Należy dążyć do: 
– zachowania ukształtowania powierzchni terenu oraz fizjonomii krajobrazu; 
– wykorzystania obszarów cechujących się wysokimi walorami krajobrazu do rozwoju form 

turystyki i rekreacji. 
o W planach miejscowych należy:

– ustalić zakaz lokalizacji obiektów o wysokości większej niż 12m, w tym szczególnie wież, 
konstrukcji,  słupów,  stacji  bazowych  telefonii  komórkowej,  elektrowni  wiatrowych  oraz 
napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia;  

– ustalić  zakaz  lokalizacji  poza  terenami  zabudowanymi  wielkogabarytowych  nośników 
reklamowych; 

– nakazy, zakazy i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu, gwarantujące zachowanie i 
kształtowania krajobrazu o wysokich walorach. 

2) OBSZAR  CHRONIONEGO  KRAJOBRAZU  -  projektowany  w  celu  ochrony  walorów 
przyrodniczych i krajobrazowych oraz  fizjonomii krajobrazu regionalnych korytarzy ekologicznych:
 OCHK DOLINY PRUDNIKA; 
 OCHK DOLINY BIAŁEJ. 

 ZASADY OCHRONY:
o W  celu  ochrony  struktury  i  funkcjonowania  korytarza  ekologicznego,  ciągłości  procesów 

ekologicznych  oraz  zachowania  walorów  przyrodniczo-krajobrazowych  na  obszarze  gminy 
należy dążyć  do ustanowienia  ochrony OCHK Doliny Prudnika i  Doliny Białej,  istotnej  dla 
rozwoju gospodarczego gminy (w tym szczególnie turystyki i rekreacji). 

o Należy stosować zasady ochrony ustalone w niniejszym studium dla Obszaru Chronionego 
Krajobrazu, w rozdziale 1.3. Ochrona prawna zasobów i walorów przyrody i krajobrazu.

o W planach miejscowych należy ustalić nakazy, zakazy i ograniczenia w zagospodarowaniu 
terenu, gwarantujące zachowanie i kształtowanie krajobrazu o wysokich walorach. 

3) ZESPOŁY  PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE  –  projektowane  w  celu  ochrony  walorów 
przyrodniczych i krajobrazowych dolin rzecznych oraz  funkcji  korytarzy ekologicznych, jakie te 
doliny pełnią:
o ZPK  PRĘŻYNKA -  obejmujący  teren  doliny  rzeki  BIAŁA  położony  na  północ  od  wsi 

PRĘŻYNKA,  wraz  ze  stawem  i  drobnopwierzchniowymi  ekosystemami  łąkowymi  oraz 
sąsiednimi kompleksami leśnymi; 

o ZPK  DOLINA  PRUDNIKA  I, obejmujący  fragment  doliny  rzeki  PRUDNIK,   położony  na 
południe od zabudowy wsi JASIONA wraz z terenami poeksploatacyjnymi złoża SKRZYPIEC;

o ZPK  DOLINA   PRUDNIKA   II, obejmujący    fragment  doliny  rzeki  PRUDNIK  i  Potoku 
GRANICZNEGO,  położonej  na  wschód  od  wsi  DYTMARÓW  oraz  na  północ  od  wsi 
KRZYŻKOWICE.

 ZASADY OCHRONY:
o W celu ochrony fragmentów dolin rzecznych o wyróżniających się walorach przyrodniczych i 

krajobrazowych należy dążyć do ustanowienia ZPK Prężynka,  ZPK Dolina Prudnika I  oraz 
ZPK  Dolina  Prudnika  II,  istotnych  dla  podniesienia  atrakcyjności  turystyczno-rekreacyjnej 
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obszaru gminy oraz funkcjonowania  przyrody. 
o Na obszarach projektowanych ZPK  należy zapewnić ochronę:

– cech i walorów fizjonomicznych krajobrazu, w tym szczególnie bogatej rzeźby terenu;  
– mozaikowatości  siedlisk  związanych  ze  starorzeczami,  łąkami,  zadrzewieniami  w dnie 

doliny oraz naskarpowymi, kompleksy stawów rybnych; 
– bioróżnorodności florystycznej i faunistycznej, związanej z bogactwem siedlisk; 
– ukształtowania dolin, w tym szczególnie ich dna  wraz ze skarpami. 

o W planach miejscowych należy ustalić nakazy, zakazy i ograniczenia w zagospodarowaniu 
terenu, gwarantujące zachowanie wysokich walorów krajobrazu przyrodniczo-kulturowego. 

4) STREFA  OCHRONY ZABYTKOWEGO  KRAJOBRAZU OSADNICZEGO – projektowana w celu 
ochrony zabytkowego krajobrazu osadniczego PŁASKOWYŻU GŁUBCZYCKIEGO, o znaczeniu 
regionalnym,  stanowiąca  jednocześnie  zewnętrzną  strefę  ochrony  krajobrazu  przyrodniczo  – 
kulturowego Gór Opawskich (wprowadzona pierwotnie w Planie Ochrony Parku Krajobrazowego 
GÓRY OPAWSKIE), obejmująca:
 krajobraz otwarty i osadniczy w południowo – zachodniej części gminy LUBRZA, położonej na 

południe od drogi  powiatowej DP 1615 O, w tym grunty wsi  Trzebina, Jasiona, Skrzypiec, 
Dytmarów i Krzyżkowice.  

