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ROZDZIAŁ VII - KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTZRENNEGO  
      I  ZASADY POLITYKI PRZESTRZENNEJ 
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RYSUNEK NR 2 - PRZYRODA OŻYWIONA - WARUNKI BIOTYCZNE  
RYSUNEK NR 3 - KOMUNIKACJA I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA  
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1. INFORMACJE FORMALNE 
 

1.1. FORMALNO-PRAWNA PODSTAWA OPRACOWANIA. 
 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy jest nowym rodzajem opracowania wprowadzonym do systemu planowania w Polsce 
ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. Nr 15 z 
1999r., poz 139). Z jej art. 6 oraz art. 67 wynika obowiązek  sporządzenia  i 
uchwalenia   "Studium ....." przed utratą mocy obowiązujących planów zagospodarowania  
przestrzennego tj. przed końcem 1999 roku. Planowane jest wprowadzenie poprawki do 
obowiązującej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, przedłużające obowiązek uchwalenia 
„Studium ..." do końca 2000 roku. 

 
Studium jest częścią lokalnego systemu planowania, które na podstawie 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16 z 1990r., poz. 95, zm. 
Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191, Nr 34, poz. 199 i Nr 43. poz. 253 oraz Nr 39 poz. 518), należy 
do zadań własnych gminy. Ponadto podstawą prawną sporządzenia studium jest Ustawa z dnia 
10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o 
pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 z 1990 r., poz. 191, zm. Dz. U. z 1990 r. Nr 43, 
poz. 253 i Nr 92, poz. 541), a także ustawa z dnia 24 lipca 1998 roku o zmianie niektórych ustaw 
określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową 
państwa (Dz. U. Nr 106 z 1998r, poz. 668) oraz Uchwała Rady Gminy Pawłowiczki w sprawie 
sporządzenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Pawłowiczki". 
 
 

1.2. FUNKCJE PRAWNE STUDIUM 1 JEGO ZADANIA. 
 
"Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego" 

stanowi instrument sterowania procesami zagospodarowania przestrzeni dla całego terenu 
gminy. Uchwalane jest przez radę gminy, ale nie jest aktem prawa miejscowego lecz tzw. aktem 
kierownictwa wewnętrznego. Oznacza to, że jego ustalenia wiążą tylko władze i wójta gminy, 
nie mając mocy obowiązującej w stosunku do innych podmiotów gospodarujących na jej 
obszarze tj. osób fizycznych i prawnych (nie może więc być podstawą dla decyzji 
administracyjnych dotyczących tych podmiotów). 

 
Przyjęte i zatwierdzone w "Studium ..." kierunki zagospodarowania 

przestrzennego (politykę przestrzenną) rada gminy realizuje poprzez działania administracji 
samorządowej, przy zastosowaniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa szczególnego. 

 
Podstawowym zadaniem "Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego " jest: 
• rozpoznanie aktualnej sytuacji gminy,  istniejących uwarunkowań oraz problemów 

związanych z jej rozwojem, 
• sformułowanie   kierunków   zagospodarowania   przestrzennego   i    zasad   polityki 

przestrzennej, 
• stworzenie podstawy do koordynacji planów miejscowych i   decyzji   o   warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu,  wydawanych bez planów. 
• promocja rozwoju obszaru. 
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1.3. ZAKRES FORMALNO - PRAWNY OPRACOWANIA 
 
Stosownie do wymagań określonych w obowiązującej ustawie o 

zagospodarowaniu przestrzennym, w studium powinny być uwzględnione uwarunkowania 
wynikające z : 
• dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu, 
• występowania obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów szczególnych (tj. 

objętych ochroną prawną z uwagi na ich wartości przyrodnicze, kulturowe bądź potrzebę 
zapewnienia odpowiedniej strefy izolacyjnej, jak np. w przypadku ujęć wody itp.), 

• stanu i funkcjonowania środowiska przyrodniczego i kulturowego (w tym stanu rolniczej 
przestrzeni produkcyjnej), 

• prawa własności gruntów, 
• jakości życia mieszkańców, 
• zadań służących realizacji zadań ponadlokalnych celów publicznych.  
 
W wyniku studium powinno nastąpić określenie: 
• obszarów objętych ochroną środowiska przyrodniczego i kulturowego, 
• lokalnych wartości zasobów środowiska przyrodniczego i zagrożeń środowiskowych, 
• obszarów rolniczej przestrzeni produkcyjnej, w tym wyłączonych z zabudowy, 
• obszarów zabudowanych, z ewentualnym wskazaniem terenów wymagających przekształceń 

bądź rehabilitacji, 
• obszarów, które mogą być przeznaczone pod zabudowę (potencjalne tereny rozwojowe), w 

tym także obszarów, które mogą być przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, wynikającą 
z potrzeb zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej. 

• kierunków rozwoju komunikacji i infrastruktury technicznej, ze wskazaniem obszarów, na 
których będą stosowane indywidualne i grupowe systemy oczyszczania ścieków, 

• obszarów objętych obowiązkiem sporządzenia planu miejscowego (w tym obowiązkiem 
określonym w wyniku studium, ze względu na istniejące, szczególne uwarunkowania). 

 
1.4. FORMALNO – PRAWNA PODSTAWA ZMIANY STUDIUM 2008r. 
 
    Zmiana studium została podjęta w celu wskazania terenów pod lokalizację 
parku elektrowni wiatrowej na podstawie uchwały nr 89/XIII/08 Rady Gminy Pawłowiczki z 
dnia 7 lutego 2008r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Pawłowiczki. 
Zgodnie z uchwałą, zmiana obejmuje uzupełnienie studium o pojedyncze ustalenia dotyczące 
kierunków zmian przeznaczenia terenów określające tereny i zasady lokalizacji farm 
wiatrowych, oraz inne zmiany z tym związane.  
Zmiany w części tekstowej, polegające na uzupełnieniu studium o pojedyncze ustalenia i aktualizacji 
pojedynczych ustaleń, wprowadzone zostały do dotychczasowego tekstu (w projekcie zmiany studium 
wyróżnione są kolorem niebieskim). 
Zmiany w części graficznej określającej kierunki zagospodarowania przestrzennego, polegające głownie 
na uzupełnieniu rysunku o granice terenów możliwej lokalizacji farm wiatrowych, wprowadzone zostały 
do dotychczasowego rysunku studium i opisane w uzupełnieniu istniejącej legendy.  
Do części graficznej określającej uwarunkowania nie wprowadzono zmian.  
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2. INFORMACJE MERYTORYCZNE. 
 

2.1. MERYTORYCZNE PODSTAWY OPRACOWANIA. 
 
Przy sporządzeniu niniejszego studium wykorzystano następujące 

opracowania i dokumenty: 
• Atlas Śląska Dolnego i Opolskiego, 1997, Wrocław, 
• Elaborat urządzenia gospodarstwa leśnego według stanu na 1 stycznia 1993 r., Nadleśnictwo 

Kędzierzyn, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Oddział Brzeg, 
• Kubok J., 1996, Walory przyrody i krajobrazu miast i gmin województwa opolskiego, Opole, 
• Kuźniewski E., 1996, Ochrona przyrody na Śląsku Opolskim, Opole, 
• Przyroda województwa opolskiego, 1997, oprać, zbiór, pod red. A. Nowaka. Opole. 
• Warunki przyrodnicze - fizjografia dla wsi Gościęcin - GEOPROJEKT Przedsiębiorstwo 

geologiczno - Fizjograficzne Warszawa rok 1965, 
• Uaktualnienie modelu matematycznego z rejonu zasobowego w ód podziemnych Kędzierzyn 

- Koźle - Zdzieszowice z 1979 r. dla potrzeb określenia stref ochronnych ujęć 

- Przedsiębiorstwo Geologiczne PROXIMA S.A we Wrocławiu. Oddział 1 w Poznaniu 
Poznań 1994r., 

• Dokumentacja hydrogeologiczna wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych (sarmat) i 
głębokiego poziomu wodonośnego rynny erozyjnej czwartorzędu, regionu Kędzierzyn - 
Koźle - Zdzieszowice, Przedsiębiorstwo Geologiczne we Wrocławiu PRÓXIMA S.A. 
Wrocław 1994r., 

• Dokumentacja hydrogeologiczna ujęcia wody DOBROSŁAWICE , wykonana przez WZiR 
w Opolu rok 1981, 

• Aneks do dokumentacji hydrogeologicznej "Strefy ochronne" ujęcia wody podziemnej 
GRUDYNIA WLK. - wykonany przez mgr inż. F. Sobczaka rok 1995, 

• Aneks do dokumentacji hydrogeologicznej "Strefy ochronne" ujęcia wody podziemnej 
GRODZISKO - wykonany przez mgr inż. F. Sobczaka w roku 1990, 

• Aneks do dokumentacji hydrogeologicznej "Strefy ochronne" ujęcia wody podziemnej 
DOBIESZÓW - wykonany przez mgr inż. F. Sobczaka w roku 1996, 

• Dokumentacja hydrogeologiczna ujęcia wód podziemnych w rejonie Kózek -
Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę Opole 1963 r., 

• .Aneks do dokumentacji hydrogeologicznej w kat. "B" - ujęcie wody PAWŁOWICZKI -mgr 
inż. F. Sobczak Opole 1993r. , 

• Aneks do dokumentacji hydrogeologicznej wód podziemnych GOŚCIĘCIN - F. Sobczak, 
Opole 1996 r., 

• Inwentaryzacja surowców użytecznych powiatu Koźle i możliwości i9ch wy korzy stania - 
Instytut Geologiczny, Oddział Dolnośląski J. Karola, Warszawa 1973 r., 

• Prognoza demograficzna do 2010 roku w przekroju miast i gmin - Państwowy Instytut 
Naukowy   Instytut śląski w Opolu R. Rauziński, W. Drobek, K. Heffner Opole 1997r., 

• Gospodarka odpadami komunalnymi w województwie opolskim Wydział Ochrony 
Środowiska UW w Opolu Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Opolu   Opole 1994 r. 

• Monitoring ornitologiczny na obszarze gminy Pawłowiczki i Polska Cerekiew - jesień, zima 
wiosna 2007/2008, wyk. Grzegorz Hebda, Adam Kuńka, Opole 2008r.  
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2.2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY. 
 
Gmina Pawłowiczki położona jest w południowo - wschodniej części 

województwa opolskiego i graniczy od wschodu z gminą Reńska Wieś i Polska Cerekiew, od 
południa z gminą Baborów, od południowego - zachodu z gminą Głubczyce oraz od północnego 
- zachodu z gminą Głogówek. Powstała w 1975 roku w wyniku połączenia gmin Pawłowiczki i 
Gościęcin. 

 
Ogólna powierzchnia gminy Pawłowiczki wynosi 154 km2, co stanowi 

około 1.8% powierzchni województwa (stan z 1997r.). Użytki rolne zajmują 88,8%, a lasy 5,5% 
jej obszaru. W skład gminy wchodzą 23 sołectwa: Borzysławice, Chrósty. Dobieszów, 
Dobrosławice, Gościęcin, Grodzisko, Grudynia Mała, Grudynia Wielka, Jakubowice. Karchów, 
Kózki, Ligota Wielka, Maciowakrze, Milice, Mierzęcin, Naczęsławice. Ostroźnica, 
Pawłowiczki, Przedborowice, Radoszowy, Trawniki, Ucieszków i Urbanowice. Ośrodkiem 
gminnym jest wieś Pawłowiczki. 

 
Liczba ludności w gminie na koniec 1998 roku wynosiła 9095 osób (0,9% 

ludności województwa),. Średnia gęstość zaludnienia wynosiła więc 59 osób/km2., co stawia 
gminę na 36 lokacie w województwie. Kobiety stanowią około 50,3%, a na 100 mężczyzn 
przypada 101 kobiet . 

 
Przez teren gminy przebiega zamknięta obecnie linia kolejowa nr 195 o 

znaczeniu lokalnym relacji Kędzierzyn - Koźle - Baborów, która dla obsługi pasażerskiej 
ludności gminy nie odgrywała większej roli. Gminę przecinają: droga krajowa nr 38 relacji 
Kędzierzyn - Koźle - Głubczyce - Pietrowice (granica państwa) i droga wojewódzka nr 417 
relacji Szonów - Szczyty - Racibórz. Gmina posiada także dobrze rozwiniętą sieć dróg 
powiatowych. 

 
Prawie cały teren gminy Pawłowiczki położony jest na obszarze 

Płaskowyżu Głubczyckiego. Tylko północno część znajduje się w zasięgu Kotliny Raciborskiej. 
W przeważającej części jest więc to teren w mniejszym lub większym stopniu pofałdowany. 
Wierzchnia warstwę wysoczyzny plejstoceńskiej stanowią lessy, lokalnie silnie zerodowane. W 
gminie występują bardzo dobre gleby o przewadze II i III klasy bonitacyjnej. Charakteryzuje się 
także bardzo korzystnymi warunkami agroklimatycznymi dla intensywnego rozwoju rolnictwa. 
Gmina ma charakter wybitnie rolniczy. Wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej 
wyraża się liczbą 102,3 i pod tym względem zajmuje pierwsze miejsce w województwie 
opolskim. Przemysł nie odgrywa większej roli w życiu gospodarczym tego regionu. 
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1. ZASOBY KULTUROWE TERENU - TOŻSAMOŚĆ MIEJSCA 
 

Gminę Pawłowiczki zaliczyć można do terenów bogatych w zasoby 
dziedzictwa kulturowego w województwie opolskim. Świadczą o tym dotychczasowe odkrycia 
archeologiczne, liczne zachowane obiekty zabytkowe, a także zachowane zabytkowe układy 
przestrzenne. 

 
Ślady osadnictwa przedhistorycznego w chwili obecnej udokumentowane 

są 262 znaleziskami archeologicznym. Rozrzucone są w miarę równomiernie po całym terenie 
gminy z wyjątkiem jej południowo - wschodniej części (grunty wsi Maciowakrze i 
Dobrosławice) . 

 
Teren gminy Pawłowiczki został rozpoznany w około 80% stosowaną 

obecnie metodą powszechnej inwentaryzacji zabytków archeologicznych Polski pod nazwą 
ARCHEOLOGICZNE ZDJĘCIE POLSKI. Metodą tą nie zinwentaryzowano sołectw 
położonych w południowej części gminy (Maciowakrze, Radoszowy, Dobrosławice, Dobieszów, 
Chrósty oraz częściowo Ucieszków i Grudynia Wlk.). Ogółem udokumentowano aż 262 
stanowiska archeologiczne, wśród których do rejestru zabytków wpisano 19 (tj. 7% stanowisk 
archeologicznych podlega ochronie konserwatorskiej). Duża zasobność terenu w znaleziska 
osadnictwa przedhistorycznego wymusza ostrożność przy prowadzeniu prac ziemnych, 
szczególnie przy realizacji inwestycji liniowych, a także inwestycji kubaturowych na terenach 
zabudowanych (lub ich sąsiedztwie). 

 
Dobrze udokumentowane są także zabytki nieruchome. Łącznie w gminie 

462 obiekty zostały uznane za zabytki architektury, podlegające ochronie ze względu na 
zachowane wartości historyczno - kulturowe. Wśród nich 35 obiektów wpisanych jest do rejestru 
zabytków i podlega ścisłej ochronie konserwatorskiej (7,6% obiektów zabytkowych gminy). 
Pozostałe 427 obiektów wpisanych jest do ewidencji zabytków i podlega opiniowaniu i 
wytycznym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w przypadku wykonywania prac 
budowlanych. 

Na analizowanym obszarze dominuje zabudowa zabytkowa mieszkalna, 
która stanowi 58,6% obiektów tego typu w gminie (271 budynków mieszkalnych). Drugą pod 
względem liczebności grupę stanowią zabytki przemysłowe i gospodarcze (fabryki, spichlerze, 
młyny i wiatraki, dworce kolejowe, gorzelnie i inne) - 18,4% obiektów zabytkowych gminy (85 
budynków). Liczna jest także grupa zabytkowych obiektów sakralnych (kościoły, klasztory, 
kaplice, kapliczki), która stanowi 12,7% obiektów zabytkowych gminy. 

 
Pod względem ilości stanowisk archeologicznych oraz obiektów zabytkowych 

i objętych ochroną konserwatorską , wyróżniają się sołectwa: 
 

•  Pawłowiczki           - 83 obiekty (w tym 3 wpisane do rejestru zabytków), 
•  Ostrożnica              - 78 obiektów (w tym 2 wpisane do rejestru zabytków), 
•  Gościęcin               - 77 obiektów ( w tym 7 wpisanych do rejestru zabytków), 
• Naczęsławice          - 43 obiekty (w tym 1 wpisany do rejestru zabytków), 
• Grudynia Wielka  - 43 obiekty ( w tym 1 wpisany do rejestru zabytków), 
• Maciowakrze           - 40 obiektów (w tym 2 wpisane do rejestru zabytków), 
•  Ucieszków              - 38 obiektów (w tym 2 wpisane do rejestru zabytków), 
•  Ligota Wielka         - 37 obiektów (w tym 6 wpisanych di rejestru zabytków), 
•  Borzysławice          - 35 obiektów (w tym 4 wpisane do rejestru zabytków), 
•  Gdynia Mała           - 34 obiekty (w tym 2 wpisane do rejestru zabytków).    
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Większa  ich  ilość występuje jeszcze  we wsiach Karchów, Milice, Radoszowice, Trawniki i 
Urbanowice. 
 
 

1.1. WYKAZ STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH. 
 

Wykaz stanowisk archeologicznych gminy Pawłowiczki, umieszczonych w rejestrze 
zabytków: 
  

 
Miejscowość 

Nr 
stanowiska 

    Typ  
    stanowiska   

  Wielkość  
  obiektu   

    
Nr rejestru AZP 

Gościęcin 3 Osada      0,125 ha    A - 676/85 98-37 
Gościęcin 5 Osada 0,15 ha    A - 647/84 97-38 
Grodzisko 3 Osada 1,25 ha    A - 650/84 97-37 
Grudynia Mała 17 Osada 0,2 ha    A - 677/85 98-37 
Karchów 3 Osada 0,1 ha    A - 667/85 98-38 
Karchów 11 Osada 0,175 ha    A - 670/85 98-38 
Milice 2 Osada 0,2 ha    A - 678/85 98-37 
Naczęsławice 16 Osada 1,5 ha    A - 675/85 97-37 
Naczęsławice 1 Grodzisko 2,5 ha    A-65/68  97-37 
Ostrożnica 21 Osada 0,06 ha    A - 673/85 98-85 
Ostrożnica 22 Osada 0,03 ha    A - 674/85 98-85 
Przedborowice 1 Osada 0,1 ha    A - 646/84 98-38 
Radoszowy D Osada 2 ha    A- 431/77 99-38 
Radoszowy A Osada 1,8 ha    A - 429/77 99-38 
Radoszowy C Osada 0,35 ha    A - 432/77 99-38 
Trawniki 14 Osada 0,44 ha    A-679/85 97-37 
Ucieszków 6 Osada 0,07 ha    A - 649/84 98-38 
Urbanowice 6 Osada 0,3 ha    A-651/84 97-38 
Urbanowice 5 Osada 0,09 ha    A - 645/84 97-38 
 
 

Wykaz stanowisk archeologicznych wpisanych do ewidencji zabytków: 
 

Nr stanowiska        Typ stanowiska      Kultura  Bliższa chronologia 
BORZYSŁAWICE 
1 cmentarzysko   
 ślad osadnictwa  XIII – XIV w 
2 punkt osadniczy  Mezolit 
 punkt osadniczy  Neolit 
3 osada     przeworska ok. wpływów rzym. 
4 osada  Neolit 
5 osada  XIII – XIV w 
6 osada  XIII – XIV w 
7 osada  XI – XIII w 
8 ślad osadnictwa        Neolit 
 osada łużycka  
9 osada      XIII – XIV w 
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GOŚCIĘCIN 
1 punkt osadniczy      Mezolit 
 osada      Neolit 
 cmentarzysko łużycka  
2 ślad osadnictwa      VIII-X w 
3 osada przeworska     ok. wpływów rzym. 
 osada przeworska     pradzieje, ok. wpł. rzym. 
 punkt osadniczy      XIV   XV w 
4 ślad osadnictwa      Pradzieje 
 osada      Średniowiecze 
6 ślad osadnictwa      Neolit 
7 osada      Neolit 
8 osada      Neolit 
 punkt osadniczy      Mezolit 
9 ślad osadnictwa      Neolit 
10 ślad osadnictwa celtycka     okres lateń. 
11 punkt osadniczy ceramiki wstęg.     Neolit 
12 osada łużycka  
13 punkt osadniczy      Paleolit 
 punkt osadniczy      Mezolit 
 punkt osadniczy      Neolit 
 osada      epoka brązu 
 punkt osadniczy      Średniowiecze 
14 obozowisko      Paleolit 
 obozowisko      Mezolit 
15 cmentarzysko cip.     łużycka  
 osada celtycka     późny laten. 
16 ślad osadnictwa      epoka brązu 
17 osada KPL     Neolit 
18 ślad osadnictwa      Mezolit 
 punkt osadniczy      Neolit 
 punkt osadniczy      Średniowiecze 
19 obozowisko      Paleolit 
 ślad osadnictwa      Neolit 
 ślad osadnictwa      Średniowiecze 
20 osada łużycka  
22 osada      wczesneśredniow. 
23 osada      Średniowiecze 
24 osada      Średniowiecze 
25 osada łużycka     Halsztat 
 ślad osadnictwa      Średniowiecze 
26 osada      wczesneśredniow. 
27 osada      Średniowiecze 
28 osada      Średniowiecze 
29 osada      wczesnośredniow. 
30 osada      Średniowiecze 
31 osada      Średniowiecze 
32 osada      Neolit 
 ?      Pradzieje 
33 punkt osadniczy      Neolit 
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 punkt osadniczy      Pradzieje 
34 osada przeworska     pradzieje/póź.ok.rzym. 
 osada      Średniowiecze 
35 punkt osadniczy      epoka kamienia 
 osada      Neolit 
 punkt osadniczy      Pradzieje 
 osada      Średniowiecze 
36 punkt osadniczy      epoka kamienia 
 
GRODZISKO 

   

1 ślad osadnictwa      Neolit 
2 ślad osadnictwa      Pradzieje 
 osada      Średniowiecze 
3 ślad osadnictwa      epoka kamienia 
 ślad osadnictwa pucharów lej     Neolit 
 ślad osadnictwa      II-IV ok. ep. Brązu 
 osada łużycka     Halsztat 
 ślad osadnictwa      Średniowiecze 
4 ślad osadnictwa pucharów lej     Neolit 
 ślad osadnictwa      Pradzieje 
 ślad osadnictwa      Średniowiecze 
5 ślad osadnictwa      Pradzieje 
 ślad osadnictwa      Średniowiecze  

GRUDYNIA MAŁA 
1 osada      Neolit 
 cmentarzysko cłp. łużycka     V ok.ep.br i halsz. 
2 ślad osadnictwa      Pradzieje 
3 cmentarzysko przeworska     OWR-C1 
4 cmentarzysko cłp. łużycka     epoka brązu 
 ślad osadnictwa      OWR 
5 ślad osadnictwa      Paleolit 
6 ślad osadnictwa łużycka     epoka brązu 
7 osada      Neolit 
 osada      XIII w 
8 osada      Neolit 
 osada celtycka  
 osada przeworska     późny OWR 
9 ślad osadnictwa      późny ok. wpł. Rzym 
10 ślad osadnictwa      Neolit 
 osada łużvcka epoka brązu 
 ślad osadnictwa celtycka  
11 ślad osadnictwa celtycka  
12 punkt osadniczy łużycka III-IV brązu 
13 ślad osadnictwa  epoka kamienia 
14 ślad osadnictwa  ok. wpł. rzym. 
15 cmentarzysko przeworska III w n e 
16 cmentarzysko cłp. łużycka  
18 osada  Neolit  

ślad osadnictwa  I-II ok.ep.brązu 
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20 punkt osadniczy celtycka laten. 
 punkt osadniczy  Pradzieje 
 osada  Średniowiecze 
21 punkt osadniczy  Neolit 
 punkt osadniczy przeworska póź.ok.rzymski 
 punkt osadniczy  Średniowiecze 
22 ślad osadnictwa  epoka kamienia 
 ślad osadnictwa    łużycka Halsztat 
 ślad osadnictwa  Średniowiecze 
23 punkt osadniczy  epoka kamienia 
 osada  Średniowiecze 
 
GRUDY NI A WIELKA 

  

1 osada  Neolit 
2 punkt osadniczy  Neolit 
 osada łużycka  
 punkt osadniczy przeworska OWR 
 ślad osadnictwa  ok. wędrówki ludów 
 punkt osadniczy  wczesneśredniow. 
3 ślad osadnictwa  Mezolit 
 osada  Neolit 
 osada  ok. wpływów rzym. 
5 osada KPL Neolit 
 punkt osadniczy łużycka  
 punkt osadniczy celtycka  
 osada  wcz. OWR 
6 ślad osadnictwa  Neolit 
13 osada  Neolit 
14 ślad osadnictwa  epoka kamienia 
16 osada  Neolit 
17 osada  Neolit 
 osada  OWR 
 osada  XIII w 
20 ślad osadnictwa  Pradzieje 
 ślad osadnictwa  Średniowiecze 
21 osada łużycka  
22 ślad osadnictwa  Neolit 
23 ślad osadnictwa  Średniowiecze 
 
24 ślad osadnictwa  Neolit 
25 ślad osadnictwa    łużycka OWR 
26 ślad osadnictwa  235-238 r. 
27 punkt osadniczy  OWR 
 punkt osadniczy  Średniowiecze 
 
JAKUBOWICE 

  

1 osada  Neolit 
 osada  póź. OWR 
 osada       XII – XIII w 
2 ślad osadnictwa  Neolit 
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 osada przeworska wcz. OWR 
 punkt osadniczy  Średniowiecze 
3 ślad osadnictwa  Neolit 
4 ślad osadnictwa  epoka kamienia 
 osada łużycka  
 osada  Pradzieje 
5 ślad osadnictwa        Paleolit 
6 osada KPL       Neolit 
 osada  Średniowiecze 
7 ślad osadnictwa  Pradzieje 
 ślad osadnictwa  Średniowiecze 
8 osada KPL Neolit 
 osada łużycka Halsztat 
    
 
KARCHÓW 
1 ślad osadnictwa       Neolit 
2 ślad osadnictwa       Neolit 
3 osada łużycka      Halsztat 
4 osada       Średniowiecze 
5 osada       Średniowiecze 
6 osada       Średniowiecze 
7 osada       Średniowiecze 
8 osada       Średniowiecze 
9 osada       Średniowiecze 
10 osada       Średniowiecze 
11 osada       Średniowiecze 
 
KÓZKI 

   

1 ślad osadnictwa łużycka      III ep. Brązu 
2 osada KPL      Neolit 
3 cmentarz cip. łużycka      III ep. Brązu 
4 osada KPL      Neolit 
 ślad osadnictwa       Pradzieje 
    
    
 ślad osadnictwa       Średniowiecze 
5 ślad osadnictwa       epoka kamienia 
 ślad osadnictwa KPL      Neolit 
 ślad osadnictwa       Pradzieje 
6 osada łużycka      V ok. ep. Brązu 
 ślad osadnictwa       Średniowiecze 
 
LIGOTA WIELKA 
l punkt osadniczy       Mezolit 
 punkt osadniczy       Neolit 
 punkt osadniczy łużycka      III ok. ep. Brązu 
 punkt osadniczy łużycka      Halsztat 
 punkt osadniczy celtycka      Lateński 
 punkt osadniczy       III   IV OWR 



 19 

 punkt osadniczy       Średniowiecze 
2 punkt osadniczy ceramiki sznur. Neolit 
 punkt osadniczy łużycka      epoka brązu 
 osada przeworska      OWR 
3 punkt osadniczy       Neolit 
 punkt osadniczy       epoka brązu 
 osada       OWR 
 punkt osadniczy       Średniowiecze 
4 osada OWR      IV w 
 osada XV w  
5 cmentarzysko łużycka      III-IV ok. ep. Brązu 
 osada produkcyjna       OWR 
6 punkt osadniczy   
7 ślad osadnictwa łużycka  
8 punkt osadniczy       Neolit 
9 cmentarzysko cłp.       epoka brązu 
10 cmentarzysko łużycka      epoka brązu 
 nieokreślone       OWR 
11 cmentarzysko łużycka  
12 cmentarzysko       XIII - XVI w 
13 punkt osadniczy       OWR 
14 osada       XV - XVI w 
15 ślad osadnictwa       Neolit 
17 osada       Średniowiecze 
16(rej.) osada łużycka      Halsztat 
18 ślad osadnictwa       Neolit 
 osada       wczesneśredniow. 
19 osada       Średniowiecze 
20 ślad osadnictwa       Neolit 
 osada łużycka  
21 (rej.) osada łużycka      Halsztat 
22 (rej.) osada łużycka      Halsztat 
23 (rej.) osada łużycka      Halsztat 
 
24 (rej.) osada    łużycka      Halsztat 
25 (rej.) osada    pucharów lej  
26 osada    łużycka      Halsztat 
27 osada    łużycka      Halsztat 
28 osada    łużycka      Halsztat 
29 osada    łużycka      Halsztat 
30 osada  X – XI w 
 
MIERZĘCIN 

  

1 ślad osadnictwa  wczesnośredniow. 
 
MILICE 
1 ślad osadnictwa    łużycka  
3 punkt osadniczy    pucharów lej Neolit 
 punkt osadniczy  Pradzieje 
 osada  Średniowiecze 
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NACZĘSŁAWICE 

  

         
2 osada    łużycka  
 ślad osadnictwa  wczesnośredniow. 
3 ślad osadnictwa  epoka kamienia 
 ślad osadnictwa    KPL Neolit 
 ślad osadnictwa  Pradzieje 
 ślad osadnictwa  Średniowiecze 
4 ślad osadnictwa   celtycka Pradzieje 
 osada   celtycka środ. ok. latenu 
 ślad osadnictwa  Średniowiecze 
5 osada   przeworska Pradzieje 
 ślad osadnictwa   przeworsk późny okr. Rzymski 
 osada  Średniowiecze 
6 ślad osadnictwa   KPL Neolit 
 osada  Średniowiecze 
7 ślad osadnictwa  Pradzieje 
 osada  Średniowiecze 
8 ślad osadnictwa  Pradzieje 
 ślad osadnictwa  Średniowiecze 
9 ślad osadnictwa  IV w Ne 
10 ślad osadnictwa  OWR 
11 osada   ceramiki wstę. Neolit 
12 osada    łużycka epoka brązu 
13 osada  Pradzieje 
 osada  Średniowiecze 
14 punkt osadniczy  epoka kamienia 
 punkt osadniczy  Pradzieje 
 
 osada  Średniowiecze 
15 osada    łużycka epoka brązu 
 osada  Średniowiecze 
17 punkt osadniczy    pucharów lej Neolit 
 osada    łużycka Pradzieje 
 osada  Średniowiecze 
18 osada    pucharów lej Neolit 
 osada  pradzieje  

OSTROŻNICA   

1 osada     łużycka epoka brązu 
 osada     łużycka halsztat 
2 ślad osadnictwa  neolit 
3 punkt osadniczy   
4 punkt osadniczy  neolit 
5 osada  XIII - XVI w 
6 punkt osadniczy  neolit 
 punkt osadniczy  epoka brązu 
 punkt osadniczy  średniowiecze 
7 ślad osadnictwa     wikińska XI - XH w 
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 ślad osadnictwa  neolit 
9 ślad osadnictwa  neolit 
10 ślad osadnictwa  neolit 
11 ślad osadnictwa  neolit 
12 ślad osadnictwa  neolit 
13 ślad osadnictwa  neolit 
14 punkt osadniczy  neolit 
15 ślad osadnictwa  neolit 
 ślad osadnictwa  epoka brązu 
16 punkt osadniczy     celtycka lateński 
17 grodzisko domniemane   

ślad osadnictwa  neolit 
19 ślad osadnictwa  neolit 
20 ślad osadnictwa  neolit 
23 osada  pradzieje 
 ślad osadnictwa  średniowiecze 
24 osada  średniowiecze 
25 ślad osadnictwa  neolit 
 osada  pradzieje 
26 osada  ep. brązu, halsztat 
 osada     przeworska OWR 
 osada     celtycka ok. lateński 
27 punkt osadniczy   
28 ślad osadnictwa  epoka kamienia 
29 ślad osadnictwa  epoka kamienia 
 punkt osadniczy  pradzieje 
30 osada     przeworska  
31 ślad osadnictwa     pucharów lej. neolit 
 
 ślad osadnictwa łużycka      epoka brązu 
32 ślad osadnictwa       pradzieje 
 osada późnośrednio.      XIV - XV w 
33 osada przeworska      okres rzymski 
34 ślad osadnictwa       epoka kamienia 
 osada łużycka      epoka brązu 
 ślad osadnictwa późnośrednio.      XIV - XV w 
35 osada łużycka      halsztat 
 osada przeworska  
 ślad osadnictwa wczesneśrednio.      XI-XII w 
36 osada pucharów lej.      neolit 
 osada przeworska      okres późno rzymski 
 osada wczesneśrednio.      VIII-IX w 
 
PAWŁOWICZKI 

  

1 punkt osadniczy       neolit 
3 osada ceramiki sznur.      neolit 
 osada     łużycka      epoka brązu 
 osada celtycka      ok. lateński 
 osada       X - XII w 
4 ślad osadnictwa     magdaleńska      paleolit 
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5 cmentarzysko     łużycka      III ok. ep. brązu 
6 ślad osadnictwa ceramiki sznur.      neolit 
9 osada pucharów lej.      neolit 
10 osada    ceramiki wstęg.      neolit 
11 cmentarzysko cpl.    łużycka      epoka brązu 
12 cmentarzysko cpl.    łużycka      epoka brązu 
13 cmentarzysko cpl.    łużycka      epoka brązu 
14 osada    celtycka      ok. lateński 
15 ślad osadnictwa       wczesna ep. brązu 
16 ślad osadnictwa       neolit 
17 ślad osadnictwa    łużycka      epoka brązu 
18 znalezisko paleontologiczne  
19 ślad osadnictwa       neolit 
20 punkt osadniczy       epoka brązu 
21 osada       neolit 
 punkt osadniczy   
22 cmentarzysko       neolit 
23 ślad osadnictwa       neolit 
24 grodzisko ?   
25 ślad osadnictwa   
26 punkt osadniczy   
27 punkt osadniczy       neolit 
28 punkt osadniczy   
29 osada     łużycka      halsztat 
30 osada       średniowiecze 
31 osada       neolit 
 ślad osadnictwa       średniowiecze 
 
32 osada          średniowiecze 
33 ślad osadnictwa    k.c.w.r.      neolit 
 osada          średniowiecze 
 
PRZEDBOROWICE 

  

1 osada    łużycka halsztat 
2 cmentarz cpl.    łużycka halsztat 
4 punkt osadniczy   
 
 
TRAWNIKI   
1 ślad osadnictwa  neolit 
 ślad osadnictwa łużycka epoka brązu 
2 osada  epoka brązu 
3 ślad osadnictwa  neolit 
4 ślad osadnictwa  neolit 
5 ślad osadnictwa  neolit 
6 ślad osadnictwa  neolit 
7 ślad osadnictwa  neolit 
8 ślad osadnictwa  neolit 
 ślad osadnictwa  neolit 
9 ślad osadnictwa łużycka  
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 ślad osadnictwa  neolit 
 grodzisko  XL, XIV-XV w 
10 osada  wczesne średniow. 
 ślad osadnictwa  XTV - XV w 
12 punkt osadniczy  epoka kamienia 
 osada pucharów lej. neolit 
 punkt osadniczy  średniowiecze 
13 osada  epoka kamienia 
 osada  pradzieje 
 osada  średniowiecze 
 
UCIESZKÓW 

  

1 ślad osadnictwa  neolit 
5 osada pucharów lej. neolit 
 ślad osadnictwa  późneśredniow. 
6 osada łużycka halsztat 
 
URBANOWICE 

  

1 cmentarz cpl.     łużycka III ep. brązu 
2 ślad osadnictwa  neolit 
3 ślad osadnictwa       neolit 
4 ślad osadnictwa          neolit 
7 ślad osadnictwa    łużycka       
8 osada          pradzieje 
 

Ponadto udokumentowano następujące stanowiska archeologiczne: 
• Pawłowiczki - stanowisko - A - położone w północno - wschodniej części wsi, na 

wzniesieniu obok żwirowni, w odległości 170 - 200 m w kierunki W, w prostej linii od końca 
cmentarza, 

• Pawłowiczki - stanowisko - B - położone we wschodniej części, na wzgórzu naprzeciw 
kościoła, w okolicach źródła, 

• Pawłowiczki - stanowisko - C - położone na wzniesieniu w południowej części wsi. za 
potokiem Pawłowiczki - stanowisko - kościół w części dawnej wsi Rzeczyce, położony jest 
na grodzisku, 

• Radoszowy - stanowisko   B   położone ok. 250 m na wschód od stanowiska A - 429/77, na 
zboczu wzniesienia, 

• Radoszowy   stanowisko   E - położone ok. 500 m na południe od kościoła i ok. 100 m na 
wschód od drogi polnej od wsi Maciowakrze, na rozległym wzniesieniu, 

• Radoszowy - stanowisko - B - położone przy drodze Radoszowy - Wronin w rejonie ptk. 
220,3, w odległości 2500 m na E od kościoła . 

 

Wszystkie wyżej wymienione stanowiska archeologiczne objęte są ochroną prawną: 
• zabudowa lub inne prace ziemne, za wyjątkiem upraw, muszą być każdorazowo poprzedzone 

badaniami archeologicznymi na koszt inwestora po uprzednim uzyskaniu zezwolenia 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

 
 

Dokładne dane dotyczące chronologii oraz lokalizacji stanowisk archeologicznych (mapy) 
można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Opolu ul. Piastowska 14. 
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1.2. WYKAZ OBIEKTÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ KONSERWATORSKĄ. 

1.2.1. ZABYTKOWE PARKI I CMENTARZE. 

PARKI znajdujące się w rejestrze zabytków, podlegające ochronie konserwatorskiej: 

• Grudynia Mała - park pałacowy (pow. 1,5 ha), XLX w, nr rej. 103/84, 
• Grudynia Wielka   park pałacowy (pow. 4,5 ha), XLX w, nr rej. 112/84, 
• Jakubowice   park pałacowy (pow. 2,0 ha), XIX w, nr rej. 101/84, 
• Milice   park pałacowy (pow. 1,0 ha). XIX w, nr rej. 181/88, 
• Trawniki   park pałacowy (pow. 1,7 ha), XVIII-XIX w, nr rej. 115/84 
 
 
PARKI znajdujące się w ewidencji zabytków, posiadające cechy zabytkowe, podlegające 
opinii i wytycznym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w przypadku zmiany 
zagospodarowania: 

• Borzysławice - park w zespole pałacowym, 

• Dobrosławice - park w zespole pałacowym, 

• Pawłowiczki ul. Korfantego, park - druga poł. XIX w, 
 
 

CMENTARZE znajdujące się w ewidencji zabytków, posiadające cechy zabytkowe, 
podlegające opinii i wytycznym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w przypadku zmiany 
zagospodarowania: 

• Gościęcin ul. Szkolna, cmentarz katolicki, ok. 1700r., 0,42 ha, 
• Gościęcin przy kościele, katolicki, druga poł. XVIII, starodrzew. 
• Grudynia Wielka, katolicki, 1850r., starodrzew, 
• Maciowakrze, katolicki, 1810r., 
• Milice, katolicki, 1900 r., starodrzew, 
• Naczęsławice, katolicki, XV, starodrzew, 
• Pawłowiczki, katolicki, 1882r., 0,29 ha, starodrzew, 
• Ostrożnica, katolicki, 1800r., starodrzew, 
• Ostrożnica, katolicki, ul. Ogrodowa, 1925r., 
• Trawniki, katolicki, 1897, 0,26 ha, 
• Ucieszków, 1850r., 0,33 ha, 
• Radoszowy, katolicki, ul. Główna, 1750r. 0,45 ha, starodrzew. 
 
 

1.2.2. WYKAZ ZABYTKÓW ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I TECHNIKI. 
 
Zabytki architektury, budownictwa i techniki wpisane do rejestru 

zabytków województwa opolskiego i ujęte w gminnej ewidencji zabytków przedstawia załącznik 
nr 1. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony zabytków, w 
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego należy uwzględnić ochronę zabytków 
wpisanych do rejestru i objąć ochroną konserwatorską zabytki znajdujące się w gminnej 
ewidencji. 
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2. ROZWÓJ OSADNICTWA NOWOŻYTNEGO NA TERENIE GMINY 
PAWŁOWICZKI. 

Osadnictwo na terenie dzisiejszej gminy Pawłowiczki rozwinęło się 
bardzo wcześnie i na dużą skalę. Obszar gminy już od czasów przedhistorycznych skupiał 
osadnictwo z racji urodzajnych ziem terenów podgórskich. 

 
Najwcześniejsze, średniowieczne źródła pisane pochodzące z XIII 

wieku, donosiły o istnieniu 14 z 23 wsi gminy Pawłowiczki. Były to:  

1. Dobrosławie - 1204 r. (1264r.) 
2.  Gościęcin - 1221 r. (1223 r.), 
3. Kózki - 1221 r. 
4. Karchów - 1223 r. 
5. Grud yn i a Wielka - 1223 r. 
6. Ucieszków - 1223 r. 
7.  Maciowakrze - 1223 r. 
8.  Trawniki - 1223 r. 
9.  Urbanowice - 1223 r. 
10. Naczęsławice - 1223 r. (1234 r.), 
11. Przed borowiec - 1224 r. 
12. Radoszowy - 1228r. 
13. Grodzisko - 1234 r. 
14. Ostrożnica - 1281 r. 

 

Wczesnośredniowieczne osadnictwo skupiało się w zachodniej oraz 
południowej części terenu gminy. Ze względu na wielką urodzajność gleb lessowych i lekko 
sfalowane ukształtowanie terenu, płaskowyż był we wszystkich okresach historycznych rejonem 
uprzywilejowanym dla osadnictwa. Wszystkie powstałe tu wsie miały charakter rolniczy. 

W    XIV-XV wieku osadnictwo   na   terenie   gminy   Pawłowiczki 
utrwala się poprzez lokowanie następnych wsi. Były to: 

 
15. Milice - 1303 r. 
16. Dobieszów - 1305 r. (1441 r.) 
17. Warmuntowice - 1306 r. 
18. Grudynia Mała - 1354 r. 
19. Jakubowice - 1406 r. 
20. Rzeczyca - 1415 r. 
21. Pawłowiczki - 1453 r. 
22. Borzysławice - 1531 r. 
23. Ligota Wielka - 1532 r. 

 
Dzisiejsza sieć osadnicza prawie całkowicie wykształciła się do końca XVI 

wieku. Dopiero w okresie XVII - XIX wieku powstają następne wsie, na skutek wydzielenia 
gruntów dla folwarków lub przysiółków rolno-robotniczych wsi wcześniej istniejących. Są to 
najmniejsze wsie gminy: Chrósty (folwark wsi Radoszowy), Mierzęcin oraz Opatrzność (będąca 
przysiółkiem wsi Pawłowiczki): 

 
24. Chrusty - 1679 r. 
25. Opatrzność - 1783 r. 
26. Mierzęcic - 1845 r. 
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Wytworzone w historycznym procesie rozwoju struktury i formy 
osadnictwa na terenie gminy Pawłowiczki, charakteryzują się wieloma cechami wspólnymi, 
wyrażającymi podobne mechanizmy procesów rozwojowych oraz genetyczną funkcję osad. 
Niewielki wpływ na kształt przestrzenny wsi i ich rozwój miała realizacja w 1898 roku linii 
kolejowej relacji Koźle - Baborów. 

 
W gminie do dziś wiele wsi zachowało średniowieczne układy 

przestrzenne. Większość z nich powstało jako folwarki bez wsi kmiecej (Trawniki, Ligota 
Wielka, Milice, Jakubowice, Grudynia Wielka, Borzysławice, Karchów, Dobrosławice, 
Radoszowy, Chrósty, Warmuntowice), o blokowym układzie rozłogów (pól). Część z nich 
(Naczęsławice, Urbanowice, Gościęcin, Kózki, Ucieszków, Maciowakrze, Dobieszów, 
Rzeczyca) to wsie kmiece lokowane, powstałe w wyniku jednorazowego założenia. 
Charakteryzują się regularnym rozkładem siedliska wiejskiego oraz rozłogów (pól) 
posiadających układ niwowo - łanowy. Tylko cztery z nich to wsie nieregularne (Grodzisko, 
Grudynia Mała, Ostrożnica, Przedborowice), które nie przeszły pierwotnej regulacji, 
charakterystycznej dla wsi lokowanych. Są to więc wsie powstałe samorzutnie. Układ ich 
rozłogów jest nieregularny, przy zachowanej stosunkowo dużej regularności siedliska. 

 
Wsie gminy były zazwyczaj małych rozmiarów (większość liczyła do 20 

kmieci i zagrodników) i posiadały charakterystyczne położenie topograficzne -prostopadle lub 
wzdłuż doliny cieku wodnego lub jej skraju (pierwsza terasa nadzalewowa). 
 
 

3. MORFOGENETYCZNE UKŁADY PRZESTRZENNE OBSZARU. 
 
Występujące na terenie gminy Pawłowiczki genetyczne (pierwotne) układy 

przestrzenne to owalnica, wieś placowa, ulicówka (ulicówka placowa) i folwark (pierwotnie bez 
wsi kmiecej). Większość z nich, ze względu na swój rozwój na przestrzeni wieków, tworzy 
bardziej skomplikowane układy przestrzenne np. jak wieś Pawłowiczki (wieś wielodrożna). 
 

3.1. TYP MORFOGENETYCZNY - OWALNICA. 

GOŚCIĘCIN - jest jedną z najstarszych wsi Śląska, powstałą 
prawdopodobnie na długo przed 1223 rokiem, z którego to pochodzi pierwsza wzmianka 
historyczna. Od początku powstania była własnością opactwa w Lubiążu, w związku z czym już 
w 1305 roku w dokumentach pisanych wzmiankowany jest drewniany kościół parafialny 
(dzisiejszy - murowany, wybudowano po pożarze w 1792r.) we wsi CONSTINTIN 
(CONSTANTIN, później COZCHENCHINO). Genetyczna wieś posiadała funkcję rolniczą, a 
lokowana była na prawie niemieckim. Jej pierwotny układ przestrzenny to owalnica, dzisiaj 
widoczna w rejonie kościoła parafialnego. Wieś rozplanowana była wokół placu, który 
otaczały wrzecionowato wygięte ulice wraz z  

parafialny.   W 1861 roku wieś liczyła 866 mieszkańców (38 kmieci, 18 zagrodników i 70 
chałupników) oraz 147 budynków mieszkalnych, 4 budynki przemysłowe i 185 rolniczych oraz 
szkołę. Pierwotny układ owalnicy, na przestrzeni wieków, rozwinął się w układ ulicowy, 
generalnie zachowując regularność układu siedliska wiejskiego. Układ ten zniekształcony 
został głównie w środkowej części dzisiejszej zabudowy, poprzez powtórzenie układu 
owalnicowego, którego wewnętrzny płac znacznych rozmiarów (zawarty między wrzecionowato 
wygiętymi drogami) zabudowany został w sposób przypadkowy, a niekiedy chaotyczny. 
Centralne miejsce w zabudowie wsi zajmuje kościół. Zachowana zabudowa zagrodowa pochodzi 
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głównie z pierwszej połowy XIX wieku i jest murowana. Regularne, ulicowe rozplanowanie 
siedliska wiejskiego zachowało się głównie po zachodniej stronie ulicy wiejskiej. Domy 
mieszkalne usytuowane są generalnie szczytowo z dachami dwuspadowymi lub dwuspadowymi 
z naczółkami. Od ulicy wiejskiej zabudowę zagrodową często oddziela mur z bramą i furtą z 
filarami prostokątnymi. Za cenną należy uznać zagrodę nr 23, 36, 50, 67, 114 - 115 i 124. 
Jednak, w porównaniu z Gościęcinem, także zabudowa wsi została w znacznym stopniu 
przekształcona (przeważnie nadbudowana o jedną kondygnację) i w większości 
przypadków utraciła swoją wartość kulturową. Ilość zachowanych obiektów o cechach 
zabytkowych lub zabytkowych nie jest duża (38 szt.). Dlatego nie proponuje się ochrony 
istniejącego układu przestrzennego. 

 

OSTROŻNICA - wzmiankowana jest po raz pierwszy w zachowanych 
dokumentach historycznych dopiero w 1281 roku, gdzie wymieniana jest pod nazwą 
OSTROZEN (OSTROZIN). Pierwotnie wieś powstała samorzutnie i liczyła niecałe 20 kmieci i 
zagrodników. Szybko jednak wzrosło jej znaczenie, które potwierdza istnienie w 
1281 rok drewnianego kościoła parafialnego, założonego przez zakon Joannitów. 
Ostrożnica, wzmiankowana na przestrzeni wieków jako OSTROCZIN (1335r.), OSTRONICZA 
(1531 r.) i OSSTROSSNITZE (1532r.) stanowiła własność prywatną możnowładców. Wiadomo, 
że w XVII należała do rodu  Twardawów,   a później do rodu Gaszynów, stanowiąc część 
składową majątku POLSKA CEREKIEW. W XIX wieku stanowiła majątek   rycerski   rodu 
Laryszów von Mannich, zniszczony przez Szwedów podczas wojny 30-letniej. W 1880 roku 
wieś miała 183 domków mieszkalnych i 1675 mieszkańców (40 kmieci. 20 zagrodników i 100 
chałupników). Dane te świadczą o tym. że wieś była biedna. Szkoła powstała tutaj dopiero w 
drugiej połowie XIX wieku. 
  Genetyczny układ przestrzenny wsi to owalnica,  z   powstałym w 
późniejszych czasach folwarkiem, sytuowanym poza genetycznym siedliskiem wsi kmiecej (po 
północnej stronie zabudowy). Taka lokalizacja nie naruszyła genetycznego układu 
przestrzennego, który w planie widoczny jest do chwili obecnej. Wewnętrzny plac (nawsie) 
został zbudowany po raz pierwszy w chwili wybudowania na nim kościoła, a później także 
zabudowy zagrodowej biednych chłopów. Na przestrzeni wieków wieś rozwijała się wzdłuż 
głównej osi kompozycyjnej układu przestrzennego, a później także 
wzdłuż ulicy biegnącej po zachodniej stronie cieku wodnego. Powstało tam osiedle rolno – 
robotnicze o układzie jednostronnej ulicówki.  Zasady podziału na parcele jak i ich 
zabudowy są takie same jak w siedlisku genetycznym wsi. Oba zespoły zabudowy (wieś 
kmieca i osiedla rolno-robotnicze) oddzielone były doliną bezimiennego cieku wodnego. 
Zachowane zagrody pochodzą głównie z pierwszej połowy XIX wieku. Zabudowa jest 
murowana z cegły i otynkowana. Generalnie domy mieszkalne sytuowane są szczytowo, 
parterowe z dachem siodłowym krytym dachówką. W zagrodach zachowały się lamusy, a 
między nim, a domem, rzadko znajduje się typowy dla gminy mur z bramą i furtką zamknięte 
spłaszczonym łukiem. 
                         Na   zmianę   cech   genetycznych   układu   przestrzennego  wsi    miał 
wpływ przede wszystkim powolny zanik jej pierwotnej funkcji rolniczej, dostosowanie 
układu dróg do współczesnych potrzeb oraz dosyć intensywny, chaotyczny rozwój 
zabudowy w tym wieku. Na styku dwóch niezależnych, regularnych układów przestrzennych 
(wsi kmiecej i zespołu zabudowy rolno-robotniczej), w dolinie cieku bezplanowo powstała 
zabudowa mieszkaniowa, zakłócająca historyczny układ przestrzenny (zabudowy i dróg). 
W tym stuleciu powstało we wsi także osiedle robotniczej zabudowy' mieszkaniowej, położone 
po południowej stronie zabytkowego cmentarza. Posiada ono jednakowe cechy zabudowy, 
które należy kontynuować przy jego dalszym rozwoju. 
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Ostrożnica to, druga po Pawłowiczkach, wieś w której zachowało się 
najwięcej obiektów zabytkowych lub objętych ochroną konserwatorską (78 szt.). W stanie 
częściowo zmienionym zachował się genetyczny układ przestrzenny wsi owalnicy, który wraz z 
późniejszą zabudową folwarku, zespołem rolno-robotniczym oraz robotniczym osiedlem 
mieszkaniowym, tworzy malowniczy pod względem krajobrazowym układ zabudowy. Z tych 
względów proponuje się, na podstawie decyzji samorządu lokalnego, poddać częściowej 
ochronie zachowane wartości przestrzenne poszczególnych elementów układu 
przestrzennego wsi (zespół zabudowy rolno-robotniczej, mieszkaniowej robotniczej oraz 
folwarku z zabudową towarzyszącą) wraz z zachowaną zabytkową zabudową. 

 
DOBIESZÓW - wzmiankowany pierwszy raz pod nazwą DEBESSOWA 

w 1305 roku (w 1441r. LK)BIESSCHOWICZ, 1453 r. DOBESCHAW, 1679 r. DOBIESZOW), 
pierwotnie stanowił własność książęcą (Mieszka opolskiego), który już w 1264 roku ofiarował 
wieś (także wieś Maciowakrze i Dobrosławice) klasztorowi w Rudach. W jego rękach wieś 
pozostała do okresu sekularyzacji (1810 roku), kiedy to ponownie stanowiła własność 
możnowładców. Wieś była lokowana i pierwotnie posiadała regularny - owalnicowy układ 
siedliska i rozłogów (niwowo -łanowy). Około 1850 roku po południowej stronie genetycznego 
siedliska wsi kmiecej wzniesiono zabudowę folwarczną, wchodzącą w skład majątku 
rycerskiego. W 1855 roku było w niej zaledwie 36 domów mieszkalnych, 3 przemysłowe oraz 
26 rolniczych, a zamieszkiwało ją 280 mieszkańców. Szkoła 1 klasowa powstała dopiero w 1891 
roku, a wcześniej dzieci uczęszczały do szkoły we wsi Radoszowy. 

Dziś, zarówno genetyczne siedlisko wsi kmiecej jak i zabudowa 
folwarku, są znacznie przekształcone. Na zmiany układu przestrzennego i zły stan 
zabudowy miają wpływ niekorzystne procesy demograficzne. Tylko w planie widoczny jest 
dwudrożny układ, okalający wewnętrzny plac (nawsie), które zostało całkowicie zabudowane 
zagrodami. Liczne przekształcenia zabudowy doprowadziły do utraty jej wartości zabytkowych. 
Zabudowa folwarczna zgrupowana wokół prostokątnego dziedzińca, murowana z cegły i 
otynkowana, z dachami siodłowymi krytymi dachówką, także nie przetrwała w całości do chwili 
obecnej. Wartość kulturową układu przestrzennego, jak i zabudowy ocenia się nisko. We 
wsi znajduje się tylko 6 obiektów zabytkowych. 
 

3.2. TYP MORFOGENETYCZNY - ULICÓWKA. 

Układ przestrzenny wsi ulicówki jest często występującym układem 
genetycznym na   terenie gminy Pawłowiczki.   Charakterystyczny  jest   on dla   wsi 
Naczęsławice, Grodzisko, Urbanowice, Kózki, Grudynia Mała,  Przedborowice, Mierzęcin 
oraz przysiółek Opatrzność. 

NACZĘSŁAWICE - to wieś wzmiankowana po raz pierwszy w 
dokumencie biskupa wrocławskiego Wawrzyńca w 1223 roku jako "VILLA NAZHLAI". 
Kościół p.w. św. Stanisława wzmiankowany jest już w 1418 roku (od 1679 jako parafialny). 
Podobnie jak Gościęcin była własnością kościelną i należała aż do roku 1810 (tj. okresu 
sekularyzacji) do fundacji klasztornej oo. cystersów w Głogówku. W późniejszych czasach 
wzmiankowana była jako NACESSLA VICHI (1234r.), NACZENSLAVICZ (1321 r), 
NYMSDORFF (1418r.), NYMANDSDORFF (1447r.) VILLA NACIESLOWICE ALIAS 
NIMBSSDORF (167 r.). Naczęsławice w chwili lokacji były dużą wsią i liczyły więcej niż 20 
kmieci i zagrodników. We wsi od początku był folwark z dworem (dziś nieistniejące). Należały 
też do niej dwie kolonie robotniczo - rolne Mierzęcin i Goldfuss . Od XV wieku istniał tutaj już 
kościół parafialny. Wieś rozwijała się szybko i w 1830 roku liczyła 119 posesji, 105 domów, 
zamek, kościół i szkolę. Do 1864 roku powstały tu także 3 budynki publiczne oraz 6 
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przemysłowych (w tym cegielnia i młyn wodny), a wieś liczyła 25 kmieci, 35 zagrodników i 51 
chałupników. 

Genetyczny układ wsi kmiecej, lokowanej na prawie polskim, to 
ulicówka z folwarkiem. Zabudowa kmieca założona została wzdłuż ulicy o osi północ południe. 
W północnym rozwidleniu dróg usytuowany został folwark. We wsi zachowała się znaczna 
liczba zabudowań pochodzących z połowy XIX wieku. Wszystkie domy w zabudowie 
zagrodowej murowane są z cegły, otynkowane, dachy przeważnie siodłowe kryte dachówką. 
Domy mieszkalne sytuowane szczytowo, łączą się z zabudową gospodarczą otaczającą 
czworoboczny dziedziniec. Do lepiej zachowanych należy zaliczyć zagrodę nr 7, 22 i 124. 
Zabudowa folwarczna została w znacznym stopniu zniszczona w czasie II wojny światowej. 
Częściowo zachowały się częściowo budynki publiczne i fragment terenów zielonych po 
parku. 

Wieś rozwijała się wzdłuż drogi „zastodolnej" , położonej po zachodniej 
stronie genetycznego siedliska kmiecego, a w obecnym stuleciu wzdłuż drogi prowadzącej do 
wsi Wróblin (gmina Głogówek). Trzy. z czterech zespołów zabudowy, tworzących układ 
przestrzenny dzisiejszej wsi, posiadają jednolite cechy zabudowy oraz niewątpliwą wartość 
krajobrazową. Zalicza się do nich genetyczne siedlisko wsi kmiecej, pozostałości zabudowy 
folwarku wraz z kościołem i cmentarzem oraz zabudowę rolno - robotniczą, usytuowaną wzdłuż 
drogi zastodolnej. Znaczna część zabudowy tych zespołów posiada cechy zabytkowe lub jest 
zabytkowa, zakwalifikowana została jako zabytki architektury oraz obiekty objęte ochroną 
konserwatorską. Proponuje się objąć ochroną, na podstawie decyzji samorządu lokalnego, 
pozostałości układu przestrzennego zabudowy folwarcznej z towarzyszącymi mu 
zabytkowymi budynkami publicznymi, a także ulicowy układ zabudowy genetycznej wsi 
kmiecej i rolno-robotniczej. 

GRODZISKO - wieś o nazwie pochodzącej z 1234 roku, wzmiankowana 
została jako GRODDIZST dopiero w dokumentach historycznych z 1319 roku (GRODYSCZ w 
1321 r.). Stanowiła tzw. resztówkę majątku rycerskiego, a jej znanymi właścicielami byli 
kolejno pan von Fragstein, major von Hahn, kapitan von Wimmersberg i pan Deloch. We wsi 
znajdowała się zabudowa dworska, której towarzyszyła nieliczna zabudowa wsi chłopskiej. 
Ta ostatnia rozwijała się powoli, o czym świadczą dane z w 1800 roku, kiedy liczyła zaledwie 2 
kmieci, 22 zagrodników i 11 chałupników. W 1830 Grodzisko liczyło 48 posesji i 230 
mieszkańców i takiej podobnej wielkości przetrwało do dzisiaj. 
                 Genetyczny układ przestrzenny składał się z dwóch podstawowych członów tj. z 
zespołu zabudowy dworskiej, położonej na skrzyżowaniu głównej ulicy wiejskiej z jedyną 
drogą dojazdową do wsi (w północno-zachodniej jej części),oraz towarzyszącej mu 
zabudowy   kmiecej   w   układzie   ulicowym.  Dziś nieistniejący zespół dworski malo 
czytelny jest nawet w planie siedliska wiejskiego. Z kolei układ ulicowy wsi kmiecej zachował 
się w mało zmienionym stanie. Cechuje go charakterystyczny układ parcel o kształcie 
prostokątnym, przylegających krótszym bokiem do ulicy oraz układ budynków na parceli (w tym 
szczególnie charakterystyczne, szczytowe sytuowanie budynków mieszkalnych). Cały zespół 
posiada jednolite cechy zabudowy, choć jego wartość kulturowa, wyrażona ilością obiektów 
zabytkowych, jest niewielka. 

 
URBANOWICE - wieś, której nazwa pochodzi od imienia Urban, 

wzmiankowana po raz pierwszy została w dokumencie biskupa wrocławskiego Wawrzyńca w 
1223 roku jako URBANI VILLA (później VILLA URBANOWICE - 1679r., PAGO 
URBANOWITZ 1688r.). Podobnie jak Naczęsławice przynależała do parafii w Kazimierzu. 
Wieś stanowiła własność książęcą (Jana Opolskiego), a poprzez kolejnych właścicieli trafia w 
1701 roku jako darowizna do klasztoru w Rudach. Do rąk prywatnych powraca w okresie 
sekularyzacji (1810 r.), a ostatecznie zostaje własnością fabrykantów z Aachen (H. i T. 
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Nellessen). W 1864 roku we wsi było 75 domów, szkoła (założona w 1814r.), zamek (później 
dwór), 1 budynek publiczny i 3 przemysłowe (w tym młyn i cegielnia), a wieś liczyła 18 kmieci, 
9 zagrodników i 33 chałupników oraz karczmarza i młynarza (łącznie 664 mieszkańców). Do 
wsi należały także dwie kolonie robotnicze Chudoba i Damnik. 

Zarówno układ zabudowy folwarku jak i genetyczny układ ulicowy wsi 
kmiecej, dzisiaj jest zniszczony i nieczytelny. Nieliczna i nieregularnie sytuowana zabudowa 
zagrodowa została uzupełniona zabudową robotników rolnych. Na ich zapleczu zrealizowano 
nowe budynki mieszkalne jedno- i wielorodzinne, a także ..nowoczesną" zabudowę usługową, 
niedostosowaną architektonicznie i materiałowo do zabudowy starej. Także zespół zabudowy 
folwarcznej w znacznym stopniu został rozbudowany i uzupełniony nową zabudową 
gospodarczą. Zachowały się tylko nieliczne obiekty zabytkowe. Cały układ przestrzenny wsi 
nie posiada większej wartości kulturowej i krajobrazowej. 

 
KÓZKI - wzmiankowane są po raz pierwszy w dokumentach z 1221 roku 

jako COZKI (później KOSKI, COSKY, KOSSEK, VILLA KOSSKEN). Wieś stanowiła 
własność kościelną (szpitala Św. Ducha we Wrocławiu) i liczyła pierwotnie do 20 kmieci i 
zagrodników. Do 1841 roku we wsi był dwór, który został zniszczony. Dobra jego 
rozparcelowano między drobniejszych posiadaczy już w roku 1820 lub 1829 i wówczas 
wydzielono grunty wsi Mierzęcin, która wcześniej stanowiła kolonię rolno-robotniczą Kózek, 
liczącą zaledwie 6 domów mieszkalnych. W 1864 roku w Kózkach było 68 domów 
mieszkalnych, szkoła, wiatrak, a liczyła sobie 7 kmieci, 26 zagrodników i 25 chałupników (tj. 
około 360 mieszkańców). 

Układ ulicowy genetycznej wsi kmiecej zachował się do dzisiaj, głównie w 
planie. Sama zabudowa, częściowo przekształcona i zniszczona, nie zachowała większych 
wartości kulturowych. Południowo wschodni narożnik wsi kmiecej zamykała zabudowa 
nieistniejącego dziś dworu. W wyniku wtórnych podziałów jego terenu powstał tu zespół 
zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej. Mimo znacznej, jak na tak małą wieś, ilości obiektów 
zabytkowych (14 szt.) zachowany układ przestrzenny nie posiada większej wartości 
kulturowej i krajobrazowej, ze względu na zachodzące tu niekorzystne procesy 
demograficzne. 

 
 GRUDYNIA MAŁA - wzmiankowana po raz pierwszy w 1354 roku jako 
PARVUM GRUDYN (1532r. - KLEIN GRYDNY, 1861 r. - MAŁA  GRUDYNIA). Wieś 
licząca pierwotnie do 20 kmieci lub zagrodników, stanowiła własność prywatną. W 1845 roku w 
35 domach wioski  i  majątku  zamieszkiwało  zaledwie 240 osób.  Głównym zajęciem 
mieszkańców była hodowla owiec (na jednego mieszkańca przypadało ok. 8 szt.). Wydobywano 
także tutaj węgiel brunatny. 

Genetyczny układ przestrzenny składał się zespołu zabudowy 
folwarcznej (dworu z parkiem) oraz towarzyszącej mu wsi kmiecej o układzie ulicowym. 
Do dziś przetrwała głównie zabudowa folwarczna wraz z dworem, zniszczonym częściowo 
parkiem dworskim oraz zabudową gospodarczą, zgrupowaną wokół prostokątnego 
dziedzińca. Układ zabudowy wsi kmiecej, położonej po jego północno - zachodniej stronie, 
został częściowo zniszczony. Mimo to, zachowało się tutaj, aż 35 obiektów zabytkowych. 
Do zmniejszenia wartości kulturowych wsi, a szczególnie walorów krajobrazowych, 
przyczyniła się realizacja ciepłowni oraz wielorodzinnego osiedla mieszkaniowego, które 
fizycznie leży na gruntach wsi Grudynia Wielka. Decyzja samorządu lokalnego proponuje 
się poddać ochronie element struktury przestrzennej wsi, jaką jest zespół zabudowy 
folwarcznej wraz z parkiem. 

 
PRZEDBOROWICE - prawdopodobnie powstały już w 1224 roku 

(PRZEDBOR). Od roku 1531 występuje już pisownia PRZIEDBOROWITZE. Podobnie jak 



 31 

większość wsi gminy stanowiły własność prywatną możnowładców, stąd też we wsi znajdował 
się majątek rycerski. Wieś od czasu swojego powstania była wsią małą, a największą liczbę 
(255) mieszkańców posiadała w roku 1861. W tym samym czasie we wsi było 30 domów 
mieszkalnych i 20 zabudowań rolniczych. Dziś znajduje się tutaj zaledwie pięć zagród, 
tworzących dawny układ ulicowy. Zabudowa sytuowana jest tylko po jednej stronie ulicy, 
wzdłuż której (po drugiej stronie) płynie niewielki ciek wodny. Na miejscu dawnego, 
zniszczonego i rozparcelowanego majątku rycerskiego, powstała interesująca zabudowa 
robotniczo rolna przysiółka Katarzyna. Cały układ przestrzenny nie przedstawia większej 
wartości kulturowej i krajobrazowej. 

 
MIERZĘCIN - to najmłodsza wieś gminy Pawłowiczki, która powstała w 

latach 1820-1845 w wyniku wydzielenia kolonii należącej pierwotnie do wsi Kózki. Wieś liczyła 
tylko 6 domów mieszkalnych, a od 1864 roku administracyjnie przynależała do wsi Gościęcin. 
W tym czasie, na gruntach sąsiadujących z kolonią Mierzęcin, wybudowano 3 domy mieszkalne 
tworzące przysiółek wsi Naczęsławice. Dopiero w latach 1885 - 1910 połączono 
administracyjnie kolonię wsi Kózki oraz przysiółek wsi Naczęsławice tworząc samodzielną 
gminę wiejską Mierzęcin. W tym okresie liczba domów wzrosła z 9 do 11, a liczba mieszkańców 
z 54 do 70 osób. O niewielkiej wartości kulturowej tej osady świadczy liczba zachowanych 
obiektów zabytkowych, których jest we wsi zaledwie cztery. Układ przestrzenny jest 
nieregularny i przypadkowy, jak samo powstanie tej wsi, i nie przedstawia żadnych 
wartości kulturowych i krajobrazowych. 
 

3.3. TYP MORFOGENETYCZNY   WIEŚ PLACOWA. 
Układ przestrzenny wsi placowej jest unikalny, nie tylko na terenie gminy 

Pawłowiczki, ale także na terenie województwa opolskiego. Jest to typ przestrzenny dobrze 
dostosowany do topografii terenu. Układ ten stanowi jeden z najstarszych układów 
ruralistycznych, posiadający charakter obronny. Ten typ reprezentuje wieś Maciowakrze. 

 
        MACIOWAKRZE -   w zachowanych dokumentach pisanych z 1223 roku występuje pod 
nazwą MACCIOWI  KER ( w 1532 r. - MATIEYOWKIERS). Pewne jest, że wieś istniała już 
znacznie wcześniej bowiem w 1100 roku wybudowany został tutaj pierwszy kościół (obecny 
1773r.) i istniała parafia. Wieś położona przy historycznym szlaku komunikacyjnym z Głogówka 
do Raciborza. Podobnie jak Dobieszów i Dobrosławice pierwotnie stanowiła własność książęcą, 
przekazaną w 1264 roku klasztorowi w Rudach (Raciborskich). Wieś w chwili lokacji była duża 
(ponad 20 kmieci i zagrodników). Mając dogodne położenie na głównym szlaku 
komunikacyjnym rozwijała się szybko i w 1845 roku liczyła już 93 domy i 517 mieszkańców. 
Do 1861 roku wzniesiono 2 budynki przemysłowe oraz, w sąsiedztwie kościoła, zabudowania 
folwarczne z dworem i parkiem dworskim (wchodzące w skład majątku rycerskiego), a także 
szkołę, do której uczęszczało 225 dzieci z terenu parafii. Do 1880 roku ilość domów wzrosła do 
133, a ilość mieszkańców do 736. 

Genetyczny układ wsi kmiecej zaliczany jest do placowych. Centrum 
wsi stanowił trójkątny plac tzw. nawsie, który dziś jest całkowicie zabudowany zabudową 
nie przedstawiająca większej wartości kulturowej. Na jego dwóch bokach (północnym i 
południowym) wytyczono prostokątne parcele, przylegające do niego krótszym bokiem. Na 
trzecim boku usytuowany został folwark wraz z kościołem. Układ zabudowy w siedlisku 
zagrodowym jest bardzo regularny, założony na literze „L". Domy mieszkalne lub mieszkalno-
gospodarcze sytuowane są szczytem do placu, a na zamknięciu podwórka znajdują się stodoły, 
tworzące jedną linię zabudowy. Połączone ze sobą ścianami szczytowymi broniły dostępu do 
wsi. 

Do dziś we wsi zachowała się zabudowa pochodząca z XIX wieku, 



 32 

powtarzająca wcześniejsze genetyczne rozplanowanie siedliska wsi. Zachował się także się 
charakterystyczny układ budynków na parceli, które zgrupowane są wokół prostokątnego 
dziedzińca zamkniętego od ulicy murem (z furtami i bramami), a od strony pól stodołami. Domy 
usytuowane są szczytowo, parterowe, połączone z budynkami gospodarczymi i nakryte dachem 
siodłowym. Wieś położona jest w granicach chronionego krajobrazu rejonu Wronin - 
Maciowakrze. Uwzględniając ten fakt, a także unikalną wartość układu przestrzennego wsi 
placowej i znaczną ilość obiektów zabytkowych, proponuje się poddać go ochronie (z 
pozostałościami zabudowy folwarcznej i parku) oraz ochronie krajobrazu kulturowego, na 
podstawie decyzji samorządu lokalnego. 
 

3.4. TYP MORFOGENETYCZNY - FOLWARK. 

Na terenie gminy Pawłowiczki dominującym, genetycznym układem 
przestrzennym jest folwark. Pierwotnie aż dziesięć wsi powstało jako folwarki bez wsi 
kmiecej (Trawniki, Ligota Wielka, Milice, Jakubowice, Grudynia Wielka, Borzysławice, 
Karchów, Dobrosławice, Radoszowy i Chrósty), a w następnych folwarki były lokowane w 
układzie genetycznym wcześniejszej wsi kmiecej (Naczęsławice, Urbanowice, Gościęcin, 
Przedborowice, Ostrożnica, Maciowakrze, Dobieszów, Grudynia Mała). 
                                  TRAWNIKI - wieś, o której pierwsze wzmianki pochodzą już z 1223 roku, 
gdzie wymieniona jest jako TRAWNIZE (później 1574 r. - TRAWNIK, 1679 r. -VILLA 
TRAWNIK, 1686 r. - PAGO TRAWNIK). Do wsi należał wówczas także, położony poza 
genetycznym siedliskiem wsi, dwór z folwarkiem OLGAHOF, który dotrwał do 1945 r., 2 
pojedyncze sadyby i cegielnia OBALNIK. W 1864 roku we wsi było 82 domów mieszkalnych, 
folwark z pałacem (dworem), wiatrak i leśniczówka, szkoła (1802 r) oraz 113 budynków 
rolniczych, a zamieszkiwało ją ok. 620 mieszkańców. Genetyczny układ folwarku do dziś został 
częściowo zniekształcony. W wyniku wtórnej parcelacji wydzielono w północnej części jego 
terenu działki pod zabudowę mieszkalną (prawdopodobnie kosztem parku).   
Zabudowa folwarczna, łącznie z pałacem i  parkiem, skupiona wokół prostokątnego 
dziedzińca, obecnie nie jest użytkowana i niszczeje. Podobnie wygląda sytuacja z zabudową 
wsi kmiecej. Większość obiektów uznanych za zabytkowe, jest nie użytkowana i opuszczona. 
Zachodzące niekorzystne procesy demograficzne mają niebagatelny wpływ na stan jej 
zabudowy. Wartość kulturową zachował niewątpliwie układ wraz z zabudową folwarku 
oraz sąsiednią zabudową zagrodową zachodniej części wsi (położona po północnej stronie 
ulicy). Zabudowa folwarczna jest opuszczona, co rokuje jej szybką śmierć techniczną. Na 
podstawie decyzji samorządu lokalnego proponuje się poddać ochronie element struktury 
przestrzennej wsi Trawniki , jakim jest zespół zabudowy folwarcznej z otoczeniem. 

 
LIGOTA WIELKA - powstała w 1532 roku jako folwark wraz z 

dworem i praktycznie do dziś zachowała genetyczny układ przestrzenny, powiększony 
zaledwie o kilka zagród chłopskich. Zabudowa folwarku skupiona wokół kwadratowego 
dziedzińca, przetrwała bez większych zmian. Jedynym mankamentem tej idealnej sytuacji jest 
dokonanie podziału wtórnego parceli i zabudowy folwarku , w wyniku czego każdy właściciel 
dostosowuje przynależną mu część majątku do własnych potrzeb, wprowadzając 
nieodwracalne zmiany w wyglądzie, funkcji obiektów, jak i układzie zabudowy (wtórny 
podział parceli i zabudowa wnętrza układu). Nie mniej pierwotny układ i zabudowa folwarku, 
jest wartościowy i powinien podlegać ochronie na podstawie decyzji samorządu lokalnego. 

 
MILICE - wzmiankowane w 1303 r. jako MILITZ (w 1305 r. -MYLIZ, 

1447r. - MELICZE, 1532 r. - MILIZO, 1679r.- VILLA MILITSCH). Już wówczas posiadały 
kościół filialny p.w. Św. Marcina. W połowie XVIII wieku do wsi należały dwa folwarki i 
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leśniczówka. Na przełomie XVIII/XIX wieku dwór w ciągu niespełna 100 lat zmieniał 
sześciokrotnie właściciela. W 1845 roku we wsi było 63 domy, kościół, szkolą, zamek, młyn 
wodny, wiatrak, cegielnia i leśnictwo, a zamieszkiwało ją 22 zagrodników i 25 chałupników (ok. 
500 mieszkańców). 

Cała zabudowa wsi skupia się wokół kościoła sytuowanego na 
wzniesieniu. Na drugim wzniesieniu , położonym na zachód od wsi, usytuowany jest zespół 
zabudowy dworskiej. Zabudowania gospodarcze folwarku, zgrupowane wokół prostokątnego 
dziedzińca, położone są po południowej stronie dworu i oddzielone od niego rzędem 
murowanych filarów, tworzących dwie bramy. Analogiczna brama prowadzi na dziedziniec 
folwarczny od wschodu. Na osi dziedzińca folwarcznego sytuowany jest dwór z oficyną 
flankującą podjazd od wschodu oraz resztkami parku uszczuplonego nową zabudową. Układ 
przestrzenny i zabudowa folwarku, na podstawie decyzji samorządu lokalnego, powinny 
podlegać ochronie wartości kulturowych oraz krajobrazu. 
 

JAKUBOWICE - wzmiankowane w dokumentach historycznych z 1406 
roku pod nazwą JAKOBSDORF, która utrzymała się aż do 1945 roku. W 1845 r. do wioski 
należał majątek oraz 32 domy mieszkalne, a zamieszkiwało ją 217 osób. W 1X80 roku były 32 
domy mieszkalne i 190 mieszkańców, w tym 17 zagrodników i 13 chałupników. Układ 
przestrzenny dzisiejszej wsi tworzy głównie zabudowa folwarczna i towarzysząca jej nieliczna 
zabudowa zagrodowa, a także rozproszona zabudowa mieszkaniowa współczesna. Poza 
zespołem zabudowy folwarcznej wraz z parkiem, żaden element struktury przestrzennej 
nie przedstawia wartości kulturowej i krajobrazowej. Proponuje się poddać ochronie 
krajobrazowej teren zapewniający ekspozycję zespołu pałacowo-parkowego, przez 
wyłączenie go z zabudowy. Ponadto ochronie wartości kulturowych należy poddać, na 
podstawie decyzji samorządu lokalnego, zarówno układ jak i obiekty w zespole zabudowy 
folwarcznej (z parkiem). 

 
GRUDYNIA WIELKA - o której pierwsze zapisy historyczne pochodzą 

już z 1223 roku, wzmiankowana była jako wieś GRUDIN (w 1426 r.- MAGNA GRUDINA. w 
1532r. - GROSZ GRUDNY, a w 1845 r. - GRAUDEN). Parafia powstała już około 1400 roku. a 
kościół wzmiankowany jest dopiero około 1576 roku. Mieszkańcy tej wsi, podobnie jak w 
Grudyni Małej, zajmowali się głównie hodowlą owiec. Wiadomo, że w 1845 roku gmina wiejska 
posiadała 76 domów mieszkalnych, szkołę, młyn wodny, wiatrak i cegielnię, a zamieszkiwało ją 
682 mieszkańców ( w tym ok. 47 zagrodników i 37 chałupników). 

W dzisiejszym układzie przestrzennym wsi wyróżniają się dwa elementy 
zabudowy historycznej tj. zespół zabudowy folwarcznej oraz towarzyszący mu zespół 
zabudowy rolno - robotniczej. Zabudowa gospodarcza folwarku, położona w centralnej części 
wsi, otacza trzy boki prostokątnego dziedzińca. Na wzniesieniu czwartego boku usytuowany 
jest pałac z parkiem krajobrazowym. Cały układ zachowany jest w stanie niezmienionym. 
Zabudowa wsi rolno robotnicza , o układzie ulicowym, także przetrwała do dziś w stanie 
niezmieniony lub nieznacznie zmienionym. Wciśnięta w wąską dolinę między znacznymi 
wyniesieniami terenu tworzy z nim malowniczy krajobraz. Zachowanych 37 obiektów 
zabytkowych świadczy o dużych walorach kulturowych i krajobrazowych. Z tego względu 
proponuje się poddać ochronie wartości kulturowych oraz ochronie krajobrazu 
kulturowego, układ przestrzenny wsi, w skład którego wchodzi zabudowa folwarczna z 
pałacem i parkiem krajobrazowym, oraz zabudowa rolno - robotnicza o układzie 
ulicowym. 
 

BORZYSŁAWICE - wzmiankowane pierwszy raz w 1531 roku jako 
BORZESLAVICE, posiadają nazwę pochodzącą do imienia Bolesław lub Borys. W 
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późniejszych latach występują pod nazwą VILLA BOLESLAWICE (1679 r.) lub VILLA 
BORESLAVITZ (1688r.). Pierwotnie powstał tu folwark majątku rycerskiego. Znaczny 
rozwój osady nastąpił dopiero w drugiej połowie XVIII wieku, kiedy posiadaczem majątku był 
szambelan Gerhard von Sass. On to przed 1790 rokiem podjął próbę założenia tutaj miasta. 
W sąsiedztwie folwarku wybudował zespół dwupiętrowych domów mieszkalnych, do których 
sprowadził z Czech i Moraw tkaczy, kupców i innych rzemieślników. Wieś uzyskała wówczas 
rangę osiedla z prawem urządzania 4 razy w roku targów bydlęcych i drobnego handlu. W 1830 
roku we wsi było 64 domy, 4 kramy, zamek (dwór) z folwarkiem, browar, gorzelnia, wiatrak, 
filia szkoły w Gościęcinie, (która usamodzielniła się w 1832 r.) oraz leśnictwo ŁĄCZKA. Wieś 
zamieszkiwało wówczas 279 mieszkańców, głównie rzemieślników, a także 6 zagrodników i 22 
chałupników. Z nieznanych przyczyn osiedle nie prosperowało jednak należycie, a ilość domów 
mieszkalnych na przestrzeni 1830 - 1910 roku zmniejszyła się z 64 do 46. Z początkiem XIX 
wieku osada zaczęła podupadać. 

Do dziś w planie i zabudowie wsi widoczne są trzy główne człony układu 
przestrzennego tj. pierwotna zabudowa folwarczna z dworem i parkiem dworskim, wtórny układ 
planowanego miasta oraz układ zabudowy mieszkaniowej - współczesnej. 

Zespół zabudowy dworskiej (dzisiejsza zabudowa pochodzi 
prawdopodobnie w końcu XVIII wieku) położony jest na nieznacznym wzniesieniu w 
otoczeniu parku krajobrazowego. W północnej jego część znajdują się dawne budynki 
przemysłowe, a także współczesna zabudowa wielorodzinna. 
                                             Osią układu planowanego miasta jest ulica przebiegająca ze 
wschodu - zachód, po południowej stronie zabudowy dworskiej. Rozszerza się ona rombowo 
dla utworzenia placu targowego.Z wybudowanych dwóch bram, zamykających 
plac targowy od wschodu i zachodu, pozostała tylko jedna - zachodnia tzw. BRAMA ŻABIA 
(zbudowana ok. 1785 r.). Pierwotnie była ona przeznaczona na ratusz i więzienie. Brama 
wschodnia tzw. ZAMKOWA (BERLIŃSKA) została rozebrana. Obecnie północną pierzeję 
"placu targowego" zamyka mur odgradzający park dworski, przy którym pierwotnie znajdowały 
się domy rzemieślników (obecnie rozebrane). Ciąg domów zachował się od strony południowej 
"placu" tworząc jego pierzeję. Wybudowane w końcu XVIH wieku nie posiadają jednak 
wyraźnych cech stylowych (piętrowe, częściowo podpiwniczone, sytuowane kalenicowo, 
murowane z cegły i otynkowane). Na wzgórzu w lesie zachowało się także mauzoleum Gerharda 
von SASS, dzisiaj będące w ruinie. 

Ostatni, trzeci człon układu przestrzennego tworzy zabudowa rolno-
robotnicza i współczesna zabudowa jednorodzinna, sytuowana głównie na zachód od zespołu 
zabudowy dworskiej oraz przy drodze relacji Ucieszków - Gościęcin. 

W tej niewielkiej wsi aż 35 budynków to zabytki architektury lub 
obiekty objęte ochroną konserwatorską. Wieś niewątpliwie posiada unikalny układ 
przestrzenny, choć dzisiaj nieznacznie zniszczony. Proponuje się, decyzją samorządu 
lokalnego, poddać ten unikalny układ zabudowy ochronie oraz rewaloryzacji , a także 
ochronie krajobrazu kulturowego. 

 
KARCHÓW - w dokumentach historycznych z 1223 roku wymieniany 

jako KARCOUO (1532r. - KARCHUFF, 1845r. - KARCHWITZ i KARCHOW). W 1841 roku 
w wiosce, która liczyła już 23 domy mieszkalne i ok. 210 mieszkańców, wzniesiono dwór wraz z 
zabudową folwarczną (spichlerz, obora, stodoła). Dane z 1880 roku wskazują na to, że majątek 
zamieszkiwało aż 151 osób (8 budynków mieszkalnych), a wioskę 161 osób. W końcu XLX 
wieku w sąsiedztwie dworu wzniesiono neorenesansowy pałac. Dziś układ przestrzenny wsi 
tworzą resztki zabudowy folwarcznej wraz z dworem, stanowiącym wyraźną dominantę 
przestrzenną terenu, oraz niewielka wieś kmieca o układzie krótkiej ulicówki. Oba układy 
zabudowy zostały częściowo zniszczone i przekształcone, a niewątpliwie w większym 
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stopniu dotyczy to zabudowy folwarcznej dworem (wokół którego pojawiła się nowa 
zabudowa usługowa) i nie przedstawiają większej wartości kulturowej. Nie mniej pałac 
stanowi interesującą dominantę przestrzenną w okolicy. 

 
DOBROSŁAWICE - stanowiły własność klasztoru w Rudach 

(Raciborskich), a pierwsze wzmianki o wsi DOBROSLAVICI VILLA pochodzą już z 1204 roku 
(później w 1292 r. - DOBROSLANICZ). Po sekularyzacji folwark wraz z pałacem przeszedł w 
ręce możnowładców. W 1865 r. wieś liczyła zaledwie 6 kmieci, 8 półkmieci, 10 zagrodników i 9 
chałupników tj. około 322 mieszkańców oraz 45 domów mieszkalnych i 28 rolniczych. W 
układzie przestrzennym dzisiejszej wsi można wyróżnić dwa elementy: folwark (położony 
w południowo- zachodniej części dzisiejszej zabudowy) oraz niewielką wieś chłopską. Układ 
zabudowy folwarcznej z pałacem i parkiem krajobrazowym został nieznacznie przekształcony 
poprzez sytuowanie nowej zabudowy gospodarczej, ale przedstawia znaczną wartość kulturową. 
Proponuje się objąć go ochroną na podstawie decyzji samorządu lokalnego. Zabudowa wsi 
kmiecej o układzie ulicowo-placowym, skupiona wokół wewnętrznego placu ze stawem, także 
zachowana w kształcie nieznacznie zmienionym nie reprezentuje sobą większych wartości 
kulturowych. Zachowało się tylko 6 obiektów zabytkowych. 

 
RADOSZOWY - wzmiankowane po raz pierwszy już. w 1228 roku jako 

RADOSEVICI (w 1288 r. - RADOSCOW, 1532 r. - RADOSCHOWY). Pierwotnie stanowiły 
majątek klasztoru w Czamowąsach. Wiadomo, że we wsi istniał kościół p.w. św. Jadwigi już w 
1418 roku. Po sekularyzacji (1810r.) wieś przechodzi w ręce możnowładców i wówczas dopiero 
powstaje folwark (z dworem i parkiem), wchodzący w skład majątku rycerskiego. Do dziś 
pozostały po nim tylko zabudowania gospodarcze. W 1845 roku wieś liczyła 55 domów i 379 
mieszkańców, a do 1880 roku ich liczba wzrosła kolejno do 70 i 627. Od 1795 roku we wsi 
istniała szkoła jedno klasowa (rozbudowana w 1858 r.). 

Obecny układ przestrzenny tworzą resztki zabudowy folwarcznej, zabudowa 
wsi kmiecej o układzie ulicowym (jednostronnym - regularnym), oraz osiedle rolno-robotnicze 
o układzie rzędowym, położone we wschodniej części wsi. Wśród tych trzech elementów 
największą wartość kulturową i przestrzenną posiada zespół zabudowy o układzie rzędowym 
oraz centralna część zabudowy wsi o układzie ulicowym (rejon kościoła). Zachodzące we wsi 
niekorzystne procesy demograficzne znajdują odbicie w stanie zabudowy wiejskiej oraz 
zaawansowanych zmianach jej układu przestrzennego. Wiele obiektów jest obecnie 
opuszczona, a nieużytkowana - niszczeje. Wieś położona jest w granicach chronionego 
krajobrazu rejonu Wronin - Maciowakrze. Z tego względu proponuje się poddać ochronie, na 
podstawie decyzji samorządu lokalnego, wartości kulturowe i krajobrazowe układu 
rzędowego zabudowy rolno - robotniczej wschodniej części wsi (położonej po północnej 
stronie ulicy). 

CHRÓSTY - wzmiankowane po raz pierwszy w 1679 roku jako CHROSTI 
(CHROST - 1743 r.) są jedną z najmłodszych wsi gminy. Folwark założyła tutaj rodzina de 
Garnier. Pałac wybudowano prawdopodobnie dopiero w 1813 roku (przebudowany w XIX w, 
spalony w 1945r.). Do 1845 roku wokół zabudowy folwarcznej majątku rycerskiego powstała 
zabudowa wiejska (27 domów i 241 mieszkańców). We wsi mieszkali tylko zagrodnicy oraz 
chałupnicy, którzy głównie pracowali na rzecz folwarku. Wieś rozwijała się powoli i w 1880 
roku było w Chróstach tylko 33 domy mieszkalne i 313 mieszkańców. Na północ od pałacu w 1 
połowie XIX wieku założono park krajobrazowy o nieregularnym układzie (dziś częściowo 
zniszczony). W jego obrębie znajduje się kaplica grobowa ostatniego właściciela wsi (Von 
Sehek THOSS). Układ zabudowy folwarcznej został znacznie przekształcony, jak i 
poszczególne obiekty uległy zniszczeniu (pałac w ruinie). 
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3.5. TYP MORFOGENETYCZNY - WIEŚ WIELODROŻNA. 

PAWŁOWICZKI - dzisiaj administracyjnie obejmują trzy niezależne 
układy przestrzenne: Rzeczycę, Pawłowiczki i Warmontowice, w efekcie tworząc układ 
wielodrożny. Ich geneza jak i okres powstania są różne. 

Najwcześniejszym członem dzisiejszych Pawłowiczek jest majątek rycerski 
Rzeczyca, wzmiankowany w 1415 roku jako RECZICZ (później RUCZYCE, RUCZYC). Jednak 
pierwsze wzmianki, pochodzą już z 1275 roku, dotyczą kościoła parafialnego p.w. Św. .Andrzeja 
i Jakuba. Jeśli więc istniał już wówczas kościół, musiała istnieć także sąsiednia wieś Rzeczyca. 
Na wzniesieniu , we wschodniej części dzisiejszej zabudowy wsi usytuowana została zabudowa 
folwarczna wraz z dworem, a także kościół i cmentarz katolicki. Zespół zabudowy folwarcznej 
zachował się do dzisiaj, lecz stopień jego zniszczenia i przekształcenia jest znaczny. Zachodnią 
część wsi tworzy dawna osada rolnicza GNADENFED. o układzie ulicowo placowym lub 
placowym. Dzisiaj wewnętrzny plac (nawsie) jest całkowicie zabudowany, a zabudowa wsi 
znacznie przekształcona. 

 
Drugi człon układu przestrzennego   Pawłowiczek tworzył   folwark 

Warmuntowice,  wchodzący w skład majątku  rycerskiego.  O jego  istnieniu  donoszą 
dokumenty historyczne z 1306 roku (WARMUNTHOWICZ, a później 1376 r. 
WARMUNTHOVO, 1845r. - WARMUNTOW). Pierwotnie powstały jako folwark bez wsi 
kmiecej, który na przestrzeni wieków "obrósł" zabudową robotników folwarcznych. Dzisiaj 
zabudowa folwarczna nie istnieje, a jej pierwotną lokalizację można odczytać tylko z 
planu. Jego teren został rozparcelowany i powtórnie zabudowany (głównie zabudową 
mieszkaniową). Dawniej folwark położony był w centralnej części dzisiejszej wsi, po 
południowej stronie drogi. Układ zabudowy niewielkiej wsi kmiecej jest ulicowy. Niekorzystne 
procesy demograficzne wpłynęły na dewastację zarówno układu, jak i zabudowy. 

Nazwa PAWŁOWICZKI pojawia się dopiero w 1453 roku jako 
PAULOWITZ (1745 r. - PAWLOWITZKO, 1845r. - PAWŁOWIZNA). W 1780 roku staraniem 
E.J.von Seydlitza powstaje ostatni człon zabudowy dzisiejszej wsi. Jest to kolonia 
"hurrnhuterów" czyli "braci morawskich", założona na gruntach majątku rycerskiego 
Warmuntowice. Osada rzemieślników - ewangelików powstała wokół czworobocznego 
placu, stanowiącego ośrodek rozplanowania. Pierwotnie znajdował się na nim budynek 
łączący w sobie ratusz, szkołę i dom modlitwy. Wzdłuż krótszych pierzei placu wybudowano 
dużych rozmiarów budynki, przeznaczone pierwotnie dla niezamężnych kobiet (tzw. dom sióstr) 
i nieżonatych mężczyzn (tzw. dom bracki). Z kolei przy dłuższych pierzejach placu i ulicach 
wybiegających z jego narożników usytuowano domy jednorodzinne o charakterze miejskim, w 
zwartej pierzei zabudowy. Zabudowę w większości projektował M. Rietz. Wszystkie domy są 
murowane z cegły, piętrowe, trzy- lub czteroosiowe, z kondygnacjami rozdzielonymi gzymsami, 
otynkowane i sytuowane kalenicowe Część z nich została wzniesiona jeszcze przed 1780 
rokiem, a pozostałe do roku 1810. W roku 1822 wybudowano nową szkołę ewangelicką, a 
wzdłuż ulicy wychodzącej w kierunku zachodnim, prowadzącej do cmentarza ewangelickiego, 
nasadzono aleję lipową. 