 ZASADY OCHRONY:
o Należy  wykluczyć   lokalizację   zabudowy  oraz  obiektów  wysokich  i  wysokościowych 

(elektrowni wiatrowych, wież telefonii komórkowej, instalacji w gospodarstwach rolnych, linii 
energetycznych wysokich napięć, taśmociągów i innych instalacji i urządzeń). 

o NALEŻY dążyć do:
– zachowania  harmonii  krajobrazu  przyrodniczego  z  krajobrazem  osadniczym,  w  tym 

szczególnie krajobrazu przyrodniczego doliny rzeki Prudnik i Potoku Trzebinieckiego oraz 
krajobrazu osadniczego wsi Trzebina, Jasiona, Skrzypiec i Dytmarów; 

– ochrony układów ruralistycznych o znacznych walorach kulturowych i krajobrazowych; 
– ochrony ekspozycji Gór Opawskich; 
– ochrony krajobrazu osadniczego wsi Trzebina, Jasiona, Dytmarów i Skrzypiec. 

o Postuluje  się  ustanowienie  PARKU  KRAJOBRAZU  KULTUROWEGO  PŁASKOWYŻU 
GŁUBCZYCKIEGO  dla  obszaru  południowo-zachodniej  części  gminy  tzn.   rejonu  wsi 
TRZEBINA. Należy dążyć do:

– ostatecznego sprecyzowania granic i struktury przestrzennej obszaru postulowanego do 
ochrony  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 krajobrazu kulturowego; 

– do czasu ustanowienia parku należy stosować zasady ochrony i kształtowania przyrody, 
dóbr kultury i krajobrazu, określone w niniejszym studium. 

o W planach miejscowych należy:
– zapewnić   ochronę  wartości  materialnych  (obiekty,  układy,  formy  przestrzenne  i 

architektoniczne,  rozplanowanie  i  kompozycja  oraz  towarzysząca  zieleń  i  krajobraz 
przyrodniczy) oraz niematerialnych, związanych z funkcją, historią, tradycją,  zwyczajami 
i regionalizmem, a także ochronę harmonii krajobrazu osadniczego z przyrodniczym; 

– zakazać  lokalizacji  elektrowni  wiatrowych,  wież  telefonii  komórkowej,  instalacji  w 
gospodarstwach rolnych,  linii  energetycznych wysokich napięć,  taśmociągów i  innych 
instalacji  i urządzeń o wysokości > 12m,  a także  wielkopowierzchniowych nośników 
reklamowych.

5) STREFA K - OCHRONY KRAJOBRAZU KULTUROWEGO – ustanowiona na podstawie prawa 
miejscowego oraz projektowana w celu ochrony walorów krajobrazowych terenów osadniczych, w 
tym szczególnie zabytkowych układów ruralistycznych, obejmująca:
 obszar  położony  w  granicach  strefy  B,  ochrony  konserwatorskiej,  ustanowionej  dla  wsi 

TRZEBINA oraz planowanej do ustanowienia dla wsi OLSZYNKA; 
 obszar  położony  w  granicach  strefy  ochrony  jednolitych  cech  zabudowy,  planowany  do 

ustanowienia  dla wsi JASIONA,  DYTMARÓW,  SKRZYPIEC.
 ZASADY OCHRONY:

o Należy zapewnić ochronę krajobrazu  osadniczego  wyróżniającego  się  wysokimi  walorami 
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oraz  zachowanie  i  eksponowanie  indywidualnych  cech  krajobrazu,  a  także  podtrzymanie 
tradycyjnych, regionalnych form architektonicznych.

o Należy dążyć do:
– ochrony i rewaloryzacji zabytków, historycznych form przestrzennych i oraz harmonijnego 

wpisania ich w krajobraz, a także do zachowania i eksponowania historycznych  dominant 
przestrzennych; 

– kontynuowania tradycji  miejsca, zarówno  w  zakresie  układu  przestrzennego  jak  i 
obiektów architektonicznych.  w tym szczególnie należy zaniechać rutynizacji  poczynań 
planistyczno - przestrzennych oraz architektonicznych;

– konsekwentnego przekształcania, likwidacji lub przesłaniania obiektów dysharmonijnych, 
w tym szczególnie obiektów wielkogabarytowych, agresywnych krajobrazowo oraz innych, 
niedostosowanych do skali  i wyglądu otoczenia; 

– ograniczania rozpraszania zabudowy poprzez rozwój zwartych zespołów zabudowy wsi, 
nawiązujących do stylu regionalnego i cech krajobrazu kulturowego.

o W planach miejscowych należy ustalić zakazy, nakazy i ograniczenia w zagospodarowaniu i 
zabudowie  terenów,   zapewniające  ochronę  i  kształtowanie  krajobrazu  osadniczego  o 
wysokich  walorach,  harmonijnie  powiązanego  z  krajobrazem  przyrodniczym,  w  tym 
szczególnie:  
– zapewniających  zachowanie  indywidualnych  cech  krajobrazu  oraz  zasad  kontynuacji 

tradycji miejsca w zakresie układów przestrzennych i cech obiektów  architektonicznych; 
– zakaz sytuowania obiektów wielkogabarytowych  oraz wielkopowierzchniowych nośników 

reklamowych. 

3.3. OCHRONA  EKSPOZYCJI 

Uwzględniając  wysoką  wartość  emocjonalna  widoku  na  GÓRY  OPAWSKIE  oraz  na  zabytkowe 
zespoły ruralistyczne, wskazuje się obszary szczególnej ochrony panoramy (widoku). 

1) STREFA OCHRONY EKSPOZYCJI DALEKIEGO WIDOKU –  projektowana w celu zachowania 
ekspozycji panoramy (bliskiego i dalekiego widoku), zapewniająca ekspozycję:
 GÓR OPAWSKICH -  obejmująca  obszar  położony:

– na południe od drogi krajowej DK 40 oraz linii kolejowej nr , na odcinku Laskowice – 
Lubrza; 

– na zachód od drogi krajowej DK 41 relacji Prudnik – Trzebina; 
– na zachód od drogi wojewódzkiej DW 414 na odcinku relacji Dobroszewice – Lubrza; 
– na zachód od drogi  powiatowej DP 1614 O  relacji Prężynka – Prudnik.

 Slozskich Pavlovic  i  dolinę Prudnika na terenie  Czech – obejmująca obszar położony na 
wschód od drogi powiatowej DP 1253 O; 

 zabytkowych zespołów zabudowy wsi  Trzebina -  obejmująca obszar położony na wschód od 
drogi krajowej DK 41 w rejonie zabudowy wsi.