Do dziś zachował się w mało zmienionym stanie genetyczny układ osady 
wraz z licznymi obiektami, stanowiącymi zabytki architektury (najwięcej na terenie gminy). Ze 
względu na unikalność układu oraz rangę wsi w sieci osadniczej gminy proponuje się 
poddać ochronie i rewaloryzacji, na podstawie decyzji samorządu lokalnego, zarówno 
wartości kulturowo-przestrzenne, starodrzew, jak i krajobraz wsi Pawłowiczki. 
                            Nie wiadomo kiedy powstał folwark DĄBROWA, położony na zachód od 
osiedla rzemieślniczego. Nie mniej zachowały się tutaj do dzisiaj liczne obiekty zabytkowe. 
 
 



 37 

4.   OBSZARY O ZACHOWANYCH WARTOŚCIACH HISTORYCZNO -     
      KULTUROWYCH. 
 

4.1. OBSZARY OBJĘTE PRAWNĄ OCHORNA KONSERWATORSKĄ. 
 

                                 Na terenie gminy Pawłowiczki nie występują obszary, dla których 
ustanowiono strefę ochrony konserwatorskiej typu „A" lub typu „B". Nie przeprowadzono 
też stosownych badań, które mogłyby wskazać obszary posiadające zabytkowe cechy układu 
przestrzennego, pozwalające na wpisanie ich do rejestru zabytków, a w konsekwencji 
kwalifikujące je do ustanowienia prawnej stref ochrony konserwatorskiej. .Analizy wartości 
kulturowych , przeprowadzone na potrzeby niniejszego opracowania, pozwalają stwierdzić, że 
na terenie gminy Pawłowiczki nie występują ruralistyczne układy przestrzenne kwalifikujące się 
do ustanowienia stref ochrony konserwatorskiej. 
 
4.2. UKŁADY I ELEMENTY HISTORYCZNEJ STRUKTURY PRZESTRZENNEJ -  
        PROPONOWANE DO OCHRONY NA PODSTAWIE DECYZJI SAMORZĄDU  
        LOKALNEGO. 

 
Większość form osadniczych gminy Pawłowiczki posiadało genetyczną 

funkcję rolniczą, którą to zachowało do dzisiaj.  Z reguły powolny i planowy rozwój wsi  
doprowadził do harmonijnego rozwoju ich układu przestrzennego. Z tego względu zachowało się 
wiele układów lub elementów struktury przestrzennej, które należy objąć ochroną na podstawie 
decyzji samorządu lokalnego. Należą do nich: 
 

4.1.1. Układy ruralistyczne, wykazujące cechy zabytkowe: 
 
• GOŚCIĘĆIN - o genetycznym układzie wsi owalnicy , rozwiniętym w układ ulicówki 

placowej wraz z historycznym układem kościoła pątniczego i cmentarza oraz szkoły; 
• OSTROŻNICA - o genetycznym układzie owalnicy z folwarkiem, z zachowanym zespołem 

zabudowy rolno - robotniczej, o układzie ulicowym, oraz zespołem zabudowy robotniczej; 
• NACZĘSŁAWICE - o genetycznym układzie ulicowym wsi kmiecej oraz zabudowy rolno-

robotniczej wraz z pozostałościami zespołu folwarcznego; 
• MACIOWAKRZE - o genetycznym układzie wsi placowej wraz z pozostałością zespołu 

zabudowy folwarcznej; 
• GRUDYNIA WIELKA - ulicowy układ przestrzenny wsi kmiecej wraz z zespołem      

zabudowy folwarcznej, pałacem i parkiem krajobrazowym, 
 
4.1.2. Układy osadnicze (miejskie i osady rzemieślnicze) - wykazujące cechy zabytkowe. 
 

• BORZYSŁAWICE - miejski układ przestrzenny (osady targowej) wraz z zespołem 
zabudowy folwarcznej i parkiem; 

• PAWŁOWICZKI  - osada rzemieślnicza. 
 

4.2.3. Elementy struktury przestrzennej - zabytkowe lub o jednolitych cechach 
zabudowy. 

 
• GRUDYNIA MAŁA - zespół zabudowy folwarcznej wraz z parkiem; 



 38 

• TRAWNIKI - układ zabudowy folwarku wraz z parkiem oraz sąsiednią zabudową 
zagrodową położoną w zachodniej części wsi po północnej stronie drogi; 

• LIGOTA WIELKA - zespół zabudowy folwarcznej z towarzyszącą zielenią przydrożną; 
• MILICE - częściowo zachowany w planie i zabudowie zespół zabudowy folwarcznej; 
• JAKUBOWICE  - zespól zabudowy folwarcznej z pałacem i parkiem; 
• RADOSZOWY - osiedle rolno - robotnicze o układzie rzędowym, położone we wschodniej 

części wsi. 
 

5.    PROPONOWANE STREFOWANIE KRAJOBRAZU KULTUROWEGO. 
 

5.1. ISTNIEJĄCE, PRAWNE FORMY OCHRONY KRAJOBRAZU. 
Na terenie gminy Pawłowiczki nie ma obszarów, dla których ustanowiono 

strefę ochrony wartości krajobrazu kulturowego typu „K” , ani też stref ochrony ekspozycji typu 
„E". Jedyną prawną formą ochrony krajobrazu jest ustanowiony: 
 
□ OBSZAR CHRONINEGO KRAJOBRAZU „WRONIN – MACIOWAKRZE”, na którym 

obowiązują zasady ochrony krajobrazu określone w rozporządzeniu Nr 0151/P/16/2006 
Wojewody Opolskiego z dnia 8 maja 2006r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu 
(Dziennik Urzędowy woj. opolskiego z 2006r., Nr 33, poz. 1133). 

 
 

5.2. PROPONOWANE FORMY OCHRONY KRAJOBRAZU KULTUROWEGO. 
 
Analizy krajobrazu kulturowego pozwoliły na wytypowanie obszarów, 

które należy objąć ochroną, ze względu na zachowane wartości kulturowe i przyrodnicze. 
Analizie poddano zarówno tereny otwarte środowiska przyrodniczego oraz tereny zabudowane. 
Jako miarę oceny wartości krajobrazu zastosowano: 
• wielkość zasobów kulturowych (tj. ilość, różnorodność obiektów zabytkowych, ilość 

stanowisk archeologicznych), 
• rodzaj ukształtowania terenu (wyodrębniono rzeźby płaskorówninnej, niskofalistej, 

pagórkowatej i wzgórzowej), 
• rodzaj pokrycia terenu (dla terenów otwartych wyodrębniono pokrycie leśne zwarte, leśne 

luźno rozproszone, zadrzewione i wodne, bezleśne, a dla terenów zabudowanych 
wyodrębniono pokrycie : zwartej zabudowy historycznej, zabudowy mieszanej zwartej, 
zabudowy współczesnej zwartej, zabudowy mieszanej rozproszonej i zabudowy 
przemysłowo - rolnej), 

• brak występowania ustanowionych stref ochrony konserwatorskiej typu "A" i "B", stref 
ochrony krajobrazu "K", stref ochrony archeologicznej "W" i obserwacji archeologicznej "O 
W", stref ochrony ekspozycji "E", 

• występowanie strefy ochrony krajobrazu przyrodniczego (w tym przypadku ochrony 
krajobrazu rejonu WRONIN - MACIOWAKRZE). 

 
Ze względu na znaczne przekształcenie krajobrazu przyrodniczego 

oraz znaczą wartość krajobrazu kulturowego proponuje się wprowadzenie na terenie 
gmimny Pawłowiczki najniższego stopienia ochrony, jakim jest ustanowienie STREFY 
OCHRONY KRAJOBRAZU KULTUROWEGO (nie ma podstaw do wprowadzania form 
ochrony w postaci REZERWATU KULTUROWEGO oraz PARKU KULTUROWEGO). 
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5.2.1.  Strefa ochrony krajobrazu kulturowego. 
 

Strefą ochrony krajobrazu kulturowego proponuje się objąć: 
 
• obszar zabudowany wsi GOŚCIĘCIN wraz z rejonem kościoła pątniczego, cmentarzem i 

„starą" szkołą , w powiązaniu z proponowanym zespołem przyrodniczo - krajobrazowym 
„KÓZKI", 

• rejon wsi KARCHÓW - LIGOTA WIELKA - BORZYSŁAWICE, w powiązaniu z 
proponowanym zespołem przyrodniczo   krajobrazowym „POTOK LIGOCKI" 

• obszar zabudowy wsi MACIOWAKRZE, 
• rejon wsi GRUDYNIA WIELKA - JAKI JBOWICE - MILICE w powiązaniu z 

proponowanym zespołem przyrodniczo   krajobrazowym „DOLINA POTOKU 
JAKUBOWICKIEGO", 

• obszar zabudowany wsi PAWŁOWICZKI (osada rzemieślnicza) w powiązaniu z 
proponowanym zespołem przyrodniczo - krajobrazowym „DOLINA OLSZY", 

 
W granicach strefy chronionego krajobrazu kulturowego należy dążyć do 

zachowania indywidualnych cech krajobrazu przyrodniczego i kulturowego, a także 
kontynuować tradycję miejsca, zarówno w zakresie układu przestrzennego jak i obiektów 
architektonicznych. 
 
 

5.2.2. Strefa ochrony ekspozycji. 
 
W celu ochrony ekspozycji cennych kulturowo i krajobrazowo elementów 

zagospodarowania przestrzennego i przyrody proponuje się wprowadzenie zakazu zabudowy 
na terenach umożliwiających obserwację dalekiego lub bliskiego widoku z ciągu 
widokowego , obejmującą: 
• ciąg widokowy z drogi powiatowej nr 27-415 na odcinku MILICE - JAKUBOWICE, 

zapewniający widok na zespół pałacowo - parkowy w Jakubowicach oraz cenną przyrodniczo 
dolinę Potoku Jakubowickiego. 

• ciąg widokowy z drogi powiatowej nr 27-406 na odcinku RADOSZOWY - granica gminy, 
zapewniający widok na dolinę WROŃSKIEJ WODY i las RADOSZOWICKI, ciąg 
widokowy   z drogi powiatowej nr 27-414 oraz 27-418 na odcinku LIGOTA WIELKA - 
KARCHÓW, zapewniający widok na pałac w Karchowie oraz. zespół zabudowy 
folwarcznej w Ligocie Wielkiej, 

• ciąg widokowy z drogi powiatowej nr 27-405 na odcinku PAWŁOWICZKI -
OSTROŻNICA, zapewniający ekspozycję kościoła z cmentarzem oraz zabudową 
folwarczną w Rzeczycy, 

. ciąg widokowy z drogi gminnej relacji OSTROŻNICA - PRZEDBOROWICE na odcinku w 
terenie zabudowanym wsi Ostrożnica, zapewniający widok na dolinę bezimiennego cieku i 
zespół zabudowy rolno-robotniczej. 
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1. ELEMENTY PRZYRODY NIEOŻYWIONEJ - WARUNKI ABIOTYCZNE. 
 
 

1.1. POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE. 
 
Według regionizacji fizyczno - geograficznej J. Kondrackiego gmina 

Pawłowiczki leży w obrębie makroregionu Niziny Śląskiej, położonego w południowej części 
podprowincji Nizin Srodkowopolskich. Prawie cały obszar gminy położony jest w 
mezoregionie Płaskowyżu Głubczyckiego (319.58). Tylko północno - wschodnia część 
(północna część gruntów wsi Urbanowice i Ostrożnica) gminy znajduje się w obrębie Kotliny 
Raciborskiej (319.59). Granica między mezoreginami przebiega na wysokości ok. 200 -
210mn.p.m. na linii miejscowości Urbanowice - Łężyce - Ostrożnica. 
 
 

1.2. RZEŹBA TERENU. 
 
Na urozmaicone ukształtowanie terenu gminy zasadniczy wpływ ma 

głównie jednostka morfologiczna Płaskowyżu Głubczyckiego. W mniejszym stopniu rzeźbę 
terenu gminy kształtuje obniżenie Kotliny Raciborskiej. 

 
Powierzchnia terenu opada od strony południowej w kierunku polni 

ocnym, ku dolinie rzeki Straduni. Maksymalne wzniesienie terenu znajduje się w południowej 
części wsi Ucieszków i wynosi 295 m n.p.m. , a najniżej położony jest teren doliny rzeki 
Straduni w rejonie wsi Naczęsławice, gdzie wysokość bezwzględna wynosi zaledwie 188 m 
n.p.m. Maksymalna deniwelacja terenu wynosi więc 107 m. 

 
Kotlina Raciborska (170 - 21 Om n.p.m.) , obejmująca północny i 

północno - wschodni obszar gminy, jest jej równinną częścią o mało urozmaiconej rzeźbie. 
Nachylenia w przeważającej części terenu nie przekraczają tutaj 5', a tylko miejscami w 
dolinie Potoku Olszówka dochodzą do 10'. Przeważa tu rzeźba płaskorówninna. 
niskopagórkowata i niskofalista. 

 
W miarę przesuwania się na południe gminy, na Płaskowyż Głubczycki, 

rzeźba staje się bogatsza i bardziej urozmaicona. Typową cechą tego terenu jest 
rozczłonkowanie wysoczyzny przez szereg dolin cieków wodnych oraz dolin suchych, 
wciętych głęboko w utwory lessowe. 

Wyraźnymi osiami obniżenia są doliny cieków wodnych, w tym 
szczególnie rzeki Straduni. Potoku Jakubowickiego, Potoku Ligockiego, Potoku Olszówka 
(olsza), Grabówki oraz Potoku Cisek. Przecinają one teren gminy generalnie w kierunku S - N 
i S - NE, a w stosunku do terenów przyległych znajdują się o 10 - 30 m niżej . Doliny cieków 
wodnych są stosunkowo wąskie i o znacznym nachyleniu zboczy, przekraczającym nierzadko 
10'. 

Obszar wznoszący się pomiędzy poszczególnymi dolinami to 
wysoczyzną, która w północnej części terenu gminy ma rzeźbę niskofalista (grunty wsi 
Naczęsławice i Trawniki), a w środkowej falisto - pagórkowatą (Kózki, Gościęcin, 
Borzysławice. Ucieszków, Pawłowiczki, Ostrożnica). Pagórki występujące w północnej i 
środkowej części gminy mają charakterystyczne dla obszarów lessowatych rozległe, płaskie, 
lekko zaokrąglone wierzchołki i łagodne zbocza, łatwe do uprawy. Dla południowo-zachodniej 
i południowo - wschodniej części gminy charakterystyczna jest zróżnicowana rzeźba 
wysokopagórkowata (wieś Milice, Jakubowice, Grudynia Mała, Grudynia   Wielka, 
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Radoszowy, Dobrosławice, Dobieszów i Maciowakrze oraz Chrósty). Na tych właśnie 
terenach głównie zachodzą współczesne procesy morfologiczne, polegające na erozji 
powierzchniowej (eolicznej i wodnej) oraz żłobinowej (pogłębianie dolin przez cieki wodne). 
Zjawisko to związane jest z dużą podatnością gleb lessowych na erozję, nawet przy 
niewielkim nachyleniu terenu. 

 
W związku z dużym urozmaiceniem rzeźby terenu oraz 

dominującymi glebami lessopodobnymi występuje tutaj względnie dużo gruntów 
narażonych na erozję powietrzno-wodną oraz żłobinową (pogłębianie dolin przez cieki 
wodne). Ogółem około 11% (tj. ok. 1.400 ha) gruntów ornych narażonych jest na działanie 
erozji, z czego 8,5% w stopniu średnim, 2,4% w stopniu silnym oraz 0,1% w stopniu bardzo 
silnym. Najbardziej na zjawisko erozji są narażone grunty wsi Radoszowy (ok. 130 ha), 
Milice (ok. 140 ha) Maciowakrze (ok. 130 ha) oraz Ucieszków (ok. 110 ha). Głównymi 
przyczynami erozji wodnej są nieprawidłowo prowadzone zabiegi agrotechniczne (orka 
podłużna na skłonach, wadliwe płodozmiany), wadliwy układ pól (miedz), czynniki 
klimatyczne (nasilenie opadów atmosferycznych i szybkość topnienia śniegów), a także skład 
granulometyryczny i struktura gleby. Użytki zagrożone erozją wymagają specjalnego doboru 
roślin do uprawy i agrotechniki, przeciwdziałającej temu niekorzystnemu zjawisku. Działania 
zapobiegające erozji obejmują wykonanie melioracji przeciwerozyjnych, zwiększających 
chłonność wodną gleby i zmniejszających spływ powierzchniowy, realizację pasów 
wiatrochronnych, tworzenie warstwicowego układu pól, stosowania orki równoległej do 
warstwie, tarasowania zboczy, stosowania specjalnych płodozmianów 
przeciwerozyjnych, zadarniania zboczy i pagórków, zakładania zad rzewień i 
zakrzewień śródpolnych, zaniechania uprawy roślin sezonowych na rzecz roślin 
trwałych, a w skrajnych przypadkach zalesienie terenu. 

Program przeciwdziałania zjawisku erozji na terenie zespołu gmin 
południowo-wschodniej części województwa opolskiego przewiduje realizację pasów 
wiatrochronnych zgodnie opracowaniem sporządzonym dla Wojewódzkiego Zarządu 
Inwestycji Rolniczych w Opolu przez Biuro Projektów Wodnych i Melioracji PRO-MEL 
„Pasy wiatrochronne dla gmin Kietrz, Głubczyce, Branice, Baborów i Pawłowiczki". Na 
terenie gminy Pawłowiczki program zapobieganiu erozji powietrzno - wodnej dotyczy tylko 
gruntów wsi Maciowakrze oraz Dobrosławice. Przewiduje się tutaj realizację pasów 
wiatrochronnych głównie wzdłuż dróg publicznych oraz dojazdowych do pól (bez względu na 
to czy teren położony jest na wierzchowinie czy w lokalnym zagłębieniu), co sugeruje 
głównie ochronę dróg przed skutkami erozji, a nie ochronę gruntów rolnych przed erozją 
powietrzno - wodną. Ze względu na położenie obu wsi w granicach Obszaru Chronionego 
Krajobrazu WRONIN - MACIOWAKRZE oraz skutków krajobrazowych realizacji 
pasów wiatrochronnych w proponowanym układzie, wymagana jest opinia 
Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Opolu, przed podjęciem realizacji 
planowanego zamierzenia. 
 
 

1.3. BUDOWA GEOLOGICZNA. 
 
Analizowany obszar pod względem morfologicznym położony jest w 

obrębie obszaru jednostki zwanej Przedgórzem Sudeckim, charakteryzującym się 
urozmaiconą morfologią, gdzie na skalach krystalicznych zalega dużej miąższości seria 
utworów trzeciorzędowych i czwartorzędowych. W budowie geologicznej biorą udział 
utwory:
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• paleozoiczne     - dolnego karbonu, 
• mezozoiczne     - triasu i kredy, 
• trzeciorzędowe - tortonu, sarmatu i lokalnie pliocenu, 
• czwartorzędowe - pleistoceńskie i holoceńskie. 

 
DOLNY KARBON wykształcony jest w facji kulmowej. Na terenie 

gminy Pawłowiczki nie został nawiercony, a w rejonie K-Koźla występuje na głębokości 
około 780m p.p.t.. Jest to seria skalna złożona z ciemnych łupków, piaskowców, szarogłazów 
i zlepieńców, które przeławicowane są warstwami piaskowców, mułów i iłów. Miąższość 
tych osadów nie jest rozpoznana. Warstwa wykazuje zaburzenia tektoniczne. 

 
Osady MEZOZOIKU reprezentowane są przez utwory triasu i kredy, 

które na terenie gminy Pawłowiczki występują lokalnie. Sugerować to może obecność 
wgłębnej Unii tektonicznej, przebiegającej przez północną część gminy, pomiędzy K-Koźle, a 
Twardawą. 

Utwory TRIASU reprezentowane są przez ret. Jeśli występują, zalegają 
na utworach dolnego karbonu na zróżnicowanej głębokości od około 550 m p.p.t.. 
Wykształciły się w postaci wapieni, dolomitów i piaskowców. 

Lokalnie, zagłębienia w utworach kulmu wypełniają także faunistycznie 
dokumentowane osady górnej KREDY. Na terenie gminy zalegają one głównie pod 
południowo - wschodnią częścią obszaru gminy. Osady te reprezentowane są przez 
przepuszczalne utwory margli i wapieni (utwory wapniste, wapnisto-ilaste i margliste). 
Wychodnie ich spotykamy na powierzchni terenu w rejonie wsi Milice, Jakubowice i 
Grudynia Wielka. W całej warstwie osadów mezozoiku występują zaburzenia tektoniczne. 

 
TRZECIORZĘD, zalegający poniżej warstw czwartorzędowych na 

zróżnicowanej powierzchni kulmu (utworów karbonu), wyrównuje różnice wysokościowe. 
Dlatego też miąższość jego utworów waha się od 30 do 250 m (do 478 m p.p.t. w rejonie K-
Koźla i 590 m p.p.t. w rejonie Twardawy). Są to osady zarówno morskiego jak i lądowego 
pochodzenia. Reprezentowane są głównie przez osady TORTONU, które zalegają na 
głębokości 130 220 m p.p.t.. Jest to seria utworów ilastych (iły margliste i ily szaro - brunatno 
- oliwkowe) z przewarstwieniami piaszczystymi i mułkowatymi (Gościęcin, Grodzisko) oraz 
wkładkami z wapieni i margli. Wody podziemne występują w obrębie utworów piaszczystych 
na głębokości około 145 - 174 m p.p.t.. Utwory SARMATU występują od głębokości około 
20 - 150 m.p.p.t . To kompleks utworów piaszczystych, pylastych i ilastych. W stropowej 
partii występują przeważnie nieprzepuszczalne iły, poniżej których na głębokości ok. 71 - 88 
m występuje kompleks warstw ziarnistych, o różnym stopniu wysortowania ziaren (zapylone 
pisaki drobnoziarniste, piaski gruboziarniste i żwiry). Poniżej 88,0 znów stwierdza się 
występowanie partii zwartych szarych iłów. Warstwa wodonośna o miąższości 15-30m. 
występuje na głębokości ok. 70-100 m w warstwie piasków i żwirów. Jest ona zasilana w 
wodę z poziomu czwartorzędowego i tortońskiego. Zasilanie to jest ograniczone, gdyż 
poziom wodonośny jest dobrze izolowany utworami ilastymi znacznej miąższości. 

 
Utwory CZWARTORZĘDU to najważniejszy kompleks skał 

odsłaniający się na powierzchni prawie całego obszaru gminy (z wyjątkiem utworów kredy, 
występujących się na linii Milice - Grudynia WLK.). Reprezentowane są przez utwory 
pleistocenu i holocenu. Są to utwory pochodzenia lodowcowego, wodno - lodowcowego i 
eolicznego, głównie z okresu zlodowacenia środkowo- polskiego. Duże rozprzestrzenienie 
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mają również utwory zaliczane do zlodowacenia bałtyckiego, reprezentowane przez pokrywy 
lessowe Wysoczyzny Głubczyckiej. 

Miąższość utworów czwartorzędowych jest znaczna i zróżnicowana. 
Rośnie wraz z wysokością terenu od północnej części gminy, gdzie wynosi około 3m (rejon 
wsi Trawniki), ku południu, gdzie utwory te zalegają do głębokości około 115 m p.p.t. (rejon 
Dobieszowa i Maciowakrzy). 

Jako najmłodsze utwory okresu dyluwialnego, w obrębie wysoczyzny 
pleistoceńskiej, występują gliny lessopodobne. Lessy należą do typowych utworów 
Płaskowyżu Głubczyckiego. Występują powszechnie na całym obszarze gminy, z wyjątkiem 
gruntów wsi Urbanowice i Trawniki. Pokrywa lessowa ma zróżnicowaną ale na ogół znaczną 
miąższość, która waha się od kilkudziesięciu centymetrów i dochodzi nawet do 15,Om. 
Obszar makroporowatych gruntów lessowych i pyłowych generalnie posiada mało korzystne 
warunki geologiczno - inżynierskie. 

Czwartorzędowe utwory plejstocenu, zalegające pod wierzchnią 
pokrywą lessową wykształcone są w postaci glin zwałowych, piasków i żwirów 
lodowcowych, pisków i mułków wodnolodowcowych. 

Gliny zwałowe występują w rejonie wsi Ligota Wielka, Ostrożnica, 
Maciowakrze oraz na linii Dobieszów - Pawłowiczki. Tworzą pokrywy o zmiennej 
miąższości (przeważnie około 1 m). Gliny są barwy jasno - brązowej, pylaste lub piaszczyste, 
a strop ich jest silnie zwietrzały i przemyty. Często przewarstwione są piaskami i żwirami. 
Tereny te charakteryzują się średnio korzystnymi warunkami geologiczno - inżynierskimi. 

Piaski, żwiry , gliny i głazy lodowcowe zalegają w północno -
wschodniej części obszaru gminy Pawłowiczki, na gruntach wsi Urbanowice i Trawniki. 
Stanowią utwory dość słabo wysortowane, o zabarwieniu szarawo - żółtawym. Często 
zawierają domieszką żwirów, układających się w postaci wkładek ławic lub soczew. 
Miąższość tych utworów jest bardzo różna i waha się od kilku do kilkudziesięciu metrów. 
Warunki geologiczno - inżynierskie są tutaj korzystne. 

Piaski i mułki wodnolodowcowe tworzą pokrywy terasy nadzalewowej 
dolin cieków wodnych. Najczęściej spotykamy je w sąsiedztwie doliny Potoku Cisek i jego 
bezimiennego dopływu (na gruntach wsi Maciowakrze, Dobrosławice, Radoszowy i Chrósty), 
Potoku OLSZA (na gruntach wsi Dobieszów, Warmuntowice, Pawłowiczki), Potoku 
Ligockiego (na gruntach wsi Ucieszków i Przedborowice) oraz Potoku Jakubowickiego (na 
gruntach wsi Grudynia WLK.). Charakteryzują się znaczną miąższością, naprzemianleglymi 
warstwami drobnoziarnistych piasków, które tworzą korzystne warunki geologiczno - 
inżynierskie. 

Czwartorzędowe utwory holoceńskie w postaci piasków i żwirów 
rzecznych, a także mułów ałuwialno-deluwialnych z domieszką części organicznych (osady 
denne dolin rzecznych) występują tylko w podłożu dolin cieków wodnych. Warunki 
geologiczno - inżynierskie należy zaliczyć do niekorzystnych, ze względu na występowanie z 
reguły l-2metrowej warstwy na ogół plastycznych mad oraz wysokiego poziomu wód 
gruntowych. Holocen to okres dalszego lessowacenia pokryw glin lessowatych i 
jednoczesnego odsłaniania glin zwałowych plejstocenu, ciągnących się wzdłuż dolin cieków 
wodnych wschodniej części gminy. 
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1.4. KOPALINY. 

 

Na   terenie   gminy   nie   ma   udokumentowanych złóż surowców 
naturalnych. Stwierdzono jednak sześć niewielkich wyrobisk eksploatacyjnych, głównie 
piasku. Niektóre z nich uruchamiane są okresowo na potrzeby miejscowej ludności, a 
użytkowanych dla budownictwa lokalnego. Znajdują się one na północny-wschód od 
zabudowy wsi Rzeczyca, na zachód od wsi Warmuntowice, na północ od Ucieszków (przy 
drodze na Borzysławice x 2), na północ od wsi Mierzęcin oraz na południowy -zachód od wsi 
Gościęcin. 

Wielkość   zasobów    w tych nieudokumentowanych złożach została 
oszacowana na: 
• w rejonie GOŚCIĘCINA   - piasek, 20.000 m3 zasobów szacunkowych, 
• w rejonie wsi Pawłowiczki - pasiek, 250.000 m3, 
• w rejonie wsi Ucieszków   - piasek i pospółka, 100.000m3 + 200.000m3. 

 
Ilość, jak i powierzchnia obszarów zdegradowanych i 

przekształconych na skutek eksploatacji surowców naturalnych, na terenie gminy 
Pawłowiczki jest niewielka. Łącznie stwierdzono występowanie około sześciu wyrobisk 
poeksploatacyjnych, których powierzchnia ogółem jest mniejsza niż 5,0 ha. 
 
 

1.5. WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE. 
 

1.5.1. Wody powierzchniowe. 
 
Gmina Pawłowiczki charakteryzuje się uboga siecią 

hydrograficzną. Teren odwadniany jest przez sieć rzek II i III rzędu. 
Prawie cały jej obszar położony jest w zasięgu zlewni rzeki 

STRADUNI (ciek II rzędu), stanowiącej bezpośredni lewobrzeżny dopływ rzeki ODRY. 
Tylko południowo - wschodnia część jej terenu należy do dorzecza Potoku OLSZÓWKA oraz 
Potoku CISEK, które są bezpośrednimi lewobrzeżnymi dopływami Odry. 

 
Największym i podstawowym ciekiem powierzchniowym, 

odwadniającym teren gminy, jest rzeka STRADUNIA, która generalnie przebiega wzdłuż, 
północno-zachodniej granicy gminy. Stan wód rzeki Straduni generalnie jest zły. W zakresie 
tlenu rozpuszczonego BZT5 i fosforanów jej wody odpowiadają II - III klasy czystości. 
Odnotowuje się znaczne bakteriologiczne, długotrwałe zanieczyszczenie wód rzeki (50% 
oznaczeń MIANA COLI -N). Tylko tlen rozpuszczony i azot amonowy spełniały kryteria I 
klasy czystości. 

Prawostronnymi dopływami Straduni są niewielkie trzy cieki wodne, 
mające swój początek na terenie gminy Pawłowiczki: Potok JAKUBOWICKI, GRUDYNKA 
i Potok LIGOCKI. 

 
Potok JAKUBOWICKI, przepływa przez tereny zabudowane wsi 

Grudynia Wlk., Jakubowice i Milice. Na przestrzeni ostatnich lat wody potoku 
charakteryzował}' się częstymi przekroczeniami dopuszczalnych norm zanieczyszczeń, 
szczególnie w zakresie fosforanów (III klasa czystości) oraz Miana Coli. W pozostałym 
zakresie zanieczyszczenia miały charakter okresowy (BZT5), bądź incydentalny (tlen 
rozpuszczony). 
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Potok GRUDYNKA, mająca swój początek w Grudyni Malej, 
przepływa   przez   grunty wsi Milice, Gościęcin, Kózki, Naczęsławice i Trawniki. W 
awnikach wyniki badań wykazują znaczny wzrost zanieczyszczeń w stosunku do lat 
poprzednich. Generalnie jej wody utrzymują się w zakresie norm charakterystycznych dla I 
klasy czystości. Przekroczenia warunków klasy III stwierdzono w ograniczonej ilości 
oznaczeń Miana Coli (45%), BZT5 (27%) oraz tlenu rozpuszczonego (9%). Najwyższe 
spotykane stężenia azotu amonowego i fosforanów mieściły się w przedziale wartości 
dopuszczalnych dla wód klasy I, bądź II (fosforany). 

 
Potok LIGOCKI swój początek ma na gruntach wsi Ucieszków i 

płynie przez Borzysławice, Karchów i Ligotę Wielką w kierunku wsi Łężyce (gmina Reńska 
Wieś). Wody potoku wykazują objawy długotrwałego nadmiernego zanieczyszczenia w 
dolnym jego biegu. Sygnalizuje to zwłaszcza wysoki odsetek przekroczenia oznaczeń Miana 
Coli (83%), fosforanów (67%), BZT5 (27%) oraz tlenu rozpuszczonego (9%). Najwyższe 
stężenia azotu amonowego i fosforanów mieściły się w przedziale wartości dopuszczalnych 
dla wód I, bądź II klasy czystości. 

 
Lewostronnym dopływem potoku Ligockiego jest Potok 

GOŚCIĘCINA (MALAWA), przepływająca przez wieś Gościęcin - Urbanowice. Oba te 
cieki stanowią dopływy rzeki Straduni. Wszystkie rezultaty oznaczeń BZT5, azotu 
amonowego, fosforanów i Mana Coli przekraczały warunki dopuszczalne dla wód III klasy 
czystości, a objawy krytycznego odtlenienia wód Potoku Gościęcina dokumentuje połowa 
wyników badań tlenu rozpuszczonego. Przeprowadzane na przestrzeni ostatnich lat badania 
pozwalają jednoznacznie stwierdzić, że poziom stężenia azotu amonowego i fosforanów 
wzrósł w sposób istotny 

 
Potok OLSZA (OLSZÓWKA) bierze swój początek na gruntach wsi 

Dobieszów i przepływa na wschód od Pawłowiczek i zachód od terenów zabudowanych wsi 
Ostrożnicy. gdzie ujście ma bezimienny ciek biorący swój początek na jej gruntach. Jej 
dopływem jest także bezimienny ciek, przepływający wzdłuż zachodniej granicy gminy 
Pawłowiczki (przez grunty wsi Ligota Mała, Ostrożnica, Polowa). Ujściem potoku Olsza jest 
kanał Sukowicki położony na gruntach gminy Reńska Wieś i Cisek, stanowiący lewobrzeżny 
dopływ Odry. Wody Potoku Olszówka nie podlegają badaniom . Monitoring stanu wód 
prowadzony jest na kanale Sukowickim, stanowiącym ujście dla potoku. Stan jego wód 
wykazuje długotrwałe skażenie bakteriologiczne (73% oznaczeń Miana Coli -N) i wysoką 
zawartość fosforanów (Ss -III klasa), oraz oznaczenia BZT5 i azotu amonowego spełniające II 
klasę czystości. 

Dorzecze Potoku CISEK obejmuje południowo - wschodnią część 
terenu gminy tj. grunty wsi Radoszowy, Maciowakrze i Dobrosławice. Na gruntach wsi 
Radoszowy ma swój początek jego lewobrzeżny dopływ Wrońska Woda. Ponadto wzdłuż 
granicy sołectwa Radoszowy i Maciowakrze przepływa bezimienny ciek, będący 
prawobrzeżnym dopływem Potoku Cisek. Wody tych cieków wodnych nie są badane. 

 
Na terenie gminy Pawłowiczki zagrożenia powodziowe występują 

lokalnie w dolinie Potoku Cisek. Podtopienia wystąpiły też w czasie powodzi w 1997r. 
miejscami w dolinie potoku Grudynka. Na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo 
powodzi obowiązuje całkowity zakaz wykonywania obiektów budowlanych, sadzenia drzew i 
krzewów oraz zmiany ukształtowania terenu.   

Brak jest na terenie gminy znaczących powierzchniowych zbiorników 
wodnych naturalnych i sztucznych. Największe znajdują się we wsi Grodzisko, Jakubowice i 
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Ostrożnica, a są to lokalne zbiorniki małej retencji, stawy hodowlane czy też zbiorniki 
poeksploatacyjne. Zbiorniki we wsi Grodzisko, położone w dolinie rzeki Straduni, pełnią 
lokalną rolę rekreacyjno  - wypoczynkową. Podobny charakter ma  sztuczny  zbiornik wodny 
położony na gruntach wsi Ostrożnica (na granicy z gminą Polska Cerekiew w sąsiedztwie wsi 
Połowa). Pełni on jednak głównie funkcje ekologiczną. Pozostałe trzy znajdują się w zwartej 
zabudowie wsi Ostrożnica, Radoszowy i Dobrosławice, pełniąc raczej funkcje przeciw 
pożarową. 

Na terenie gminy nie planuje się budowy zbiorników retencyjnych, 
dla potrzeb rolnictwa (nawodnienia rolnicze, hodowla ryb, ochrona przeciwpowodziowa 
i przeciwpożarowa), a także dla potrzeb energetyki i turystyki. Najbliższy projektowany 
jest na terenie gminy Głubczyce w rejonie wsi Biernatów -Królowe - Lisięcice. 

 

1.5.2. Wody gruntowe. 
 
Poziom wód gruntowych wykazuje zależność od budowy geologicznej 

oraz rzeźby terenu. W gminie Pawłowiczki najpłytsze wody gruntowe występują w dolinach 
cieków wodnych, są to wody aluwialne, które zalegają na głębokości 0,5 - 2,Om p.p.t.. W ich 
sąsiedztwie oraz na stokach dolin, poziom wód gruntowych podlega znacznym wahaniom, w 
zależności od stanu wody w cieku, i wynosi generalnie od 1,0 do 4,0 (5,0) m p.p.t. Wysoki 
poziom wód gruntowych (i towarzyszące im przeważnie niekorzystne warunki inżyniersko - 
geologiczne) wykluczają zabudowę tych terenów lub w istotny sposób ograniczają 
możliwości inwestycyjne. 

 
Na obszarze północno - wschodniej części gminy (wieś Trawniki. 

Urbanowice, częściowo Gościęcin), położonej s\ obrębie Kotliny Raciborskiej, zwierciadło 
wód gruntowych występuje na głębokości od 5 do l0m p.p.pt. Na pozostałej części terenu 
gminy, na Płaskowyżu Głubczyckim , wody gruntowe zalegają głęboko, przeciętnie 5 - 20 m. 
p.p.t. , a sporadycznie nawet poniżej 20,Om. 

 

1.5.3. Hydrogeologia - wody podziemne. 
 
Na terenie gminy Pawłowiczki występuje czwartorzędowe piętro 

wodonośne, a występowanie trzeciorzędowego piętra wodonośnego dokumentowane jest 
w północno - wschodniej części obszaru gminy. Tak więc południowo - zachodnia część 
obszaru gminy położona jest w strefie deficytowych zasobów wód podziemnych. 
Warstwę użytkową dla obszaru gminy stanowią głównie warstwy wodonośne czwartorzędu, 
ujmowane dla potrzeb zaopatrzenia w wodę mieszkańców i gospodarki.. 

 
W utworach czwartorzędu warstwa wodonośna występuje 

powszechnie pod terenem całej gminy. Często (lokalnie) w tych utworach spotykane są 
dwie warstwy wodonośne (pomijając poziom wód gruntowych). Pierwsza z nich występuje 
do głębokości 30 m p.p.t i osiąga wydajność 10-50m3/h. Generalnie jest ona dobrze 
chroniona przed przenikaniem zanieczyszczeń z powierzchni ziemi utworami 
nieprzepuszczalnymi (iłami), ale lokalnie warstwa izolacyjna nie ma odpowiedniej miąższości 
lub też nie występuje. Druga warstwa wodonośna zalega przeważnie na głębokości 50 - 80 m 
p.p.t., a wydajność jej jest mała i waha się od 5 - 30 m3/h. Ten poziom wodonośny jest 
dobrze chroniony, przed przenikaniem zanieczyszczeń utworami nieprzepuszczalnymi (iłami) 
o odpowiedniej miąższości. Nie wyklucza to jednak istnienia zagrożeń dla obu poziomów 
wodonośnych w utworach czwartorzędowych. Generalnie bowiem zanieczyszczony jest 
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poziom wód gruntowych, który lokalnie pozostaje w kontakcie hydraulicznym z 
pierwszym poziomem wód podziemnych w utworach czwartorzędu. Badania wykonane w 
ostatnich latach wskazują na wzrost poziomu zanieczyszczeń w tej warstwie wodonośnej, w 
tym także zanieczyszczeń bakteriologicznych, pozostającej także w kontakcie 
hydrologicznym z wodami powierzchniowymi, szczególnie rzeki Straduni. 

Wody podziemne ujęte z utworów czwartorzędowych charakteryzują 
się podwyższoną twardością oraz generalnie wykazują nadmierne użelazienie, a często też 
ponadnormatywne ilości związków manganu. Z tego powodu wymagają uzdatniania. Jakość 
wód czwartorzędowych nie jest najlepsza. Najbardziej zanieczyszczone, w wyniku 
niekontrolowanych zrzutów ścieków do gruntu lub wód powierzchniowych oraz nadmiernego 
nawożenia, są wody poziomu gruntowego. Zanieczyszczenia pochodzą także z powietrza 
atmosferycznego (głównie tlenkami azotu i siarki, które z opadem deszczu zmieniły 
całkowicie chemizm wód obszaru). Coraz częściej w ujęciach wody z tego poziomu 
obserwuje się okresowy wzrost zanieczyszczeń bakteriologicznych, które jeszcze nie 
przekraczają dopuszczalnych norm. 

Dotychczasowe badania nad poziomami wodonośnymi czwartorzędu 
pozwalają stwierdzić, że oba poziomy pozostają lokalnie w kontakcie hydraulicznym 
między sobą oraz z warstwą wodonośną w utworach trzeciorzędu (sarmatu). 
Udokumentowane strefy kontaktów, umożliwiające przenikanie zanieczyszczeń, występują w 
rejonie wsi Naczęsławice - Mierzęcin - Gościęcin, Milice - Grudynia Wielka oraz 
Dobrosławice - Maciowakrze. 

 
Znaczna część obszaru gminy Pawłowiczki leży w południowo - 

zachodniej części tzw. basenu sarmackiego, stanowiącego zbiornik wód podziemnych o 
ośrodku porowym, obejmujący swym zasięgiem połączone hydraulicznie struktury 
wodonośne trzeciorzędowe sarmatu i tzw. głębokiego czwartorzędu. Zbiornik ten 
zaliczany jest do głównych zbiorników wód podziemnych w Polsce (GZWP 332), a więc 
do zbiorników spełniających warunki: 
• wydajność potencjalna otworu studziennego > 70m3/h, 
• wydajność ujęcia > 10.000m3/h, 
• przewodność > 10m2/h, 
• klasa wód I. 

 
Zbiornik ten rozciąga się na rozległym obszarze od Białej na zachodzie, 

przez Kędzierzyn-Koźle, do terenów leżących przed Gliwicami na wschodzie. Stanowi 
podstawowe źródło zasilania w wodę terenów zurbanizowanych rejonu Kędzierzyna - 
Koźla, a przede wszystkim zakładów przemysłowych Kędzierzyna - Koźla, Blachowni i 
Zdzieszowic. Zbiornik GZWP 332 to rozległa niecka, której dno stanowią łupki i szarogłazy 
karbonu, zalegające na głębokości około 550 m p.p.t.. Lokalnie przykryte są one cienką 
warstwą wapieni i dolomitów triasu (zalegającą na głębokościach 508 - 550 m p.p.t.), warstwą 
wapieni i margłi kredy (zalegającą do około 390 m p.p.t.) oraz cienką warstwą iłów 
marglistych i piasków drobnych tortonu. Całą nieckę wypełniają utwory trzeciorzędowe 
miocenu górnego - sarmatu, o miąższości 150 - 200m w środkowej części basenu. 

Udokumentowana, południowa granica zasięgu tzw. basenu 
sarmackiego przechodzi przez gminę Pawłowiczki na linii: na wschód od wsi Trawniki, 
przez Kolonię Gościęcin, na południe wsi Gościęcin, przez Borzyslawice, Ucieszków, 
pomiędzy wsią Radoszowy i Chrósty do kolonii Wronina (gmina Polska Cerekiew). Teren 
gminy Pawłowiczki położony na północ i wschód od w/w granicy znajduje się w jego 
zasięgu, a więc istnieje potencjalna możliwość zaspokojenia pełnych potrzeb 
perspektywicznych tej części obszaru gminy wodą wysokiej jakości. 
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W celu ochrony obszaru zasobowego wód podziemnych tego 
zbiornika na terenie gminy ustalono Obszar Wysokiej Ochrony (OWO) Głównych 
Zbiorników Wód Podziemnych. Obejmuje on północną i środkową część gminy oraz 
niewielki fragment południowego jej obszaru. Ochronie nie podlega jedynie pas terenu 
ciągnący się od wsi Jakubowice, przez Grudynię Wielką Ucieszków i Radoszowy na północy 
oraz Dobrosławice i Maciowakrze na południu . 

Wykonywane badania jakości wód poziomu trzeciorzędowego, do 
tej pory nie wykazywały wyraźnych zmian chemicznych (brak trendów zmian 
poszczególnych parametrów). Można przyjąć, że jakość wód jest stała, a występujące 
wahania w wielkościach parametrów są wahaniami naturalnymi. Generalnie są to wody o 
bardzo dobrym składzie fizyko - chemicznym. Główne ogniska zanieczyszczeń obszaru 
zasobowego tego zbiornika występują w rejonie K- Koźla i Zdzieszowic. 

Zasoby wód podziemnych tego poziomu znacznie przekraczają 
perspektywiczne zapotrzebowanie całego rejonu. Utrzymanie dobrej jakości wód tego 
poziomu wodonośnego gwarantuje dobra izolacja warstwami nieprzepuszczalnymi o znacznej 
miąższości. Zagrożenie dla czystości wód zbiornika stwarzają lokalne kontakty 
hydrauliczne z wyżej położonymi warstwami wodonośnymi czwartorzędu. 

 
Pod północno-zachodnią częścią obszaru gminy Pawłowiczki (rejon wsi 

Grodziasko - Naczęsławice) zalega niewielki zbiornik wód trzeciorzędowych o potencjalnej 
wydajności studni powyżej 70m3/h. Głębokość zalegania warstwy wodonośnej waha się od 
30 100 m p.p.t.. Wody tego zbiornika wykazują podwyższoną zawartość żelaza oraz manganu 
i wymagają uzdatniania. Dla tego niewielkiego zbiornika, zaliczanego do Głównych 
Zbiorników Wód Podziemnych, wyznaczono OBSZAR NAJWYŻSZEJ OCHRONY 
GZWP obejmujący fragment sołectwa Naczęsławice i Grodzisko. 

 
Na obszarze ONO należy nakazać likwidację lub ograniczenie 

oddziaływania na wody podziemne i powierzchniowe już istniejących ognisk 
zanieczyszczenia, wprowadzić ograniczenia dotyczące użytkowania gruntów, w tym 
szczególnie stosowania nawozów mineralnych i środków ochrony roślin, wprowadzania 
nowych melioracji oraz poboru wody do celów niekomunalnych. 

Na obszarze OWO można zakazać lub ograniczyć budowę obiektów 
przemysłowych stwarzających zagrożenia dla środowiska, budowy składowisk i wylewisk 
odpadów komunalnych i przemysłowych oraz oczyszczalni ścieków, lokalizacji i eksploatacji 
ferm hodowlanych, stosujących technologie szczególnie uciążliwe dla środowiska, oraz innej 
działalności gospodarczej, mogącej spowodować trwałe zanieczyszczenie gruntów i wód 
powierzchniowych i podziemnych. 

 
Pożądane kierunki działań , zapewniające ochronę jakości i zasobów 

wód podziemnych piętra czwarto- i trzeciorzędowego, obejmują: 
• realizacje centralnych systemów odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych, 
• poprawę jakości wód powierzchniowych do I klasy czystości poprzez odtworzenie 

obudowy biologicznej cieków wodnych, 
• racjonalizację nawożenia naturalnego i sztucznego terenów użytkowanych rolniczo, 
• ochronę wód powierzchniowych i podziemnych poprzez 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. 
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1.6. GLEBY. 
 