 ZASADY OCHRONY:
o Należy :

– dążyć  do  zachowania   lokalnych  cech  ukształtowania  i  pokrycia   oraz   użytkowania 
(dominującego - rolniczego) i  zagospodarowania obszaru, zawartego pomiędzy ciągiem 
widokowym (drogą), a oglądaną panoramą lub  obiektem; 

– obszar  wykluczyć  z   zabudowy  oraz  lokalizacji  innych  obiektów  budowlanych,  w  tym 
szczególnie  wysokich i wysokościowych, mogących przesłonić lub zakłócić odbiór widoku 
(elektrowni wiatrowych,  wież telefonii  komórkowej,  instalacji  w gospodarstwach rolnych, 
linii  energetycznych  wysokich  napięć,  taśmociągów  i  innych  instalacji  i  urządzeń  o 
wysokości > 12m).

o W miejscowych  planach zagospodarowania  przestrzennego należy  określić  lokalne zasady 
zagospodarowania obszaru, zapewniające ochronę ekspozycji  dalekiego lub bliskiego widoku. 

2) STREFA  OCHRONY  PUNKTU  WIDOKOWEGO  -  umożliwiającego  obserwację  dalekiego  lub 
bliskiego widoku,  obejmująca punkty widokowe:
 na   drodze  powiatowej  DP  1253  O  relacji  Dytmarów  –  Stacja  kolejowa  Dytmarów  - 

zapewniający widok na zabytkowy zespół zabudowy wsi DYTMARÓW;
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 na skrzyżowaniu drogi powiatowej DP 1615 O z drogą DP 1250 O - zapewniający widok na 
zespół zabudowy dawnego młyna i wieś SKRZYPIEC oraz szeroką dolinę rzeki PRUDNIK.

 ZASADY OCHRONY:
o Należy zagospodarowanie przestrzenne kształtować w taki sposób, aby nie wprowadzać na 

osi  widoku lub w polu widzenia obiektu oglądanego (panoramy wsi  lub zespołu zabudowy 
zabytkowej)  obiektów mogących przesłonić  lub zakłócić  odbiór  widoku,  w tym szczególnie 
dysharmonijnie wkomponowanych w krajobraz obiektów wysokich i wysokościowych (anten 
telekomunikacyjnych,  elektrowni  wiatrowych,  kominów,  napowietrznych  linii  energetycznych 
itp.). 

o W  planach   miejscowych  należy  określić  lokalne  zasady  zagospodarowania  obszarów 
położonych  w  otoczeniu  punktu  widokowego  oraz  na  osi  widoku,  zapewniające  ochronę 
oglądanej panoramy wsi. 

4.  OBSZARY PROBLEMOWE

4.1. TERENY ZAMKNIĘTE

Zgodnie z art. 10  ust. 2 pkt. 15 ustawy  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  studium 
uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  określa  się  granice  terenów 
zamkniętych ich stref ochronnych. 

1) TERENY  ZAMKNIĘTE -   zgodnie  z  ustawą  z  dnia  17  maja  1989r.  Prawo  geodezyjne  i  
kartograficzne (Dz. U. Nr 100, poz. 1086 z późn. zm.), ustanowiono następujące tereny zamknięte 
(wymienione w tabeli 8), przeznaczone do realizacji  zadań związanych z obronnością państwa, 
obejmujące:
 tereny  linii kolejowych:

– teren magistralnej  linii kolejowej nr 137  relacji Legnica – Katowice;
–  teren miejscowej  linii kolejowej nr 306  relacji Prudnik - Gogolin. 

 KIERUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEJ:
 Na terenach zamkniętych, do czasu ich otwarcia, obowiązują przypisy ustawy o planowaniu i  

zagospodarowaniu przestrzennym  stanowiące, że :
o kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenach zamkniętych nie należy do 

zadań własnych gminy (art. 3 ust. 1);
o w  odniesieniu  do  terenów  zamkniętych  w  miejscowym  planie  zagospodarowania 

przestrzennego ustala się tylko granice tych terenów oraz granice stref ochronnych. W 
granicach stref ochronnych ustala się ograniczenia w zagospodarowaniu i korzystaniu z 
terenów, w tym zakazy zabudowy (art. 4 ust. 3); 

o dla terenów zamkniętych nie sporządza się planu miejscowego (art. 14 ust. 6);
o granice  terenów  zamkniętych  i  ich  stref  ochronnych  określa  się  w  planie 

zagospodarowania przestrzennego województwa (art. 39 ust. 3 pkt. 7);
o w sprawach ustalenia lokalizacji  inwestycji  celu publicznego w odniesieniu do terenów 

zamkniętych  decyzje  wydaje  wojewoda  (art.  51  ust.  3),   który  prowadzi  także  rejestr 
wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (art. 57 ust. 3);

o na terenach zamkniętych decyzję o warunkach zabudowy  wydaje wojewoda (art. 60 ust. 
3).

4.2.  TERENY WYMAGAJACE REKULTYWACJI, REWALORYZACJI I REWITALIZACJI

Wskazuje się obszary, objęte ochroną ze względu na zachowane walory kulturowe i przestrzenne, lub 
projektowane do takiej ochrony,  wymagające rewaloryzacji, a także obszary wymagające rekultywacji 
i  rewitalizacji :

1) TERENY POEKSPLOATACYJNE - wymagające rekultywacji, obejmujące drobnopowierzchniowe 
wyrobiska poeksploatacyjne surowców naturalnych,  położone na gruntach wsi:
 JASIONA; 
 SKRZYPIEC.

 KIERUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEJ: 
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o Należy zapewnić rekultywację terenów poeksploatacyjnych  zgodnie z kierunkami ustalonymi 
w studium dla udokumentowanych złóż kopalin,  w  zapewnieniem  wykorzystania  terenów 
dla rozwoju  sportu, rekreacji i wypoczynku. 

2) TERENY   ZDEGRADOWANE  - których  stan  i  funkcjonowanie  nie  jest  adekwatne  do  rangi 
obszaru  i  położenia,   jednak  o  dużym  potencjale  społecznym,  gospodarczym  i  kulturowym, 
wymagające rewaloryzacji lub rewitalizacji,  obejmujące: 
 obszar  położony  w  granicach  ustanowionej  strefie   B  ochrony  konserwatorskiej,  wsi 

TRZEBINA; 
 obszar  położony  w  granicach  projektowanej  strefy  B   ochrony  konserwatorskiej  wsi 

OLSZYNKA; 
 dawne tereny wojskowe (strzelnica) położone na gruntach wsi PRĘŻYNKA; 
 zespół  zabudowy młyna we wsi SKRZYPIEC.

 KIERUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEJ: 
o Na terenach zdegradowanych, objętych strefą B ochrony konserwatorskiej, należy dążyć do 

rewaloryzacji i rewitalizacji obiektów i przestrzeni publicznych, dostosowując działania do:
– stanu technicznego, rangi i walorów kulturowych  obiektów i obszaru; 
– potrzeb rozwoju turystyki; 
– konieczności  wypromowania  obszarów  o  największych  walorach  kulturowych  i 

turystycznych dla rozwoju  gospodarczego; 
– koniczności  podniesienia  jakości  użytkowej  i  estetycznej  przestrzeni  publicznych, 

zapewniających  zwiększenie  rangi  i  znaczenia  obszaru  oraz  umacniania  więzi 
społecznych mieszkańców.  

o Na terenach powojskowych i dawnego młyna należy dążyć do rewitalizacji   i  rewaloryzacji 
zabudowy lub jej pozostałości,  umożliwiającej pełne wykorzystanie dla funkcji gospodarczych 
stosownie do wartości  kulturowej i materialnej  obiektów i terenu. 

4.3. OBSZARY ZAGROŻONE POWODZIĄ

System przeciwpowodziowy  jest  częścią  systemu regionalnego,  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  ochrony  obszaru  gminy  Lubrza  przed  powodzią,  uwzględniające  stopień  zagrożenia 
powodziowego oraz potrzebę ochrony życia mieszkańców i ich mienia, obejmuje:

1) OBSZARY NARAŻONE NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI  – położone w zasięgu zalewu 
wodami powodziowymi  Q1% i Q10% rzeki Prudnik. 

 KIERUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEJ:
 Na obszarach położonych w zasięgu zalewu wodami powodziowymi Q1% i Q10%   zabrania się 

wykonywania robót i czynności, określonych w art. 82 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo wodne, które 
mogą utrudnić ochronę przed powodzią,   w tym szczególnie:
– zabudowy  terenu  oraz  wznoszenia  innych  obiektów  budowlanych,  nie  związanych  z 

gospodarką wodną i przeciwpowodziową; 
– dokonywania zmian w ukształtowaniu terenu mających niekorzystny  wpływ na przepływ 

fali powodziowej; 
– składowania  wszelkich  substancji  i  materiałów  mogących  zagrażać  środowisku 

przyrodniczemu i bezpieczeństwu ludzi w przypadku powodzi.
 Należy dążyć do optymalizacji zagospodarowania i użytkowania obszaru, w tym szczególnie 

polegającej na: 
– zmianie struktury użytkowania gruntów ornych na użytki  zielone, wzmacniające funkcję 

ekologiczną terenu i nie przyczyniające się do ograniczenia przepustowości doliny;
– wykluczeniu  lokalizacji  trwałych  upraw  ogrodniczych  i  sadowniczych,  oraz  innych 

rodzajów  zagospodarowania  i  użytkowania  terenu  mogących  ograniczać  przepływ  fali 
powodziowej.  

 Należy  dopuścić  możliwość  lokalizacji  urządzeń  związanych  z  turystyką,  rekreacją  i 
wypoczynkiem.

 W planach miejscowych należy ustanowić obszar bezpośredniego zagrożenia powodzią oraz 
wprowadzić zakaz :
– wznoszenia  wszelkich  obiektów  budowlanych,  nie  związanych  z  gospodarką  wodną  i 
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ochroną przeciwpowodziową; 
– zmiany ukształtowania powierzchni terenu;
– składowania  wszelkich  materiałów,  w  tym  także  środków  chemicznych  do  celów 

rolniczych i nierolniczych;
– wprowadzania stałych upraw ogrodniczych i sadowniczych; 
– wykonywania robót i urządzeń mogących utrudnić ochronę przed powodzią, z wyjątkiem 

robót związanych z regulacją i utrzymaniem wód.

2) OBSZARY NARAŻONE NA WYSTĘPOWANIE LOKALNYCH  PODTOPIEŃ –  obejmujące:
 fragmenty doliny Potoku TRZEBINECKIEGO; 
 fragmenty doliny rzeki Biała; 
 początkową (zachodnią) i centralną część doliny rzeki LUBRZANKI.

 KIERUNKI  POLITYKI PRZESTRZENNEJ: 
o Należy dążyć do renaturyzacji dolin rzecznych, poprzez:

– utrzymanie i przywrócenie naturalnego biegu rzeki,  a także ograniczenie regulacji cieków 
wodnych na terenach otwartych i realizacji  melioracji odwadniających; 

– przywrócenia  ciągłości  przestrzenno-funkcjonalnej   ich  obudowy  biologicznej,  w  tym 
szczególnie wprowadzenie zieleni wysokiej;

– zmiany i utrzymania struktury użytkowania gruntów rolnych  na mniej podatne na straty, z 
preferencją  dla  użytków zielonych  i  upraw sadowniczych; 

– rozbudowy istniejących i budowy nowych powierzchniowych zbiorników wodnych;
– rozgęszczenia  zabudowy  na terenach  zabudowanych,  zwiększenia  funkcji  ekologicznej 

doliny cieku wodnego oraz nie  zawężania przekroju doliny  poprzez lokalizację  nowej 
zabudowy.

o W planach miejscowych należy:
– zakazać  lokalizacji obiektów lub sposobów użytkowania terenu, mogących w przypadku 

wystąpienia podtopień, zagrażać środowisku przyrodniczemu; 
– na  terenach  zabudowanych  ograniczać  lokalizację  obiektów  związanych  ze  stałym 

pobytem ludzi wymagających szczególnej opieki tj. obiektów wychowania przedszkolnego, 
służby zdrowia oraz opieki społecznej. 