Gleby analizowanego terenu są wykazują małe zróżnicowanie pod 

względem typologicznym. Wynika to przede wszystkim z budowy geomorfologicznej 
terenu oraz spowodowane jest warunkami hydrologicznymi. 

Zależność gleb od utworów geologicznych widoczny jest w podziale 
terenu, pokrywającym się z podziałem geomorfologicznym. Gleby gminy Pawłowiczki 
wykształciły się z utworów pochodzenia czwartorzędowego eolicznego (wytworzone z 
lessów oraz z utworów lessowych i pyłowych różnej genezy), wodnolodowcowego 
(wytworzone z glin i pyłów), aluwialnego (wytworzone z piasków) oraz organicznego. 
 
Gleby gminy Pawłowiczki reprezentowane są przez następujące typy: 

• GLEBY BRUNATNE (właściwe i kwaśne), wytworzone zostały z lessów i utworów 
lessowatych, dominują na terenie gminy zajmując około 64% użytków rolnych. 
Rozciągają się niemal na całej powierzchni gminy, z wyłączeniem dolin cieków 
wodnych oraz północno-wschodniej części terenu. Są to tzw. gleby całkowite, 
wykazujące skład mechaniczny pyłowo - ilasty i gliniasto - pylasty. Charakteryzują się 
bardzo dobrymi właściwościami fizycznymi oraz wysoką zdolnością magazynowania 
wody. Reprezentują I i II klasę bonitacyjną a zakwalifikowano je do 1-go pszennego 
bardzo dobrego kompleksu przydatności rolniczej. Dominują na gruntach wsi Grudynia 
Wielka, Grudynia Mała. Jakubowice i Kózki, gdzie występują na ponad 95% 
powierzchni użytków rolnych. 

• CZARNOZIEMY - najczęściej zdegradowane, występują na 22% powierzchni 
użytków rolnych gminy. W7 porównaniu z glebami brunatnymi charakteryzują się 
miąższym poziomem orno - próchnicznym i wyższą zawartością próchnicy. Z reguły 
spotyka się je na wierzchołkach pagórków Płaskowyżu Głubczyckiego. Reprezentują II 
i III klasę bonitacyjną, a zakwalifikowane są do 1-go pszennego bardzo dobrego 
kompleksu przydatności rolniczej. Dominują na gruntach wsi Gościęcin, Karchów, 
Borzysławice, Ucieszków oraz Ostrożnica. 

• BIELICOWE - występują tylko na 12 % powierzchni użytków rolnych gminy. 
Wytworzone przeważnie z glin, występują sporadycznie i w dużym rozproszeniu 
głównie w północno - wschodniej części gminy (wieś Urbanowice, Ligota Wielka, a 
także Gościęcin). Reprezentują IV klasę bonitacyjną. 

• MADY RZECZNE - zajmujące tylko 1,5% użytków rolnych gminy występują tylko 
we współczesnej dolinie rzeki Straduni. Wytworzone z osadów aluwialnych o składzie 
mechanicznym pyłów ilastych, iłów pylastych i glin ciężkich pylastych. Charakteryzują 
się warstwową budową i znaczną zawartością substancji organicznej. Reprezentują 
głównie IV klasę bonitacyjną i zaliczane są do użytków zielonych. 

 
Na terenie gminy Pawłowiczki występują także na gruntach wsi KÓZKI 

oraz GR( )DZISKO i NACZĘSLAWICE gleby pochodzenia organicznego. Są to gleby 
torfowe, murszowo - torfowe oraz mułowo - torfowe i torfowo - mułowe. Zajmują one 
tylko 0.8 % powierzchni użytków rolnych gminy. Prawnej ochronie podlegają obecnie 
tylko gleby torfowe i murszowo - torfowe, występujące na gruntach wsi Kózki. 
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1.7. KLIMAT. 
 
Klimat obszaru kształtuje się pod wpływem położenia geograficznego, 

rozmieszczenia wód, charakteru rzeźby terenu, rodzaju gleb oraz charakteru szaty roślinnej. 
Wg E. Romera obszar gminy Pawłowiczki należy do typu klimatu "podgórskich Nizin i 
Kotlin" do krainy Górno - Śląskiej (Gliwickiej). Z kolei według regionalizacji klimatycznej 
Adama Schmucka gmina Pawłowiczki leży w nadodrzańskim regionie pluwiotermicznym . 

 
Region, w obrębie którego znajduje się gmina Pawłowiczki, w zakresie 

stosunków termicznych należy do jednych z cieplejszych w Polsce. Wg danych pochodzących 
ze stacji w Zakrzowie średnia temperatura roku wynosi 8,0"C w południowej części terenu 
oraz 8,4"C w części północnej. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec ze średnią temperaturą 
18"C, a najchłodniejszym styczeń -1,8"C. Ujemną średnią temperaturę notuje się tylko w 
miesiącu styczniu i lutym. Porównując wartości temperatury charakterystyczne dla jesieni i 
wiosny ocenia się, że porą cieplejszą jest jesień ze średnią temperaturą +9"C. Przedwiośnie 
jest wczesne, bo zaczyna się już 20 lutego i trwa krótko (30-40 dni). Po nim przychodzi 
wiosna około 25 marca, która trwa około 70 dni. Lato, jako termiczna pora roku, jest długie i 
ciepłe. Rozpoczyna się 1 - 5 czerwca, a kończy około 5 września. Zima z kolei jest krótka i 
trwa od ok. 20 grudnia do 20 lutego. 

Okres wegetacyjny rozpoczyna się pod koniec marca, a kończy w 
pierwszej dekadzie listopada. Trwa więc przez 220 dni, a jego średnia temperatura wynosi t 
14"C. 

Dość opadów rośnie wraz z wysokością terenu, dlatego średnia suma 
opadów atmosferycznych waha się od 650 mm na północy gminy, do 700 na jej południu. 
Największe opady notuje się w miesiącach letnich czerwcu, lipcu i sierpniu, w których to 
często zdarzają się gwałtowne ulewy i burze. Najmniej opadów przypada na luty. Z kolei 
największą wilgotność powietrza odnotowuje się w miesiącach późno jesiennych i zimowych 
(listopad i grudzień), które są powodem występowania gęstych mgieł (30 - 40 dni w roku). Na 
okres wegetacyjny przypada od 62 - 65 % opadów rocznych. 

 
Na terenie gmin Pawłowiczki przeważają w ciągu roku wiatry 

południowe, południowo-zachodnie i północno-zachodnie. Najrzadziej występują wiatry z 
kierunku wschodniego, południowo-wschodniego i północno-wschodniego. Przeważają 
wiatry słabe o prędkościach od 0-2m/s i 2-5m/s. Ich wartość energetyczna jest bardzo mała. 
Bardzo często występują cisze atmosferyczne, które odnotowuje się w około 15% dni w roku. 
Najmniej wietrznym miesiącem jest sierpień. Dla dolin rzecznych typowe są wiatry 
inwersyjne, które znacząco wpływają na pogorszenie warunków klimatu lokalnego. 
Niekorzystny wpływ na inne czynniki klimatyczne dna dolin rzecznych mają także 
występujące tutaj płytkie poziomy wód gruntowych i lokalne podmokłości. wpływające 
znacznie na obniżenie średnich temperatur oraz większa wilgotność powierza. 
Charakterystyczna dla tych terenów stagnacja chłodnego i wilgotnego powietrza, wydłużona 
częstotliwość występowania przymrozków przygruntowych, mgieł i zamgleń radiacyjnych, 
stwarza niekorzystne warunki klimatyczne dla zabudowy mieszkaniowej 
 
 

2. WARUNKI BIOTYCZNE - CHARAKTERY STYKA PRZYRODY OŻYWIONEJ. 
 
Obszar gminy Pawłowiczki jest zaliczany według podziału na 

jednostki fizyczno-geograficzne  J.  Kondrackiego  i  W.   Walczaka  do prowincji  Niż
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Środkowoeuropejski, podprowincji Niziny Środkowopolskie, makroregionu Niziny Śląskiej. 
Obszar gminy jest zlokalizowany praktycznie w całości na Płaskowyżu Głubczyckiego, stąd 
pagórkowaty charakter rzeźby terenu.. 
 
 

2.1. SZATA ROŚLINNA 
 
Obszar gminy Pawłowiczki według podziału, geobotanicznego jest 

zaliczany do państwa holoarktyki, obszaru euro-syberyjskiego, działu bałtyckiego, podziału 
pasa kotlin podgórskich, okręgu Niziny Śląskiej, podokręgu Płaskowyżu Głubczyckiego. 

Potencjalną roślinność naturalną (według Władysława, Anieli i Jana 
Marka Matuszkiewiczów) gminy Pawłowiczki w dolinach rzeki Straduni i jej dopływów 
tworzą łęgi olszowe i jesionowo-olszowe (Ficario - Ulmetum Alnetum). Potencjalną 
roślinność naturalną centralnej części obszaru gminy tworzą grądy środkowoeuropejskie 
(Galio-Carpinetum) odmiany śląsko-wielkopolska, formy podgórskiej, serii żyznej. W 
południowej części gminy zlokalizowane są grądy środkowoeuropejskie (Galio-Carpinetum) 
odmiany śląsko-wielkopolskiej, forma niżowej, serii ubogiej. 

Historia badań flory gminy Pawłowiczki wiąże się ściśle z pracami 
nad szatą roślinną Śląska i sięga połowy XIX w. (Wimmer 1844, Fiek 1881, Schube 1903, 
1910, 1911, 1928. 1930). Odkryto wówczas na terenie gminy wiele interesujących 
gatunków roślin, obecnie chronionych i rzadkich, wśród których godne odnotowania są: 
orlik pospolity Aquilegia vulgaris, parzydło leśne Aruncus syhestris, wilżyna ciernista Ononis 

spinosa, pierwiosnek wyniosły Prímula elatior, pierwiosnek lekarski Prímula veris, 

pomocnik baldaszkowy Chimaphila umbellata, goryczka wąskolitna Gentiana 

pneumonanthe, goiyczuszka orzęsiona Gentianella ciliata, barwinek pospolity Vinca minor, 

zerwa kulista Phyteuma orbiculare, kosatka kielichowa Tojieldia calyculata, ciemiężyca 
zielona Veratrum lobelianum, szafirek miękkolistny Muscari comosum, kosaciec syberyjski 
Iris sibirica. storczyk cuchnący Orchis coriophora, kukułka bzowa Dactylorhiza sambucina, 

ozorka zielona Coeloglossum viride, podkolan zielonawy Platanthera chlorantha, kruszczyk 
błotny Epipaciis palustris, buławnik mieczolistny Cephalanthera longifolia, kręczynka 
jesienna Spiranthes spżralis, tajęża jednostronna Goodyera repem, wyblin jednolistny 
Malaxis monophyllos, podejźrzon księżycowy Botychium lunaria, czerniec gron ko wy 
Actaea spicata, kokorycz wątła Corydalis intermedia, róża francuska Rosa gallica, zaraza 
przytuliowa Orobanche caryophyllacea, zaraza wielka Orobanche elatior, miodownik 
melisowaty Melittis melissophyllum, oman szorstki ínula hirta, krwawnik kichawiec Achillea 

ptarmica, rdestnica stępiona Potamogetón obtusifolius, pajęcznica gałęzista Anthericum 

ramosum, turzyca cienista Carex umbrosa i inne. 
Najcenniejsze florystycznie miejsca w ówczesnych czasach 

znajdowały się w okolicach wsi: Radoszowy, Ligota Wielka, Grudynia Wielka, 
Maciowakrze, Milice, Pawłowiczki, Borzysławice, Karchów, Warmuntowice, Chrósty. 

 
Po U wojnie światowej większość stanowisk uznano za historyczne, 

gdyż nie zostały potwierdzone w terenie. Na uwagę zasługują w tym okresie badania 
florystyczne prowadzone na obszarze gminy przez Mądalskiego (1963). Szotkowskiego 
(1967, 1968. 1971, 1972, 1974-1975) i Serwatkę (1969). Potwierdzono wówczas kilka 
historycznych stanowisk oraz odkryto nowe m.in. widłaka goździstego Lycopodmm clavatum, 

bluszcza pospolitego Hederá helix, zimowita jesiennego Colchicum autumnale, lilię 
złotogłów Lilium martagón oraz śnieżyczkę przebiśnieg Galanthus mvalis. 
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Obecnie gmina Pawłowiczki w porównaniu z innymi obszarami 
województwa opolskiego nie wyróżnia się szczególnymi walorami florystycznymi. Jest to 
związane przede wszystkim z rozwojem rolnictwa na tym obszarze. Działalność rolnicza 
przyczyniła się bowiem w dużym stopniu do zmian naturalnych biocenoz w sztuczne 
agrocenozy, mające najczęściej charakter monokultur, a także do zmian stosunków wodnych 
poprzez niewłaściwe melioracje. Rozwój rolnictwa w gminie przyczynił się również do 
zaburzeń naturalnych procesów glebotwórczych, powodując m.in. zmęczenie gleby i 
przyspieszenie jej erozji. 
 
 

2.1.1. ROŚLINY CHRONIONE. 
 
Obecnie na badanym terenie nie zarejestrowano występowania 

gatunków roślin rzadkich i prawnie chronionych. 
 
 

2.1.2. OBSZARY CENNE FLORY STYCZNIE. 
 
Na terenie gminy Pawłowiczki nie stwierdzono występowania 

obszarów florystycznie cennych w skali regionu, na których występowałyby gatunki 
rzadkie i chronione. Najcenniejszymi biocenozami gminy Pawłowiczki mającymi znaczenie 
lokalne są mimo bardzo drastycznych przekształceń i zubożenia, lasy szczególnie w 
ekotonowej strefie okrajków. Takie niewielkie kompleksy jak Las Wroniński, Las 
Radoszowski, fragmenty leśne w okolicach Grudyni Małej i Wielkiej, Jakubowic oraz 
wiele zadrzewień położonych wzdłuż dolin cieków lub na stokach wyniesień, stanowią 
doskonałe urozmaicenie i uzupełnienie rolniczego krajobrazu. Szczególnie należy chronić 
największy i najbogatszy przyrodniczo kompleks leśny na północ od wsi Urbanowice (dość 
dobrze wy kształcone, wielogatunkowe runo). 

Mimo znacznego osuszenia poprzez przeprowadzenie głębokich 
melioracji istotne znaczenie we florystycznym podsystemie przyrodniczym gminy mają 
również niewielkie fragmenty łąk położonych wzdłuż cieków wodnych w okolicach wsi 
Milice, Jakubowice, Grodzisko i Naczęsławice. 

Do najcenniejszych florystycznie ekosystemów gminy należy także 
zaliczyć stawy położone między Jakubowicami a Nowosadami, stanowiące jedyną na terenie 
gminy ostoję gatunków wodnych, szuwarowych, a w latach nieużytkowania stawów również 
namuliskowych i błotnych. 

Bardzo istotne dla układu przyrodniczego gminy będzie dążenie 
do odtworzenia lub utworzenia systemu zadrzewień przydrożnych i śródpolnych, 
pełniących funkcje łączników ekosystemów oraz urozmaicających stan nisz ekologicznych 
badanego terenu. 
 
 

2.2. WALORY FAUNISTYCZNE GMINY. 
 
Stan rozpoznania walorów faunistycznych terenu gminy 

Pawłowiczki jest jak dotychczas niewielki. Można jednak założyć, iż. ze względu na 
bardzo silne antropogeniczne przekształcenie terenów gminy charakteryzują się one w 
skali regionu niewielkimi walorami faunistycznymi. Analiza uwarunkowań przyrodniczych 
występowania gatunków rzadkich i zagrożonych, zwłaszcza w grupie kręgowców, wskazuje, 
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iż ta najlepiej poznana część fauny regionu opolskiego jest na analizowanym terenie bardzo 
słabo reprezentowana. 

Dominującą grupą gatunków zwierząt dziko żyjących na obszarze 
gminy Pawłowiczki są gatunki związane z siedzibami ludzkimi i silnie przekształconymi 
wielkoprzestrzennymi obszarami rolnymi. Charakteryzują się one zazwyczaj dużą tolerancją 
ekologiczną i niewielkimi wymaganiami w stosunku do naturalnych uwarunkowań niszy 
ekologicznej. 

Do terenów większych skupisk gatunków nie związanych z 
antropogenicznymi siedliskami - lokalnych ostoi fauny należą: 
• największy w gminie wielkoprzestrzenny ekosystem leśny położony w jej północnej 

części na wschód od Trawnik, 
• rozczłonkowany ekosystem leśny położony w południowej części gminy na wschód od 

wsi Radoszowy (rejon doliny Wrońskiej Wody), 
• dolina Potoku Jakubowickiego, w południowo-zac hod niej części gminy na południe 

od Milic, 
• dolina Straduni w północno - zachodniej części gminy, w okolicach Naczęsławic. 

 
Większość pozostałości naturalnych ekosystemów stanowiących 

lokalne ostoje fauny na terenie gminy Pawłowiczki to kompleksy leśne i zadrzewieniowe. 
Typowymi dla nich gatunkami są: 
• Płazy - żaba wodna Rana esculenta, żaba trawna Rana temprana, ropucha szara Bufo bufo 

i zielona Bufo viridis, rzekotka drzewna Hyla arborea, grzebiuszka ziemna Pelobates 

fuscus, traszka zwyczajna Trituras vulgaris, 
• Gady - jaszczurka zwinka Lacerta agi lis, jaszczurka żyworodna Lacerta vivipara, padał 

cc Anguis fragilis, zaskroniec Matrix natrix i żmija zygzakowata Vipera berus. 
• Ptaki - myszołów Buteo buteo. jastrząb Accipiter gentilis, pustułka Falco tinnunculus. kruk 

Corváis corax, gawron Corvus frugilegus, kukułka Coculus canorus, dzięcioł duży 
Dendrocopos major, dzięcioł czarny Driocopus martius, świergotek drzewny Anthus 
trivialis, kos Turdus menila, drozd Turdus torquatus, kwiczoł Turdus pilaris, kląskawka 
Saxicola torquata, sikory Parus sp.. pełzacz leśny Certhia familiaris, wilga Oriolus oriolus, 
sroka Pica pica, zięba Fringilla coelebs i inne, 

• Ssaki - sarna Capreolus capreolus. dzik Sus scrofa, lis Vulpes vulpes, kuna Martes foina, 
łasica Mustela nivalis, tchórz Mustella putorius. zając Lepus capeusis, jeż. Erinaceus 
europaeus, kret Talpa europaea. 

 
Funkcjonowanie niewielkich kompleksów leśnych jako ostoi fauny 

jest zakłócane przez ich silną penetrację przez miejscową ludność. 
 
Obszar gminy nie stanowi pod względem walorów faunistycznych 

ostoi o randze ponad lokalnej, niemniej konieczne jest większe zbadanie występowania 
dzikich zwierząt, zwłaszcza w lasach w okolicach Radoszowy i Jakubowic. Do grup 
zwierząt, które mogą być rzadkie w skali regionu należą zwłaszcza niektóre gatunki ptaków i 
zwierzęta bezkręgowe związane z ciepłolubnymi murawami. Należy do nich również ginący 
na Opolszczyźnie ssak suseł moręgowany Citellus citellus, który może jeszcze 
występować na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Rejon Wronin 
Maciowakrze". 

 
Konsekwencją silnego przekształcenia środowiska przyrodniczego 

jest również niewielka liczebność zwierzyny łownej. Gmina Pawłowiczki pod tym 
względem należy do grupy gmin najmniej zasobnych na Opolszczyźnie. Gatunek łowny 
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wymagający większych powierzchni leśnych - jeleń szlachetny Cenms elaphus występuje 
tu bardzo nielicznie jako tzw. „przechodni" jedynie w dwóch większych kompleksach 
leśnych tj. w północnej części gminy w okolicach Trawników i w południowej części w 
okolicach Radoszowów. Dzik Sus scrofa również wskazywany jest jako gatunek 
przechodni, natomiast sarna Capreolus capreolus występuje głównie w subpopulacji 
polnej. 

Poniżej przedstawiono liczbę i zagęszczenie populacji ważniejszych 
zwierząt łownych w gminie. 
 
TABELA 1. 
Liczebność zwierzyny łownej w gminie Pawłowiczki z ostatnich lat (źr. dane PZŁ, 
opracowanie własne).  

Nr % powierzchni Jeleń Sarna Dzik Lis Zając Bażant 
obwodu obwodu na      

Kuropatwa 
 

 terenie gminy szt szt szt szt szt szt szt 
128 60 5 41 9 5 120 66 48 
131 25 - 16 2 2 175 50 45 
132 90 - 95 3 9 720 180 180 
134 65 3 114 6 3 bd bd Bd 
136 10 - 42 3 1 100 60 20 
138 50 - 58 5 7 75 15 32 

RAZEM - 8 366 28 27 1190 353 343 
Na 1 km2 obszaru gminy 0,1 2,4 0,2 0,2 7,7 2,3 2,2 
bd - brak danych 
 
 

2.3. EKOSYSTEMY LEŚNE GMINY. 
 
Ze względu na urodzajne gleby wytworzone z lessów tereny leżące 

na zachód od Odry, na Płaskowyżu Głubczyckim, zostały wylesione już w neolicie (5200-
3700 lat p.n.e.)Do naszych czasów dotrwały tu jedynie niewielkie kompleksy leśne, od 
kilkunastu arów do około 150 ha. 

Obszar gminy Pawłowiczki według podziału na krainy i dzielnice 
przyrodniczo-leśne L. Mroczkiewicza jest zaliczany do V krainy Śląska i dzielnicy 
Przedgórza Sudeckiego. Na obszarze gminy Pawłowiczki występują niewielkie kompleksy 
leśne, m.in. na północ od wsi Urbanowice (las wilgotny), na wschód od wsi Radoszowy 
(las świeży), na zachód od Grudyni Wielkiej (las świeży), na zachód od Grudyni Małej (las 
świeży) i na zachód od wsi Jakubowice (las świeży). Te niewielkie kompleksy leśne 
najczęściej porastają zbocza dolin potoków. Lasy gminy zaliczane są do strefy 0 zagrożeń 
przemysłowych tzn. zagrożenia nie występują, igliwie jest normalnej długości, przyrosty 
wierzchołków wyraźny, żywotność drzew dobra. 

 
Administracyjnie niewielkie kompleksy leśne gminy Pawłowiczki 

należą do trzech nadleśnictw: 
• w północno-wschodniej części gminy - nadleśnictwo Kędzierzyn, 
• w południowo-wschodniej części gminy do nadleśnictwa Rudy Raciborskie 

(leśnictwo Radoszowy), 
• południowo-zachodnia część natomiast do nadleśnictwa Prudnik. 
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Niewielkie dwa kompleksy leśne północno-wschodniej części gminy 
należą do nadleśnictwa Kędzierzyn. I tak leżący na północ od Urbanowie kompleks leśny 
obejmuje swym zasięgiem oddziały nr 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293 i 294. Pod 
względem siedliskowym oddziały nr 288, 289, 292, 293, 294 są zaliczane do lasu mieszanego 
wilgotnego i porastają go w 50-60% brzoza, oraz na niektórych wydzieleniach olsza (50%) 
oraz sosna (60%). Oddziały nr 287, 290 i 291 pod względem siedliskowym zaliczane są do 
lasu świeżego a porastają je w 50-70% sosna, z niewielkimi wydzieleniami brzozy i świerka. 

Mały kompleks leśny na poludniowy-wschód od Urbanowie tworzą 
dwa przedzielone gruntami ornymi oddziały nr 308 i 309. Pod względem siedliskowym 
odziały te są zaliczane do lasu świeżego, przy czym oddział nr 308 jest na wydzieleniu b 
porośnięty w 80% dębem w wieku 130 lat, a na wydzieleniu a w 40% grabem w wieku 70 lat. 
Oddział 309 w 70% porastają lipy w wieku ok. 80 lat. 

Na południu gminy występują 2 kompleksy lasów leżące w 
obszarze chronionego krajobrazu „Wronin Maciowakrze". Pod względem siedliskowym 
stanowią je lasy świeże, zaś dominującymi gatunkami drzewostanów są: dąb, brzoza i świerk 

Na zachodzie w okolicach Jakubowic występuje niewielki 
kompleks leśny położony wśród sadów na silnie urzeźbionym podłożu. Pod względem 
siedliskowym jest to las świeży, natomiast dominującymi gatunkami są dąb i świerk. 
 
 

2.4. EKOSYSTEMY NIELEŚNE GMINY. 
 
Nieleśne ekosystemy gminy Pawłowiczki, posiadające lokalną 

wartość przyrodniczą, reprezentowane są przez nieliczne i niewielkie obszarowo ekosystemy 
łąkowe, wodne i zadrzewieniowe. 
 

2.4.1. Ekosystemy łąkowe. 
 
Użytki łąkowe i pastwiskowe w gminie Pawłowiczki stanowią 4,1 % w 

strukturze użytkowania gruntów. Jest to niemal dwukrotnie mniej niż średnia w regionie. 
Niewielki udział ekosystemów łąkowych na terenie gminy jest zbieżny z ich niewielką 
wartością przyrodniczą, a zwłaszcza florystyczną. 

 
Na całym analizowanym obszarze większość łąk zachowana została w 

dolinach niewielkich cieków rozcinających łatwo podlegające erozji wodnej lessowe pagórki. 
W dnach dolin pozostały' niewielkie fragmenty łąkowych zbiorowisk wilgotnych klasy 
Molimetaha. Podlegają one silnej fragmentacji. Na terenach wyżej położonych, na skrzydłach 
dolin, dominują zbiorowiska łąk żyznych klasy Arrhenatheretalia, natomiast na niewielkich 
częściach stromych skarp dolin i na nielicznych miedzach występują najmniej poznane 
fiorystyeznie i faunistycznie murawy ciepłolubne klasy Festuco - Brometea. Te ostatnie ze 
względu na niewielką produkcyjność biomasy, niewielkie walory żywieniowe traw i często 
utrudniony dostęp dla maszyn rolniczych należą do łąk najekstensywniej użytkowanych. W 
niewielkiej części zbiorowiska te nie są użytkowane w ogóle i podlegają sukcesji 
ekologicznej w kierunku zbiorowisk zadrzewieniowych. Część dzisiejszych zbiorowisk 
zadrzewieniowych, porastających trudno dostępne dla uprawy skarpy dolin, jest końcowym 
stadium takiej sukcesji. 

Ekosystemy łąkowe gminy Pawłowiczki są w zdecydowanej 
większości silnie użytkowane kośnie i pastwiskowo. Są również silnie nawożone, zwłaszcza 
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płynnymi nawozami organicznymi. Czynniki te wraz z drobno powierzchniowym 
charakterem poszczególnych ekosystemów powodują ich niewielką wartość 
przyrodniczą. Intensywny system użytkowania i nawożenia powoduje bowiem uproszczenie 
składu gatunkowego i występowanie licznych gatunków synantropijnych (zwłaszcza 
azotolubnych) nietypowych dla naturalnych zbiorowisk. Do ekosystemów łąkowych o 
relatywnie największych walorach przyrodniczych należą łąki w dolinie Straduni w okolicach 
Naczęsławic i Grodziska. Swoje walory przyrodnicze zawdzięczają one przede wszystkim 
wielko powierzchniowemu charakterowi i dolinnemu położeniu. 
 
 

2.4.2. Ekosystemy wodne. 
 
Gmina Pawłowiczki należy do jednych z najmniej zasobnych w 

wartościowe przyrodniczo ekosystemy wodne w skali województwa opolskiego. Praktycznie 
nie występują na terenie gminy zbiorniki wodne. Nieliczne i niewielkie cieki, Stradunia, 
Potok Jakubowicki, Ligocki i Olsza, są silnie uregulowane i pozbawione naturalnego 
charakteru przyrodniczego. Charakteryzują się również wysoką niestabilnością ekologiczną 
wynikającą z nagłych przyborów wody, uwarunkowanych wylesionymi zlewniami i 
urozmaiconą rzeźbą. 
 
 

2.5. EKOLOGICZNY SYSTEM PRZESTRZENNY GMINY. 
 
Ekologiczny system przestrzenny gminy Pawłowiczki 

charakteryzuje się niewielkim połączeniem funkcjonalnym i strukturalnym budujących 
go elementów. Silne przekształcenie naturalnej struktury funkcjonalno-przestrzennej 
ekosystemów wodnych, leśnych i łąkowych, a zwłaszcza ich fragmentacja powoduje brak 
ciągłości funkcjonowania środowiska przyrodniczego w trzech wymiarach podstawowych dla 
niego procesów ekologicznych: obiegu materii, przepływu energii i przepływu informacji. 
Stan systemu, którego zadaniem jest podtrzymanie ciągłość procesów biocenotycznych i 
środowiskotwórczych w gminie wskazuje, iż przekroczył on granicę samoodnowienia i 
samopodtrzymania. Nie gwarantuje on w obecnej postaci trwałego zachowania lokalnej 
bioróżnorodności. 

 
Fundamentalne znaczenie w systemie lokalnym gminy Pawłowiczki, 

a także w połączeniach funkcjonalnych z ekologicznymi systemami przestrzennymi 
terenów ościennych mają doliny rzek. 
 
 

2.5.1. POWIĄZANIA ZEWNĘTRZNE GMINY. 
 
Gmina Pawłowiczki leży poza terenami stanowiącymi podstawowy 

zrąb elementów ekologicznego systemu przestrzennego regionu i kraju. Nie zidentyfikowano 
na jej obszarze walorów przyrodniczych, które mogłyby stanowić obszar węzłowy lub 
korytarz ekologiczny o znaczeniu krajowym. 

 
Podstawowe powiązania zewnętrzne gminy z ekologicznymi systemami 

przestrzennymi terenów ościennych wyznaczają poza jednym przypadkiem doliny rzek. 
Wśród nich największe znaczenie posiadają: 



 58

• Stradunia - jest ona korytarzem ekologicznym łączącym Obszar Chronionego 
Krajobrazu „Las Głubczycki" z korytarzem ekologicznym o randze 
międzynarodowej Doliny Odry. Dolina Straduni - podobnie jak i doliny pozostałych 
rzek - penetruje wylesiony i silnie użytkowany rolniczo teren Płaskowyżu Głubczyckiego 
koncentrując resztki wartościowych przyrodniczo ekosystemów leśnych, 
zadrzewieniowych, wodnych i łąkowych. 

• Potok Olsza (Olszówka) - zapewnia lokalne połączenie z ekologicznym systemem 
przestrzennym gminy Reńska Wieś, 

• Wrońska Woda i Potok Cisek - jest podstawowym elementem ekologicznego systemu 
przestrzennego gminy Polska Cerekiew, zapewnia połączenie Obszaru Chronionego 
Krajobrazu „Wronin - Maciowakrze" z korytarzem ekologicznym o znaczeniu 
międzynarodowym Doliny Odry. 

 
Wśród wymienionych cieków jedynie Stradunia ma predyspozycje 

by stać się w przyszłości (po przeprowadzeniu procesów renaturyzacji) elementem 
istotnym w skali regionalnej. Pozostałe połączenia mają znaczenie lokalne. 

Jedyny nie rzeczny kierunek połączenia ekologicznego systemu 
przestrzennego gminy Pawłowiczki z systemami obszarów ościennych wyznacza granicznie 
położony w północnej części gminy największy na jej terenie kompleks leśny. Stanowi on 
lokalny węzeł ekologiczny w granicach gmin Reńska Wieś, Głogówek i Pawłowiczki. 
 
 

2.5.2. LOKALNY SYSTEM EKOLOGICZNY GMINY. 
 
Lokalny system ekologiczny gminy Pawłowiczki budują przede 

wszystkim doliny rzek. które są również w tym zakresie połączeniami zewnętrznymi gminy. 
Należą do nich: Stradunia, Olsza i Potoku Cisek. W dolinach grupują się pozostałości 
naturalnych ekosystemów łąkowych, leśnych i zadrzewieniowych oraz wodnych. 
Grupowanie się tych ekosystemów w dolinach wymienionych rzek wynika z panujących 
w nich najtrudniejszych warunków fizjograficznych do prowadzenia produkcji rolnej 
(wysokie deniwelacje i spadki terenu, silna erozja wodna, zagrożenie nagłymi wezbraniami 
wód). 

Istotnymi elementami ograniczającymi prawidłowe funkcjonowanie 
systemu przyrodniczego gminy Pawłowiczki jest przerywanie występujących wzdłuż 
dolin rzecznych pasów zadrzewień, zakrzaczeń i przyorywanie łąk. Ważnym 
utrudnieniem w funkcjonowaniu dolin jako korytarzy ekologicznych jest również 
lokowanie w nich jednostek osiedleńczych. Na obszarach zurbanizowanych występują 
główne tereny nieciągłości korytarzy ekologicznych. 

Uzupełnieniem typowo dolinnego ekologicznego systemu przestrzennego 
gminy Pawłowiczki są niewielkie ekosystemy leśne zlokalizowane w położeniu poza 
dolinnym: 
• kompleks leśny położony przy granicy gminy na wschód od wsi Trawniki. 
• 2 kompleksy leśne położone przy granicy gminy pomiędzy Karchowem i Lężycami (gm. 

Reńska Wieś), 
• rozczłonkowane kompleksy leśne położone przy granicy gminy na wschód od 

Radoszowy. 
 
Przyjęcie uwarunkowanej Konstytucją RP i Ustawą o 

zagospodarowaniu przestrzennym z 7 lipca 1994r. strategii rozwoju zrównoważonego dla 
terenów Polski, w tym i gminy Pawłowiczki, wymaga harmonijnego współwystępowania 
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różnych funkcji przestrzeni w tym gospodarczych i ekologicznych. Jednymi z najsilniej na 
terenie gminy ograniczonych i zdegradowanych funkcji są: biocenotyczno-ochronna i 
środwiskotwórcza. Realizacja wyżej wymienionych funkcji wymaga restytucji i 
renaturalizacji silnie zdegenerowanego ekologicznego systemu przestrzennego gminy. 
Niezbędnymi działaniami zachowującymi i wzmacniającymi w gminie jej ekologiczny 
system przestrzenny są: 
• zwiększenie udziału lasów i zadrzewień, łąk i wód powierzchniowych w strukturze 

użytkowania gruntów, 
• zwiększenie  udziału  ekosystemów  wielkoprzestrzennych   w  stosunku  do   drobno 

przestrzennych funkcjonujących zazwyczaj jak zbiorowiska przejściowe - ekotonowe, 
• zachowanie ciągłości przestrzennej w ramach określonych typów ekosystemów łąkowych, 

wodnych i leśnych, 
• zachowanie  równowagi w  organizacji  w  dolinach  rzek  funkcji  osiedleńczej  i 

biocenotyczno-ochronnej. 
 
Przy bardzo wysokiej wartości rolniczej przestrzeni produkcyjnej 

gminy Pawłowiczki jedynymi terenami, które mają praktyczne znaczenie we wzmacnianiu i 
konstruowaniu ekologicznego systemu przestrzennego grupującego obszary przyrodniczo 
cenne i zachowującego bioróżnorodność środowiska przyrodniczego są doliny rzek, które ze 
względu na ograniczenia natury fizjograficznej najmniej nadają się do upraw rolnych. 
Nadrzędną zasadą zagospodarowania dolin powinno stać się zachowanie łączności 
przestrzennej naturalnych ekosystemów wzdłuż biegu rzek. 

Koniecznym elementem rozwoju najlepiej na terenie gminy 
uwarunkowanej warunkami środowiskowymi funkcji rolnej (bardzo dobre gleby) jest 
opracowanie i wykonanie programu ograniczenia erozji wodnej i wietrznej. Realizacja tego 
programu (m.in. wykonanie pasów zadrzewień i zakrzaczeń przeciw erozyjnych) jest oprócz 
zahamowania degradacji gleb największą szansą dla zachowania ekologicznego systemu 
przestrzennego gminy i tym samym zachowania jej bioróżnorodności i ciągłości procesów 
biocenotycznych. 
 
 

2.6. TERENY I OBIEKTY PRAWNIE CHRONIONE I PROPONOWANE DO 
OCHRONY. 

 

2.6.1. Tereny i obiekty prawnie chronione. 
 

                                     Na wschód od drogi Dobrosławice - Szczyty znajdują się najsilniej 
urzeźbione tereny, częściowo zalesione (1700 ha) objęte obszarem chronionego krajobrazu 
wchodzącego w skład kompleksu WRONIN - MACIOWAKRZE. Obszar ten podlega 
ochronie na zasadach określonych w rozporządzeniu Nr 0151/P/16/2006 Wojewody 
Opolskiego z dnia 8 maja 2006r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dziennik 
Urzędowy woj. opolskiego z 2006r., Nr 33, poz. 1133). 

Obszar chronionego krajobrazu -Wronin Maciowakrze obejmuje tereny 
położone w południowo-wschodniej części gminy. Obszar ten charakteryzuje się typowym 
dla południowej Opolszczyzny pagórkowatym ukształtowaniem terenu. Wysokości względne 
dochodzą tu do 40 m. Liczne wąwozy, jary i parowy wraz z piatami resztek lasów. Omawiany 
teren leży w górnej części zlewni Wrońskiej Wody lewobrzeżnego dopływaj Potoku Cisek 
(Odry). Charakterystyczne są tu rozlegle, suche wierzchowiny lessowe oraz silnie wilgotne 
dna dolinne z licznymi mokradłami oraz oczkami wodnymi. W bardzo gęstej sieci dolinek 
denudacyjnych spływ wód jest okresowy w porach obfitych opadów i tajania śniegów. 
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Na terenie obszaru chronionego krajobrazu „Wronin – Maciowakrze” 
stwierdzono liczne występowanie płazów, w tym grzebiuszki ziemnej (Pełobates fuscus). 
Przypuszcza się, że w rejonie tym mogły ocaleć resztkowe, pojedyncze kolonie susła 
moręgowanego (Citellus citellus). Liczna jest także fauna ptaków śpiewających z rzadką 
kłąskawką (Saxícola torquata) na czele. 

 
Ponadto do obiektów objętych ochroną prawną, na terenie gminy 

Pawłowiczki, należy siedem dębów szypułkowych , rosnących w Jakubowicach na skraju 
lasu oddział nr 20; wiek około 200 lat, obwody pni 360-500 cm, wysokość 27-31 m. (nr rej. 
3). 

Prawnej ochronie konserwatorskiej, jako zabytki architektury, 
podlegają także cenne przyrodniczo parki podworskie w: Borzysławicach (1,52 ha), 
Chróstach (1,31 ha), Grudyni Małej (1,5 ha), Jakubowicach (2 ha), Milkach (1 ha), 
Pawłowiczkach (4,24 ha), Trawnikach (1,73 ha). 

 
Na terenie gminy Pawłowiczki nie opracowano dotychczas projektów 

ochrony jej najciekawszych przyrodniczo ekosystemów i obiektów. W związku z tym 
Wojewódzki Konserwator Przyrody nie planuje objęcia ochroną konserwatorką nowych 
obszarów czy pojedynczych obiektów gminy. 
 

2.6.2. Projektowane (autorskie) formy ochrony prawnej . 
 
Badania inwentaryzacyjne przeprowadzone dla potrzeb studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego pozwoliły na zidentyfikowanie 
obszarów o największych walorach przyrodniczych i zaproponowanie ich do objęcia ochroną 
w postaci sankcjonowanych w prawie miejscowym indywidualnych form ochrony przyrody. 

Ze względu na bardzo silną degradację naturalnych ekosystemów 
występującą na terenie gminy Pawłowiczki proponuje się objąć ochroną ważniejsze 
pozostałości tych ekosystemów: 
 
• Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „LEŚNE WĄWOZY" - proponuje się objąć 

ochroną pozostałości naturalnych i pomaturalnych ekosystemów leśnych na silnie 
urzeźbionym lessowym terenie na wschód od Radoszowy. Proponowany do ochrony 
obszar obejmuje zróżnicowane gatunkowo drzewostany, w przeważającej części liściaste 
położone na jednym z najsilniej urzeźbionych obszarów Płaskowyżu Głubczyckiego. 
Wielogatunkowe drzewostany charakteryzują się stosunkowo dobrze zachowaną pionowa 
strukturą przestrzenną biocenozy', co sprawia, iż proponowany do ochrony teren posiada 
relatywnie (w skali gminy) bardzo wysoki potencjał siedliskowy dla występowania 
zróżnicowanych pod względem wymagań siedliskowych i pokarmowych gatunków flory i 
fauny. Obszar leśny charakteryzuje się zatem bardzo wysoką potencjalną 
bioróżnorodnością. Spośród czynników abiotycznych na uwagę zasługuje bardzo 
interesująca rzeźba terenu wyrażająca się dużymi deniwelacjami (dochodzącymi do 60 
m), spadkami i licznymi ciekawymi formami geomorfologicznymi w postaci lessowy cli 
wąwozów. Proponowany do ochrony obszar jest najwartościowszą przyrodniczo 
częścią Obszaru Chronionego Krajobrazu „Wronin - Maciowakrze". Obszar może 
być objęty ochroną przez Radę Gminy lub Wojewodę Opolskiego, z ramienia którego 
działa Wojewódzki Konserwator Przyrody. Ochrona powinna polegać na zachowaniu 
dotychczasowej struktury użytkowania. 
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• Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „DOLINA POTOKU JAKUBOWICKIEGO" -
Proponuje się objąć ochroną silnie urzeźbiony, leśny fragment doliny Potoku 
Jakubowickiego położonej na południe od zabudowy wsi Milice. Ekosystemy leśne i 
zadrzewieniowe tego terenu są jednymi z niewielu pozostałości w gminie. Stanowią je 
zróżnicowane drzewostany liściaste posiadające prawidłowo wykształconą strukturę 
pionową biocenozy. Obszary charakteryzują się dużą różnorodnością florystyczną i 
faunistyczną związaną z dolinnym położeniem. W dnach dolin dominują gatunki związane 
z siedliskami wilgotnymi lub okresowo wilgotnymi, na wyżej położonych skarpach 
gatunki siedlisk żyznych, natomiast powyżej nich optimum występowania (zwłaszcza na 
południowych nasłonecznionych skłonach) mają gatunki ciepłolubne. Szeroki gradient 
warunków ekologicznych sprzyja dużej potencjalnej bioróżnorodności. Proponowany do 
ochrony teren jest jednym z najsilniej urzeźbionych na Płaskowyżu Głubczyckim. 
Deniwelacje terenu dochodzą tu na niewielkiej przestrzeni do 40 m. Pod względem 
geomorfologicznym stanowi go silnie wyerodowana w lessowym podłożu dolina rozcięta 
dodatkowo przez głębokie wąwozy dopływów. Jest to jedna z najciekawszych pod 
względem fizjonomicznym części gminy Pawłowiczki. Obszar leśny chroni gleby przed 
silną erozją wodną i wietrzną. Stanowi również osłonę dla sadów. Jego ochrona w formie 
zespołu przyrodniczo-krajobrazowego ma zatem znaczenie nie tylko przyrodnicze. Obszar 
może być objęty ochroną przez Radę Gminy lub Wojewodę Opolskiego, z ramienia 
którego działa Wojewódzki Konserwator Przyrody. Ochrona powinna polegać na 
zachowaniu dotychczasowej struktury użytkowania. 

• Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „DOLINA OLSZY" - proponuje się objąć 
ochroną fragment doliny Potoku Olszy (Olszówki) położony na południe od Warmutowic 
i na wschód od Pawłowiczek. Uzasadnienie objęcia ochroną jest podobne do uzasadnienia 
poprzedniego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego. 

• Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „POTOK LIGOCKI" - proponuje się objąć 
ochroną zadrzewiony fragment doliny Potoku w jej początkowym biegu położony na 
wschód od drogi Borzysławice - Karchów. Uzasadnienie objęcia ochroną jest podobne do 
uzasadnienia poprzedniego zespołu przyrodniczo - krajobrazowego. 

• Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „KÓZKI" - proponuje się objąć ochroną 
zadrzewiony początkowy fragment Potoku Grudynka, biorącego swój początek na 
południe od Kózek. Teren jest silnie wyerodowana w lessie doliną. Uzasadnienie objęcia 
ochroną jest podobne do uzasadnienia poprzedniego zespołu przyrodniczo-
krajobrazowego. 

 
 

2.7. OBSZARY O DUŻEJ BIORÓŻNORODNOŚCI. 
 
Obszar gminy Pawłowiczki charakteryzuje się silnie zdegradowaną 

strukturą funkcjonalno przestrzenną naturalnych ekosystemów. Degradacja powoduje 
zmniejszenie bioróżnorodności. Tym większe jest znaczenie nielicznych, izolowanych od 
siebie i niewielkich pozostałości naturalnych ekosystemów. Stanowią one lokalne 
przyrodnicze wyspy w silnie przekształconym rolniczo krajobrazie. 

Do obszarów wyróżniających się lokalnie pod względem 
bioróżnorodności na terenie gminy zalicza się: 
• przygraniczny, łąkowo-zadrzewieniowy obszar dolin Straduni w okolicach Grodziska i 

Naczęsławic, 
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• przygraniczny, największy w gminie zwarty obszar leśny położony na wschód od wsi 
Trawniki, 

 
• 2 przygraniczne kompleksy leśne położone na południowy wschód od Urbanowie, silnie 

urzeźbiony i zadrzewiony fragment doliny Potoku Ligockiego, położony na wschód od 
drogi Borzysławice - Karchów, 

 
• silnie urzeźbiony i zadrzewiony, początkowy fragment doliny Potoku Grudynka dopływu 

Straduni, położony na południe od Kózek, 
 
• silnie urzeźbiony i zadrzewiony, początkowy fragment doliny Potoku Jakubowickiego, 

położony wśród sadów na południe od wsi Milice, 
 
• silnie urzeźbiony i zadrzewiony, początkowy fragment doliny Olszy (Olszówki), położony 

na południe od Warmutowic i wschód od Pawłowiczek, 
 
• obszar Lasu Radoszowskiego, Wrońskiego i kompleksu leśnego położonego na północ od 

tych dwóch kompleksów. 
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1. SYTUACJA DEMOGRAFICZNA. 
 
Studium demograficzne rozwoju gminy Pawłowiczki stanowi ważną 

podstawę budowy koncepcji zagospodarowania przestrzennego. Procesy demograficzne 
wiążą się ściśle z wieloma dziedzinami życia gminy. Wpływają na sytuację w zakresie 
szkolnictwa, rynku pracy, warunków mieszkaniowych, a także warunkują rozmiary i kierunki 
rozwoju instytucji demograficznych (żłobki, przedszkola, szkoły,  opieka społeczna itp.). 

 
Gmina Pawłowiczki zaliczana jest do obszarów słabo 

zurbanizowanych, intensywnego rozwoju rolnictwa. Pozostaje pod wpływem rynku pracy 
Kędzierzyna - Koźla. Obejmuje 23 sołectwa o powierzchni 154 km2 i zaludnieniu w 1998  
roku 9095 mieszkańców. Wiodącą funkcją gminy jest rolnictwo. 