5.   OBSZARY LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

5.1. 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 Lubrza,  przewiduje  się  realizację  następujących  zadań ponadlokalnych  o 
znaczeniu wojewódzkim i krajowym:
 w zakresie komunikacji:

– modernizacja drogi krajowej nr 40 granica państwa - Pyskowice  do  parametrów klasy GP (na 
odcinku granica państwa – Prudnik), 

– modernizacja drogi krajowej nr 41 relacji  Nysa - Granica Państwa   do pełnych parametrów 
klasy GP  wraz z budową obwodnicy miejscowości Trzebina,

– modernizacja drogi wojewódzkiej nr 414 relacji Opole – Lubrza  do pełnych parametrów klasy 
G wraz z budową nowego odcinka drogi  od Dobroszewic do wsi  Lubrza,  zapewniającego 
ominięcie pomnika przyrody (alei lipowej);

– modernizacja drogi wojewódzkiej nr 417 relacji  Laskowice - Racibórz  do pełnych parametrów 
klasy G;

– modernizacja  magistralnej  linii  kolejowej  nr  137  relacji   Legnica  –  Katowice  na  odcinku 
Kędzierzyn-Koźle – Katowice;
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– modernizację linii kolejowej znaczenia miejscowego nr 306 relacji Prudnik – Gogolin; 
 w zakresie infrastruktury technicznej:

– modernizacja  jednotorowej  linii  energetycznej  wysokiego  napięcia 110 kV relacji Prudnik – 
Głubczyce;

– modernizacja gazociągu wysokiego ciśnienia Prudnik – Szonów o nominalnym ciśnieniu 4,0 
MPa i przekroju DN 150;

 w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego:
– ochrona naturalnych ekosystemów, charakterystycznych siedlisk, zbiorowisk i gatunków flory i 

fauny  oraz  terenów  wodno-  błotnych  na  wydzielonych  obszarach  proponowanych  ostoi 
przyrodniczych sieci obszarów przyrodniczych NATURA 2000 ostoja Góry Opawskie;

– poszerzenie Parku  Krajobrazowego  GÓRY OPAWSKIE i jego otuliny;
– utworzenie  rezerwatu przyrody ŁĄKI KRWIŚCIĄGOWE;
– realizacja „Wojewódzkiego programu zwiększenia lesistości na lata 2000-2020” – zalesienie 

gruntów rolnych  o niskiej  przydatności  rolniczej  oraz łączenie  rozdrobnionych kompleksów 
leśnych;

 w zakresie gospodarki wodnej:
– wspieranie budowy zbiornika wielozadaniowego Jasiona o pojemności V = 10,0 m3  na rzece 

Prudnik;
 w zakresie rozwoju obszarów wiejskich:

– realizacja „Wojewódzkiego programu zwiększenia lesistości na lata 2000-2020” – zalesienie 
gruntów rolnych o niskiej przydatności rolniczej  oraz łączenie rozdrobnionych kompleksów 
leśnych;

 w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego:
– działania inspirujące, koordynujące i wspomagające rewaloryzację układów przestrzennych 

oraz obiektów zabytkowych w województwie - dotyczy w szczególności obiektów ważnych 
dla wizerunku regionu oraz mogących stanowić potencjalną atrakcję turystyczną; 

– ochrona zabytkowego krajobrazu kulturowego w opracowaniach planistycznych na poziomie 
regionalnym  zgodnie  z  opracowaniem  „Ochrona  i  Konserwacja  Zabytkowego  Krajobrazu 
Kulturowego  Województwa  Opolskiego”,  będącego  częścią  ogólnopolskiego  programu 
Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego. 

 w zakresie przejść granicznych:
– stworzenie warunków dla kontroli weterynaryjnej i fitosanitarnej na pełnotowarowym przejściu 

granicznym Trzebina – Bartulovice.

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 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi TRZEBINA.  

W zakresie  ponadlokalnych zadań o znaczeniu  powiatowym  na obszarze  gminy Lubrza  studium 
uwzględnia wyłącznie modernizację dróg powiatowych.

5.2.  OBSZARY LOKALIZACJI INWESTYCJI O ZNACZENIU LOKALNYM

Zgodnie z wieloletnim planem inwestycyjnym, ujętym w „Strategii ekorozwoju rozwoju gminy Lubrza”, 
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, 

w tym:
– pomoc formalno-prawną przy wykupie gruntów  dla  budowy zachodniej obwodnicy  miasta 

PRUDNIK   ciągu  drogi  krajowej   DK  41  oraz  obwodnicy  terenu  zabudowanego  wsi 
TRZEBINA;

– drogi  gminne   o  dobrej  nawierzchni  (modernizacja  układu  komunikacyjnego),  w  tym 
modernizacja ul. Nowej Naprawy w Lubrzy, drogi (koło P. Sobota) w Trzebinie, drogi relacji 
Skrzypiec – Dytmarów, drogi (koło szkoły) w Nowym Browińcu, ul. Szkolnej w Lubrzy,  drogi 
Laskowice – Olszynka, drogi (przez wieś) w Jasionie, drogi ul. Dożynkowej w Lubrzy, dróg w 
Dytmarowie, dróg w Krzyżkowicach, dróg w Prężynce;  
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– budowa drogi (koło P. Nowaka) w Trzebinie,  drogi (koło P. Gąsiora) w Słokowie, drogi w 
Prężynce, drogi Prężynka – Dobroszewice, drogi (osiedle domków SK) w Olszynce, drogi 
Trzebina – Sanktuarium Franciszkanów oraz dróg w Trzebinie;

– stworzenie zintegrowanego systemu ścieżek rowerowych wspólni z gminami partnerskimi z 
Republiki Czeskiej;

 modernizację i budowę systemów infrastruktury technicznej, w tym szczególnie:
– modernizacja  systemu  wodociągowego  uwzględniająca  powiązania  awaryjne  wodociągu 

OLSZYNKA z wodociągiem SKRZYPIEC (zamknięcie ujęcia wody Olszynka); 
– modernizacja systemów grzewczych w budynkach  należących do gminy;
– budowa tranzytu wodociągowego  Dytmarów – Lubrza – Prężynka;
– modernizacja SUW Olszynka;
– budowa systemów odbioru  ścieków  komunalnych (skanalizowanie gminy) – wsie  Prężynka, 

Lubrza, Trzebina, Jasiona, Skrzypiec, Dytmarów i Krzyżkowice;
– budowa  kolektora  i  kanalizacji  sanitarnej  dla  wsi   Olszynka,  Słoków,  Laskowice  i  Nowy 

Browiniec; 
– gazyfikacja gminy - dążenie do gazyfikacji miejscowości rozwojowych; 

 w zakresie gospodarki odpadami:
– udział gminy w budowie regionalnego systemu gospodarki odpadami w powiecie  PRUDNIK, 

docelowo z gminą NYSA; 
– zbiórka  surowców  wtórnych   -  selektywna  zbiórka  odpadów  oraz  upowszechnienie 

kompostowania odpadów organicznych; 
– uruchomienie  ruchomego punktu zbierania odpadów niebezpiecznych  (zasady gospodarki 

odpadami);
– minimalizacja i segregacja odpadów komunalnych; 
– likwidacja dzikich wysypisk śmieci; 

 w zakresie ochrony środowiska (obok inwestycji infrastrukturalnych):
– wymiana  lub  modernizacja  pieców  grzewczych  w  obiektach  komunalnych  na  piece 

wymagające paliwa ekologicznego;
– budowa ekranów akustycznych; 
– nasadzenia wzdłuż szlaków komunikacyjnych i miedz ( przydrożne i śródpolne);

 w zakresie ochrony i kształtowania przyrody i krajobrazu;
– opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej gminy; 
– rewitalizacja  i  pielęgnacja   parków wiejskich  oraz  cmentarzy,  w  tym  szczególnie  parków 

zabytkowych; 
– wprowadzanie  nowych  zadrzewień  i  zakrzewień  na  obszarze  Płaskowyżu  Głubczyckiego, 

przy preferowaniu rodzimych gatunków drzew i krzewów;
– wspieranie  inicjatyw  zmierzających  do  zalesiania  terenów  rolnych  narażonych  na  erozję 

wodną, w tym szczególnie narażonych na erozję w stopniu silnym; 
– objęcie  obszarów cennych przyrodniczo  ochroną prawną;

 w zakresie bezpieczeństwa ludzi i mienia:
– budowa zbiornika retencyjnego DYTMARÓW; 
– modernizacja cieków wodnych i melioracja z zachowaniem walorów przyrodniczych; 
– budowa lokalnych obwałowań; 

 w zakresie gospodarki:
– przygotowanie terenów uzbrojonych pod inicjatywy gospodarcze;
– przygotowanie i realizacja rozwoju agroturystyki w gminie; 
– przygotowanie uzbrojonych terenów pod inicjatywy gospodarcze w Trzebinie i Lubrzy; 
– tworzenie bazy przetwórczej produktów rolnych; 
– otworzenie przejść granicznych Krzyżkowice - Hlinka jako przejścia osobowego i Dytmarów - 

Ślazske Pavlovice jako przejścia turystycznego;
– zwiększenie  wykorzystania  odnawialnych  źródeł  energii,  w  tym  szczególnie  elektrowni 

wiatrowych oraz budowa elektrowni  wodnej na rzece Prudnik w miejscowości  Skrzypiec o 
mocy 0,04 MW;

 w zakresie infrastruktury społecznej;
– kontynuacja programu „Odnowa wsi”; 
– budowa  boisk sportowych w Dytmarowie; 
– odtworzenie punktów ambulatoryjnych;
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– utworzenie punktu aptecznego; 
– stworzenie nowej sieci szkół pod kątem reformy oświaty;  
– stworzenie możliwości rozwoju zainteresowań  i atrakcyjnego spędzenia czasu przez ludzi 

młodych;
– budowa placu zabaw z boiskami i parkingiem przy OSP w Nowym Browińcu;
– remont  spichlerza  i  jego  wykorzystanie  na  muzeum  maszyn  rolniczych  i  w  celach 

rozrywkowych w Nowym Browińcu; 
– rozbudowa placu zabaw przy WDK w Olszynce; 
– remont  WDK  wraz  z  dobudową  sanitariatów  i  zaplecza  kuchenno  –  gospodarczego  w 

Olszynce; 
– urządzenie miejsca plenerowego spotkań mieszkańców wsi w Olszynce; 
– utworzenie centrum rekreacyjno – wypoczynkowego „Na strzelnicy”  - plac zabaw, miejsce 

festynowe na terenie po byłej strzelnicy WOP; 
– remont WDK w Skrzypcu; 
– remonty budynków szkół. 

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

6.  OBOWIĄZKI W ZAKRESIE SPORZĄDZENIA MIEJSCOWYCH PLANÓW  
     ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

6.1.  OBSZARY, DLA KTÓRYCH SPORZĄDZONO MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA 
         PRZESTRZENNEGO

W trybie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.Dz.U.1999.15.139), 
władze  samorządowe  gminy  Lubrza  sporządziły  i  uchwaliły   następujące  miejscowe  plany 
zagospodarowania przestrzennego:

TABELA  24
GMINA  LUBRZA  –  wykaz  miejscowych  planów  zagospodarowania  przestrzennego 
uchwalonych w trybie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym – stan 2008r.

lp. NAZWA PLANU UCHWAŁA PUBLIKACJA
1 Zmiana miejscowego planu ogólnego 

zagospodarowania przestrzennego gminy 
Lubrza wieś  Lubrza – TERENY 
MIESZKANIOWE, rejon ul. Szkolnej

Nr XIV/200/01 Rady Gminy 
w Lubrzy z dnia 28 września 
2001 roku 

Dz. Urz. Województwa 
Opolskiego z 8 listopada 
2001r. Nr 103, poz. 859

2 Zmiana miejscowego planu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Lubrza dla przebiegu tranzytowego kolektora 
tłocznego ścieków komunalnych relacji Biała 
– Prudnik