 
Współczesna sytuacja demograficzna gminy oraz prognoza 

demograficzna do 2010 roku stawia przed koncepcjami zagospodarowania przestrzennego 
szereg złożonych zagadnień, które należy rozpatrywać z punktu widzenia szans i zagrożeń 
rozwoju. Do podstawowych zagadnień, które należy rozpatrywać przy formułowaniu 
koncepcji rozwoju gminy Pawłowiczki, należy ruch naturalny (urodzenia, zgony i liczba 
małżeństw), procesy migracyjne i źródła utrzymania ludności. 
 
 
 

1.1. ZMIANY LICZBY LUDNOŚCI. 
 
Na koniec grudnia 1998 roku gmina Pawłowiczki liczyła 9095 

mieszkańców, przy czym na 100 mężczyzn przypadało 101 kobiet. 
 
TABELA 1. 
Zmiany liczby ludności gminy Pawłowiczki w latach 1970 - 98.  
liczba ludności gminy Pawłowiczki - stan 31.12. 

rok gmina rok gmina 
1970 11632 1989 9447 
1978 10387 1990 9076 
1981 9642 1991 9398 
1982 9646 1992 9372 
1983 9671 1993 9300 
1984 9701 1994 9264 
1985 9751 1995 9205 
1986 9757 1996 9145 
1987 9749 1997 9132 
1988 9501 1998 9095 

Źródło: Roczniki statystyczne WUS - opracowanie własne J.O. 
 
 
Analiza rozwoju demograficznego gminy Pawłowiczki w latach 1970 

- 98, wskazuje na następujące etapy zmian liczby ludności: 
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TABELA 2. 
Przyrosty i spadki liczby ludności gminy Pawłowiczki w latach 1970 - 98.  

lata                  ogółem 
 osób % 

1970-1978 - 1245 89,3 
1979-1981 -745 92,8 
1982-1985 + 105 101,1 
1986-1990 - 681 93,0 
1991-1995 -193 97,9 
1996-1998 - 50 99,5 
R. 1970-98 -2537 78,2 

Opracowanie własne J.O. 
 
W latach 1970 - 78 notuje się duży spadek zaludnienia (o 1.245 osób), a 

w okresie 1978-81 liczba ludności zmniejszyła się o następne 745 osób. Tak duże spadki 
zaludnienia w tym okresie związane były głównie z masowymi wyjazdami całych rodzin do 
RFN na pobyt stały. 

Te niekorzystne procesy demograficzne zostały powstrzymane dopiero 
w 1982 roku. W latach 1982 - 85 po raz pierwszy notuje się niewielki wzrost liczby ludności 
gminy o 105 osób. Od tego czasu liczba ludności gminy systematycznie zmniejszała się, by 
osiągnąć w 1998 roku poziom 78,2% stanu liczby ludności z 1970 roku. 

 
Rozmieszczenie ludności w gminie jest nierównomierne. Aż dziewięć 

wsi ma poniżej 200 mieszkańców, a trzy liczą powyżej 800 mieszkańców. Wsie w przedziale 
do: 
• 200 mieszkańców to Borzysławice, Chrósty, Dobieszów, Grodzisko, Grudynia Mała. 

Jakubowice, Ligota Wielka, Mierzęcin i Przedborowice, 
• od 201 - 400 mieszkańców liczą Dobrosławice, Karchów, Kózki, Milice, Radoszowy i 

Trawniki, 
• od 401 do 600 mieszkańców posiada Maciowakrze, Naczęsławice i Ucieszków, 
• od 601 do 800 mieszkańców ma Grudynia Wielka i Urbanowice, 
• powyżej 800 mieszkańców - Gościęcin, Ostrożnica i Pawłowiczki. 

 
W latach 1989 - 98 liczba ludności w poszczególnych wsiach gminy 

zmieniała się następująco (patrz tab. 3). 
 
Wśród 23 wsi gminy tylko pięć wykazywało wzrost liczby ludności w 

latach 1989-98 (Grudynia Wlk, Naczęsławice, Ostrożnica, Pawłowiczki i Urbanowice), a 
dwie stabilizację liczby mieszkańców (Dobrosławice i Karchów). We wszystkich pozostałych 
liczba mieszkańców spadła w mniejszym lub większym stopniu. Największy spadek (powyżej 
10%) odnotowano we wsi Dobieszów, Grodzisko, Grudynia Mała, Ligota Wielka. Mierzęcin, 
Ucieszków i Radoszowy. 
 

1.2. STRUKTURA WIEKU I PŁCI LUDNOŚCI. 
 
Społeczność gminy Pawłowiczki charakteryzuje się wysokim 

odsetkiem ludności w wieku produkcyjnym, kształtującym się obecnie   na poziomie 60,2% 
(w województwie opolskim 60,6%). Jednocześnie odsetek ludności w wieku 
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przedprodukcyjnym był niższy (25,8%), niż średni dla województwa (26,6%), a w wieku 
poprodukcyjnym wyższy (14,0%), niż dla województwa opolskiego (12,8%). Obserwuje się 
więc postępujący proces starzenia się ludności gminy. 

Na przestrzeni łat 1970 - 96 obserwuje się stały spadek udziału 
ludności w grupie przedprodukcyjnej, który w 1970 roku wynosił 34,5% (w 1978 - 29,9% 
1987r. - 29,3%). Z kolei wielkość grupy poprodukcyjnej zmniejszała się do roku 1987 (z 
16,7% do 11,9%), by przez następne lata wykazywać tendencje do wzrostu. W tym samym 
okresie liczebność grupy produkcyjnej zwiększa się systematycznie z 49% w 1970 roku (do 
54% w 1978r., 58,8% w 1987r.) do 60,2 % w roku 1996. Konsekwencją tych procesów jest 
zwiększenie się popytu na miejsca pracy oraz większa potrzeba opieki nad ludźmi starymi. 
 
TABELA 4. 
Struktura wieku ludności gminy Pawłowiczki - stan 31.12.1996r.  

ogółem 
ludność 

grupa 
wieku 
0-17 

grupa 
wieku 
0 - 2  

grupa 
wieku 
3 - 6  

grupa 
wieku 
7-14 

grupa 
wieku 
15-17 

grupa 
wieku 

18-59/64 

grupa 
wieku 
60/65> 

9145 2359 284 435 1214 426 5503 1283 

100% 25,8 3,1 4,7 13,3 4,7 60,2 14 

Źródło: Podstawowe dane statystyczne według miasta i gminy za 1996r. UW w Opolu. 
 
Obecne zmiany w strukturze wieku wskazują na postępujący proces 

starzenia się ludności. Przewidywane zmiany będę generalnie wyrażać się dalszym 
obniżeniem liczebności grupy przedprodukcyjnej, względnie stabilnym udziałem grupy 
produkcyjnej oraz wzrostem grupy poprodukcyjnej. 
 
TABELA 5. 
Zmiany w strukturze wieku ludności gminy Pawłowiczki w 1978, 1987, 1994 i 1996 roku. 
 

lata 1978 r. 1987 r. 1994 r. 1996 r. 
Grupy wieku osób % osób % osób % osób % 

Ogółem 10367 100 9576 100 9264 100 9145 100 
Przedprodukcyjny     0-17 3100 29,9 2806 29,3 2521 27,2 2359 25.8 

0 - 2  485 4,7 536 5,6 318 3,4 248 3,1 
3 - 6  580 5,6 670 7.0 506 5.5 435 4,7 

7 -  14 1610 15,5 1178 12,3 1267 13.7 1214 13,3 
15 -17 425 4,1 422 4,4 430 4,6 426 4,7 

Produkcyjny     18 - 59/64 5600 54,0 5631 58,8 5541 59.8 5503 60,2 
Poprodukcyjny 60/65 i w. 1667 16.1 1139 11,9 1202 13.0 1283 14,0 
Źródło: Roczniki statystyczne WUS w Opolu. 

 
                         Od 1970 roku spadla dysproporcja pomiędzy liczbą kobiet i mężczyzn, 

zamieszkujących gminę Pawłowiczki. Wówczas to na 100 mężczyzn przypadało aż 109 
kobiet. Ich liczba spadła do 106 w roku 1978, 102 w roku 1988, 100 w 1993 roku, a obecnie 
wzrosła i wynosi 101 kobiet/100 mężczyzn. Obserwuje się jednak znaczne deformacje w 
strukturze płci w grupie wiekowej 25 - 29 lat, w której na 100 mężczyzn przypada 
zaledwie 88 kobiet (defeminizacja ), oraz w grupie wiekowej 60 lat i więcej , w której na 
100 mężczyzn przypada 209 kobiet Zjawisko to zakłóca proces reprodukcji ludności 
oraz racjonalizację zatrudnienia w rolnictwie . 
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1.3. CHARAKTERYSTYKA PROCESÓW DEMOGRAFICZNYCH 
ORAZ PROGNOZA DEMOGRAFICZNA. 

 
W latach 1993 - 97 przyrost rzeczywisty liczby ludności był ujemny i 

wyniósł (-) 314 osób. Oznacza to, że cały przyrost naturalny wyemigrował z. terenu gminy. 
 

TABELA 6. 
Ruch naturalny i wędrówkowy ludności gminy Pawłowiczki w latach 1993-97.  

w tym migracje ludności 
lata 

przyrost 

rzeczywisty 

przyrost 

naturalny urodzenia zgony napływ odpływ saldo 

1993 -72 +9 +107 -98 + 7 3  -154 -81 
1994 -48 +22 +109 -87 +112 -182 -70 
1995 -121 -16 +87 -103 +58 -163 -105 
1996 -25 +33 +106 -73 +121 -179 -58 
1997 -48 +18 + 89 -71 +89 -155 -66 

ogółem -314 66 +498 -432 +453 -833 -380 
 
Źródło: Roczniki statystyczne WUS - opracowanie J.O. 

 
 
Na przestrzeni lat dziewięćdziesiątych liczba urodzeń w gminie 

utrzymuje się na poziomie 87 - 110 osób i nie obserwuje się jej spadku. Średniorocznie 
rodziło się w gminie 101 osób. Z kolei zgony utrzymują się na poziomie 70-100 osób 
(średniorocznie ok. 87 osób). Przyrost naturalny jest dodatni i utrzymuje się na stałym 
poziomie. Średniorocznie wynosi 13 osób i zapewnia prostą reprodukcję ludności. 
Wskaźnik przyrostu naturalnego dla gminy Pawłowiczki wynosi od 2,1 - 4,0, co stawia ją. 
wśród gmin województwa opolskiego, na dobrej pozycji. Ilość zawieranych małżeństw w 
latach dziewięćdziesiątych   utrzymuje  się na poziomie średniorocznym 43,5. 

 
Zasadniczy wpływ na utrzymujący się spadek liczby ludności gminy 

Pawłowiczki ma poziom emigracji ludności. Proces reprodukcji ludności jest zakłócany od lat 
siedemdziesiątych poprzez wyjazdy ludności za granicę, w formie migracji stałych, głównie 
grupy przedprodukcyjnej i produkcyjnej. Analizując procesy migracji zagranicznej na 
przestrzeni lat, można zauważyć falowanie tego zjawiska. Największe migracje miały miejsce 
w latach 1976-1981 , w latach 1981 - 85 znacznie zmalały, w latach 1986 - 1990 znów 
wzrosły, po czym osłabły, a od 1993 roku rozpoczęła się nowa fala migracji.  Procesy te 
wiążą się z sytuacją polityczną i ekonomiczną kraju. 

 
                           W latach 1988 - 96 wyjechało za granicę ogółem 450 

mieszkańców gminy Pawłowiczki, co lokuje ją na wysokim miejscu wśród gmin 
wiejskich województwa opolskiego. Zjawisko to jest jednak charakterystyczne dla gmin 
rolniczych, gdzie przybiera zawsze nadmierny charakter. Szczególnie silny był tu odpływ 
młodzieży, co ma i będzie miało w przyszłości wpływ na deformację struktury wieku 
ludności gminy, szczególnie w wieku rozrodczym. Saldo migracji w latach  1993 - 96 było 
ujemne i na 
1000 mieszkańców gminy wynosiło w 1993 r. (-)8,59 osób, w 1994 r. (-)7,47 osób, w 1995 r. 
(-)11,27 osób, w 1996 r. (-)6,29 i w 1997 r (-)7,19. Emigracji nie rekompensuje napływ 
ludności do gminy. 
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Regres demograficzny gminy (dalsze zmniejszanie się liczby 
ludności) wynika głównie z utrzymującego się dużego odpływu migracyjnego za granicę 
oraz jego negatywnych skutków w ruchu naturalnym. 
 
TABELA 7. 
Emigracje zagraniczne ludności gminy Pawłowiczki w latach 1988-96.  

rok 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
osób 153 95    13 63 52 54 
Źródło: Roczniki statystyczne WUS w Opolu. 

 
Niezależnie od migracji stałej na terenie gminy występuje zjawisko 

emigracji czasowej. Wiąże się to z pracą poza granicami kraju, głównie osób z 
wykształceniem średnim i zasadniczym zawodowym. Czasowe migracje należy uznać za 
czynnik wpływający obecnie pozytywnie na kształtowanie się sytuacji w zakresie 
ograniczenia bezrobocia na lokalnym rynku pracy (ze względu na nierozwinięty lokalny 
rynek pracy). 

 
Lata    transformacji   gospodarczej   (1989-1996) przyniosły  dla gminy 

zupełnie nowe zjawiska demograficzne wskazujące na kryzys demograficzny :  
• spadek dzietności kobiet, 
• spadek udziału dzieci i młodzieży w strukturze demograficznej gminy,    
• postępujący proces starzenia się ludności,  
• defeminizacja w grupie wiekowej rozrodczej,  
• ujemne migracje ludności (zagraniczne). 

 
Wyżej opisane procesy demograficzne pozwalają postawić tezę, że 

zmiany w ogólnej liczbie ludności gminy i jej strukturze wiekowej będą się charakteryzowały 
dużym falowaniem wyżów i niżów demograficznych. Sytuacja ta w konsekwencji musi 
wpłynąć na elastyczną politykę w zakresie kształcenia jak i zatrudnienia ludności gminy 
w tym okresie czasu. Do 2010 roku niewątpliwie nastąpi dalszy spadek liczby ludności 
gminy, warunkowany dotychczasowym niskim przyrostem naturalnym i wysokim poziomem 
migracji. Istotne też będą zmiany w strukturze wieku ludności. 

 
Zgodnie z "Prognozą demograficzną do 2010 w przekroju miast i 

gmin" Instytutu śląskiego w Opolu (R. Rauziriski, W. Drobek. K. Heffner) w okresie do 2010 
roku zaludnienie gminy ulegnie dalszej redukcji (dalszy spadek o około 5%). Największe 
nasilenie negatywnych procesów przypadnie na lata 2000 - 2005 r. Liczba ludności gminy 
kształtować się będzie następująco : 
•   1998 rok  - 9.095 osób, 
•   2000 rok  - 9.000 osób, 
•   2010 rok  - 8.600 osób. 

 
O rozwoju liczby ludności gminy zadecydują głównie rozmiary i  

struktura migracji, w tym szczególnie migracji zagranicznej. 
                     Przewidywane zmiany w strukturze wieku ludności polegać będą na 

dalszym spadku grupy przedprodukcyjnej ( 0 - 1 7  lat), względnej stabilizacji grupy 
produkcyjnej (18 - 59/65 lat) oraz wyraźnym wzroście wielkości grupy poprodukcyjnej 
(59/65 i więcej). 



 69

TABELA 8. 
Prognozowana struktura wieku ludności gminy 
Pawłowiczki w latach 2000 - 2010 w %-ach. 

G r u p y  w i e k u  

Stan 
faktyczny 
1996 r. 

Prognoza 
2000 r. 

Prognoza 
2005 r. 

Prognoza 
2010 r. 

Struktura wieku 
dla miast 
województwa w 
2010 r .  

Ogółem 100 100 100 100 100 

Przedprodukcyjny 0-17 25,8 25,6 24,8 24,3 24 

0 - 2  3,1 3,1 3,2 3,2 4 

3 - 6  4,7 4,6 4,6 4,5 5,6 

7 -  14 13,3 13,3 12,5 12,2 10,7 

15-17 4,7 4,6 4,5 4,4 3,7 

Produkcyjny 18- 59 64 60,2 60,3 60,8 61 62,4 

Poprodukcyjny 60/65 i w. 14 14,1 14,4 14,7 13,6 
x - opracowana  na  podstawie  "Prognozy ludności Polski wg województw 

 na lata 1990 - 2010 (wersja pomigracyjna) GUS Warszawa 1991r. 
- opracowanie J.O. 

 
 

2. ŹRÓDŁA UTRZYMANIA, AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA I POZIOM 
WYKSZTAŁCENIA LUDNOŚCI. 

 
Ludność gminy Pawłowiczki utrzymuje się głównie ze źródeł 

pozarolniczych. Wg ostatnich danych pochodzących ze spisu powszechnego z 1988 roku 
ludność ta stanowiła 53,8 % mieszkańców gminy, co stawiało gminę na 47 miejscu wśród 
gmin województwa opolskiego. Prawdopodobnie od tamtego czasu liczba ludności 
utrzymująca się ze źródeł pozarolniczych poważnie wzrosła. 

Na terenie gminy Pawłowiczki notuje się stosunkowo wysoki 
procent zawodowo czynnych, którzy w 1996 roku stanowili 58% ogółu ludności gminy. W 
1987 roku na terenie gminy było 3924 czynnych zawodowo (49% ogółu ludności). Wśród 
nich 74,1% zatrudnionych było w rolnictwie, 19,2 % w usługach, a 6.7% w budownictwie i 
przemyśle. Podstawowym jednak problemem gminy jest jej lokalny rynek pracy, 
oferujący niewielką liczbę miejsc pracy poza rolnictwem. Generalnie duża część 
mieszkańców gminy zatrudniona poza rolnictwem dojeżdża do pracy do sąsiednich 
ośrodków miejskich. Wśród pracujących poza terenem gminy, aż 68,9% dojeżdża do 
pracy do Kędzierzyna - Koźla. Poza tym miastem mieszkańcy gminy znaleźli 
zatrudnienie w Raciborzu, Głogówku, Opolu, Baborowie i Zdzieszowicach. 

 
Poziom wykształcenia ludności gminy Pawłowiczki wiatach 1970 - 

1988 wykazywał tendencje do wzrostu. Jednak wskaźniki osiągnięte w 1988 roku, w 
stosunku do średnich dla gmin województwa opolskiego,  kształtowały  się  na poziomie 
takim samym (ludność z wykształceniem wyższym) lub niższym (ludność z wykształceniem 
średnim). 
 
 
TABELA 9. 
Poziom wykształcenia ludności gminy Pawłowiczki w wieku 15 lat i więcej - w latach 
1970-1988 w % 
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ludność w 
wieku 15 lat i 

więcej z 
wykształceniem 

1970 1978 
1988 r. w 

gminie 
1988 r. w 

województwie 

Wyższym 0,4 1 1,9 1,9 

Średnim 3,7 7,3 12,3 13,5 
zasadniczym 
zawodowym i 
policealnym 

86,2 87,6 85 84,3 

Pozostali 9,7 4,1 0,8 0,3 
 
 
3. BEZROBOCIE. 

Pozytywnym zjawiskiem w gminie Pawłowiczki jest spadek liczby 
bezrobotnych w latach 1994 - 96 oraz utrzymywanie się na tym samym poziomie w latach 
1996-99. 
 
TABELA 10. 
Liczba bezrobotnych w gminie Pawłowiczki w latach 1994-99. 
 
rok liczba bezrobotnych bezrobotnych kobiet stopa bezrobocia w %-x 

1994 278 164 5 
1995 259 162 4,7 
1996 220 144 4 
1999 221 150 4 

x - stosunek liczby bezrobotnych do liczby ludności w wieku produkcyjnym. 
Źródło:   Powiatowy  Urząd  Pracy  w  Kędzierzynie   - Koźlu oraz roczniki statystyczne 
województwa opolskiego. 

 
Od 1994 roku stopa bezrobocia zmniejszyła się do 4% i jest dużo 

niższa niż średnia dla gmin województwa opolskiego (9,2%). Gmina obecnie należy do 
obszarów zagrożonych bezrobociem w stopniu niskim . 

 
Od 1994 roku największą grupę bezrobotnych stanowią kobiety. W 

roku 1994 stanowiły one 59% liczby bezrobotnych, a w następnych latach ich liczba wzrosła 
do 62,5% w 1995 r., 65,4% w 1996 r. i 67,9% w 1999 roku. W tym samym okresie 
największą grupę bezrobotnych stanowili ludzie w przedziale wieku 18-44 lat. W roku 1994 
stanowili oni 84,5% wśród bezrobotnych, a ich ilość wzrosła w 1996 roku do 86,8% po czym 
spadła w 1999 roku do 81,9%. 

W    chwili    obecnej    w   gminie Pawłowiczki jest ogółem 221 
bezrobotnych (stan czerwiec 1999r.), a wśród nich w grupie wiekowej: 
• 15 - 17 lat  - 0 osób, 
• 18- 2 4  lata - 75 osób (w tym 53 kobiety), 
• 25 – 34 lata - 50 osób (34 kobiety)  
• 35 -  44  lata  - 56 osób (39 kobiet), 
•  4 5 -  54  l a t a  - 38 osób (23 kobiety), 
• 55 - 59 lata  - 1 osoba (1 kobieta), 
•  6 0 -6 4  lata  - 1 osoba (0 kobiet). 
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Ponadto wśród bezrobotnych dominują ludzie z wykształceniem 
zasadniczym (96 osób - 43,4% ogólnej liczby bezrobotnych) oraz podstawowym i niepełnym 
podstawowym (79 osób tj. 35,7% liczby bezrobotnych). Tylku jedna osoba z wykształceniem 
wyższym pozostaje bez pracy. 

 
Jak wynika z powyższych danych bezrobotni w gminie to głównie 

kobiety w przedziale wieku 18 - 44 lata posiadające wykształcenie niepełne podstawowe, 
podstawowe lub zasadnicze. 
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1. SYTUACJA MIESZKANIOWA. 
 

1.1. STANDARDY ZAMIESZKIWANIA TERENU. 
 
Łączne   zasoby   mieszkaniowe gminy Pawłowiczki    wg danych 

statystycznych US w Opolu w 1996 roku wynosiły : 

• liczba mieszkań 2.624 szt. 
• liczba izb 11.568 szt. 
• powierzchnia użytkowa 225.700 m2 
• liczba ludności 9.145 osób 

 
Zmiany  zasobów  mieszkaniowych  na  analizowanym obszarze na 

przestrzeni ostatnich 30 lat przedstawiają się następująco: 
 

TABELA 1. 
Zmiany w zasobach mieszkaniowych gminy Pawłowiczki w latach 1970-1996.  

Wskaźnik 1970 r. 1978 r. 1988 r. 1996 r. 
Ilość mieszkań 2.945 2.746 2.576 2.624 
Ilość izb 11.111 11.095 11.362 11.568 
Pow. użytkowa mieszkań 200.017 208.874 221.182 225.700 
Źródło: roczniki statystyczne woj. opolskiego - opracowanie własne M.O. 

 
 

Liczba mieszkań w gminie Pawłowiczki wykazywała znaczne 
tendencje spadkowe aż do roku 1988. W okresie lat 1970 - 1988 ilość mieszkań na terenie 
gminy zmniejszała się aż o 13% (z 2.945 do 2.576 szt.). Zmiany te były wyrazem przewagi 
ubytków, spowodowanych złym stanem technicznym budynków, nad realizacją nowych 
obiektów oraz zachodzącymi niekorzystnymi procesami demograficznymi (znaczny spadek 
liczby ludności, emigracje). Od roku 1988 liczba mieszkań wykazuje tendencje do 
niewielkiego wzrostu (w okresie 1988-96 wzrost rzędu 2% liczby mieszkań). Jednocześnie w 
okresie (1970 - 96r.) liczba ludności wykazuje się starym, wyraźnym spadkiem (z 11.632 
osób do 9.145) do poziomu 79% roku 1970. 

W tym samym czasie ogólna liczba izb oraz powierzchnia użytkowa 
mieszkań wykazywały generalnie wzrost, co pozwala stwierdzić, że realizowane były 
wówczas głównie rozbudowy istniejących budynków mieszkalnych oraz nowe budynki, o 
znacznej liczbie izb i powierzchni użytkowej. 

 
Zmiany standardów zamieszkiwania terenu gminy Pawłowiczki 

kształtowały się następująco: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 74

TABELA 2. 
Zmiany warunków mieszkaniowych w gminie Pawłowiczki w latach 1970 - 96.  

Wskaźnik 1970 r. 1978 r. 1988 r. 1996 r. 
Liczba osób w mieszkaniu 3,91 3,78 3,71 3,48 
Liczba izb w mieszkaniu 3,77 4,04 4,41 4,41 
Pow. użytkowa mieszkania 67,9 76,1 85,1 86,0 
Pow. użytkowa  
Mieszkania/1 osobę 

17,4 20,1 23,2 24,7 

Liczba gospodarstw 
domowych w mieszkaniu 

1,06 1,11 1,05 1,01 

Źródło: roczniki statystyczne woj. Opolskiego – opracowanie własne M.O. 
 
Warunki zamieszkiwania gminy Pawłowiczki od 1970 roku ulegają 

stałej poprawie. Wynika to jednak nie z dużej ilości nowych realizacji, a ze znacznego 
spadku liczby ludności w tym okresie. W porównaniu ze średnimi wskaźnikami dla 
województwa opolskiego wskaźniki obrazujące poziom zamieszkiwania gminy Pawłowiczki 
są korzystne i przedstawiają się następująco: 

 
województwo gmina 
opolskie Pawłowiczki 

• liczba osób mieszkaniu 3,35 3,48 
• izb/mieszkaniu 3,87                       4,41 
• m2 pow. użytkowej/osobę   21,1                       24,7 
• średnia pow. użytkowa mieszkania        70,9  86,9 

 
Wśród gminy wiejskich województwa opolskiego Pawłowiczki 

zajmują 4 miejsce mając najmniejszą liczbę osób/mieszkanie i 9 miejsce z dużą średnią 
powierzchnią użytkową na osobę. Obecne warunki zamieszkiwania w gminie należy więc 
uznać za jedne z lepszych w województwie opolskim. 

Rozkład przestrzenny standardów zamieszkiwania terenu jest 
zróżnicowany. Oceniając w/w wskaźniki dla poszczególnych wsi gminy można stwierdzić, że 
najlepsze warunki mieszkaniowe (wyrażone stosownymi wskaźnikami) mają mieszkańcy wsi 
Ligota Wielka, Naczęsławice oraz Trawniki, a najgorsze wsi Dobieszów, Grudynia Mała, 
Przedborowice, Urbanowice i Ucieszków. 

W 1970 roku na 1000 mieszkańców gminy Pawłowiczki 
przypadało zaledwie 253,2 mieszkań. Wraz ze spadkiem liczby ludności ilość ich wzrosła 
(pomimo spadku ogólnej liczby mieszkań w gminie) do 264,4 szt w 1978 roku oraz do 269.6 
szt. w 1988 roku. Od roku 1988 liczba mieszkań w gminie wzrastała przy dalszym spadku 
liczby ludności co w efekcie daje 286,9 mieszkań/1000 mieszkańców w 1996 roku. Wynik ten 
daje gminie jedną z najlepszych pozycji wśród gmin wiejskich województwa opolskiego (po 
gminie Świerczów, Polska Cerekiew, Brzeg i Kamiennik). Istniejąca liczba zasobów 
mieszkaniowych na terenie gminy Pawłowiczki jest w chwili obecnej niewiele niższa od 
planowanego wskaźnika dla województwa opolskiego wynoszącego min. 300 mieszkań l 000 
mieszkańców w 2000 roku. 

Liczba      ta,     wraz     z     ilością   gospodarstw   domowych
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przypadających na jedno mieszkanie, świadczy o występowaniu niewielkich potrzeb 

mieszkaniowych. W roku 1996 tylko 1 gospodarstwo domowe na 100 nie posiadało 
samodzielnego mieszkania. 
 

1.2. PARAMETRY TECHNICZNE ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ ORAZ 
WŁADANIE ZASOBAMI. 

 
Na terenie gminy Pawłowiczki dominuje zabudowa 

mieszkaniowa stara, zrealizowana przed 1944 rokiem, która stanowi około 54% 
ogólnej liczby mieszkań. Jej rozkład przestrzenny jest zróżnicowany. Największym 
udziałem starej zabudowy mieszkaniowej, będącej w złym stanie technicznym, 
charakteryzuje    się wieś Ligota Wielka,  Borzysławice, Grudynia Mała, Milice, 
Jakubowice, Przedborowice, Dobieszów, Dobrosławice, Chrósty i Radoszowy. Są to wsie o 
najmniejszej dynamice rozwoju mieszkalnictwa. Z kolei największy udział zabudowy nowej 
mają wsie Pawłowiczki, Ostrożnica, Trawniki, Naczęsławice, Maciowakrze i Grudynia 
Wielka, wykazujące w ostatnim trzydziestoleciu największą dynamikę rozwoju. 
 
TABELA 3. 
Zasoby mieszkaniowe gminy Pawłowiczki  - stan 1996 rok.  

 Mieszkania zrealizowane 
Gmina Pawłowiczki przed 1944 r. 1945-70 1971-78 1978-88 1989-96 
Ilość 1436 401 222 179 386 
% 54,7 15,3 8,5 6,8 14,7 
 
Źródło: WUS w Opolu - opracowanie własne M.O. 

 
Na terenie gminy dominuje zabudowa jednorodzinna, będąca we 

władaniu osób prywatnych. Budownictwo wielorodzinne, związane z działalnością 
uspołecznionych gospodarstw rolnych, znajduje się tylko we wsi Grudynia Wielka i 
Urbanowice. 
 

1.3. RUCH BUDOWLANY. 
 
Analizą objęto wydane pozwolenia na budowę lub modernizację 

budynków mieszkalnych oraz budynki oddane do użytku. 
W okresie lat 1996 - 1998 na terenie gminy Pawłowiczki wydano 

ogółem 121 pozwoleń na budowę wszystkich inwestycji, w tym 53 (43,8%) dotyczyły 
budynków mieszkalnych. Średniorocznie wydawano około 40 pozwoleń na budowę, w rym 
na inwestycje mieszkaniowe 17,7. 

W roku 1996 liczba pozwoleń na budowę dot. budynków 
mieszkalnych wynosiła 23 szt., a w następnych latach spadła do 13 (w 1997r.) i 17 (w 
1998r.). W łącznej ich ilości 26 pozwoleń na budowę dotyczyło realizacji budynków 
jednorodzinnych nowych (49%), a 27 modernizacji lub rozbudowy budynków istniejących. W 
poszczególnych, analizowanych latach, udział pozwoleń na budowę budynków nowych był 
następujący:  
• w 1996 roku - 34,8% (8 pozwoleń na budowę), 
• w 1997 roku - 53.8% (7 pozwoleń na budowę), 
• w 1998 roku - 64,7% (11 pozwoleń na budowę). 
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Obserwuje się wzrost ilości nowych inwestycji, w stosunku do 

modernizacji lub rozbudowy budynków istniejących. 
W latach 1996 - 98 ruch budowlany w zakresie realizacji lub 

modernizacji budynków mieszkalnych wystąpił tylko w 17 z 23 wsi gminy. Nie podjęto 
żadnej inwestycji mieszkaniowej we wsi Grudynia Mała, Milice, Karchów, 
Borzysławice, Chrósty i Dobieszów. Wśród pozostałych wsi gminy, w których wystąpił ruch 
budowlany w zakresie mieszkalnictwa, aż w siedmiu ruch budowlany był niewielki i 
dotyczył tylko modernizacji budynków istniejących. Należy do nich wieś Grodzisko (1 
pozwolenie na budowę w latach 1996-98), Urbanowice (2 p.n.b.), Ligota Wielka (1 p.n.b.), 
Dobrosławice (1 p.n.b.), Przedborowice (1.p.n.b.) i Grudynia Wielka (2 p.n.b.). W 
pozostałych dziewięciu wsiach gminy ruch budowlany objął zarówno modernizację 
budynków istniejących jak i budowę nowych budynków mieszkalnych. I tak wystąpił on w 
największym natężeniu we wsi Gościęcin, gdzie w latach 1996-98 wydano łącznie 12 
pozwoleń na budowę (w tym 6 na realizację budynków nowych), Pawłowiczki - 9 p.n.b. (w 
tym 4 na budynki nowe), Naczęsławice - 5 p.n.b. (w tym 3 na budynki nowe), Ostrożnica -4 
p.ab. (w tym 2 na budynki nowe), Trawniki - 4 p.n.b. (w tym 3 na budynki nowe). W 
mniejszym stopniu dotyczył on wsi Radoszowy - 3 p.ab. (w tym 2 na budynki nowe), 
Ucieszków - 2 p.ab (oba na budynki nowe), Maciowakrze - 2 p.n.b. (w tym 1 na budynek 
nowy) oraz Kózki - 2 p.ab. (oba na nowe budynki). 

Dane te świadczą o koncentrowaniu się zainteresowań 
mieszkańców gminy budową domów mieszkalnych głównie we wsiach, które posiadają 
rozszerzony wachlarz usług tj. Gościęcinie, Pawłowiczkach i Maciowakrzach, a także we 
wsi Naczęsławice, Trawniki, Ostrożnica i Ucieszków (ze względu na dobre powiązania 
komunikacyjne z ośrodkami usługowymi i rynkiem pracy terenów sąsiednich). 

 
Wg danych Starostwa w Kędzierzynie - Koźlu i Urzędu 

Statystycznego w Opolu na terenie gminy Pawłowiczki w latach 1992 - 98 oddano do użytku 
zaledwie 11 nowych mieszkań. Średniorocznie oddawano więc w gminie do użytku 
zaledwie 1,6 mieszkania. W rym samym czasie w gminach wiejskich województwa 
opolskiego oddawano do użytku dwa razy więcej mieszkań tj. średniorocznie ok. 3,1 
mieszkania. W poszczególnych latach, w gminie Pawłowiczki, ilość oddanych do użytku 
jednorodzinnych budynków mieszkalnych wynosiła : 3 w 19992r., 0 - w 1993r., 1 - w 1994r., 
1 - w 1995r., 2 w 1996r., 2 w 1997r. oraz 2 - w 1998r. Budynki te zrealizowano we wsiach 
Pawłowiczki (3 bud.), Ostrożnica (2 bud.), Urbanowice, Radoszowy, Grodzisko, 
Maciowakrze, Karchów i Chrósty (w każdej po 1 budynku). 
 
 

1.4. POTRZEBY MIESZKANIOWE. 
 
Potrzeby mieszkaniowe gminy Pawłowiczki do 2015 roku będą 

niewielkie, a wynikać będą głównie z potrzeby wymiany starej zabudowy na nową oraz 
przekształceń funkcjonalnych istniejących budynków mieszkalnych. 

Prognozowany spadek liczby ludności, z 9145 osób do 8.500 w 2015 
roku, wpłynie samoistnie na dalszą poprawę standardów zamieszkiwania gminy. Z kolei 
istniejący wysoki stopień samodzielności zamieszkiwania terenu (tylko 1 gospodarstwo 
domowe na 100 nie dysponuje samodzielnym mieszkaniem) nie będzie miał większego 
wpływu na ruch budowlany w gminie. 
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Przeciętna liczba osób w gospodarstwie domowym obecnie wynosi 
około 3,45 osób, tak więc brakuje zaledwie 26 mieszkań, aby uzyskać optymalny wskaźnik 1 
gospodarstwo domowe przypadające na 1 mieszkanie. Można więc uznać, że w zasadzie nie 
występuje w gminie deficyt mieszkań. Perspektywiczne potrzeby mieszkaniowe 
uwzględniające: 
• pomigracyjną     prognozę     demograficzną.     przewidującą  dalszy   spadek   liczby 

mieszkańców gminy do poziomu 8.500 w 2015 roku, 
• dalszy spadek przeciętnej liczby osób w gospodarstwie domowym na terenach wiejskich 

do 3,3 osób, 
• podwyższenie obecnego standardu zamieszkiwania do poziomu wyrażonego wskaźnikiem 

1 gospodarstwo domowe/l mieszkanie, 
• ubytki w zabudowie starej na poziomie 4 %, 
określają potrzebę realizacji około 55 - 110 mieszkań do 2015 roku. 

 
Prognoza potrzeb mieszkaniowych wskazuje, że średniorocznie 

powinno  być  oddawanych do użytku minimum 3,5 nowych    mieszkań   na   terenie 
całej gminy Pawłowiczki. Jednocześnie zwiększy się ilość modernizacji i remontów 
budynków istniejących. Przewiduje się realizację głównie jednorodzinnej zabudowy 
mieszkaniowej w formach ekstensywnych. 

Nowe tereny mieszkaniowe należy przede wszystkim wyznaczyć 
we wsi gminnej Pawłowiczkach, Gościęcinie, Ostrożnicy, Maciowakrzach, a w 
mniejszym stopniu we wsi Ucieszków, Trawniki i Naczęsławice. Niewielkim ruchem 
budowlanym mogą się charakteryzować wsie Urbanowice oraz wieś Karchów, Kózki i 
Borzysławice, ze względu na bliskie sąsiedztwo z ośrodkiem usługowym, jakim jest wieś 
Gościęcin. Pozostałe wsi gminy, a szczególnie wieś Grudynia Mała, Milice, Przed 
borowice, Ligota Wielka, Mierzęcin, Chrósty, Radoszowy, Dobieszów, Dobrosławice i 
Grodzisko, należy uznać za nierozwojowe. 
 
 

2. PROBLEMY ROZWOJU USŁUG. 
 
Gmina jest dość dobrze wyposażona w usługi. Lokalnym ośrodkiem 

administracyjno - usługowym jest wieś Pawłowiczki, która posiada szeroki wachlarz usług 
dla ludności i niewystarczający zakres usług dla rolnictwa. Ośrodkiem usługowy 
uzupełniającym (wspomagającym), o rozszerzonym zakresie usług podstawowych, jest 
niewątpliwie wieś Gościęcin, jako dawna wieś gminna. Ośrodkami pomocniczymi , 
wyposażonymi w pełny zakres usług o charakterze podstawowym, jest Grudynia Wlk. i 
Maciowakrze . 
 
 

2.1. STANDARDY OBSŁUGI LUDNOŚCI W ZAKRESIE USŁUG PUBLICZNYCH, 
POZOSTAJĄCYCH W SFERZE KOMPETENCJI WŁADZ 
SAMORZĄDOWYCH LUB RZĄDOWYCH. 

 
Celem analizy jest wskazanie kierunków rozwoju usług w 

poszczególnych jednostkach osadniczych gminy, dla osiągnięcia pożądanych warunków i 
standardów  obsługi mieszkańców. 
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2.1.1 Przedszkola 
 
Przedszkola stanowią element wyposażenia minimum terenów 

zabudowy mieszkaniowej. Na terenie gminy Pawłowiczki funkcjonuje 5 przedszkoli 
publicznych, finansowanych z budżetu gminy. W roku 1999 dysponowały one łącznie 280 
miejscami i  13 pomieszczeniami do nauki, a uczęszczało do nich 205 dzieci. 
 

TABELA 4. 
Wykaz placówek przedszkolnych gminy Pawłowiczki - stan 1999 r.  

Miejscowość Liczba 
oddziałów 

Liczba 
miejsc 

Liczba 
p.d.n. 

Liczba 
dzieci 

Stopień  
wykorzystania 
w  % 

Pawłowiczki 3 90 3 66 73 
Gościęcin 1 22 1 21 95 
Grudynia Wlk. 2 72 3 42 58 
Ostrożnica 2 56 3 39 70 
Trawniki 2 40 3 37 93 
Ogółem 10 280 13 205 73 
 
Źródło: Dane Urzędu Gminy Pawłowiczki - opracowanie własne M.O. 

 
Ogólny stopień wykorzystania miejsc w placówkach przedszkolnych 

jest niedostateczny. Na 100 miejsc w przedszkolach publicznych przypada w gminie średnio 
73,2 dzieci przy średniej wojewódzkiej, charakterystycznej dla gmin wiejskich, wynoszącej 
80 dzieci. W najmniejszym stopniu wykorzystywane jest przedszkole w Grudyni Wielkiej 
(58%), w mniejszym stopniu w Ostrożnicy (70%) i Pawłowiczkach (73%). 

Na jeden oddział przypada w gminie ogółem 20,5 dzieci (średnio dla 
gmin wiejskich w województwie - 20,8 dzieci), a na jednego nauczyciela 12 dzieci (średnio 
dla gmin wiejskich województwa 13,3 dzieci). Tak więc można uznać , że poziom 
wyposażenia gminy w przedszkola jak i standardy świadczonych usług nie odbiegają 
znacząco od średniej wojewódzkiej. 

 
Istniejące   placówki przedszkolne  zapewniają obsługę mieszkańcom wsi: 

• Pawłowiczki - z rejonem obsługi wsi Pawłowiczki. Ucieszków, Chrósty, Radoszowy i 
Dobieszów. 

• Gościęcin - z rejonem obsługi obejmującym wieś Gościęcin, Urbanowice,  Karchów, 
Kózki,  Ligota Wielka, Mierzęcin i Borzysławice. 

• Grudynia Wielka - z rejonem obsługi obejmującym wieś Grudynia Wielka, Grudynia 
Mała, Jakubowice i Milice. 

• Ostrożnica - z rejonem obsługi obejmującym wieś Ostrożnica i Przedborowice. 
• Trawniki - z rejonem obsługi wsi Trawniki, Naczęsławice i Grodzisko. 

 

Obsługą przedszkolną nie są objęte dzieci ze wsi Maciowakrze i 
Dobroslawice . 
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Liczba dzieci w gminie Pawłowiczki w grupie wiekowej przedszkolnej 
(3-6 lat) od początku lat dziewięćdziesiątych wykazuje tendencje spadkowe. W 1995 liczba 
dzieci wynosiła 464, a w 1996 roku - 435. Wskaźnik uczęszczalności do przedszkola w 
gminie Pawłowiczki jest niski i wynosi około 48% grupy wiekowej 3-6 lat. 

Prognoza ilości dzieci w tej grupie wiekowej na rok 2010 wskazuje, że 
liczba dzieci zmniejszy się do około 390 osób. Oznacza to, że przy zachowaniu 
dotychczasowego wskaźnika uczęszczalności do przedszkola potrzebnych będzie tylko około 
200 miejsc w placówkach przedszkolnych. Tak więc miejsc w istniejących przedszkolach 
będzie więcej o 80, w stosunku do przyszłych (prognozowanych) potrzeb. Liczby te 
wskazują na potrzebę podniesienia wskaźnika uczęszczalności do przedszkola do 
poziomu 70% (tj. 70% grupy wiekowej 3 - 6 lat uczęszcza do przedszkola), w celu 
racjonalizacji wydatkowanych środków na te cele z budżetu gminy, lub też podjęcia dalszej 
likwidacji istniejących placówek przedszkolnych. To ostatnie rozwiązanie nie jest jednak 
przez autorów niniejszego opracowania polecane, ze względu na dobrą i racjonalną 
strukturę przestrzenną istniejących przedszkoli. 
 

2.1.2. Szkoły podstawowe i gimnazjalne. 
 
Przewidywana przez rząd reforma szkolnictwa w zakresie 

podstawowym ma polegać na wprowadzeniu sześcioletniej szkoły podstawowej oraz 
trzyletniego gimnazjum. Łącznie okres nauczania podstawowego wydłuży się o jeden rok i 
wyniesie 9 lat. Niewątpliwie wymaga to przestrzennych zmian organizacji szkolnictwa. 

 
Na   terenie   gminy   Pawłowiczki   w   roku   szkolnym    1998-99 

funkcjonowało 6 szkół podstawowych (ośmioletnich), finansowanych z budżetu gminy. 
Wszystkie   prowadziły  nauczanie   w   pełnym   zakresie.   Łącznie   dysponowały      59 
pomieszczeniami do nauki, liczyły 55 oddziałów, a uczęszczało do nich 970 dzieci w grupie 
wiekowej 7-14 lat. 
 

TABELA 5. 
Szkoły podstawowe gminy Pawłowiczki - stan 1998-1999 r.  

lp. Miejscowość Liczba 
p.d.n. 

Liczba 
oddziałów 

Liczba 
uczniów 

1. Pawłowiczki 12 15 269 
2. Ostrożni ca 8 8 147 
3. Grudynia Wlk. 9 8 146 
4. Maciowakrze 7 5 75 
5. Gościęcin 16 11 209 
6. Naczęsławice 7 8 124 

Ogółem 59 55 970 
Źródło: Urząd Gminy w Pawłowiczkach - opracowanie własne M.O. 

 
Szkoły nauczające w zakresie I-VIII obejmują swoim rejonem 

obsługi następujące wsie: 
•   Pawłowiczki - Pawłowiczki, Ucieszków, Chrósty, Radoszowy, Dobieszów,   
•  Ostrożnica   Ostrożnica i Przedborowice,  
 



 80

•   Grudynia Wielka - Grudynia Wielka, Grudynia Mała, Jakubowice i Miłice, Maciowakrze - 
•   Maciowakrze, Dobrosławice oraz Koza (gm. Polska Cerekiew) i Szczyty (gm. Baborów), 
• Gościęcin - Gościęcin, Borzysławice, Kózki, Ligota Wielka, Karchów, Mierzęcin i   
    Urbanowice, 
•   Naczęsławice - Naczęsławice, Trawniki i Grodzisko. 

 

W roku 1996 grupa wiekowa 7-14 lat liczyła 1214 dzieci (rok 
wcześniej 1252 dzieci), a do szkól na badanym obszarze uczestniczyło około 83% osób dzieci 
tej grupy wiekowej Ogólny standard zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie 
szkolnictwa podstawowego, wyrażony wskaźnikiem liczby uczniów na 1 pomieszczenie do 
nauki kształtuje się na poziomie 16,4 uczniów. W poszczególnych szkołach wskaźnik ten 
kształtuje się następująco: szkoła w Pawłowiczkach - 22,4 U/p.d.n., Ostrożnicy - 18,4 
U/p.d.n., Naczęsławicach 17,7 U/p.d.a, Grudyni Wielkiej - 16,3 U/p.d.n., Gościęcinie - 13,0 
U/p.d.n. i osiąga najniższy wskaźnik w Maciowakrzach - 10,7 U/p.d.n.. 

 
Zgodnie z prognozowaną hipotetyczną strukturą wieku ludności, 

udział dzieci w grupie wiekowej 7-14 lat zmniejszy się w 2010 roku do 1050 osób, a w grupie 
wiekowej 15 17 lat wyniesie 380 osób (łącznie 1430 dzieci). Zakładając utrzymanie się 
wskaźnika uczęszczlaności do szkół na terenie gminy na poziomie max. 90%, szkoły 
podstawowe i gimnazjalne będą musiały zapewnić naukę około 1280 uczniom. 
Przyjmując, jako optymalny, wskaźnik 18 U/l p.d.n., w gminie Pawłowiczki będzie 
potrzebnych maksymalnie 71 pomieszczeń do nauki. Ze względu na wydłużenie okresu 
nauczania o jeden rok i wynikający z tego faktu ogólny wzrost ilości uczniów, docelowe 
zapotrzebowanie zwiększy się o około 12 pomieszczeń do nauki, w stosunku do ilości 
istniejących izb lekcyjnych. Prawdopodobnie więc do roku 2010 niezbędne będzie 
podjęcie przez Urząd Gminy inwestycji polegającej na rozbudowie lub realizacji szkoły 
gimnazjalnej w we wsi gminnej. Z kolei jeżeli przyjęte zostaną gorsze standardy nauczania, 
wyrażone wskaźnikiem max. 24 U/l p.dn. , przyszłe potrzeby zaspokoi istniejąca struktura 
przestrzenna szkół. Gimnazjum powinno być wówczas zlokalizowane w Pawłowiczkach i 
posiadać swoją fdię we wsi Gościęcin. 
 