Nr XXX/242/02 Rady Gminy 
w  Lubrzy z dnia 18 czerwca 
2002 roku 

Dz. Urz. Województwa 
opolskiego z 24 września 
2002r. Nr 98, poz. 1295  

3 Zmiana miejscowego planu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Lubrza -  obejmująca obszar przebiegu 
gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Szonów 
– Głuchołazy

Nr IV/39/03 Rady Gminy w 
Lubrzy  z  dnia  28  marca 
2003 roku 

Dz. Urz. Województwa 
Opolskiego z dn. 9 lipca 
2004r. Nr 45, poz. 1306

4 Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego -  wsi TRZEBINA

Nr XII/107/04  Rady Gminy 
w Lubrzy z dnia 22 kwietnia 
2004 roku

Dz. Urz. Województwa 
Opolskiego z 9 lipca 2004r. 
Nr 45, poz. 1306

Opracowanie własne – M.O.

W  trybie  obowiązującej   ustawy  z  dnia  27  marca  2003r.  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu 
przestrzennym  (Dz. U. Nr  80, poz. 717 z późn. zm.) uchwalono następujący plan miejscowy: 
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TABELA 25
GMINA Lubrza – wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uchwalonych 
w trybie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym –stan 2008r.

lp. NAZWA PLANU UCHWAŁA PUBLIKACJA
1 Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego - wieś PRĘŻYNKA – tereny 
przemysłowe

Nr  XX/172/05  Rady  Gminy 
w  Lubrzy  z  dnia  31  maja 
2005 roku 

Dz. Urz. Województwa 
Opolskiego z 29 lipca 2005r. 
Nr 50, poz. 1508

Opracowanie własne – M.O.

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zapewniają  pokrycie  terenów o 
powierzchni ok. 155ha, co stanowi niecałe 2% powierzchni obszaru  gminy.  

6.2. 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  26
GMINA  LUBRZA  –  obszary,  dla  których  wymagane  jest  sporządzenie  miejscowego  planu 
zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych.

Lp. Podstawa prawna 
obowiązku 

sporządzenia planu 
miejscowego

Lokalizacja – obszar

1 Ustawa o planowaniu i  
zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U.
2003.80.717 ze zm.)

• Obszary, na których przewiduje się realizację inwestycji celu publicznego 
o znaczeniu krajowym, 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 wielkopowierzchniowych 
(art. 10 ust. 2 pkt. 8):
– teren U3, usytuowany w rejonie skrzyżowania dróg DK40 , DK 41 i 

DW 414. 
• Obszary przestrzeni publicznej (art. 10 ust. 2 pkt. 8) – zdefiniowanej 

zgodnie z art. 2  pkt. 6 uopzip :
– wg wykazu w niniejszym studium. 

• Art. 14 ust. 7 – plan miejscowy sporządza się obowiązkowo, jeżeli 
przepisy odrębne tak stanowią (tj. w przypadkach wymienionych poniżej).

2. Ustawa
o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych 
(jt. Dz. U.  z 2004r. Nr 
121, poz. 1266 z późn. 
zm.)

• Obszary  wyznaczone  na  terenie  gminy  pod  rozwój  zabudowy, 
wymagające 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, 
- 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   miejscowych  planach 
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 
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rozwojowych. 
3. Ustawa z dnia 23 lipca 

2003r. o ochronie 
zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz. U. z 
2003r. Nr 162, poz. 
1568)

• Projektowanych Parków Kulturowych (art. 16 ust. 6):
– na  obszarze  gminy  nie  planuje  się  ustanowienia  PARKU 

KULTUROWEGO.

4. Art. 53 ustawy z dnia 4 
lutego 1994r. prawo 
geologiczne i górnicze 
(jt. Dz. U. z 2005r. Nr 
228, poz. 1947z późn. 
zm.) 

• Ustanowione  tereny  górnicze  złóż  kopalin,  w  celu  integracji  wszelkich 
podejmowanych na nim działań (art. 53):
– dla  ustanowionego   terenu  górniczego  złoża  SKRZYPIEC  I, 

SKRZYPIEC  II,  SKRZYPIEC  III  I  SKRZYPIEC  IV  oraz  dla  złoża 
JASIONA.

Opracowanie własne M.O.

Zgodnie z ww. przepisami na obszarze gminy Lubrza obowiązek sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dotyczy wprowadzenia do obowiązujących planów miejscowych 
inwestycji  celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym  (wojewódzkim  i  powiatowym),  obszarów 
przestrzeni  publicznej,  terenów  planowanego  rozwoju  zabudowy  i  rozmieszczenia 
wielkopowierzchniowych obiektów handlowych oraz terenów i obszarów górniczych.  Zgodnie z art. 44 
ustawy  o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym inwestycje celu publicznego o znaczeniu 
ponadlokalnym  wprowadza  się  do  planów  miejscowych  po  uprzednim  uzgodnieniu  terminu  ich 
realizacji  i  warunków wprowadzenia ich do planu miejscowego. 

6.3.  OBSZARY, DLA KTÓRYCH GMINA ZAMIERZA SPORZĄDZIĆ PLAN MIEJSCOWY

Na  podstawie  uchwały  Nr  XI/76/08  Rady  Gminy  Lubrza  z  dnia  28  lutego  2008  roku  władze 
samorządowe gminy przystąpiły  do sporządzenia  planu miejscowego wsi  LUBRZA,  obejmującego 
tereny  zabudowane  wsi  oraz   rozwojowe,  łącznie  z  terenem  lokalizacji  wielkopowierzchniowych 
obiektów handlowych. Z kolei  na podstawie uchwały Nr XX/146/09 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 
lutego  2009  roku  przystąpiono  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi SKRZYPIEC.

Dla  pozostałych  obszarów,  nie  objętych  miejscowym  planem  zagospodarowania  przestrzennego, 
proponuje  się  przyjąć  następującą  kolejność  sporządzania  planu  miejscowego,  uwzględniającą 
uwarunkowania  wynikające  z  potrzeb  ochrony  środowiska   przyrodniczego  i  kulturowego, 
przewidywane możliwości rozwoju oraz ilość złożonych wniosków:
 DOLINA RZEKI PRUDNIK -  w granicach projektowanego obszaru chronionego krajobrazu – w 

celu ustalenia zasad ochrony oraz ustanowienia obszaru bezpośredniego zagrożenia powodzią; 
 DYTMARÓW  - ze względu na walory kulturowe i krajobrazowe oraz przewidywany rozwój wsi;
 SKRZYPIEC –  ze  względu  na  potrzebę  ochrony  walorów kulturowych  i  krajobrazowych  oraz 

przewidywany rozwój wsi; 
 OLSZYNKA – ze względu na walory kulturowe i konieczność uporządkowania istniejącej struktury 

przestrzennej,  ochronę  zasobów środowiska  kulturowego  i  przyrodniczego  oraz  przewidywany 
rozwój wsi, w tym  rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjnych; 

 JASIONA – ze względu na wysokie  walory kulturowe i  krajobrazowe oraz możliwości  rozwoju 
funkcji mieszkaniowej;  

 PRĘŻYNKA  -   ze  względu  na  walory  kulturowe  krajobrazowe  oraz  potrzebę  zahamowania 
procesów ich degradacji, a także przewidywany  rozwój wsi  (w tym  mieszkalnictwa). 

Na podstawie analiz ruchu budowlanego, możliwości  i  preferencji  rozwoju uznaje się, że brak jest 
potrzeby sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Krzyżkowice, 
Słoków, Laskowice i Nowy Browiniec.  Podjęcie sporządzenia planów miejscowych nie jest jednak 
wykluczone. 
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6.4. OBSZARY, DLA KTÓRYCH ISTNIEJE OBOWIĄZEK SPORZĄDZENIA PLANU 
         OCHRONY, WYNIKAJĄCY Z  PRZEPISÓW  ODRĘBNYCH

Na  obszarze  gminy  LUBRZA  jedynym  obszarem  o  walorach  przyrodniczych  wymagających 
sporządzenia  planów ochrony na podstawie  ustawy z dnia  16 kwietnia   2004 roku  o ochronie 
przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) jest obszar Parku  Krajobrazowego GÓRY OPAWSKIE. 

___________________________________  KONIEC ______________________________________
 

                                                                                                   AUTOR
Mgr inż. arch. Maria Oleszczuk 
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Przy sporządzeniu niniejszego studium wykorzystano następujące opracowania i dokumenty: 

1. Atlas Śląska Dolnego i Opolskiego, 1997, Wrocław,
2. Badora K., Nowak A.: 1998, Koncepcja przebudowy systemu obszarowej ochrony 
    przyrody  pogranicza polsko-czeskiego w granicach województwa opolskiego. Zeszyty 
    Przyrodnicze OTPN, z. 35,
3.  Dubel  K.(red.)  1993.:  Monografia  Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie”.  Studia  i  monografie 

WSP w Opolu,
4. Kubok J. 1996: Walory przyrody i krajobrazu miast i gmin województwa opolskiego, Opole,
5. Kuźniewski E. 1996: Ochrona przyrody na Śląsku Opolskim, Opole,
6.  Nowak  A.  Niepublikowane  materiały  dotyczące  walorów  przyrodniczych  gminy  Lubrza.  Urząd 

Gminy Lubrza, 1998r.,
7. Operat generalny planu ochrony Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie” Oprac. zbiorowe BPP w 

Opolu, 1998 r.,
8. Przyroda województwa opolskiego 1997: oprac. zbiorowe pod red. A. Nowaka, Opole.
9. Projekt prac geologicznych, hydrologicznych i hydrogeologicznych dla ustalenia zasobów  
    eksploatacyjnych wód mineralnych leczniczych studni I i II w Trzebinie – PROXIMA S.A.  
    Przedsiębiorstwo Geologiczne we Wrocławiu – lipiec 1995r.
10. Dokumentacja prac geologicznych, związanych z rozpoznaniem zasobów 
      eksploatacyjnych wód mineralnych o cechach leczniczych studni I i II w Trzebinie  -  
      PROXIMA S.A. Przedsiębiorstwo Geologiczne we Wrocławiu , lipiec 1998 r.
11. Aneks do dokumentacji hydrogeologicznej w kat. „B” dla ujęć komunalnych w Prudniku,  
      1993 r.
12. Dokumentacja hydrogeologiczna zlewni rzeki Górnej Białej z zasobami wód źródeł w 
      kat. B i A – Przedsiębiorstwo Geologiczne Wrocław.
13. Strategia ekorozwoju rozwoju gminy Lubrza, przyjęta uchwałą Nr VI/45/99 Rady Gminy
      Lubrza  z dnia 26 marca 1999r.,
14. Program gospodarczy gminy Lubrza, przyjęty uchwałą Nr XXXII/254/02 Rady Gminy 
      Lubrza  z dnia 27 września 2002r.,
15. Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego na lata 2000-2015, 
16. Program Ochrony Środowiska dla gminy Lubrza na  lata 2004-2007 z perspektywą 
      do roku 2011 oraz  Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Lubrza na lata 2004 –  
      2007 z perspektywą do roku 2011” - uchwała Nr XXI/178/05 z dnia 29 czerwca 2005r.
17. Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Gmin: Biała, Głogówek, Lubrza 
      i Walce  - uchwała Nr XXI/178/05 z dnia 27 czerwca 2006r.
18. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na terenie Gminy 
      Lubrza, lata 2005 - 2009 - przyjęty uchwałą Nr XVI/139/04 Rady Gminy Lubrza  z dnia
      24 listopada 2004r., 
19. Plan ograniczenia skutków powodzi i profilaktyki powodziowej w gminie Lubrza, przyjęty 
      uchwałą Nr XXIV/203/01 Rady Gminy Lubrza  z dnia 28 września 2001r., 
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