 

2.1.3. Usługi w zakresie zdrowia. 
 
W zakresie podstawowym ochrony zdrowia 9095 mieszkańców gminy 

Pawłowiczki obsługiwanych jest przez ośrodek zdrowia we wsi Pawłowiczki oraz jego filie 
(wiejskie ośrodki zdrowia) we wsi Gościęcin i Grudynia Wlk. i punkt lekarski w 
Maciowakrzach. Istniejące ośrodki zdrowia obsługują mieszkańców wsi: 
• Pawłowiczki   -  mieszkańców    wsi Pawłowiczki, Dobieszów, Radoszowy, Chrósty,     

Ostrożnica, Ucieszków i Przedborowice, 
• Gościęcin    -   mieszkańców    wsi Gościęcin,    Grodzisko, Naczęsławice, Trawniki,     

Mierzęcin, Urbanowice, Ligota Wielka, Karchów, Borzysławice i Kózki, 
• Grudynia Wielka - mieszkańców wsi   Grudynia   wielka. Gmdynia Mała, Milice i  

Jakubowice, 
• Maciowakrze - z rejonem obsługi wsi Maciowakrze i Dobrosławice. 

 
                                    Gmina dysponuje obecnie 6 etatami lekarskimi , w tym tylko 1 etatem 
stomatologicznym, oraz  8 pielęgniarkami.   Na 10. 000 mieszkańców gminy przypada 5,4 
lekarza (przy średniej wojewódzkiej wynoszącej 17,2L/10.000M), w tym tylko 0,9 
stomatologa (przy średniej wojewódzkiej wynoszącej 3,81710.000 M oraz 7,2 pielęgniarki 
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(przy średniej wojewódzkiej 47,1 P/10.000M), a ), na 1 lekarza zaledwie 1507 osób ( przy 
docelowym modelu 2000 osób/l lekarza). Poziom zaspokojenia potrzeb mieszkańców w 
zakresie ochrony zdrowia należy uznać za zadawalający, a strukturę przestrzenną 
obsługi mieszkańców generalnie za prawidłową. Standardy obsługi w poszczególnych 
rejonach są jednak różne. Najniższą jakość usług zapewnia punkt lekarski w 
MACIOWAKRZACH, który wymaga modernizacji. 

 
Na terenie gminy Pawłowiczki nie ma żłobka zapewniającego opiekę nad 

dziećmi w wieku 0-2 lata. W całej gminie liczba dzieci w tej grupie wiekowej wynosiła 284 
osób. Zgodnie z prognozą demograficzną liczba ta zmniejszy się do około 275 dzieci. Przy 
normatywie zabezpieczenia miejsc w żłobkach wynoszącym 0,75-1,5% ogólnej liczby 
mieszkańców, ogółem w gminie potrzebne będzie około 65 - 130 miejsc. Ze względu na 
rozkład przestrzenny ludności można uznać, że nie ma potrzeby realizacji tego typu 
obiektu. W przypadku wystąpienia potrzeb w tym zakresie sensowna jest jedynie lokalizacja 
żłobka (jednooddziałowego) we wsi gminnej Pawłowiczkach. 

 
Gmina nie posiada także domu spokojnej starości. Liczba ludności w 

grupie wiekowej 60/65 i więcej w 1996 roku liczyła 1283 osób, a według prognozy 
demograficznej utrzyma się w liczbach rzeczywistych na podobnym poziomie lub 
nieznacznie zmniejszy się. Normatywne zapotrzebowanie na miejsca w domach spokojnej 
starości wynosi 10 na 1000 mieszkańców, tak więc hipotetyczne zapotrzebowanie będzie 
kształtowało się na poziomie 85 miejsc. Rzeczywiste zapotrzebowanie na usługi tego typu 
jest jednak zależne od istniejących na badanym obszarze wzorców kulturowych oraz struktury 
gospodarstwa rodzinnego. 

 
Na terenie gminy znajduje się tylko jedna apteka, która obsługuje 

wszystkich jej mieszkańców (9132 w 1997r.). W porównaniu ze wskaźnikiem dla 
województwa opolskiego , wynoszącym 5792 osoby/ aptekę, obsługę gminy należy uznać za 
niezadawalającą (25 miejsce wśród 35 gmin wiejskich województwa). 
 

2.1.4. Urządzenia kultury, sportu i rekreacji. 
 
Wyposażenie terenu w zakresie urządzeń kultury (domy kultury, kina, 

biblioteki itp.) ustala się indywidualnie, a standardy obsługi mieszkańców obszaru zależą od 
potrzeb i przyjętych przez samorząd lokalny priorytetów w tym zakresie. 

 
Gmina Pawłowiczki, jako jedna z sześciu gmin wśród 35 gminy 

wiejskich województwa opolskiego, nie posiada Gminnego Domu Kultury. Istniejący 
obiekt został wydzierżawiony na działalność nie związaną kulturą. Wiejski dom kultury 
znajduje się w Gościęcinie (biblioteka, wydzierżawiona sala widowiskowo-taneczna) oraz w 
Trawnikach. Nie prowadzą one także żadnej działalności kulturalnej. 

Z kolei wyposażenie analizowanego obszaru w biblioteki publiczne i 
ich filie jest stosunkowo dobre. We wsi Pawłowiczki znajduje się gminna biblioteka 
publiczna, która posiada filie we wsi Gościęcin, Trawniki, Maciowakrze i Jakubowicach. Na 
jedną placówkę tego typu przypada 1826 mieszkańców gminy, co stawia ją na 19 pozycji 
wśród 35 gmin wiejskich województwa opolskiego. 
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2.2. POTENCJAŁ   GOSPODARCZY   USŁUG   NIEMATERIALNYCH  -  HANDEL, 
GASTRONOMIA I RZEMIOSŁO. 

 
Poziom wyposażenia gminy Pawłowiczki w obiekty handlu 

detalicznego należy uznać za zadowalający. Na analizowanym terenie działalność 
handlową prowadzi ogółem 51 placówek, co zapewnia mieszkańcom gminy średnie 
wskaźniki obsługi wyrażone liczbą 5,6 stacjonarnej placówki handlowej przypadającej 
na 1000 mieszkańców gminy oraz liczbą 178 mieszkańców przypadających średnio na 
sklep. Od początku lat dziewięćdziesiątych daje się zauważyć tendencja do likwidacji 
istniejących sklepów we wsiach małych (Przedborowice, Kózki, Dobrosławice, Karchów, 
Milice, Ligota Wielka, Mierzęcin), a powstawanie nowych placówek we wsiach już wcześniej 
dobrze wyposażonych w usługi handlu (Pawłowiczki, Urbanowice, Trawniki, Grudynia 
Wielką Gościęcin). Zjawisko to można uznać za prawidłowe, chociaż przyczynia się do 
ograniczenia dostępności do usług handlu mieszkańcom wsi małych. Wpływa 
jednocześnie na podniesienie rangi oraz standardów obsługi istniejących (lokalnych) 
ośrodków usługowych jakimi są Pawłowiczki , Gościęcin i Grudynia Wielka. Wyraźnie 
zarysowuje się jednak różnica pomiędzy poziomem obsługi mieszkańców północnej i 
środkowej części gminy, a jej częścią południową (rejon wsi Maciowakrze). 

Dominują sklepy spożywcze i spożywczo - przemysłowe, które 
stanowią 65 % ogólnej ich ilości w gminie. Pozostałe branże nie reprezentują całego, 
niezbędnego spektrum obsługi mieszkańców. 

 
Wg danych Urzędu Gminy na terenie gminy Pawłowiczki 

działalności gastronomiczną prowadzi 13 placówek, które łącznie dysponują 364 miejscami 
konsumpcyjnymi. Dominują, bary, które stanowią 76% ogólnej liczby lokali 
gastronomicznych. Znajdują się w 8 z 23 wsi gminy (Pawłowiczki, Ostrożnica. Naczęsławice, 
Trawniki, Maciowakrze, Ucieszków, Grudynia Wielka, Gościęcin i Urbanowice). Na jeden 
lokal przypada ok. 700 mieszkańców gminy, a na 1000 jej mieszkańców 40 miejsc 
konsumpcyjnych, co zapewnia zadawalający poziom obsługi mieszkańców. 

 
Działalność gospodarczą prowadzi tylko 41 zakładów 

rzemieślniczych (z wyłączeniem usług transportu i obsługi komunikacji), z czego we wsi 
gminnej znajduje się zaledwie 25% ogólnej ich liczby, po 19,5% we wsi Gościęcin i 
Ostrożnica, pozostałe 36% we wsiach Dobrosławice, Grudynia Wielka, Naczęsławice, 
Maciowakrze, Urbanowice, Karchów i Trawniki. Aż 66% zakładów rzemieślniczych 
prowadzi działalność w branży budowlanej. Zakłady rzemieślnicze nie reprezentują całego 
spektrum rzemiosła usługowego i produkcyjnego. Fakt ten jednocześnie świadczy o 
niskim stopniu samodzielności (aktywności) mieszkańców gminy w tworzeniu miejsc 
pracy dla samych siebie. 
 
 
2.3. STRUKTURA OŚRODKÓW USŁUGOWYCH. 

 
Wieś Pawłowiczki będzie jak dotychczas stanowić lokalny ośrodek 

usługowy, zapewniający obsługę mieszkańców gminy oraz rolnictwa, koncentrujący 
usługi o znaczeniu gminnym oraz miejsca pracy i mieszkalnictwo. 

Gminny   ośrodek   usługowy   wspomagać   będzie      w   zakresie 
podstawowych usług oświaty, zdrowia, handlu i gastronomii wieś: 
Sekcja 1.01 •   Gościęcin (stanowiąca dawniej gminny ośrodek usługowy zlikwidowanej 
gminy 
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Gościęcin) - obsługująca zespół wsi Karchów, Ligota Wielką Urbanowice, Trawiki, Kózki, 
Mierzęcin, Naczęsławice i Grodzisko. 

Pełne wyposażenie w usługi podstawowe, w wyżej wymienionym 
zakresie, należy- zapewnić także we wsi: 
• Grudynia Wielka obsługującej zespół wsi Grudynia Mała, Jakubowice i Milice,  
• Maciowakrze, która powinna zapewnić obsługę mieszkańcom wsi Dobrosławice, 

Dobieszów i Radoszowy (szczególnie w zakresie obsługi przedszkolnej i ochrony 
zdrowia). 

W celu zapewnienia sprawnych powiązań komunikacyjnych wsi gminy 
z gminnym ośrodkiem usługowym istotna jest realizacja drogi gminnej relacji Borzysławice - 
Pawłowiczki. 

Obsługę mieszkańców gminy w zakresie urządzeń o znaczeniu 
ponadgminnym oraz specjalistycznym zapewnia miasto powiatowe Kędzierzyn - Koźle. 
 
 

3. SYSTEM KOMUNIKACYJNY. 
 
Na terenie gminy Pawłowiczki występują dwa systemy komunikacyjne: 

kolejowy i drogowy. Jednak potrzeby komunikacyjne mieszkańców zaspokajane są tylko 
przez system drogowy, który pełni podstawową rolę w powiązaniach komunikacyjnych 
gminy. Nie występuje na terenie gminy system komunikacji wodnej. 
 
 

3.1. KOMUNIKACJA KOLEJOWA. 
 
Przez obszar gminy Pawłowiczki przebiega lokalna, jednotorowa linia 

kolejowa nr 195 (II klasy) relacji Kędzierzyn - Koźle - Baborów. Jest to linia 
niezelektryfikowana znaczenia miejscowego. Na terenie gminy w ciągu w/w linii znajdują się 
stacje kolejowe Maciowakrze i Pawłowiczki, faktycznie usytuowane na gruntach wsi 
Dobrosławice i Chrósty. 

Linia ta została zamknięta dla ruchu osobowego i towarowego po 
powodzi w 1997 roku. Niewątpliwie pełniła istotną rolę w powiązaniu terenu gminy z 
Kędzierzynem - Koźlem oraz jej rozwoju gospodarczego. Głównie był to ruch towarowy, 
zapewniający gminie Pawłowiczki i miastu Baborów zbyt płodów rolnych oraz zaopatrzenie 
rolnictwa w środki produkcji. Mniejszą rolę odgrywała ona w powiązaniach osobowych, 
ponieważ tylko trzykrotnie w ciągu doby (rano, popołudniu i wieczorem) kursowały pociągi 
osobowe. PKP nie dysponuje w chwili obecnej środkami na reaktywacje tej linii. Nie 
określiły też swoich planów. 

Ze względu na rolę jaką linia ta pełni w powiecie kozielskim docelowo 
powinna być przeznaczona do adaptacji i modernizacji. Modernizacji ponadto wymagają 
skrzyżowania tej linii z drogą wojewódzką oraz z drogami powiatowymi oraz infrastruktura 
techniczna stacji kolejowych. Brak środków i stanowiska PKP wymusza pomoc ze strony 
samorządowych władz powiatowych i gminnych, na modernizację i eksploatację tej linii 
kolejowej. 
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3.2. SYSTEM DROGOWY. 
 
System drogowy odgrywa podstawową i najistotniejszą rolę w 

obsłudze komunikacyjnej mieszkańców gminy i transportowej terenu. Sieć drogowa na 
terenie gminy Pawłowiczki jest stosunkowo dobrze rozwinięta, zapewniając w miarę dogodne 
powiązania z sąsiednimi ośrodkami wyższego rzędu (Głubczycami, Kędzierzynem-Koźlem. 
Głogówkiem i Raciborzem) oraz dojazd do wszystkich wsi. Na system składają się drogi o 
znaczeniu międzyregionalnym, regionalnym i lokalnym oraz drogi transportu rolnego. 
 

3.2.1. Drogi krajowe. 
 
Przez gminę Pawłowiczki przebiega jeden odcinek drogi krajowej 

nr 38 relacji granica państwa (Pietrowice) - Głubczyce (droga 408) - do skrzyżowania z 
drogą krajową nr 45 (K- Koźle). Przeprowadza ona głównie ruch tranzytowy przez teren 
gminy w kierunku granicy państwa, co ma niewątpliwie wpływ na potencjalne możliwości 
rozwoju gospodarczego. Odgrywa też istotną rolę w powiązaniach komunikacyjnych wsi 
gminnej z pozostałymi wsiami gminy. 

Droga ta jest administrowana przez Generalną Dyrekcję Dróg 
Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu.  

Generalny pomiar ruchu wykonany w roku 1995 wykazał, że średni 
ruch dobowy (SDR) na odcinku GŁUBCZYCE - PAWŁOWICZKI wynosił 1182 pojazdy 
samochodowe ogółem, a na odcinku PAWŁOWICZKI - KOŹLE 3705 pojazdów 
samochodowych ogółem. Odnotować należy fakt dużego udziału ruchu rowerowego w 
strukturze rodzajowej ruchu pojazdów, na odcinku Pawłowiczki - Koźle, który 
kształtuje się na poziomie ok. 5%. W stosunku do roku 1990 ruch samochodowy na odcinku 
Głubczyce - Pawłowiczki nieznacznie spadł (do wartości 98% roku 1990r.), a na odcinku 
Pawłowiczki - Koźle wzrósł o 37 % (do wartości 137% roku 1990). 

Na całym przebiegu przez gminę Pawłowiczki droga krajowa nr 38 
jest jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu, o szerokości jezdni na odcinku Głubczyce -
Pawłowiczki 6,2m oraz na odcinku Pawłowiczki - Koźle 7,2 m. W granicach wsi 
Pawłowiczki i Ucieszków droga prowadzi ruch tranzytowy (głównie do granicy państwa) 
przez tereny zwartej zabudowy wsi.  

Wg "Prognozy ruchu na zamiejskiej sieci dróg krajowych do roku 
2015" średni dobowy ruch na drodze krajowej nr 418 relacji granica państwa - Głubczyce -K-
Koźle. będzie kształtował się następująco: 
 

TABELA 6. 
Prognoza ruchu na drodze krajowej nr 418 do 2015 roku - na terenie gminy 
Pawłowiczki.  
odcinek drogi 1995 2000 2005 2010 2015 
1. Głubczyce-Pawłowiczki 
2. Pawłowiczki-Koźle 

1182 
3705 

1560 
4651 

1938 
5586 

2317 
6506 

2695 
7420 

Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych - Oddział Południowy w Katowicach, Biuro w 
Opolu. 

 
Prognozowany wzrost średniego ruchu dobowego na drodze krajowej 

nr 38 wyniesie w 2015 roku: 
• na odcinku Głubczyce - Pawłowiczki - 228 % w stosunku do 1995 roku (wzrost o 1513 

pojazdów na dobę), 
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• na odcinku Pawłowiczki - Kozie - 200 % w stosunku do 1995 roku (wzrost o 3715 
pojazdów na dobę). 

 
W związku z powyższym w najbliższych latach planuje się: 
• modernizację drogi krajowej nr 38 relacji granica państwa - Głubczyce - Koźle, 

polegającą na budowie obejścia drogowego wsi Pawłowiczki oraz realizacji 
kanalizacji deszczowej i chodników na terenach zabudowanych, 

• modernizację do parametrów klasy G (głównej), 
• tereny pod MOP-y (miejsca obsługi  podróżnych) dla zlokalizowania na nich 

parkingów, stacji paliw i moteli. 

 

3.2.2. Drogi wojewódzkie. 
 
Przez teren gminy Pawłowiczki przebiega tylko jeden odcinek 

drogi wojewódzkiej nr 417 relacji Laskowice - Klisino - ... - Szonów - Szczyty - Racibórz. 
Przed reformą administracyjną droga ta była zaliczana do kategorii dróg krajowych, a obecnie 
pozostaje w administracji Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu. 

 
Generalny pomiar ruchu wykonany w roku 1995 wykazał, że średni 

ruch dobowy (SDR) na odcinku Szonów - Krasowa wynosił 693 pojazdy samochodowe 
ogółem, a na odcinku Krasowa - Szczyty 454 pojazdów samochodowych ogółem. Na całym 
przebiegu drogi przez gminę Pawłowiczki występuje duży udział ruchu rowerowego w 
strukturze rodzajowej ruchu pojazdów, który kształtuje się na poziomie od 5 do 13%, 
oraz duży udział ruchu ciągników rolniczych, kształtujący się na poziomie 5 - 7% na 
poszczególnych odcinkach. 

W stosunku do roku 1990 ruch samochodowy na tej drodze wzrósł o 
29%. Droga ta jest jednojezdniowa o dwóch pasach ruchu i szerokości jezdni 5,0m. Na 
niektórych odcinkach nie posiada odwodnienia, stąd często zalega na niej gleba naniesiona w 
wyniku występowania na sąsiednich terenach rolniczych zjawiska erozji powietrzno -wodnej 
(szczególnie na odcinku Grudynia Mała - Dobrosławice). Droga ta posiada na niektórych 
odcinkach zbyt wąski pas drogowy, niebezpieczne przejścia przez tereny zabudowane 
(głównie we wsi Milice i Dobrosławice) i nie odpowiada parametrom stawianym drodze klasy 
głównej. 

Wg "Prognozy ruchu na zamiejskiej sieci dróg krajowych do roku 
2015" średni dobowy ruch na drodze wojewódzkiej nr 417 na odcinku Szonów -Racibórz, 
będzie kształtował się następująco: 
 
TABELA 7. 
Prognoza ruchu na drodze wojewódzkiej nr 417 do 2015 roku - na terenie gminy 
Pawłowiczki. 

Odcinek drogi 1995 2000 2005 2010 2015 

1. Szonów – Krasowa 693 929 1158 1388 1617 

2. Krasowa – Szczyty 454 599 745 890 1035 
Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych - Oddział Południowy w Katowicach, Biuro w 
Opolu. 
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Prognozowany wzrost średniego ruchu dobowego na drodze 
wojewódzkiej nr 417 wyniesie w 2015 roku 233% na odcinku Szonów - Krasowa i 228% na 
odcinku Krasowa - Szczyty, w stosunku do roku 1995. W związku z powyższym planuje się: 
 
• modernizację drogi wojewódzkiej nr 418 relacji Szonów - Racibórz polegającą na 

budowie obejścia drogowego terenów zabudowanych wsi Dobrosławice i 
Maciowakrze wraz z modernizacją skrzyżowania z linią kolejową relacji K-Koźle -
Baborów, 

• budowie odwodnienia drogi na odcinkach przebiegających przez tereny podlegające 
erozji powietrzno - wodnej (Grudynia Mała - Dobrosławice) oraz ścieżek 
rowerowych (dróg transportu rolnego) na całym przebiegu przez gminę, 

• modernizację do parametrów klasy G (głównej). 
 

3.2.3. Sieć dróg powiatowych i gminnych. 
 
Na   terenie   gminy   Pawłowiczki   na sieć dróg powiatowych składają się z 22 

odcinki. Do kategorii dróg powiatowych zaliczono następujące drogi:  
nr 1211 relacji Zwiastowice - Ucieszków,  
nr 1212 relacji Szonów - Gościęcin,  
nr 1249 relacji Stare Kotkowice - Trawniki,  
nr 1259 relacji Baborów - Radoszowy, 
nr 1405 relacji Pawłowiczki - Kochaniec (Roszowice),  
nr 1406 relacji Pawłowiczki - W ronin,  
nr 1407 relacji Borzysławice - Pawłowiczki, 
nr 1410 relacji Urbanowice - skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1409,  
nr 1411 relacji Gościęcin - Urbanowice - Łężyce, 
nr 1414 relacji Ligota Wielka - Karchów, 
nr 1415 relacji Grudynia Wielka - Milice,  
nr 1416 relacji Grudynia Wielka - Grudynia Mała, 
nr 1417 relacji Grudynia Mała - Borzysławice (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1211) 
nr 1418 relacji Karchów - skrzyżowanie z drogą krajową nr 38,  
nr 1419 relacji Chrósty - Dobrosławice,  
nr 1420 relacji Ucieszków – Radoszowy, 
nr 1421 relacji Chrósty - Ligota Mała, 
nr 1430 relacji Gierałtowice - skrzyżowanie z drogą krajową nr 38,  
nr 1462 relacji Naczęslawice - Grodzisko,  
nr 1469 relacji Mierzęcin – Gościęcin,  
nr 1473 relacji Koza - Maciowakrze, 
nr 1476 relacji Opatrzność - skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1418. 

                           
      Sieć    dróg    powiatowych jest wystarczająco gęsta i zapewnia możliwość 

dojazdu  do  wszystkich  miejscowości  w gminie.  Jednak nie wszystkie 
miejscowości posiadają dogodne powiązania z siedzibą gminny. Dotyczy to zwłaszcza wsi 
położonych w północno - zachodniej części gminy, dawniej wchodzących w skład gminy 
Gościęcin. Słabą stroną są parametry geometryczne i techniczne dróg. Wszystkie drogi 
powiatowe zaliczane są do V klasy technicznej , a większość z nich nie spełnia wymagania 
normatywu technicznego projektowania dróg tej klasy. Podstawową wadą jest zbyt mała 
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szerokość jezdni, szczególnie w południowej części gminy gdzie wynosi często około 4,0m, 
a także brak skutecznego odwodnienia. Z tego powodu jezdnia w czasie ulewnych deszczów 
jest zalewana błotem (ziemią), naniesionym z sąsiednich terenów rolnych, na których 
zachodzi zjawisko erozji (szczególnie na odcinku drogi Dobieszów-Ucieszków, Radoszowy 
- Wronin, Borzysławice - Grudynia Mała). Wszystkie drogi powiatowe, z wyjątkiem 
drogi nr 1407 relacji Pawłowiczki -Borzysławice i odcinka drogi nr 1259 wieś 
Radoszowy - Dobrosławice, posiadają nawierzchnie bitumiczne i generalnie są w 
dobrym stanie technicznym. 

 
Najważniejszą rolę w powiązaniach komunikacyjnych wsi gminnej z 

sąsiednimi ośrodkami gminnymi oraz ośrodkami wyższego rzędu, a także w powiązaniach 
wewnętrznych między wsiami gminy odgrywają drogi powiatowe nr 1405 relacji 
Pawłowiczki- Polaka Cerekiew - Roszowice, nr 1211 relacji Ucieszków -Gościęcin - 
Trawniki - Zwiastowice - Głogówek, nr 1249 relacji Trawniki - Stare Kotkowice - 
Głogówek oraz ciąg dróg nr 1406, 1419 i 1259 relacji Pawłowiczki -Baborów. 

 
Dla poprawy funkcjonowania sieci dróg powiatowych modernizacji, 

polegającej na odbudowie lub budowie odwodnienia drogi, modernizacji nawierzchni 
oraz korekt łuków poziomych, wymagają szczególnie następujące drogi: 1410, 1414, 
1416, 1417, 1418, 1462, 1469, 1476, 1212 i 1249. 

 
Sieć dróg gminnych w gminie Pawłowiczki jest rozbudowana i 

dostatecznie gęsta. Składa się na nią 69 ciągów drogowych i ulic wiejskich. Łączna ich 
długość wynosi ok. 49 kilometrów z czego 41 km to drogi o nawierzchni ulepszonej. Ogółem 
więc aż 83,7% dróg gminnych posiada nawierzchnię ulepszoną, co stawia gminę 
Pawłowiczki na bardzo dobrej, pierwszej pozycji wśród gmin wiejskich województwa 
opolskiego. Do najważniejszych ciągów dróg gminnych zaliczamy drogę relacji: 
•   Urbanowice - Trawniki (3340m) - nr 108461, 
•   Naczęsławice - Gościęcin (3292m) - nr 108462,    
•   Gościęcin - Milice (5080m) - nr 108463, 
•   Grudynia Wielka - Dziećmarów (2340m) - nr 108464,  
•   Borzysławice - wieś (510m) - nr 108465, 
•   Pawłowiczki (Rzeczyca) - Borzysławice (3400m)   nr 108466, 
•   Ostrożnica - Chrósty (2400m) - nr 108467  2724067, 
•   Maciowakrze - Wronin (1200m) - nr 108468   2724068,  
•   Ostrożnica - Przedborowice (1256m) - nr 108469    2742069. 
Ponadto gmina jest właścicielem ulic wiejskich we wsi Chrósty, Borzysławice, Grodzisko, 
Kózki, Maciowakrze, Naczęsławice, Ostrożnica, Gościęcin, Pawłowiczki, Radoszowy, 
Trawniki, Ucieszków. Urbanowice, Dobrosławice i Grudynia Wlk, o długości około 28 km. 

 
Istniejący system dróg gminnych nie wymaga rozbudowy. W  celu 

dalszej poprawy stanu dróg i ulic gminnych moderniazacji należy poddać:  
•   drogę nr 108461 relacji Urbanowice - Trawniki,  
•   drogę nr 108462 relacji Naczęsławice - Gościęcin, 
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•   drogę nr 108464 relacji Grudynia WIk. - Dziećmarów,  
•   drogę nr 108463 relacji Gościęcin - Milice, 
•   ulicę Leśną w Trawnikach, 
•   ulice we wsi Ostrożnica, po realizacji sieic kanalizacji sanitarnej, 
•   ulicę Wolności w Naczęsławicach, 
•   ulicę Kościuszki   oraz Pl. Jedności Narodu we wsi Pawłowiczki, uwzględniającą  
    dostosowanie nawierzchni ciągów pieszych i placów do wymogów rewaloryzacji   
    obszaru (częściowo) zachowanego zabytkowego układu osadniczego, objętego przez  
    samorząd gminy ochroną dóbr kultury. 
 

3.2.4. Zaplecze motoryzacji. 
 
W roku 1996 na terenie gminy było zarejestrowanych ogółem 2243 

samochody, w tym 2232 osobowe oraz 211 ciężarowych. Na 1000 mieszkańców gminy 
Pawłowiczki przypada 244,9 samochodu, co stawia na wysokim - 6 miejscu wśród gmin 
wiejskich województwa opolskiego. 

Na terenie gminy znajdują się zaledwie 4 stacje paliw we wsi 
Rzeczyca, Gościęcin, Ucieszków i Ostrożnica ( w tym trzy benzynowe). Wszystkie 
prowadzone są przez osoby prywatne, a nie przez koncerny paliwowe. Tylko dwie z nich 
(Rzeczyca i Ucieszków) położone są przy drodze krajowej nr 418 relacji granica państwa -K-
Kożle. Wszystkie stacje znajdują się na terenach byłych baz rolnych (głównie SKR), a 
poziom ich ekspozycji i standard świadczonych usług, należy uznać za niski. Przy żadnej 
stacji paliw nie wykonuje się usług naprawy samochodów, a jedna stacja (we wsi Ostrożnica) 
prowadzi tylko sprzedaż oleju napędowego. Słabą stroną jest także dostępność do usług 
oferowanych przez nie, bowiem żadna nie pracuje po godzinie 21". 

 
Obsługę motoryzacji na terenie gminy zapewnia tylko dziewięć stacji 

obsługi samochodów, które łącznie obejmują pełny zakres obsługi pojazdów mechanicznych, 
ale nie zapewniają pełnego pokrycia potrzeb w tym zakresie. Zakłady1 rzemieślnicze tej 
branży działają we wsi Pawłowiczki (1 x wulkanizatorstwo), Ostrożnica (lx lakiernictwo, 2 x 
mechanika pojazdowa i elektromechanika pojazdowa, 1 x pomoc drogowa i naprawy 
powypadkowe), Dobieszów (lx blacharstwo + lakiernictwo). Trawniki (1 x blacharstwo + 
lakiernictwo), Urbanowice (1 x mechanika pojazdowa) i Mierzęcin (1 x mechanika 
pojazdowa). Ich rozkład przestrzenny jest nierównomierny i świadczy o tym, że zapewniają 
one obsługę mieszkańców głównie północnej i środkowo-zachodniej części gminy. 
Praktycznie pozostaje bez usług tego typu ruchu tranzytowy na drodze krajowej i 
wojewódzkiej. Optymalnym miejscem dla lokalizacji urządzeń i obiektów obsługi ruchu 
komunikacyjnego i turystycznego jest: 
• rejon skrzyżowania drogi krajowej nr 38 z drogą wojewódzką nr 417,  
• rejon wsi Pawłowiczki. 
 

4. SYSTEMY INŻYNIERYJNE. 
 

4.1. SYSTEM ZAOPATRZENIA W WODĘ. 
 
Obecnie     wszystkie      wsie   gminy   posiadają   centralny   system 

zaopatrzenia w wodę. Funkcjonują wodociągi grupowe w następującym układzie: 
• wodociąg grupowy PAWŁOWICZKI, 
• wodociąg grupowy GRUDYNIA WIELKA, 
• wodociąg grupowy GRODZISKO, 
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• wodociąg grupowy DOBIESZÓW, 
• wodociąg grupowy GOŚCIĘCIN, 
• wodociąg grupowy GIERAŁTOWICE (gmina Reńska Wieś), zaopatrujący w wodę 

wieś Przedborowice. 
 
Wodociąg grupowy PAWŁOWICZKI zaopatrujący w wodę wieś 

Pawłowiczki (Warmuntowice i Rzeczyca), Ostrożnica i przysiółek Opatrzność, na bazie 
ujęcia i stacji uzdatniania wody w Pawłowiczkach. 

Woda ujmowana jest z czwartorzędowego poziomu wodonośnego 
(decyzja OŚ-V-7520-6/33/93 z dn. 25.08.93r.) ze studni nr 3 i 4: 
• studnia nr 3 - stanowi podstawowe źródło zaopatrzenia w wodę, Qeksp.  = 44,7 m3/h kat. 

B przy depresji 9,7 m. (dec. Oś. V-8530/45/85 z dn. 20.08.1985r.), 
• studnia nr 4 jest studnią awaryjną wodociągu grupowego. Studnie 1 i 2 przeznaczone są 

do likwidacji. 
Ujmowana wodonośna warstwa czwartorzędowa występuje na 

głębokości od 31,0 do 64,0 m p.p.t. w warstwie piasku szarego drobnoziarnistego, a jej 
poziom stabilizuje się na głębokości 20,7m p.p.t.. Do głębokości 30,0 zalegają gliny pylaste, 
piasek pylasty i drobny z otoczakami, gliny piaszczyste oraz zwarte ciemno-żółte i szaro- 
żółte gliny z domieszką żwiru i otoczaków. Przekroje geologiczne nie wykazuję istnienia 
okien hydrologicznych, wypełnionych osadami łatwo przepuszczalnymi. Ujęcie wody należy 
do średnio zagrożonych na zanieczyszczenia pochodzące z powierzchni ziemi. Woda 
wykazuje ponadnormatywne zawartości żelaza i manganu. Jest także mętna, twarda o 
niedoborze fluoru i wykazuje okresowe zanieczyszczenia jest pod względem 
bakteriologicznym. Wymaga uzdatniania i dezynfekowania. Dla ujęcia została ustanowiona: 
• strefa ochrony bezpośredniej wielkości R = l0m od obudowy studni 3 i 4, 
• strefa ochrony pośredniej zewnętrznej (decyzja Oś - III - 6210/84/92 z dn. 1992.05.13 

ważna do dnia 2010.12.31)   wielkości R = 620 m od osi ujęcia.  Dokumentacja ustalająca 
wielkość strefy ochronnej jest nowa, dostosowana do wymogów obowiązujących 
przepisów szczególnych. 

Staja wodociągowa została zrealizowana w 1993 - 94 roku, nie wymaga 
modernizacji. Nowa jest także sieć tranzytowa do wsi Ostrożnica. Sieć rozdzielcza w 
poszczególnych wsiach, z rur żeliwnych, stalowych i azbestowo - cementowych, jest w stanie 
technicznym średnim, a straty na wodociągu wynoszą średnio 16%. 

 
Wodociąg grupowy GRUDYNIA WIELKA, który zaopatruje w wodę 

mieszkańców wsi Grudynia Wielka, Grudynia Mała, Milice i Jakubowice. Ujęcie wody (nr 
decyzji Os.II-7520-6/34/96 z dn. 1996.03.22 oraz OG-731/7/6 z dn. 19967.02.20) znajduje się 
na gruntach wsi Grudynia Wielka i posiada dwie studnie, ujmujące wodę z czwartorzędowego 
poziomu wodonośnego: 
• studnia nr la - odwiercona w 1983 roku, gł. 62 m, zwierciadło wody o charakterze 

napiętym, stabilizujące się  na poziomie 34 m, wydajność eksploatacyjna Qeks.= 20m3/h,  
promień leja depresji R = 110,5 m, 

• studnia nr 2 - odwiercona w 1972 roku, gł. 64m, wody z drugiego   czwartorzędowego 
(Q) poziomu wodonośnego o  charakterze napiętym, stabilizujące się na poziomie 34,6 m. 
wydajność eksploatacyjna Oeks.     20,0 m3/h, promień leja depresji 
R = 98,0m. 
       Poziom   wodonośny   ujęcia   wody jest   odizolowany kilkumetrową 

warstwą glin i glin piaszczystych (warstwy półprzepuszczalne i nieprzepuszczalne) od 
utworów posiadających bezpośredni kontakt z wodami powierzchniowymi. Ujęcie wody nie 
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jest więc bezpośrednio narażone na zanieczyszczenia pochodzące z powierzchni ziemi i 
należy do słabo zagrożonych. Ustanowiono dla ujęcia wody strefę ochrony bezpośredniej  
R = l0m od studni. Proponowana do ustanowienia strefa ochrony pośredniej zewnętrznej 
(wyznaczonej 25 letnim okresem wymiany wody w warstwie wodonośnej) wielkości So = 
675 m od osi ujęcia w kierunku napływu wód oraz Su = 315 od osi ujęcia w kierunku 
odpływu wód, wymaga opracowania stosownej dokumentacji technicznej oraz jej 
ustanowienia. 

Ujęta woda posiada śladowe zawartości żelaza i manganu i nie 
wykazuje zanieczyszczeń bakteriologicznych. Jest jednak wodą mętną średnio twardą i 
agresywną wymagającą uzdatniania. 

Wodociąg we wsi Grudynia Wielka i Grudynia Mała wykonany jest z 
rur żeliwnych, azbestowo - cementowych i PCW. W Milicach wodociąg wykonany jest z rur 
stalowych, a w Jakubowicach z rur żeliwnych i stalowych. Generalnie sieć wodociągowa (z 
wyłączeniem magistrali tranzytowych, realizowanych w latach 1993-94) jest stara i wykazuje 
dużą awaryjność, a straty wody szacuje się na 19%. Jakość świadczonych usług nie 
zapewnia właściwych standardów (zbyt niskie ciśnienie w sieci). Sieć rozdzielcza na 
terenach zabudowanych wsi wymaga modernizacji. Modernizacji polegającej na wymianie 
urządzeń (głównie pomp i hydroforów), wymaga także stacja wodociągowa. 

 
Wodociąg grupowy GRODZISKO zaopatruje w wodę wieś 

Grodzisko, Naczęsławice, Trawniki oraz Wróblin i Kazimierz (gmina Głogówek). Woda 
ujmowana jest z dwóch studni (nr decyzji OS.V-8530/?/8 z 1985 r oraz Os.V-8530/?/90 z dn. 
1990.05.25) : 
• studnia nr 1 - wykonana w 1959 r., ujmuje wodę z poziomu czwartorzędowego 18-22m 

p.p.t., Qeks. = 25 m3/h, promień leja depresji R= 66,0m, 
• studnia nr 2 - wykonana w 1990 roku o gł. 45 m, ujmuje wodę w czwartorzędowej, woda 

o zwierciadle swobodnym stabilizuje się na poziomie 7,0 m p.p.t., Q eks. = 61,80 m3 h.  
promień leja depresji R = 117,6 m. 

Utwory czwartorzędowe o miąższości ok. 40m są wykształcone prawie 
wyłącznie jako piaski drobno- lub gruboziarniste oraz iły z otoczakami. Powyżej występują 
utwory przepuszczalne w postaci żwirów, piasków i otoczaków, które nie zapewniają 
naturalnej ochrony ujęcia przed przenikaniem zanieczyszczeń z powierzchni terenu. 
Bezpośrednie zagrożenie dla stanu ujmowanych wód stanowią nieskanalizowane terenu 
zabudowane wsi Grodzisko. Decyzją nr OS-ffl-6210/151/91 z dn. 19991.08.05 (ważną do 
dnia 2010.12.31) dla ujęcia wody ustanowiono strefę: 
• ochrom bezpośredniej R = 10,0 m, 
• ochrony pośredniej wewnętrznej (30 dniowa izochrona) dla studni nr 1 So = 58,0 m od osi 

ujęcia w kierunku napływu wód oraz Su = 24,0 m od osi ujęcia na kierunku odpływu wód, 
a dla studni nr 2 So = 64,0 m od osi ujęcia w kierunku  napływu wód oraz 
Su = 37,0 m od osi ujęcia w kierunku odpływu wod, 

• ochrony pośredniej zewnętrznej (wyznaczoną 25 letnim czasem wymiany wody, ujętej do 
eksploatacji w studniach 1 i 2, wielkości So = 847,0 m od osi studni nr 2 w kierunku   
napływu wód oraz Su = 45,0 m od osi studni nr 2 w kierunku  odpływu wód. 

Strefa wymaga aktualizacji i dostosowania do obowiązujących przepisów szczególnych.  
Ujmowana woda mieści się w granicach norm dla wód pitnych. 

Występują w niej znaczne ilości związków żelaza oraz ponadnormatywne ilości 
związków manganu. Pod wzgiędem bakteriologicznym wykazuje stałe zanieczyszczenia i 
wymaga uzdatniania i chlorowania. Jednocześnie jest to woda twarda o niedoborze fluoru, 
okresowo posiadająca lekki zapach siarkowodoru. Sieć i stacja wodociągowa jest nowa i nie 
wymagają modernizacji. 
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Wodociąg   grupowy   DOBIESZÓW   zaopatruje   w   wodę   wsie 
Dobieszów,     Radoszowy,     Chrósty,     Maciowakrze,     Dobrosławice,     Ucieszków i 
Borzysławice. Ujęcie (decyzja OŚ.H-7520-6 28/96 z dn.   1996.08.28)   czerpie   wodę   z 
dwóch studni nr 2i3o głębokości 120, Om i 116 m, z warstwy czwartorzędowej, Qeks. 
40,0m3/h kat. B, promień leja depresji 162,Om. 

Warstwa wodonośna jest dobrze izolowana warstwą utworów 
nieprzepuszczalnych (gliny zwałowe i iły) i półprzepuszczalnych (gliny pylasto -piaszczyste). 
Ujęcie wody nie jest narażone na bezpośrednie skażenie pochodzące z powierzchni 
terenu. Dla ujęcia wody ustanowiono strefę ochrony bezpośredniej wynoszącą 10,0m oraz 
strefę ochrony pośredniej ( Decyzja OŚ-U-7211/41/88 z dnia 1988.03.23 ważna do dnia 
31.21.2010 roku) zewnętrznej o promieniu R = 568,2 m dla studni nr 2, oraz R = 680,3 m dla 
studni nr 3. Wielkość strefy wynosi So = 730,0 m od osi ujęcia w kierunku napływu wód i Su 
= 634,0 m od osi ujęcia w kierunku odpływu wód. Strefa wymaga aktualizacji i 
dostosowania do obowiązujących przepisów szczególnych. 

 
Woda ujęta zawiera ponadnormatywne ilości związków żelaza, a 

pozostałe jej parametry mieszczą się w granicach dopuszczalnych norm dla wód 
pitnych. Prowadzone badania wody wykazują wzrost zawartości amoniaku, azotynów, 
azotanów i chlorków, które jeszcze pozostają w granicach norm dopuszczalnych. Ponadto 
woda wykazuje okresowo ponadnormatywne zanieczyszczenia bakteriologiczne. 
Źródłem zanieczyszczeń mogą być ścieki hodowlane z sąsiedniej zabudowy gospodarczej 
gospodarstwa wielkoobszarowego (na terenie którego brak jest geologicznej warstwy 
utworów nieprzepuszczalnych), brak kanalizacji sanitarnej we wsi oraz nieszczelne szamba, a 
także stosowane środki ochrony roślin i nawozy na terenach rolniczych. 

 
Stacja wodociągowa DOBIESZÓW jest nowa (1994r.) i nie wymaga 

modernizacji. Z kolei sieć wodociągowa wsi Maciowakrze jest najstarsza w gminie i 
wymaga pilnie wymiany. Zrealizowano ją w latach 1929 - 69 rur azbestowo - cementowych 
i żeliwnych. Podobnie sytuacja wygląda we wsi Dobrosławice, wyposażonej w wodociąg 
zrealizowany w 1963 roku, który w chwili obecnej także wymaga wymiany. We wsi Chrósty 
wodociąg został zrealizowany z rur żeliwnych i PCW na początku lat siedemdziesiątych i 
także funkcjonuje w sposób nieprawidłowy. We wsi Dobieszów i Radoszowy wodociąg 
wykonano w 1968 roku z rur żeliwnych i stalowych i działa bez większych zarzutów. Nowe 
wodociągi (z rur PCW i stalowych) zostały wykonane we wsi Ucieszków i Borzysławicach. 

 
Wodociąg grypowy GOŚCIĘCIN zaopatrujący w wodę wieś 

Gościęcin, Urbanowice, Karchów, Kózki, Mierzęcin, Ligota Wielka i Ciesznów (gmina 
Głogówek). Zasoby ujęcia wody w ilości: 
• studnia nr 1 o głębokości 90,Om i wydajności eksploatacyjnej Q = 45,0 m3/h, przy zasięgu 

leja depresji R = 500 m, zostały zatwierdzone w kat. B decyzją WGTiOŚ UW w Opolu nr 
GT.rV-8530/21/82 z dn. 31.05.1982r, 

• studnia nr 2 o głębokości 91,0 m i wydajności eksploatacyjnej Qeks. = 76m3/h, przy 
zasięgu leja depresji R = 380,0 m. 

Ujęcie  wody składa się z dwóch studni wierconych (wykonanych w 
1981 roku) i eksploatuje pierwszy trzeciorzędowy poziom wodonośny, który odizolowany 
wielometrową warstwą utworów nieprzepuszczalnych (glin piaszczysto - pylastych i iłów) od 
wód czwartorzędowych, mających bezpośredni kontakt z wodami powierzchniowymi. Ujęcie 
wody nie jest narażone bezpośrednio na skażenie mogące przedostać się bezpośrednio z 
powierzchni terenu i należy do słabo zagrożonych. Źródłem zagrożeń są głównie 
nieskanalizowane tereny zabudowane wsi Gościęcin. 
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Dla ujęcia wody ustanowiono strefę ochrony bezpośredniej R lOm od 
obudowy studni. Proponowana strefa ochrony pośredniej zewnętrznej (izochrona 
obejmująca obszar wymiany wody w warstwie wodonośnej w okresie 25 letnim) o 
wymiarach So=1505,0m od osi ujęcia w kierunku napływu wód oraz Su=638,0 m od osi 
ujęcia w kierunku odpływu wód, nie została ustanowiona. Nie ustanowiono dla ujęcia 
także strefy ochrony pośredniej wewnętrznej. 

Ujmowana woda wykazuje ponadnormatywną ilość związków żelaza i 
z tego względu wymaga uzdatniania. Pozostałe jej składniki mieszczą się w granicach 
dopuszczalnych norm dla wód pitnych. Pod względem bakteriologicznym wykazuje 
okresowe zanieczyszczenia i wymaga dezynfekcji. 

Stacja wodociągowa w Gościęcinie wymaga drobnej modernizacji, 
polegającej głównie na wymianie urządzeń. Rozdzieicza sieć wodociągowa we wsi Kózki 
jest stara, wykonana jest z rur azbestowo - cementowych, i wymaga wymiany oraz 
modernizacji. Z kolei we wsi Gościęcin, Mierzęcin i Urbanowice wykonana jest z rur 
żeliwnych,  stalowych i PCW, a funkcjonuje jeszcze poprawnie. 

 
Wodociąg grupowy GIERAŁTOWICE, zaopatrujący w wodę wieś 

Gierałtowice (gmina Reńska Wieś) oraz Przedborowice, na bazie ujęcia zlokalizowanego we 
wsi Gierałtowice. Stacja wodociągowa jest nowa i nie wymaga modernizacji. Nowa jest także 
sieć wodociągowa, która wykazuje się małą awaryjnością. 

 
W granicach ustanowionych stref ochrony pośredniej wewnętrznej zabrania się: 

• wprowadzania ścieków do ziemi i wód powierzchniowych, rolniczego wykorzystania 
ścieków, 

• przechowywania i składowania odpadów promieniotwórczych, 

• budowy osiedli mieszkaniowych i dróg publicznych, 

• wydobywania kopalin, 
• lokalizacji zakładów przemysłowych i ferm chowu zwierząt, a także magazynowania 

produktów ropopochodnych i innych substancji chemicznych i rurociągów do ich 
transportu, 

• lokalizowania wysypisk i wylewisk odpadów komunalnych i przemysłowych, 
• urządzania parkingów i obozowisk oraz lokalizacji nowych ujęć wody, cmentarzy i 

grzebania zwierząt. 
 
W ustanowionych strefach ochrony pośredniej zewnętrznej nie wolno 

lokalizować nowych ujęć wody oraz obiektów i urządzeń, które mogą spowodować skażenie 
chemiczne lub bakteriologiczne warstwy wodonośnej. 

 
Istniejące wodociągi komunalne zaspakajają potrzeby mieszkańców 

gminy w zakresie spożycia, potrzeb gospodarczych oraz zabezpieczenia 
przeciwpożarowego generalnie na zadawalającym poziomie. W gminie zużycie wody na 
jednego jej mieszkańca jest niskie i wynosi w granicach 30 - 50 litrów/osobę/dzień. 
W roku 1997 sprzedano ok. 253.000 m3 wody, a w 1998 roku jej ilość zmniejszyła się  
do ok. 244.000m3. W stosunku do lat poprzednich zużycie wody obniżyło się o 10 %,    co    
jest spowodowane    oszczędnościami    czynionymi    przez mieszkańców po 
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wprowadzeniu liczników na wodę (ok. 99% gospodarstw domowych wyposażonych jest w 
wodomierze). 
 

TABELA 8.  
Wydajność  ujęć, produkcja i sprzedaż wody na ujęciach komunalnych wody gminy 
Pawłowiczki - stan z 1998 roku. 
Ujęcie wody 
 
 

Wydajność 
eksploatacyjna 
ujęcia M3/d 

Produkcja 
wody 

m3 śred/d 

Sprzedaż 
wody 
m3 śred/d 

straty 
wody 

% 
1. Pawłowiczki 1072,8 219,2 172,6  16% 
2. Dobieszów 960,0 213,6 158,9  20% 
3. Gościęcin 1680,0 243,8 200,0  13% 
4. Grodzisko 1483,2 109,6 93,2  10% 
5. Grudynia Wlk. 480,0 57,5 43,8  19% 
Opracowanie własne M.O. 

 
Obecny stopień wykorzystania możliwości eksploatacyjnych 

komunalnych ujęć wody w gminie Pawłowiczki jest niski i wynosi kolejno na ujęciu 
Pawłowiczki około 16 %, Dobieszów - 16°/b, Gościęcin 18,5 %, Grodzisko - 4,5 %, 
Grudynia Włk. 4,5%. Zapotrzebowanie na wodę w okresie perspektywicznym szacowane 
jest na Q śr. dob. = 374,6m3/d. na wodociągu grupowym Pawłowiczki (stopień wykorzystania 
możliwości eksploatacyjnych istniejącego ujęcia max. 35%), Qśr. dob. 1227,0 m3'dobę 
(stopień wykorzystania możliwości eksploatacyjnych istniejącego ujęcia wyniesie max. 73%) 
na ujęciu Gościęcin, 325,6 m3/dobę (stopień wykorzystania ujęcia 67.Xuo) na ujęciu 
Grudynia Wlk., 666,9 m3/dobę (stopień wykorzystania ujęcia 45%) na ujęciu Grodzisko, 860 
m3/dobę (stopień wykorzystania ujęcia 89,5%) na ujęciu Dobieszów. Istniejące wydajności 
komunalnych ujęć wody są więc w stanie w pełni zaspokoić potrzeby obecnych oraz 
przyszłych odbiorców na terenie gminy w zakresie spożycia, zaopatrzenia w wodę 
gospodarki oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego łudzi i mienia. 

 
Podstawową wadą istniejących grupowych wodociągów jest brak 

powiązań awaryjnych między nimi. 
Na terenie gminy Pawłowiczki ponadto zlokalizowanych jest szereg 

ujęć wody, zaspokajających potrzeby istniejących zakładów produkcyjnych. Dla niektórych z 
nich zostały ustanowione strefy ochronne, które muszą zostać uwzględnione w sporządzanych 
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego : 
• Ujęcie wody URB ANO WICE SHR - decyzja OŚ- 11-721 L 86/86 z dnia 29/01/87, 

ważna do dnia 1999.12.31. Strefa wymaga aktualizacji i dostosowania do 
obowiązujących przepisów szczególnych (Dz. U. z 1991r. nr 116). 

• Ujęcie wody CHRÓSTY - Kombinat KPGR - decyzja nr OŚ-II-7211/51/87 z dnia 
1987.06.31 ważna do dnia 2010.12.31. Strefa wymaga aktualizacji i dostosowania do 
obowiązujących przepisów szczególnych (Dz. U. z 1991r. nr 116). 

• Ujęcie wody GRUDYNIA WLK. - OKO - decyzja OŚ-II-7211/48/88 z dnia 1988.03.05 
ważna do dnia 2000.12.31. Strefa wymaga aktualizacji i dostosowania do 
obowiązujących  przepisów szczególnych (Dz. U. z 1991r. nr 116). 

• Ujęcie wody OSTROŻNICA - PGR Zakrzów - decyzja OŚ-II-7211/39/90 z dnia 
1990.03.29 ważna do dnia 2010.12.31. Strefa wymaga aktualizacji i dostosowania do 
obowiązujących przepisów szczególnych (Dz. U. z 1991r. nr 116). 
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• Ujęcie wody JAKUBOWICE - Zakład Produkcji Sadowniczej - decyzja OŚ-UI-
6210/97/91 z dnia 19991.05.11 ważna do 2010.12.31. Strefa wymaga aktualizacji i 
dostosowania do obowiązujących przepisów szczególnych (Dz. U. z 1991r. nr 116). 

• Ujęcie wody MILICE - PGR Grudynia - decyzja OŚ-III-6210/229/98 z dnia 1998.10.02 
ważna do 2010.12.31. Strefa jest dostosowania do obowiązujących przepisów 
szczególnych (Dz. U. z 1991r. nr 116). 

 
Północno - wschodnia część terenu gminy Pawłowiczki (rejon wsi 

Ligota Wielka - Borzysławice)   położona jest w zasięgu    strefy ochronnej obszaru 
zasilania głównych ujęć wody rejonu K- Koźla (określonej wg pozwoleń wodno - 
prawnych oraz wg zatwierdzonych zasobów). 
 

4.2. SYSTEM ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW. 

Na terenie gminy Pawłowiczki generalnie brak jest 
zorganizowanych systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków. Obecnie funkcjonuje 
tyiko jedna komunalna oczyszczalnia ścieków, położona na gruntach wsi Pawłowiczki. Jest to 
oczyszczalnia biologiczno - mechaniczna typu BOIGRADEX, oddana do eksploatacji w 1997 
roku. która decyzją Nr OŚ III 6210/175/96/bs z dnia 19.07.96r. posiada pozwolenie wodno 
prawne na oczyszczanie ścieków bytowo-gospodarczych w ilości : 
•     do 2000 roku     Q śrd = 200m3 d. Qmax.d   240m3/d 
• po 2000 roku     Qśrd. = 400m3/dobę.  Qmax.d. = 480m3/dobę,    Qmax.h. = 32m3/h 

         Qśrd.d. = 25m3/h. 
 
Ścieki oczyszczone odprowadzane są do sąsiedniego cieku wodnego tj. 

Potoku Olsza. Uciążliwe oddziaływanie oczyszczalni ścieków ogranicza się do l00m 
(docelowo rzeczywiste oddziaływanie ma zostać zmniejszone do 30-50m). Sieć kanalizacji 
sanitarnej posiada tylko wieś Pawłowiczki, a w trakcie realizacji jest sieć kanalizacji 
sanitarnej we wsi Ostrożnica. Docelowo wsie południowo-środkowej części gminy będą 
obsługiwane przez tę oczyszczalnię ścieków. 

 

Na terenie gminy istnieją ponadto dwie zakładowe oczyszczalnie 
ścieków we wsi: 
• JAKUBOWICE - mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków, która obsługiwała 

dawny Zakład Produkcji Sadowniczej w Grudyni Wielkiej. Do istniejącej kanalizacji 
sanitarnej podłączona jest obecnie tylko wielorodzinna zabudowa mieszkaniowa w 
Grudyni Wielkiej i Grudyni Małej oraz szkoła i nieużytkowany (w chwili obecnej) hotel 
robotniczy. Średniodobowa przepustowość oczyszczalni wynosi 285,5 m3/d., co nie 
gwarantuje docelowe zaspokojenie potrzeb zespołu wsi Grudynia Wielka, (rrudynia Mala, 
Jakubowice i Milice. 

•     URB ANO WICE -  mechaniczno - biologiczna oczyszczalnia ścieków dawnego SHR,   
       obsługująca obecnie wielkoobszarowe gospodarstwo prywatne oraz wielorodzinną  
       zabudowę mieszkaniową powstałe wspólnoty mieszkaniowej. Średniodobowa  
       przepustowość oczyszczali wynosi Qśred./d = 50m3. 

 
                                           Na pozostałym terenie gminy gospodarka ściekowa   opiera  się 
na powszechnym - przejściowym gromadzeniu ścieków w bezodpływowych zbiornikach 
wybieralnych. Brak jest kontroli nad rzeczywistym sposobem odprowadzania ścieków. 
Prawdopodobnie w większości trafiają one bezpośrednio do środowiska, do ziemi iub cieków 
wodnych. Szacuje się, że w ciągu roku ilość produkowanych ścieków na terenie gminy 
wynosi 210.000m3, z czego około 50% trafia bezpośrednio do środowiska stwarzając 
zagrożenia dla stanu sanitarnego gleb, wód powierzchniowych i wód podziemnych 
(szczególnie pierwszego poziomu wodonośnego). Największe zagrożenia tego typu występują 
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w północno - środkowej i południowej części gminy, która stanowi Obszar Najwyższej i 
Wysokiej Ochrony GZWP. 

 
Opracowana przez Biuro Projektów Wodociągów i Kanalizacji 

„NEUSTEIN" s.c. w Opolu „Koncepcja programowa kanalizacji grupowej", obejmuje swoim 
zasięgiem południowo-wschodnią część obszaru gminy Pawłowiczki i przewiduje 
skanalizowanie zespołu wsi Warmuntowice, Przed boro wice, Ostrożnica, Chrósty, 
Dobieszów, Radoszowy, Dobrosławice, Maciowakrze, Ucieszków i Borzysławice z 
odprowadzeniem ścieków na istniejącą oczyszczalnię w Pawłowiczkach. Z danych 
bilansowych przedstawionych w w/w opracowaniu wynika, że dla okresu obecnego i 
perspektywicznego na oczyszczalni nie zostaną przekroczone parametry jej pracy 
zatwierdzone w pozwoleniu wodno-prawnym. Proponowany system kanalizacji sanitarnej 
zakłada budowę w poszczególnych wsiach kanalizacji grawitacyjnej wraz z lokalnymi 
pompowniami sieciowymi i tranzytowymi. 

 
Ze względu na istniejące uwarunkowania przyrodnicze oraz pożądane 

kierunki rozwoju, docelowo centralnym systemem odbioru i oczyszczania ścieków w 
gminie Pawłowiczki należy objąć następujące wsie (uwzględniając hierarchię ważności): 
Ostrożnica, Ucieszków, Chrósty, Radoszowy, Maciowakrze, Goscięcin, Urbanowice, 
Trawniki, Naczęsławice, Grudynia Wielka, Dobrosławice, Dobieszów, Borzysławice, 
Ligota Wielka, Karchów, Grodzisko, Grudynia Mała, Milice i Jakubowice. W 
pozostałych wsiach (Przedborowice, Kózki, Mierzęcin) dopuszcza się stosowanie 
indywidualnych systemów oczyszczania ścieków lub też gromadzenie ich jak dotychczas i 
przekazywanie na najbliższą zlewnię lub oczyszczalnię ścieków. 
 

4.3. ZAOPATRZENIE W CIEPŁO. 

Na terenie gminy Pawłowiczki brak jest centralnego systemu 
zaopatrzenia w ciepło, a dominują indywidualne systemy zasilania budynków. Przeważa 
ogrzewanie piecowe oraz małe kotłownie lokalne. 

Jedyną kotłownią, zapewniającą obsługę zgrupowaniu obiektów, 
jest kotłownia o wydajności 5 Gcal/H położona na gruntach wsi Grudynia Wielka, w 
sąsiedztwie zabudowy Grudyni Małej. Do tej pory zaopatrywała ona w ciepłą wodę i ciepło 
wielorodzinne osiedle mieszkaniowe oraz zakład produkcyjny (Przedsiębiorstwa Produkcji 
Sadowniczej S.A.). W chwili obecnej, ze względu na przemiany własnościowe, kotłownia ta 
jest w likwidacji, a niezależne "lokalne kotłownie powstały dla potrzeb ogrzewania 
istniejących wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz zaspokajająca potrzeby zakładu 
PPS. Ze względu na ochronę środowiska procesy te należy uznać za niekorzystne, ponieważ 
wprowadzają szereg nowych emitorów zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. W tej 
sytuacji me ma szans na stworzenie centralnego systemu zaopatrzenia w ciepło zespołu wsi 
Grudynia Wielka, Grudynia Mała, Jakubowice i Milice.        

                         Ponadto  szereg obiektów  użyteczności publicznej, usługowych i 
zakładów produkcyjnych posiadają własne kotłownie, wykorzystywane do własnych potrzeb, 
które w okresie zimowym zwiększają niską emisją zanieczyszczeń powietrza 
atmosferycznego. 

Wielkość jak i przyrost potrzeb cieplnych, ze względu na niewielki 
rozwój gminy, jest bardzo mały, a znaczne rozproszenie odbiorców powoduje, że 
wprowadzenie scentralizowanej gospodarki cieplnej na pozostałym terenie gminy jest 
nieopłacalne   dla  jednego  producenta.   Realna   perspektywa realizacji   alternatywnych 
żródeł ciepła dla zgrupowania lub indywidualnych obiektów kubaturowych wiąże się głównie 
z gazyfikacją gminy. Jest także możliwe wykorzystanie energii elektrycznej jako źródła 
ciepła, ale wymaga to rozwoju bazy energetycznej (budowy nowych stacji 
transformatorowych). 
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4.4. ZAOPATRZENIE W GAZ. 

Na   analizowanym   obszarze   nie ma sieci gazu przewodowego, 
przesyłowej ani rozdzielczej. Mieszkańcy poszczególnych wsi gminy zaopatrywani są w gaz 
bezprzewodowy. 

       Najbliższa sieć gazowa gazu ziemnego 6,3 MPa relacji Racibórz -
Obrowiec przebiega po południowej stronie gminy. Najbliższa istniejąca stacja   redukcyjno -
pomiarowa I i II stopnia położona jest w północnej części miasta Baborów. 
                                         Ponadto przesyłowa sieć gazowa gazu wysokoprężnego relacji 
Szonów - Głogówek – Krapkowice przebiega po zachodniej stronie granicy gminy 
Pawłowiczki. Najbliższe istniejące stacje redukcyjne I i II stopnia znajdują się na terenie 
miasta Głogówek   oraz   na   terenie   miasta   Głubczyce. Ostatnio zrealizowano   także   sieć 
gazociągu wysokoprężnego gazu ziemnego relacji Obrowiec - Szonów – Racibórz. 

 

(a) Niedalekie położone dwóch istotnych  gazociągów  przesyłowych 
stwarza gminie szansę na wykorzystanie gazu głównie dla zaspokojenia potrzeb 
cieplnych terenu. Jednak Zakład Gazowniczy w Opolu nie planuje w tym zakresie żadnych 
inwestycji, tak więc inicjatorem realizacji inwestycji w tym zakresie musi być samorząd 
gminy. Prawdopodobnie w najbliższym czasie będzie realizowana stacja redukcyjna w rejonie 
wsi Szonów, z której zaopatrywana będzie w gaz wsie południowo – wschodniej części 
gminy Głogówek. 

 
Na teren gminy Pawłowiczki gaz powinien być doprowadzony 

przede wszystkim do wsi o dużym zaludnieniu , gdzie jednocześnie istnieje lub 
przewiduje się rozwój przemysłu rolno - spożywczego. Należy do nich głównie rejon wsi 
Pawłowiczki - Ostrożnica - Gościęcin oraz rejon wsi Maciowakrze. 
 

4.5. ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ. 

                            Przez teren gminy Pawłowiczki nie przebiegają linie wysokiego napięcia 
220 i 400 kV, podlegające Polskim Sieciom Elektrycznym S.A. Nie planuje się też żadnych 
nowych inwestycji w tym zakresie. Także Zakład Energetyczny w Opolu na terenie gminy nie 
posiada żadnej linii energetycznej 110 kV. 
                               
                           Odbiorcy energii elektrycznej z terenu gminy Pawłowiczki zasilani są w 
energię elektryczną za pośrednictwem czterech Głównych Punktów Zasilania (GPZ), 
położonych na terenach sąsiednich. Podstawowe zasilanie południowo-wschodniej części 
gminy odbywa się z GPZ Polska Cerekiew, środkowo — wschodniej z GPZ Koźle, 
południowo-zachodniej z GPZ Głubczyce oraz północnej z GPZ Głogówek. 

Wszystkie wsie w gminie wyposażone są w stacje transformatorowe 
15/0,4 kV zasilane głównie liniami napowietrznymi 15 kV. Tylko we wsi Grudynia linia 15 
kV jest kablowa. Łącznie w gminie zlokalizowanych jest 69 stacji transformatorowych, które 
zaspokajają obecne potrzeby energetyczne mieszkańców i gospodarki. 

Istniejący system zasilania wsi gminy w energię elektryczną 
zapewnia zaspokojenie obecnych potrzeb mieszkańców i gospodarki na względnie 
zadawalającym poziomie. Stan sieci średnich i niskich napięć jest generalnie dobry, a 
awaryjność niewielka. Odczuwany jest niewielki brak ilości punktów zasilających (stacji 
transformatorowych), które przewiduje się do realizacji we wsi Borzysławice, Chrósty, 
Dobrosławice, Mierzęcin, Milice i Karchów (po jednej stacji). Ponadto niektóre stacje 
transformatorowe funkcjonują na zbyt dużych „obwodach", na których częstsze są zakłócenia 
w odbiorze energii, jak i gorsze jej parametry (wg Rejonu Energetycznego w Koźlu 
mieszczące się w wymaganych normach). Poprawy wymaga przede wszystkim sposób 
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zasilania oraz powiązania sieci w rejonie wsi Trawniki i Maciowakrze (dodatkowe 
powiązania pętli dla zapewnienia pewności zasilania). 

 
Ze względu na znaczny spadek liczby ludności gminy (z 9095 w 

1999 r. do 8.500 w 2010 r.) do roku 2010 nie przewiduje się istotnego wzrostu 
zapotrzebowania na energię elektryczną. Zasadniczy wpływ na zwiększenie potrzeb 
energetycznych będzie mieć rozwój pozarolniczych funkcji terenu (usług i przemysłu, w 
tym szczególnie przemysłu rolno spożywczego). W związku z tym Samorząd gminy nie ma 
potrzeby sporządzania koncepcji (programu) rozwoju elektroenergetyki, ponieważ potrzeby 
mieszkańców są w pełni zaspokojone, a potrzeby nowych inwestorów, realizujących 
zakłady przemysłowe lub usługi, będą rozpatrywane przez Zakład Energetyczny 
indywidualnie lub rozwiązywane w ramach sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 
 

4.6. TELEKOMUNIKACJA. 

W 1997 roku na analizowanym obszarze było ogółem 866 abonentów 
telefonicznych telefonii przewodowej. Na 1000 mieszkańców gminy przypadało więc 94,8 
aparatu telefonicznego. Średni wskaźnik ilości abonentów/1000 mieszkańców terenu dla 
gminy Pawłowiczki jest znacznie niższy niż dla województwa (183,2 abonentów/l000M) i 
kształtuje się także poniżej poziomu średniego wskaźnika dla gmin wiejskich 
województwa opolskiego (109,5 abonentów/1000M). Poziom zaspokojenia potrzeb 
mieszkańców gminy w tym zakresie należy uznać za niezadawalający. Centrale telefoniczne 
znajdują się we wsi Pawłowiczki. Gościęcin i Grudynia Wielka. W pełni potrzeby 
obsługiwanych przez nie mieszkańców zaspokaja tylko centrala telefoniczna w 
Pawłowiczkach. 

Dla zapewnienia poprawy warunków funkcjonowania sieci  zakłada się 
kontynuację rozwoju telekomunikacji, który spowoduje dalszy wzrost liczby abonentów •we 
wsiach gminy. Rozbudowa centrali telefonicznych do 2100 numerów do 2010 roku co 
pozwoli na uzyskanie wskaźnika gęstości około 250 telefonów na 1000 mieszkańców gminy. 
 
4.7. GOSPODARKA ODPADAMI STAŁYMI. 

Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie gminy Pawłowiczki jest 
całkowicie uregulowana. Składowisko odpadów o powierzchni około 2,0 ha , znajduje się we 
wsi Pawłowiczki - Warmuntowice. Wykonane w zagłębieniu terenu, częściowo stanowiącym 
wyrobisko poeksploatacyjne, posiada system zabezpieczeń technicznych, chroniących 
środowisko przed zagrożeniami. Składowisko to pełni funkcję gminnego. 

Gmina jest w pełni wyposażona w kontenery i pojemniki, a za odbiór 
odpadów i składowisko odpowiada Urząd Gminy Pawłowiczki. Mieszkańcy gminy produkują 
około 4200m3 odpadów rocznie. 

Istniejące składowisko odpadów pozostanie podstawową formą 
usuwania odpadów komunalnych przez najbliższe kilka łat (5-7 łat). Proponowany, 
docelowy system organizacji gospodarki odpadami komunalnymi, opracowany przez Wydział 
Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Opolu oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej przewiduje włączenie gminy Pawłowiczki do tzw. rejonu 
„POLSKIEJ CEREKWI", obejmującego gminę Polska Cerekiew, Cisek, Pawłowiczki oraz 
Bierawa. Gminy te, o łącznym zaludnieniu ok. 29.500 osób, wytwarzają rocznie około 
16.000m3 odpadów komunalnych, o składzie odpadów wiejskich. Centralnym 
składowiskiem odpadów komunalnych dla nich będzie składowisko zlokalizowane we 
wsi Ciężkowice (gmina Polaka Cerekiew), zapewniające maksymalne odległości 
transportu ok. 18 km. Składowisko komunalne w Pawłowiczkach docelowo ma zostać 
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przeznaczone na gminny punkt segregacji odpadów oraz składowisko gruzu budowlanego. 
Przy tej okazji proponuje się także zmianę organizacji zbiórki odpadów, poprzez zastąpienia 
kontenerów typu KP-7 pojemnikami indywidualnymi o pojemności 110 l. 
 

5. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII 

                                    Do rozwoju odnawialnych źródeł energii Polska jest zobligowana przez 
przepisy unijne. (10 stycznia 2007 Komisja Europejska przedstawiła pakiet działań w 
obszarze energii i zmian klimatu stanowiący podstawę nowej polityki energetycznej dla 
Europy, której głównym strategicznym założeniem jest 20% redukcja emisji gazów 
cieplarnianych, 20% udział energii odnawialnej w konsumpcji całej UE i 20% zmniejszenie 
zużycia energii do roku 2020.)                                  
                                  Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo 

energetyczne (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. 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. 
 

5.1. UWARUNKOWANIA ROZWOJU ENERGETYKI WIATROWEJ  

   W warunkach gminy Pawłowiczki może być brana pod uwagę 
produkcja energii z wykorzystaniem energii wiatru, promieniowania słonecznego, biomasy i 
biogazu. Z wyżej wymienionych źródeł energii tylko rozwój energii wiatrowej wymaga 
terenów o szczególnych warunkach. 
                                       Podstawowymi elementami środowiskowymi, które powinny być 
brane pod uwagę przy wyborze terenów pod elektrownie wiatrowe, mające wpływ na 
produktywność elektrowni, są wiatr i rodzaj terenu.  

                                       Wiatr jako siła napędowa elektrowni wiatrowej ma bezpośredni i 
najważniejszy wpływ na jej wydajność.  
                                        Dla zweryfikowania terenu gminy Pawłowiczki pod względem 
wietrzności przeprowadzone zostały roczne pomiary za pomocą specjalnie do tego 
przystosowanego masztu, które pozwoliły wstępnie ocenić, że teren ten nadaje się pod tego 
rodzaju inwestycję. 
                                       Teren przeznaczony pod farmę wiatrową powinien być przede 
wszystkim nie zalesiony i wolny od zabudowań. Istotna jest również jego szorstkość, 
orografia oraz gęstość zabudowy w otaczającej okolicy. Ze względu na obowiązujące 
przepisy dotyczące dopuszczalnego natężenia hałasu w miejscach sąsiadujących z inwestycją 
siedzib ludzkich,  farmy wiatrowe powinny znajdować się w odległości około 500 metrów od 
najbliższej istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej. Nie nadają się pod 
lokalizację farm wiatrowych tereny o gruntach słabonośnych. 
                                      Teren gminy Pawłowiczki ma ogólnie korzystne warunki dla 
lokalizacji farm wiatrowych. Przesądza o tym przede wszystkim niski stopień urbanizacji, 
zwarta zabudowa wsi, niewielka powierzchnia lasów i zadrzewień oraz przeważająca na 
obszarze gminy płaskorówninna i niskofalista rzeźba terenu. Poza tym gmina nie ma walorów 
rekreacyjno-wypoczynkowych (patrz rozdz. VI pkt 3), z którymi kolidowałyby wiatraki, a 
wysokie klasy gleb na niemal całym obszarze gminy wykluczają rozwój innej zabudowy 
(patrz rozdz. VI pkt 1.1.5). 
                                   Kontrowersje związane z lokalizacją farm wiatrowych dotyczą głównie 
zagrożenia ptactwu, ingerencji w krajobraz, emisji hałasu a zwłaszcza infradźwięków oraz 
błysków słonecznych odbijających się od łopat wiatraków (tzw. "efekt disco"). 
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                                      Problem zagrożenia ptactwa przez turbiny wiatrowe jest od wielu lat 
przedmiotem badań naukowców. Badania te dowodzą, że migrujące ptaki, wbrew 
powszechnym przekonaniom, nie są dotknięte rozwojem elektrowni wiatrowych. Naukowcy 
odkryli, że ptaki albo omijają elektrownie wiatrowe przelatując obok lub wybierają drogą 
między turbinami, gdzie istnieje mniej niż 1% prawdopodobieństwa na kolizję z olbrzymimi 
strukturami1.  Niezależnie od tego na obszarze gminy prowadzone są od jesieni badania 
ornitologiczne, które wykazały, że z punktu widzenia ochrony ptaków nie ma 
przeciwwskazań dla lokalizacji farm wiatrowych. 
                                     Ingerencja farm wiatrowych w krajobraz jest istotna i 
bezdyskusyjna.  Faktycznie tereny zajęte przez farmy wiatrowe mogą być używane jedynie 
rolniczo lub przemysłowo. W przypadku gminy Pawłowiczki nie jest to jednak argument 
przeciw wiatrakom, ponieważ gmina de facto jest gminą rolniczą i – zgodnie z przyjętymi 
kierunkami rozwoju – ma taką pozostać, dlatego lokalizacja farm wiatrowych niczego w tym 
zakresie nie zmienia. Rozwój energetyki wiatrowej zmienia natomiast korzystnie wizerunek 
gminy, bo daje możliwość mieszkańcom i władzom samorządowym przestawiania swojego 
terenu jako obszaru proekologicznego i starającego się rozwijać w symbiozie ze 
środowiskiem naturalnym. Inwestycja taka, jak pokazują niektóre przykłady, może stać się 
nawet atrakcją turystyczną.    
                                      Problem hałasu rozwiązuje się poprzez lokalizację turbin wiatrowych 
w odpowiedniej odległości od siedzib ludzkich. Za odległość wystarczającą przyjmuje się ok. 
500m. Faktyczny zasięg hałasu zależy od rodzaju użytych turbin wiatrowych, ich liczby, 
szorstkości terenu, a nawet gęstości powietrza, dlatego dla każdej tego rodzaju inwestycji 
wykonywane są specjalistyczne badania. Infradźwięki były rzeczywiście problemem w 
początkowym okresie rozwoju turbin wiatrowych. Jednak zaostrzenia prawne i szybki rozwój 
w tej dziedzinie doprowadził do uzyskania konstrukcji prawie nie emitujących 
infradźwięków. 
                                     Również problem błysków słonecznych odbijających się od łopat 
wiatraków został już technicznie rozwiązany; nowoczesne turbiny wiatrowe wykonywane są 
z materiałów matowych, minimalizujących odbijanie światła słonecznego. 
 
  5.2. WPŁYW  UWARUNKOWAŃ   NA   USTALENIE    KIERUNKÓW   I   ZASAD  
         LOKALIZACJI   FARM   WIATROWYCH. 

Jak wynika z wyżej przedstawionych uwarunkowań oraz uwarunkowań 
przyrodniczych przedstawionych w rozdziale III, lokalizacja farm wiatrowych na terenie 
gminy Pawłowiczki nie powinna mieć negatywnego wpływu na  jakość przestrzeni tego 
obszaru pod warunkiem wykluczenia spod lokalizacji: 
• terenów w odległości mniejszej niż 500m od istniejących i planowanych terenów na 

których dopuszcza się zabudowę mieszkaniową, 
• najcenniejszych terenów przyrodniczych na obszarach tworzących lokalny system 

ekologiczny, tj. w dolinach rzek Stradunia, Olsza i Potoku Cisek oraz kompleksów 
leśnych.  

                                    Ponadto na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wronin – 
Maciowakrze obowiązują ograniczenia określone w rozporządzeniu Nr 0151/P/16/2006 
Wojewody Opolskiego z dnia 8 maja 2006r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu, z 
których wynika zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko w rozumieniu art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo 

ochrony środowiska  (Dz. U. Nr 62. poz. 627 z późn. zm.), tj. m. in. „instalacji planowanych 
na lądzie wykorzystujących siłę wiatru do produkcji energii, o mocy nominalnej elektrowni 
nie mniejszej niż 100 MW”. 
 

                                                           
1 Informacja o wynikach badań opublikowana została w magazynie Biology Letters. 
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1. ROLNICTWO. 
 

1.1. PRZYRODNICZE WARUNKI PRODUKCJI ROLNEJ. 
 

1.1.1. Rzeźba terenu . 
 
Ukształtowanie terenu gminy Pawłowiczki mienia się z północy 

terenu w kierunku południowym. Dominuje rzeźba płaskorówninna (o przeważających 
spadkach 0-3"), która występuje na 44% powierzchni UR (6087 ha). Ukształtowanie terenu 
niskofaliste i niskopagórkowate (o przeważających spadkach 1-3"), dominuje w środkowej 
części gminy, i występuje łącznie na 29% powierzchni jej użytków rolnych. W miarę 
poruszania się w kierunku południowym mamy do czynienia z rzeźbą falistą i pagórkowatą 
występującą na 15% powierzchni UR (2010 ha), wysokofalistą i wysokopagórkowatą 
występującą na 9% powierzchni (1271 ha) oraz wzgórkową i niskogórską, występujące na 3% 
powierzchni użytków rolnych . 

Średni wskaźnik rzeźby terenu dla gminy Pawłowiczki wynosi 6,5 
punktów w skali 10-cio punktowej, przy średnim wskaźniku dla województwa 
opolskiego wynoszącym 8,4 punktów. Dominują więc w gminie tereny bardzo korzystne i 
korzystne (10 - 6,1 punktów) do uprawy pod względem rzeźby terenu, stanowiące łącznie 73 
% terenów rolnych gminy. Do średnio korzystnych do uprawy (6,0 - 4,1 punktów) 
zakwalifikowano 15% terenów rolnych, a aż 12% do mało korzystnych (4,0-2,1 punktów) i 
bardzo niekorzystnych warunkach rzeźby terenu (tylko 2,0 - 0,0 punktów). 

Najkorzystniejszą rzeźbę terenu dla gospodarki rolnej mają 
sołectwa położone w północnej i środkowej części gminy Pawłowiczki. Warunki te 
pogarszają się znacznie w sołectwach południowej części gminy: Największe trudności w 
wykonywaniu prac agrotechnicznych występują na gruntach sołectwa Jakubowice. 
Radoszowy, Milice, Grudynia Mała i Ostrożnica, które posiadają najniższy wskaźnik 
bonitacji rzeźby wśród wsi gminy. 
 
 

1.1.2. Stosunki wodno - powietrzne gleb. 
 
Stosunki wodno - powietrzne gleb są jednym z ważniejszy cii 

czynników decydujących o ich jakości i przydatności rolniczej. Zależą one od wielu 
czynników jak np. od rzeźby terenu, klimatu, właściwości fizycznych gleb, głębokości 
występowania wód gruntowych itp. 

W gminie Pawłowiczki dominują gleby o właściwych stosunkach 
wodno - powietrznych (optymalnie uwilgotnionych), które zajmują około 76,4% 
powierzchni użytków rolnych. Są to gleby lessowe, położone w miejscach płaskich lub na 
niewielkich skłonach terenu, charakteryzujące się średnią przepuszczalnością i średnią 
przewiewnością, a ponadto mają zdolność zatrzymywania i magazynowania wystarczającej 
dla rozwoju roślin ilości wody. Największy procent gleb o prawidłowych stosunkach 
powietrzno - wodnych mają wsi Grudynia Mała, Grudynia Wielka. Pawłowiczki, Karchów 
oraz Gościęcin 

Gleby okresowo podmokle zajmują w gminie 15,4% (2115ha) 
użytków rolnych, w tym około 200 ha użytków zielonych. Tereny użytków zielonych, 
okresowo podmokłych, pełniące bardziej funkcję ekologiczną niż gospodarczą, powinny 
zostać   wyłączone   z   wykonywania   melioracji   odwadniających.   Największą   ich
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powierzchnię mają wsie położone przy dolinach cieków wodnych tj. Urbanowice, Trawniki, 
Naczęsławice i Milice. 

Z kolei gleby okresowo nadmiernie przesuszone zajmują w gminie 
około 7,9% użytków rolnych (786,2 ha). Są to gleby przede wszystkim położone na 
południowych skłonach terenu. Większe ich powierzchnie występują we wschodniej i zachodniej 
części gminy , a szczególnie we wsi Ostrożnica i Radoszowy. 

Gleby stale za suche i stale podmokłe zajmują niewielką powierzchnię 
użytków rolnych, bo łącznie około 42 ha (0,3%). 

Ogólny wskaźnik oceniający warunki wodne gieb dia gminy 
Pawłowiczki wynosi 9,1 punktów w skali 10-cio punktowej, co wskazuje na bardzo 
korzystne warunki dia rozwoju roinictwa. Wśród gmin województwa opolskiego gmina 
zajmuje drugie miejsce (razem z Branicami) po gminie Lubrza, dla której wskaźnik ten 
wynosi 9,3 ptk. 
 
 

1.1.3. Warunki agroklimatyczne. 
 
Warunki pluwiotermiczne dla terenu całej gminy Pawłowic/ki, wg. 

Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, określane są jako bardzo dobre dla 
produkcji rolniczej. Wskaźnik agroklimatu, oceniający warunki klimatyczne i ich wpływ na 
wegetację roślin, wynosi dla całego terenu gminy 12,8 pkt (w skali od 0,1 pkt. do 15,0 pkt.) , 
ale kształtuje się poniżej średniego wskaźnika dla województwa opolskiego (13,8 pkt.). 
 
 

1.1.4. Bonitacja i przydatność rolnicza gleb. 
 
W gminie Pawłowiczki zarówno w gruntach ornych jak i użytkach 

zielonych przeważają gleby wysokich klas bonitacyjnych I i II, podlegających bezwzględnej 
ochronie, a także III podlegającej ochronie. Te klasy bonitacyjne występują na 93,4 % ogólnej 
powierzchni użytków rolnych. 

Dominują grunty III klasy bonitacyjnej stanowiące 59,7% użytków 
rolnych gminy (wśród gruntów ornych 60,2%, a użytków zielonych 53,1%). Często występuje 
także II klasa bonitacyjna, która stanowi 32,2% użytków rolnych gminy (wśród gruntów ornych 
32,8%, a użytków zielonych 22,8%). Gleby I klasach bonitacyjnej zajmują 2,6 % użytków 
roinych gminy. 

Niewielki udział w użytkach rolnych obszaru mają klasy V i VI. Stanowią 
one zaledwie 6,1 % powierzchni użytków rolnych , w tym klasa V stanowi 5,2%, <i klasa VI - 
0,9%. 
 

TABELA 1. 
Klasy bonitacyjne gruntów ornych gminy Pawłowiczki.  

I II IIIa IIIb IVa IVb V VI     
ha               189 
°o                i. 5 

4182 
32.8 

5784 
45.5 

1871 
14.7 

569 
4.5 

88 
0,7 

39 
0.3 

2 0 

Łącznie 12.724 ha 100%       
Źródło: Rolnicza przestrzeń produkcyjna woj. opolskiego - opracowanie własne M.O. 
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TABELA 2. 
Klasy bonitacyjne użytków zielonych gminy Pawłowiczki.  

Klasy I II III IV V VI 
ha      - 9 195 454 147 42 

 

%       - 1,1 22,8 53,1 17,2 4,9 0,9 
Łącznie 855 ha = 100% 
Źródło: Rolnicza przestrzeń produkcyjna woj. opolskiego   w liczbach - opracowanie własne 

M.O. 
 
 
Kompleksy rolniczej przydatności gleb określają właściwy rodzaj oraz 

możliwości produkcji. Określają jak gdyby siedliska najbardziej odpowiednie dla 
poszczególnych roślin uprawnych. Na terenie gminy Pawłowiczki występuje 7 z 12 
wydzielonych kompleksów przydatności rolniczej gruntów ornych. Aż 94% (12384 ha) 
zakwalifikowano do kompleksów pszennych (tj. takich, dla których rośliną 
wskaźnikową jest pszenica), w tym: 
• 46% do kompleksu 1-go pszennego bardzo dobrego, 
• 39% do kompleksu 2-go - pszennego dobrego, 
• 9% do kompleksu 3-go - pszennego wadliwego. 

 
Tylko 0,6% (76 ha) gruntów zakwalifikowano do kompleksów 

żytnich, dla których rośliną wskaźnikową jest żyto, w tym: 
• 0,4 % do kompleksu 5-go - żytniego dobrego, 
• 0,1 % do kompleksu 6-go - żytniego słabego, 
• 0,1 % do kompleksu 7 - żytniego bardzo słabego. 

Ponadto do kompleksu 8 go zbożowo - pastewnego mocnego 
zaliczono 5?4% (706 ha) gruntów ornych gminy. 

 
Wśród użytków zielonych występują kompleksy bardzo dobre i dobre 

(lz), średnie (2z) oraz słabe i bardzo słabe (3z). Ponad 28% łąk i pastwisk zakwalifikowano do 
kompleksu 1 /. 63% do kompleksu 2z, a 9% do kompleksu 3z. 
 
 

1.1.5. Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej. 
 
Ogólny wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej, 

oceniający jednocześnie warunki agroklimatyczne, warunki wodne oraz warunki glebowe, 
wynoszący dla gminy Pawłowiczki 102,3 punktów, daje jej najwyższe 1 miejsce w skali 
województwa (na 63 gminy). Jest on wyższy niż średni wskaźnik dla całego województwa, 
który wynosi 87,2 pkt.. Tak wysoki wskaźnik gminy określa bardzo dobre możliwości 
produkcji i rozwoju rolnictwa. Świadczy o możliwościach uprawy roślin o bardzo wysokich 
wymaganiach glebowych i klimatycznych, gwarantując uzyskanie najwyższych plonów. 

                        W rozkładzie przestrzennym jakość przestrzeni produkcyjnej w gminie   
zmienia się od południa, gdzie osiąga ona najwyższe wskaźniki, na północ i zachód, gdzie jej 
wartość oceniana jest najniżej. 

Najlepsze warunki dla produkcji rolnej posiadają grunty wsi 
Borzyslawice (107,9 pkt - 1 miejsce w gminie), Dobrosławice (106,8 pkt), Karchów (106,8 
pkt.), Gościęcin (106,4 pkt), Chrósty (105,4 pkt.), Pawłowiczki (104,9 pkt.), Maciowakrze 
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(104,9 pkt.) Grudynia Wielka (104,8 pkt.), Ligota Wielka (104,6 pkt.) i Grudynia Mała (104,3 
pkt.). Najgorsze warunki w skali gminy, lecz kwalifikujące się do bardzo dobrych, mają wsie 
Grodzisko (92,6 pkt.), Jakubowice (93,9 pkt), Milice (95,8 pkt.), Trawniki (97,1 pkt.), 
Radoszowy (97,6 pkt.) i Mierzęcin (97,8 pkt). 

Gmina Pawłowiczki zaliczana jest więc do obszarów najwyższej 
wartości rolniczej przestrzeni produkcyjnej, a jednocześnie stanowi strefę żywicielką 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, a szczególnie wsi położonych w jej 
środkowej i południowej jej części. Obowiązywać tu muszą pewne ograniczenia 
przeznaczania gruntów na cele nie związane z produkcją rolną, w tym szczególnie 
ograniczenie lokalizacji zakładów przemysłowych szczególnie tych, które mogłyby 
spowodować ujemne skutki dla gospodarki rolnej lub leśnej oraz zanieczyszczenie cieków 
wodnych, powietrza atmosferycznego i powstawanie szkodliwych dla środowiska odpadów. 
 

1.1.6. Ocena warunków agroekologicznych. 
 
Warunki agroekologiczne gminy Pawłowiczki, na tle pozostałych 

terenów województwa opolskiego, oceniane są bardzo wysoko. W punktacji od 40 do 120, aż 
16 sołectw klasyfikuje się w jednym z najwyższych poziomów, osiągając 100-110 punktów. 
Warunki agroekologiczne pozostałych siedmiu plasują się w grupie 90  -  100 punktów. Są to 
głównie wsie położone w północnej i zachodniej części gminy: Urbanowice, Trawniki, 
Naczęsławice, Grodzisko, Kózki, Milice, Jakubowice a także Radoszowy. 
 
 

1.2. UŻYTKOWANIE I STRUKTURA WŁADANIA GRUNTAMI. 
 
Ogólna powierzchnia gminy Pawłowiczki wynosi 15.358 ha. Wg stanu 

10.02.1999 roku użytki rolne stanowiły 13.485 ha (tj. 87,8% powierzchni gminy), lasy 
zajmowały 840 ha (5,5% pow. terenu), a pozostałe grunty (w tym zainwestowane) stanowiły 
1033 ha (6,7%). 

Wśród użytków rolnych dominują grunty orne, stanowiące ogółem aż 
90.8% ich powierzchni (12.246 ha). Łąki i pastwiska zajmują zaledwie 5,5 % powierzchni 
użytków rolnych (745 ha). Najwięcej ich występuje na gruntach wsi Naczęsławice, 
Grodzisko, Trawniki, Milice, Jakubowice i Grudynia Wielka. Gmina Pawłowiczki 
charakteryzuje się niską lesistością terenu. 

Użytki leśne zajmują tylko 5,5% jej powierzchni (840 ha). Największe 
kompleksy leśne występują na gruntach wsi Trawniki i Urbanowice, Ligota Wielka, Grudynia 
Wielka, Radoszowy i Chrósty. 

Tereny wiejskie gminy są zurbanizowane w niskim stopniu, 
charakterystycznym dla gmin rolniczych. Tereny zabudowane (komunikacyjne i osiedlowe) 
stanowią niecałe 3,5% powierzchni gminy. Praktycznie nie występują w gminie nieużytki, 
zajmując tylko 22 hektary. Pozostałe grunty znajdują się pod wodami (72 ha). 

Głównym użytkownikiem gruntów  rolnych gminy są rolnicy 
indywidualni, w których władaniu pozostawało 8453 ha (55,0%). 
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TABELA 3. 
Struktura władania terenem gminy Pawłowiczki - stan 10.02.1999r. 
            Własność                                                           powierzchnia       % 
                                                                                              (ha) 

1. Własność Rolna Skarbu Państwa 3833 24,9 
2. Państwowe Gospodarstwo Leśne 691 4,5 
3. Państwowe jednostki organizacyjne   

(z wyłączeniem PGL) 162 1,0 
4. Pozostałe grunty Skarbu Państwa 77 0,6 

(w tym w użytkowaniu wieczystym   
6. Grunty komunalne 467 3,0 
7. Grunty gmin i związków międzygminnych 5 0,1 
8. Grunty spółdzielni 910 5,9 
9. Grunty osób fizycznych wchodzące   

w skład gospodarstw rolnych 8453 55,1 
10. Grunty osób fizycznych nie wchodzące   

w skład gospodarstw rolnych 344 2,2 
11. Grunty kościołów i związków wyznaniowych 18 0,1 
12. Grunty osób prawnych pozostałych 363 2,4 
powierzchnia wyrównawcza 35 0,2 
powierzchnia geodezyjna 15 358 100% 
Źródło: Starostwo Powiatowe w K- Koźlu 

 
 

1.3. STRUKTURA WIELKOŚCI GOSPODARSTW INDYWIDUALNYCH. 
 
Wg danych powszechnego spisu rolnego z 1996 r. na obszarze gminy 

Pawłowiczki gospodarowało 813 rolników indywidualnych (gospodarstwa rolne o 
powierzchni powyżej 1 ha), którzy posiadali 8.087 ha ziemi. Średnia wielkość 
indywidualnego gospodarstwa rolnego analizowanego terenu jest dużo wyższa niż w 
województwie opolskim (7,8) i wynosi 9,95 hektara. W ostatnich latach daje się zauważyć 
niewielka tendencja do zwiększania powierzchni indywidualnych gospodarstw rolnych, 
niewątpliwie korzystna w racjonalizacji gospodarowania gruntami rolnymi. 

 
Struktura według grup obszarowych przedstawia się następująco: 
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TABELA 5. 
Struktura wielkości indywidualnych gospodarstw rolnych gminy Pawłowiczki – stan 
1996r. 
wielkość gospodarstwa 
(ha) 

ilość szt. udział 
        % 

      areał  
       (ha) 

od 1,1 do 2,0 142        17,5    218 
2,1-3,0 74        9,1 188 
3,1 - 5,0 110 13,5 450 
5,1-7,0 75        9,1             457 
7,1 - 10,0 93 11,4 790 
10,1 - 15,0 151 18,6 1919 
15,1-20.0 82 10,2 1465 
20.1 - 30.0 59 7,2 1435 
30,1 - 50,0 22 2,7 828 
50,1 - 100.0 5         0,7 339 
powyżej 100,0 0 0,0 0,0 

Ogółem 
 

 813 100,0  8.0867,0 

Źródło: Dane WUS - Opracowanie własne J.O. 
 
Na terenie gminy Pawłowiczki dominują małe indywidualne 

gospodarstwa rolne o powierzchni do 5 hektarów, które stanowią 40.1 % ogólnej ich liczby. 
Jednocześnie niewiele mniejszą grupę stanowią gospodarstwa o powierzchni większej 
niż 10 hektarów (10 – l00ha), stanowiące 39,4 % ogólnej ich liczby . Pozostałe 20,5% 
ogólnej liczby indywidualnych gospodarstw rolnych są wielkości od 5 - 10 hektarów. 
Strukturę tych gospodarstw można uznać za korzystną. 
 
 

1.4. URZĄDZENIA OBSŁUGI ROLNICTWA. 
 
Gmina Pawłowiczki jest niedostatecznie wyposażona  w urządzenia 

zaopatrzenia i obsługi rolnictwa, oraz zbytu płodów rolnych.   Tego typu urządzenia 
znajdują się we wsi: 
•   Pawłowiczki - wytwórnia Pasz Przedsiębiorstwa Zbożowo - Młynarskiego, 
•   Warmuntowice   punkt sprzedaży pasz, 
•   Chrósty   Centrala Nasienna,  
•   Gościęcin   CHEMIPEST 
•   Maciowakrze    punkt skupu mleka (Przedsiębiorstwo GAJA) ze zlewniami mleka w 
     Trawnikach i Grudyni Wik. . punkt skupu zboża - magazyn zbożowy,  punkt sprzedaży 
     pasz. 

Nie ma więc w gminie wyraźnego ośrodka obsługi rolnictwu 
Istniejąca sieć urządzeń zaopatrzenia rolnictwa i zbytu płodów rolnych, jak i jej rozkład 
przestrzenny, jest niezadawalający. Za niewystarczającą należy uznać ilość zakładów 
obsługi rolnictwa w zakresie usług mechanizacyjnych, jak i obsługi weterynaryjnej 
Niewątpliwie rolę tę powinna pełnić wieś gminna Pawłowiczki. 
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2. GOSPODARKA LEŚNA. 
 
Na terenie gminy Pawłowiczki znajduje się 840 ha lasów i gruntów 

leśnych, w tym w administracji Lasów Państwowych pozostaje 691 hektarów (82,3%). 
Ogółem stanowią one zaledwie 5,5% powierzchni ogólnej gminy. Zalesione są głównie 
tereny położone w północnej i południowo - wschodniej części gminy. Niewielkie jego 
kompleksy występują w dolinach cieków wodnych. 

 
Kompleksy leśne znajdujące się w południowej części gminy 

(Maciowakrze - Radoszowy - Chrósty), położone są w granicach chronionego 
krajobrazu rejonu v\ ronin - Maciowakrze i ze względu na ich funkcję glebochronną, są 
prawnie chronione. Z kolei kompleksy leśne położone w dolinie rzeki Straduni pełnią 
funkcję wodochronną i także podlegają prawnej ochronie. Fakt ten ogranicza w znaczący 
sposób ich użytkowanie gospodarcze. 

Pozostałe lasy, znajdujące się w północnej części gminy, mają 
charakter gospodarczy. Stanowią one około 40% powierzchni lasów obszaru. Lasy te 
zaliczane są do kompleksów uszkodzeń przemysłowych, a więc możliwości produkcji 
drewna jest z tego powodu są ograniczone. Ta niewielka ilość powierzchni leśnych, 
przydatnych do prowadzenia gospodarki leśnej, nie jest i nie będzie w przyszłości 
podstawą do rozwoju tej gałęzi gospodarki gminy. 

Ze  względu  na  brak  bazy surowcowej niewielkich szans rozwoju 
gminy należy upatrywać także w rozwoju przemysłu przetwórstwa drzewnego. 
 
 

3. TURYSTYKA I WYPOCZYNEK. 
 
W ocenie atrakcyjności turystyczno - wypoczynkowej terenów 

województwa opolskiego, sporządzonej przez Radę Naukową Wojewody Opolskiego w 1980 
roku, około 60% obszaru gminy Pawłowiczki uznane zostało za nieprzydatne dla rozwoju 
rekreacji i turystyki, a około 30% za posiadające małą i średnią przydatność (głównie 
południowa i południowo zachodnia część terenu gminy). Pozostałe 10% obszaru gminy 
uznano za atrakcyjne dla rozwoju turystyki i wypoczynku (rejon wsi Radoszowy 
Maciowakrze). Na terenie gminy nie występują, w świetle tej oceny, tereny bardzo atrakcyjne 
dla turystyki i wypoczynku W niniejszych badaniach brano pod uwagę tylko walory 
turystyczne środowiska przyrodniczego oraz dostępność komunikacyjną wytypowanych 
rejonów. 

Na możliwości rozwoju turystyki i wypoczynku obszaru ma wpływ 
sześć zasadniczych czynników: 
•   walory przyrodnicze, w tym szczególnie atrakcyjność przyrodnicza kompleksów leśnych,  
     obszary chronionego krajobrazu, klimatu, rzeźby terenu, ilość występujących cieków,  
     występowanie urozmaiconej roślinności, w tym szczególnie roślinności naturalnej, 
• walory kulturowe tj. występowanie terenów o utrwalonej strukturze przestrzennej,  
     wartościowej pod względem architektonicznym, liczba unikalnych obiektów takich jak  
     pałace, kościoły i inne obiekty lub założenia zabytkowe, 
• walory krajobrazowe tj. liczba naturalnych punktów i otwarć widokowych, udział  
     powierzchni wód otwartych, liczba dominant   architektonicznych, występowanie ciągów    
     komunikacyjnych ze szpalerami drzew lub inną zielenią towarzyszącą,  
•   istniejące zagospodarowanie terenu, 
•  położenie gminy, lub jej niektórych obszarów, w sąsiedztwie zewnętrznych terenów,  
     mających niezrealizowane zapotrzebowanie na turystykę i wypoczynek,  
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• tzw. walory specjalistyczne tj. cechy środowiska naturalnego, które umożliwiają  
     uprawianie różnorodnych form rekreacji (np. myślistwa, wędkarstwa, jeździectwa,  
     żeglarstwa itp.). 

Walory przyrodnicze gminy niewątpliwie nie przedstawiają 
większej wartości i nie umożliwiają w łatwy sposób wykorzystania ich do rozwoju 
wypoczynku i rekreacji. Klimat gminy nie wykazuje cech klimatu leczniczego, nie mniej 
można powiedzieć, że ze względu na brak większych źródeł zanieczyszczenia atmosfery i 
mały stopień oddziaływania terenów sąsiednich , stan sanitarny powietrza atmosferycznego 
jest dobry. Rzeźba terenu nie wykazuje większej przydatności dla rozwoju 
kwalifikowanych form sportów, szczególnie zimowych (stoki pagórków przeważnie są za 
krótkie, a ich nachylenie za duże). Jedynym rejonem mającym nieznaczną, lokalną 
przydatność na te cele, to rejon wsi Grudynia Mała i Grudynia Wielka. Obszar gminy 
ubogi jest w cieki wodne, a stan ich wód nie jest najlepszy. Z kolei ilość i wielkość 
powierzchniowych zbiorników wodnych może być podstawą do zaspokojenia tylko lokalnych 
potrzeb. Za najbardziej przydatny do tych celów należy uznać sztuczny zbiornik wodny 
położony w rejonie wsi Grodzisko, w dolnie rzek Straduni. Mniej przydatny dla rozwoju 
rekreacji jest zbiornik wodny w rejonie wsi Grudynia Wielka - Jakubowice, który pełni 
istotną funkcję ekologiczną. Niska lesistość terenu nie sprzyja rozwojowi turystyki i 
wypoczynku w skali regionalnej. Lasy zajmują bowiem tylko 5,5% powierzchni terenu 
gminy, a większe ich kompleksy, położone na gruntach wsi Urbanowice, Radoszowy i 
Grudynia Wielka. Jednocześnie pełnią one istotne funkcje ekologiczne i wykorzystywane są 
przez ludność miejscową. Brak jest też w gminie większych zespołów roślinności 
naturalnej oraz jej różnorodności, stanowiącej atrakcyjny element dla rozwoju turystyki i 
wypoczynku. Środowisko przyrodnicze tego obszaru zostało bowiem zupełnie przekształcone 
i dostosowane do potrzeb intensywnej gospodarki rolnej. Niewątpliwie atrakcyjny jest 
krajobraz przyrodniczy rejonu wsi Maciowakrze - Radoszowy - Chrósty, o czym 
świadczy ustanowienie Obszaru Chronionego Krajobrazu WRONIN - 
MACIOWAKRZE. 

W stosunku do środowiska przyrodniczego, wartość środowiska 
kulturowego dla rozwoju turystyki (szczególnie krajoznawczej) i rekreacji jest znacznie 
większa. Osady gminy rozwijały się powoli i harmonijnie na przestrzeni wieków, co 
zaowocowało zachowaniem dużej ilości obiektów zabytkowych oraz zabytkowych układów i 
założeń przestrzennych wsi (zabytkowe układy ruralistyczne oraz zespoły zabudowy 
folwarcznej wraz z pałacami czy dworami). Niewątpliwie do najcenniejszych i 
najatrakcyjniejszych należy zaliczyć układ przestrzenny i zabytki wsi GOŚCIĘCIN (wraz z 
kościołem pątniczym - odpustowym p.w. św. Bryksego) oraz MACIOWAKRZE, a w 
mniejszym stopniu PAWŁOWICZKI i OSTROŻNICA. Atrakcyjny pod względem 
kulturowym i przydatny dla rozwoju turystyki i wypoczynku, jest rejon wsi GRUDYNIA 
WIELKA - JAKUBOWICE - MILICE. Występująca tu duża ilość cennych, zabytkowych 
założeń pałacowo parkowych, stwarza możliwość przystosowania ich do potrzeb turystyki. 
Także rejon wsi NACZĘSŁAWICE - GRODZISKO posiada atrakcyjną, utrwaloną 
strukturze przestrzenną. Wsie te należy uznać za przydatne dla rozwoju turystyki 
krajoznawczej. 

Walory krajobrazu kulturowego dla potrzeb rozwoju analizowanej 
sfery działalności gospodarczej człowieka, są na obszarze gminy Pawłowiczki znaczne. 
Znacznie mniejsze walory posiada krajobraz przyrodniczy, cechujący się (z wyjątkiem 
rejonu Obszaru Chronioneo Krajobrazu Wronin - Maciowakrze) wysokim stopniem 
dewastacji i synantropizacji. Nie mniej na terenie gminy można wyróżnić cztery niewielkie 
rejony, których krajobraz może być przydatny do rozwoju turystyki. Jest to rejon wsi 
MACIOWAKRZE - RADOSZOWY, GOŚCIĘCIN (wraz z kościołem pątniczym) - 
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KARCHÓW - BORZYSŁAWICE, GRUDYNIA WIELKA - JAKUBOWIC 1 MDLICE oraz 
w mniejszym stopniu NACZĘSŁAWICE - GRODZISKO. Ważne dla zachowania 
atrakcyjności krajobrazu jest utrzymanie tzw. dróg „krajobrazowych" oraz punktów 
widokowych, zapewniających pozytywne odczucia estetyczne. Do tej kategorii dróg zaliczyć 
należy przede wszystkim odcinek : 
•    drogi powiatowej nr 1406 relacji Radoszowy - Wronin, 
•    drogi powiatowej nr 1405 relacji Pawłowiczki - Ostrożnica, 
•    drogi powiatowej nr 1415 relacji Milice - Jakubowice, 
•    drogi powiatowej nr 1414 i 1418 relacji Ligota Wielka - Karchów, 
•    drogi gminnej relacji Ostrożnica - Przedborowice. 

 
Istniejące wyposażenie terenu gminy w urządzenia i obiekty obsługi 

rekreacji i wypoczynku jest niskie. Gmina nie posiada stałych obiektów bazy 
wypoczynkowej (campingów i in.), ani bazy noclegowej (hoteli, moteli i in.). Szczególnie 
przydatne dla utworzenia bazy noclegowej są zachowane pałace w Grudyni Wielkiej, 
Jakubowicach, Karchowie, Trawnikach, Naczęsławicach i Maciowakrzach. Nie ma także 
bazy zaspokojenia potrzeb specjalistycznych w zakresie wypoczynku weekendowego 
(klubow jeździeckich, łowieckich, wędkarskich czy rowerowych itp.). Nie najlepiej jest także 
wyposażona w urządzenia związane z rekreacją i wypoczynkiem, w tym szczególnie brak jest 
specjalistycznych urządzeń sportowych. We wsiach dominuje wyposażenie podstawowe w 
boiska sportowe (Pawłowiczki. Grudynia Wielka, Gościęcin, Urbanowice. Maciowakrze, 
Ostrażnica, Naczęsławice i Ucieszków) oraz parki (przeważnie zabytkowe, mc zawsze 
ogólnodostępne), znajdujące się w Borzysławicach, Chróstach, Grudyni w ik Jakubowiceach, 
Milicach i Pawłowiczkach. Rzadko spotykamy we wsiach gminy place zabaw dla dzieci. 
Ogólne standardy wyposażenia w zakresie usług żywienia ocenia sic jako zadawalające. 
Dominują jednak bary, świadczące usługi na niskim poziomie, głownie dla mieszkańców 
wsi (Pawłowiczki, Ostrożnica, Naczęsławice, Trawniki, Maciowakrze, Ucieszków, Grudynia 
Wlk., Gościęcin i Urbanowice). 

Gmina niewątpliwie posiada szanse rozwoju agroturystyki, 
związanej z jej podstawową funkcją. Za preferowany do tych celów należy uznać rejon 
wsi NACZĘSŁAWICEE - GRODZISKO (wraz w wsiami gminy Głogówek - Kazimierz i 
Wróblin) oraz rejon wsi GRUDYNIA WIELKA - JAKUBOWICE – MILICE. 

Położenie gminy Pawłowiczki na drodze krajowej nr 38 relacji granica 
państwa (PIETROWICE) - Głubczyce - Koźle oraz na drodze wojewódzkiej nr 417 relacji 
Szonów Szczyty - Racibórz , zapewnia bardzo dobre powiązania komunikacyjne z 
terenami sąsiednimi. Wyróżnia się tutaj rejon wsi Pawłowiczki oraz Maciowakrze, które 
posiadają także powiązania lokalną linia kolejową (aktualnie zamkniętą). Z kolei 
tranzytowy przebieg ważnej drogi krajowej stwarza szanse na rozwój urządzeń i 
obiektów obsługi ruchu turystycznego i komunikacji, nie wykorzystane do tej pory . 

Uwzględniając    powyższe   analizy,   stwierdzić należy, że gmina 
Pawłowiczki   nie   posiada cech umożliwiających rozwój   wypoczynku pobytowego (z 
wyłączeniem agroturystyki). Jednak pewne jej rejony posiadają możliwości rozwoju 
wypoczynku weekendowego, turystyki oraz obsługi komunikacji i ruchu turystycznego. Jest 
to: 
•     rejon wsi GRODZISKO - NACZĘSŁWICE, preferowany do rozwoju agroturystyki oraz   

 kwalifikowanych form wypoczynku weekendowego (ośrodki wędkarskie, kluby  
 jeździeckie), stanowiący jednocześnie lokalny ośrodek rekreacyjny, zaspokajający  
 potrzeby mieszkańców gminy, 

•    rejon wsi MACIOWKRZE - preferowany do turystyki krajoznawczej i obsługi ruchu  
       turystycznego (Dobrosławice - Maciowakrze),  
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•      rejon wsi GRUDYNIA WIELKA - JAKUBOWICE - MILICE , preferowany do rozwoju   
         kwalifikowanych form wypoczynku weekendowego (ośrodki wędkarskie, kluby  
       jeździeckie czy rowerowe), turystyki krajoznawczej oraz obsługi ruchu turystycznego, 
•  wsie PAWŁOWICZKI, OSTROŻNICA, GOŚCIĘCIN - preferowane do rozwoju  
       turystyki krajoznawczej. 
•    rejon skrzyżowania drogi krajowej i wojewódzkiej (Ucieszków) oraz obejścia drogowego  
     wsi PAWŁOWICZKI (w ciągu drogi krajowej) - preferowany do lokalizacji urządzeń i  
     obiektów obsługi komunikacji i ruchu turystycznego. 

Obszary te powinny być chronione dla potrzeb rekreacji i wypoczynku oraz 
obsługi ruchu turystycznego. Uwzględniając ich przydatność do rozwoju w/w funkcji 
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 urządzeń 
sportów kwalifikowanych). 
 
 

4.  PRZEMYSŁ. 
 
Gmina Pawłowiczki położona jest poza strefami urbanizacji i 

uprzemysłowienia województwa opolskiego. Na jej terenie nie występują inne branże 
przemysłu, niż rolno- spożywczy, co jest słuszne ze względu na główną funkcję rolniczą 
obszaru gminy oraz ochronę warunków produkcji rolnej. Przemysł ten reprezentowany jest 
tylko przez: 
• Przedsiębiorstwo Zbożowo   Młynarskie w Pawłowiczkach, 
• Wytwórnię Podłoża Pod Uprawę Pieczarek w Pawłowiczkach, 
• Przedsiębiorstwo Produkcji Sadowniczej S.C. w Grudyni Wielkiej. 

Gmina niewątpliwie nie posiada nawet niezbędnych warunków do 
rozwoju innych branż przemysłu (przede wszystkim ze względu na brak bazy 
surowcowej), a z racji swojej roli, jako obszaru intensywnego rozwoju rolnictwa, nie należy 
dopuścić na jej terenie do lokalizacji zakładów przemysłowych szczególnie tych, które 
mogłyby oddziaływać na jakość i poziom produkcji rolnej. 

Transformacja społeczno-gospodarcza ostatnich lat doprowadziła do 
pogorszenia   się   kondycji   ekonomicznej   istniejących   zakładów  przemysłu rolno -  
spożywczego i przetwórstwa rolnego, a niekiedy do ich zamknięcia (Gorzelnia w Ostrożnicy) 
Nie mniej tylko ta gałąź przemysłu ma tutaj szanse rozwoju, ze względu na: 
• bogatą bazę surowcową w postaci produktów roślinnych (zbóż podstawowych,  

ziemniaków, buraków cukrowych i owoców) oraz produktów zwierzęcych, 
• możliwość rozszerzenia asortymentu produkcji roślinnej, ze względu na bardzo korzystne     

warunki agroklimatyczne, o intensywną produkcję sadowniczą i warzywniczą, 
• niezrównoważony rynek pracy, na którym występuje nadwyżka zasobów pracy w      

stosunku do miejsc pracy w gminie, 
• dominację ludzi w wieku produkcyjnym z niskim wykształceniem, stanowiących mobilną     

siłę roboczą, 
• bliskość rynków zbytu dla produktów przemysłu rolno - spożywczego, w tym     

szczególnie w pobliskich ośrodkach przemysłowych (Kędzierzyn - Koźle),  
• łatwe powiązania komunikacyjne, w tym także z Czechami, 
• duże zasoby dobrej jakości wód podziemnych, które zapewnia trzeciorzędowy zbiornik     

wód podziemnych nr 332. 
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Poważną przeszkodą powodującą ograniczenie rozwoju tego typu 
przemysłu na terenach wiejskich gminy Pawłowiczki jest niski stopień wyposażenia w 
systemy odbioru i oczyszczania ścieków, uboga sieć cieków wodnych, która decyduje o 
możliwości lokalizacji lokalnych oczyszczalni ścieków, brak wydajnych komunalnych ujęć 
wody oraz jej nienajlepsza jakość, a także wysoki koszt przekształcenia gruntów rolnych na 
cele budowlane . 

W tej sytuacji za preferowany, dla rozwoju przemysłu rolno -
spożywczego, należy uznać rejon wsi Pawłowiczki i Ostrożnicy, ze względu na: 
• możliwość odprowadzenia ścieków na istniejącą komunalną oczyszczalnię ścieków,  
• łatwy dostęp do zbiornika wód podziemnych lub istniejącego komunalnego  ujęcia wody    

(woda gorszej jakości), 
• dobre powiązania komunikacyjne z sąsiednimi rynkami zbytu, 
• łatwy dostęp pracowników do zakładu pracy, 
• zwiększenie ilości miejsc pracy i rozszerzenie oferty pracy dla mieszkańców gminy, 
• zapewnienie zbytu istniejącej produkcji rolnej w gminie. 

                    Zachowany zostanie także dotychczasowy ośrodek lokalizacji 
przetwórstwa rolno-spożywczego, jakim jest GRUDYNIA WIELKA. Docelowo, po 
uregulowaniu gospodarki wodno ściekowej i zapewnieniu ochrony istniejących komunalnych 
ujęć wody, dopuszcza się lokalizację zakładów tego typu we wsi GOŚCIĘCIN i 
URBANOWICE. 
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ROZDZIAŁ VII 
 
 

KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  
I ZASADY POLITYKI PRZESTRZENNEJ 
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1. MOCNE I SŁABE STRONY OBSZARU GMINY PAWŁOWICZKI - 
    UWARUNKOWANIA SPRZYJAJĄCE I OGRANICZAJĄCE ROZWÓJ. 
 

ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

• Duże i bardzo dobrej jakości, 
dokumentowane zasoby wód 
podziemnych zalegające pod północno-
wschodnią częścią terenu gminy, 
znacznie przekraczające jej potrzeby 
(GZWP nr 332 - pełniący funkcje 
strategiczne dla zaopatrzenia w wodę 
rejonu K-Koźla), pozwalające w pełni 
zaspokoić obecne i przyszłe potrzeby 
obszaru (w tym przemysłu rolno-
spożywczego) . 

• Wysoka odporność naturalna GZWP -
budowa geologiczna zapewniająca 
ochronę przed przenikaniem 
zanieczyszczeń z powierzchni ziemi 
(warstwy nieprzepuszczalne) -
skutkująca ustanowieniem tylko 
Obszaru Wysokiej Ochrony GZWP , 
obejmującym północno-wschodnią i 
południową część terenu gminy. 

• Wysokiej jakości gleby, zaliczane 
głównie do klas bonitacyjnych I, II i III 
oraz korzystne warunki 
agroklimatyczne, sprzyjające rozwojowi 
intensywnej i różnorodnej gospodarki 
rolnej – szczególnie południowej i 
środkowej części obszaru. 

•   Z reguły korzystne warunki geologiczno - 
    inżynierskie dla rozwoju osadnictwa,  
    szczególnie w środkowej i północnej    
    części obszaru. 
•   korzystne warunki klimatyczne dla  
    rozwoju osadnictwa (lokalnie z wyjątkiem  
    dolin rzecznych). 
•   Niewielki napływ zewnętrznych  
    Zanieczyszczeń z sąsiednich terenów  
    przemysłowych , szczególnie z terenu K- 
    Koźla i Zdzieszowic - położenie gminy w  
    obszarze nie zagrożonym ekologicznie. 
•   Duże walory krajobrazu przyrodniczego 

• Brak udokumentowanych złóż surowców 
mineralnych. 

• Położenie południowo-zachodniej części 
gminy w strefie deficytowych zasobów 
wód podziemnych. 

• Pogarszający się stan czystości wód 
podziemnych poziomu 
czwartorzędowego, powszechnie 
występującego na terenie gminy, 
stanowiącego w główne źródło 
zaopatrzenia w wodę ludności i 
gospodarki. 

• Lokalne występowanie okien 
hydraulicznych pomiędzy wykazującym 
wzrost zanieczyszczeń czwartorzędowym 
poziomem wód podziemnych , a poziomem 
trzeciorzędowym GZWP nr 332 oraz 
wymagana ochrona strefy zasilania 
zbiornika, obejmująca rejon wsi Ligota 
Wielka   Borzysławice. 

• Uboga sieć rzeczna, szczególnie w 
środkowej i południowej części obszaru 
(głównie cieki III rzędu silnie 
uregulowane i pozbawione naturalnego 
charakteru), oraz mała ilość naturalnych 
i sztucznych zbiorników wodnych. 

• Generalnie zły stan wód 
powierzchniowych, ograniczający ich 
przydatność do celów gospodarczych i 
rekreacyjnych. 

• Ukształtowanie powierzchni ziemi oraz 
gleby lessopodobne południowej części 
obszaru, sprzyjające zjawisku erozji 
powietrzno - wodnej i żłobiznowej. 

• Intensywny rozwój rolnictwa 
przyczyniający się do zmiany stosunków 
wodnych terenu oraz zaburzeń 
naturalnych procesów glebotwórczych, 
powodując „zmęczenie” gleby i 
przyśpieszenie erozji. 
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• południowo- wschodniej części gminy, 
potwierdzone ustanowieniem Obszaru 
Chronionego Krajobrazu rejonu  

    WRONIN - MACIOWAKRZE. 

  • Silne przekształcenie środowiska 
przyrodniczego obszaru całej gminy i 
wysoka antropopresja ze strony 
intensywnego rolnictwa, szczególnie 
wielkoobszarowych gospodarstw rolnych 
oraz brak skutecznych instrumentów 
ochrony przyrody. 

• Niska wartość środowiska przyrody 
ożywionej, drastycznie przekształconej i 
zubożonej (dominacja sztucznych 
agrocenoz, mających ze względu na 
stosunki własnościowe charakter 
monokultur), nie pełniącego istotnych 
funkcji w systemie ekologicznym rejonu 
przekroczenie stanu równowagi, granicy 
samoodnowienia i samo podtrzymania. 

• Brak ciągłości lokalnego systemu 
ekologicznego gminy oraz niewielkie 
jego powiązanie funkcjonalne i 
strukturalne z regionalnym systemem 
ekologicznym. 

 
 

                                POTENCJAŁ SPOŁECZNY 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

• Niewielki wzrost lub stabilizacja liczby 
ludności największych wsi gminy 
(Pawłowiczki, Ostrożnica, Naczęsławice, 
Urbanowice, Grudynia Wlk., Ucieszków i 
Dobrosławice). 

• Niski, ale dodatni przyrost naturalny, 
utrzymujący się na przestrzeni lat 
dziewięćdziesiątych na względnie stałym 
poziomie , zapewniający prostą 
reprodukcję mieszkańców (wskaźnik 
przyrostu naturalnego stawia gminę na 
dobrej pozycji wśród gmin wiejskich woj. 
op.) 

• Duża i zwiększająca się liczba ludności w 
wieku produkcyjnym (60,2%) oraz wysoka 
aktywność zawodowa mieszkańców. 

• Wysoki udział ludności utrzymującej się 
ze źródeł pozarolniczych. 

• Regres demograficzny-stały spadek 
liczby ludności gminy (w okresie 1970-
1998 o 21,8% w stosunku do roku 
wyjściowego). 

• Niekorzystne zmiany w strukturze wieku 
ludności - spadek udziału grupy 
przedprodukcyjnej (do poziomu 
niższego, niż średni woj.) oraz 
zaawansowany proces starzenia się 
ludności (udział grupy wyższy, niż średni 
w województwie op.). 

• Znaczne deformacje w strukturze płci . 
szczególnie w grupie wiekowej 25-29 lat, 
w której na 100 mężczyzn przypada 88 
kobiet) oraz 601at i więcej (na 100M 
przypada 209 K). 

• Wysoki poziom emigracji zewnętrznych 
(wskaźnik jeden z najwyższych w 
województwie), głównie grupy 
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•   Wysoki udział ludności pochodzenia 

miejscowego (śląskiej) oraz silne jej 
powiązania rodzinne z zagranicą i 
dwujęzyczność dużej części 
mieszkańców. 

•   Gospodarność ludności związana z 

tradycyjnym „śląskim" wzorcem życia. 

przedprodukcyjnej i produkcyjnej, 
wpływający na deformacje struktury 

wieku ludności gminy i zakłócający 

proces reprodukcji. 
•  Niski poziom wykształcenia ludności 

(85,8% ludności posiada wykształcenie 

niepełne podstawowe, podstawowe lub 

zawodowe zasadnicze), wykazujący w 

ostatnich latach tendencje do spadku. 
•  Wysoki poziom emigracji czasowej. 

 
 

GOSPODARKA I RYNEK  PRACY 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

•  Bardzo korzystne warunki dla 

intensywnego rozwoju rolnictwa (wysoka 

jakość gleb, wysoki wskaźnik 

agroklimatu. wysoki poziom warunków 

agroekologicznych) - gmina obszarem 

najwyższej wartości rolniczej przestrzeni 
produkcyjnej w województwie. 

•   Gmina - strefą żywicielską dla sąsiednich 

ośrodków miejskich, szczególnie 

chroniona dla intensywnego rozwoju 

rolnictwa. 
•  Dominacja bardzo korzystnych i 

korzystnych warunków do uprawy pod 

względem rzeźby terenu, szczególnie w 

północnej i środkowej części gminy. 
•   Tradycyjny, wysoki poziom kultury 

rolnej. 
•  Duża, średnia wielkość indywidualnego 

gospodarstwa rolnego (większa niż 
średnia w województwie 9,95 ha/7,8ha) 

oraz korzystna struktura ich wielkości 
(dominacja gospodarstw o areale 

większym niż 5,0ha - 59,9%). 
•   Dostosowanie rodzaju produkcji rolnej do 

predyspozycji naturalnej środowiska 

przyrodniczego. 
•   Duże możliwości rozwoju przemysłu 

rolno - spożywczego na bazie istniejącej 
produkcji rolnej oraz bliskość aglomeracji 
miejskich, stanowiących potencjalne rynki 

•   Brak wykorzystania naturalnych 

predyspozycji środowiska 

przyrodniczego dla rozwoju 

specjalistycznych form gospodarki 
rolnej, w tym szczególnie warzywnictwa 

i ogrodnictwa. 
•   Słaby poziom obsługi rolnictwa 

(zaopatrzenia i zbytu). 
•   Niewystarczający rozwój przetwórstwa 

i przechowalnictwa rolno - 
spożywczego. 

•  Ograniczenia w swobodzie 

inwestowania, ze względu na wysoką 
wartość bonitacyjną gleb oraz w 

granicach Obszaru Wysokiej Ochrony 

GZWP 332 oraz w granicach Obszaru 

Chronionego Krajobrazu rejonu 

WRONIN - MAĆIOWAKRZE. 
•   Niskie wyposażenie obszaru w system 

odbioru i oczyszczania ścieków oraz 
niewystarczające dla rozwoju 
przemysłu wyposażenie w urządzenia 
zaopatrzenia w energię elektryczną, a 
także brak gazu przewodowego. 

•   Wysokie koszty przeznaczania gruntów 

rolnych na cele budowlane na całym 

obszarze gminy. 
•   Mała przydatność cech środowiska 

przyrodniczego dla rozwoju 
wypoczynku i rekreacji. 
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zbytu. 
•  Duże zasoby wody dobrej jakości dla 
rozwoju przemysłu (także 
wodochłonnego) w środkowej i północno 
- wschodniej części gminy, 
zagwarantowanej przez trzeciorzędowy 
zbiornik GZWP nr 332. 
•   Dogodne położenie obszaru w systemie 
transportowo - drogowym kraju. 
•  Predyspozycje północno - zachodniej 
części gminy do rozwoju agroturystyki 
(rejon Grodzisko - Naczęsławice). 
•   Bogate walory kulturowe i krajobrazu 
kulturowego (Pawłowiczki, Ostrożnica, 
Gościęcin, Maciowakrze, Grudynia 
Wielka- Jakubowice - Milice), 
umożliwiające rozwój turystyki 
krajoznawczej oraz kwalifikowanych 
form wypoczynku weekendowego. 
•   Przebieg międzyregionalnej drogi 
krajowej relacji granica państwa - 
Głubczyce - Koźle oraz drogi 
wojewódzkiej relacji Szczyty - Racibórz, 
umożliwiający rozwój urządzeń obsługi 
podróżnych i komunikacji. 
♦   Silne powiązania lokalnego rynku pracy z 
tynkiem pracy Kędzierzyna - Koźla i 
innymi, sąsiednimi ośrodkami usługowo- 
przemysłowymi. 
•   Niski   poziom bezrobocia, wiążący się 
niewątpliwie z faktem dużej zagranicznej 
emigracji czasowej (stopa bezrobocia 
4% - dużo niższa niż w województwie). 

•  Nikła ilość lasów, stanowiących bazę dla 
rozwoju przemysłu drzewnego oraz 
wypoczynku weekendowego. 
•  Brak wyposażenia gminy w bazę 
noclegową oraz niski poziom 
wyposażenia w bazę żywieniową i 
urządzenia rekreacji i wypoczynku. 
•   Ubogi rynek pracy, w tym szczególnie 
brak miejsc pracy dla kobiet oraz dla 
ludności o niskim poziomie 
wykształcenia. 
•   Wysoki poziom emigracji czasowej 
wykwalifikowanej siły roboczej, 
związany z migracją zarobkową. 
• Mała aktywność gospodarcza ludności 
w sferze prywatnej przedsiębiorczości, 
(mała ilość i różnorodność podmiotów 
gospodarczych). 
•   Mała ilość i różnorodność zakładów 
rzemieślniczych, w tym szczególnie 
rzemiosła bytowego. 

 
 

OSADNICTWO I INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

• Wysoki poziom ładu funkcjonalnego 
tzn. sposobu rozmieszczenia 
poszczególnych rodzajów użytkowania 
terenów w sposób zapewniający ich 
wzajemne, względnie bezkolizyjne 
współistnienie. 

• Wysoki poziom ładu przestrzennego 
obszaru gminy oraz wysoka jakość 

• Zły stan obiektów zabytkowych na 
terenach wiejskich gminy (brak 
użytkowników ). 

• Niska jakość przestrzeni publicznych 
terenów wiejskich gminy (z wyjątkiem wsi 
gminnej). 

• Dominacja zabudowy mieszkaniowej 
starej, o niskich standardach technicznych 
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krajobrazu kulturowego. 

•   Struktury osadnicze sprawnie 
funkcjonujące, zachowujące ciągłość 
rozwoju i harmonię przestrzenną. 

•  Duże i różnorodne zasoby dziedzictwa 

kulturowego, wyrażające się ilością 
obiektów zabytkowych, historycznych 

elementów zagospodarowania 

przestrzennego oraz unikalnych układów 

przestrzennych wsi. 
•  Bardzo dobre standardy zamieszkiwania 

gminy (jedne z najlepszych w 

województwie) . 
•  Wysoki wskaźnik mieszkań 286.9m 

przypadających na 1000 mieszkańców 
gminy-stawiający ja na jednej z 
najlepszych pozycji wśród gminy woj. 

•  Wysoki wskaźnik samodzielności 
zamieszkania - tylko 1 gospodarstwo 
domowe na 100 nie posiada własnego 
mieszkania. 

•   Wzrost ruchu budowlanego w ostatnich 

latach w zakresie realizacji nowych 

mieszkań (przewaga nowych realizacji 
nad modernizacjami). 

•   Kumulacja ruchu budowlanego w 

zakresie mieszkalnictwa we wsiach 

największych, najlepiej wyposażonych w 

infrastrukturę społeczną i techniczną 
(Gościęcin, Pawłowiczki Ostrożnica. 
Naczęsławice, Trawniki, Radoszowy, 
Maciowakrze i Ucieszków). 

•   Prawidłowa i racjonalna struktura 

przestrzenna wyposażenia obszaru w 

obiekty oświaty. 
•   Zadowalający poziom wyposażenia i 

opieki medycznej, a także opieki 
społecznej nad ludźmi starymi i 
niepełnosprawnymi. 

•   Zadawalający poziom wyposażenia w 

usługi gastronomii. 

wyposażenia. 
•  Długi okres realizacji nowych mieszkań 

(5-6 lat). 
•  Mała dostępność do szkolnictwa 

ponadpodstawowego. 
•  Brak zaspokojenia potrzeb mieszkańców 

gminy w zakresie opieki nad dziećmi w 

grupie wiekowej 0-2 lata. 
•  Niski poziom wyposażenia gminy w 

usługi kultury (brak gminnego domu 

kultury) i rekreacji, a także generalnie 

niska jakość podstawowych usług sportu. 
•  Niski poziom wyposażenia w usługi 

podstawowe rejonu wsi Maciowakrze , 
w tym szczególnie w zakresie usług 
przedszkolnych i ochrony zdrowia. 

•  Niski poziom wyposażenia terenu w 
obiekty handlu detalicznego, w tym 
szczególnie mała dostępność do nich 
mieszkańców wsi małych. 

•  Mała ilość i różnorodność usług 

rzemiosła, w tym szczególnie rzemiosła 

bytowego. 
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INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

•   Dogodne powiązania komunikacyjne 

systemem dróg krajowych i 
wojewódzkich z ośrodkami miejskimi i 
przemysłowymi regionu (w tym 

szczególnie z K-Koźlem i granicą 
państwa). 

•  Dobra gęstość dróg powiatowych i 
gminnych, zapewniających lokalne 

powiązania komunikacyjne , także z 

ośrodkiem gminnym. 
•  Dobrze rozwinięta i w miarę sprawna 

sieć wodociągowa o dużych i 
niewykorzystanych możliwościach 

dostawy wody, mogących zaspokoić w 

pełni zapotrzebowanie 

perspektywiczne. 
•   Realizacja centralnego systemu odbioru i 

oczyszczania ścieków dla zespołu wsi 
gminy (Pawłowiczki - Ostrożnica, 
nowoczesna oczyszczalnia ścieków). 

•   Uregulowana gospodarka odpadami 
komunalnymi oraz składowisko odpadów 

posiadające właściwe zabezpieczenia 

techniczne , a także istniejąca możliwość 
jego powiększenia. 

•   Brak powiązań transportowych i 
    pasażerskich istniejącą lokalną linią 

    kolejową. 
•  Niewystarczające parametry techniczne i 
    geometryczne dróg krajowych, 
    wojewódzkich i powiatowych, a niekiedy 

    niewygodne przejścia przez tereny 

    zabudowany wsi. 
•  Brak ciągów rowerowych oraz dróg 

    transportu rolnego wzdłuż dróg o 

    znaczeniu regionalnym (krajowych). 
  
• Słabe powiązania pasażerskie istniejącymi 
   liniami komunikacji zbiorowej. 
   
•   Duże rozdrobnienie ujęć wody, 
    obwarowanych obszernymi strefami 
    ochronnymi oraz zła jakość ujmowanej 
    wody (ponadnormatywne ilości 
    związków żelaza, manganu, niekiedy 

    zanieczyszczenia bakteriologiczne i 
    wzrost zanieczyszczeń azotanami, 
    azotynami i chlorkami). 
•  Brak powiązań awaryjnych istniejących 

    wodociągów. 
•   Brak wyposażenia większości wsi 
    gminy w centralne systemy odbioru i 
    oczyszczania ścieków (wynikające z 

    tego zagrożenia dla lokalnych ujęć 
    wody). 
•   Brak wyposażenia terenu w gaz 

     przewodowy. 
•   System zaopatrzenia w energię 
    elektryczną gminy nie zapewniający 

    zaspokojenia jej przyszłych potrzeb 

    gospodarczych . 
•   Niski poziom zaspokojenia potrzeb 
     telekomunikacyjnych telefonią 
     przewodową mieszkańców gminy, 
     szczególnie zachodniej i południowej 
      części gminy. 
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2. IDENTYFIKACJA KONFLIKTÓW - PROBLEMY WYMAGAJĄCE 
ROZWIĄZANIA. 

 
Ustala się  hierarchię  problemów  (konfliktów)  rozwoju  gminy 

Pawłowiczki, wymagających rozwiązania: 
 
 

2.1. W SFERZE EKOLOGICZNEJ: 
 

PRZEKROCZENIE STANU RÓWNOWAGI ŚRODOWISKA 
PRZYRODNICZEGO - GRANICY SAMOODNOWIENIA I 

SAMOPODTRZYMANIA FUNKCJI EKOLOGICZNYCH - A DALSZY 
ROZWÓJ GOSPODARKI I MIESZKALNICTWA. 

□ Postępująca degradacja ubogiego, lokalnego systemu ekologicznego gminy, poprzez 
dalsze przystosowanie środowiska przyrodniczego do potrzeb intensywnej 
gospodarki rolnej - dominacja sztucznych agrocenoz o charakterze monokultur, brak 
ciągłości przestrzennej i strukturalnej lokalnych korytarzy ekologicznych oraz niski 
stopień powiązań z regionalnym systemem ekologicznym . 

□ Pogarszający się stan czystości wód podziemnych poziomu czwartorzędowego, 
stanowiącego główne źródło zaopatrzenia w wodę ludności i gospodarki, wzrost zagrożeń 
dla wód podziemnych tzw. basenu sarmackiego (GZWP 332). 

□ Znaczne zanieczyszczenie wód powierzchniowych wynikające z braku centralnych 
systemów odbioru i oczyszczania ścieków oraz nieracjonalne prowadzonej, intensywnej 
gospodarki rolnej, powodujące zagrożenia dla stanu sanitarnego wód podziemnych, w tym 
szczególnie dla głównego poziomu użytkowego wód podziemnych gminy tj. zbiornika 
wód czwartorzędowych, a także zbiornika SARMATU, stanowiącego główne źródło 
wody dla rejonu aglomeracji Kędzierzyńsko - Kozielskiej. 

□ Nasilenie zaburzeń naturalnych procesów glebotwórczych , powodujące „zmęczenie" 
gleby i przyśpieszenie procesów erozji (powietrzno-wodnej i żłobiznowej) na skutek 
intensywnego rozwoju rolnictwa - znaczny stopień degradacji produkcyjnej wartości 
gleby i przekształceń powierzchni ziemi, szczególnie w południowej części obszaru. 

 
 

2.2. W SFERZE WYPOSAŻENIA OBSZARU W SYSTEMY OBSŁUGI 
TECHNICZNEJ. 

 
NIEWYSTARCZAJĄCE WYPOSAŻENIE I SPRAWNOŚĆ  

FUNKCJONOWANIA SYSTEMÓW INFRASTRUKTURALNYCH  
ORAZ NIEZADOWALAJĄCA JAKOŚĆ ŚWIADCZONYCH USŁUG 

 
□ Niezadowalająca sprawność powiązań komunikacyjnych drogą krajową, a ścisłe 

powiązania rynku pracy gminy z miastem K-Koźlem oraz drogami powiatowymi wsi 
gminy z gminnym ośrodkiem usługowym (niewystarczające parametry techniczne i 
geometryczne dróg), a także brak powiązań transportowych i pasażerskich lokalną linią 
kolejową. 
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□  Dysharmonia pomiędzy wyposażeniem obszaru w systemy zaopatrzenia w wodę, a  
     odbioru i oczyszczania ścieków. Brak systemów centralnego odbioru i oczyszczania  
     ścieków, wpływający w istotny sposób na stan sanitarny wody w ujęciach komunalnych,  
     degradację gleb i wód powierzchniowych, oraz ograniczenie możliwości rozwoju  
     gospodarczego, w tym szczególnie przetwórstwa rolno-spożywczego. 

 
□ Niewystarczająca jakość świadczonych usług w zakresie zaopatrzenia w wodę  
     ludności i gospodarki (w tym niezadowalająca jakość wody) oraz niski stopień  
     bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę (brak powiązań awaryjnych). 
 
□  Niedostatek wyposażenia terenu w urządzenia elektroenergetyczne, ograniczający  
     możliwości rozwoju pozarolniczych funkcji gospodarczych, w tym szczególnie  
     przetwórstwa rolno-spożywczego i urządzeń obsługi komunikacji i ruchu turystycznego. 
  
□  Brak alternatywnych źródeł energii - gazu przewodowego, ograniczający możliwości  
     rozwoju pozarolniczych funkcji gospodarczych i obniżający standardy zamieszkiwania  
     terenu, skutkujący zwiększeniem lokalnych zanieczyszczeń atmosfery na terenie o bardzo  
     dobrych warunkach agroekologicznych. 
 
□    Niski poziom zaspokojenia potrzeb telekomunikacyjnych telefonią przewodową, 
     szczególnie zachodniej i południowej części gminy (rejon wsi Gościęcin i Grudynia  
     Wielka). 
 
 

2.3.    W SFERZE GOSPODARKI . 
 
 

WYKORZYSTANIE SZANS ROZWOJU GOSPODARCZEGO, 
WYNIKAJĄCYCH Z ISTNIEJĄCYCH WARUNKÓW 

PRZYRODNICZYCH I KOMUNIKACYJNYCH 
ORAZ POŁOŻENIA W REGIONIE. 

 
 

□  Brak wykorzystania naturalnych predyspozycji środowiska przyrodniczego i  
    wysokiej wartości agroekologicznej rolniczej przestrzeni produkcyjnej dla  
    rozwoju specjalistycznej produkcji rolnej (sadownictwa, warzywnictwa oraz  
    produkcji „zdrowej" żywności) oraz ukierunkowania produkcji na sąsiednie rynki miejskie. 
 
□ Brak terenów i rozwoju przemysłu opartego na podstawowej bazie surowcowej  
    gminy, jaką są produkty rolne - brak przechowalnictwa i przetwórstwa rolno-  
    spożywczego, przy dobrym powiązaniu komunikacyjnym z ważnymi ośrodkami miejskim  
    regionu oraz z państwem ościennym. 
□  Duży udział tranzytowego ruchu komunikacyjnego na drodze krajowej nr 38 relacji  
    Koźle - granica państwa, a nikła oferta obsługi komunikacji i ruchu turystycznego na  
    terenie gminy. 
 
□ Brak wykorzystania predyspozycji środowiska kulturowego do rozwoju turystyki  
    krajoznawczej i agroturystyki. 
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□  Ubogi lokalny rynek pracy - mała ilość  i mało  interesujące miejsca pracy (szczególnie  
    w sferze usług) oraz brak  miejsc pracy  dla  kobiet i ludzi posiadających niskie wykształce- 
    nie (w tym mała aktywność gospodarcza ludności w sferze prywatnej przedsiębiorczości). 

□  Ograniczenia  w  swobodzie  inwestowania,  wynikające głównie z konieczności ochrony     
    gleb wysokich klas bonitacyjnych (i wysokie koszty  przekształcenia gruntów rolnych) oraz  
    z dostępu do mediów infrastrukturalnych, 
 
 
2.4. W SFERZE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (OSADNICTWO). 

 
WYSOKA JAKOŚĆ  I SPRAWNOŚĆ 

FUNKCJONOWANIA STRUKTUR OSADNICZYCH – 
A DALSZY ROZWÓJ OBSZARU 

□ Zachowanie harmonijnego rozwoju struktur osadniczych i wysokiej jakości   
      krajobrazu kulturowego, a dalszy rozwój mieszkalnictwa i gospodarczych funkcji  
      pozarolniczych . 

□  Zachowanie istniejących zasobów kultury przy zachodzących niekorzystnych procesach  
     demograficznych i przemianach strukturalnych w rolnictwie. 

□   Niezadowalający stan przestrzeni publicznych obszarów zabudowanych. 
 
 
 

2.5.   W SFERZE SPOŁECZNEJ. 
 
 

ISTNIEJĄCY POZIOM ZASPOKOJENIA POTRZEB 
BYTOWYCH MIESZKAŃCÓW. 

 
 
□ Nadmierny  odpływ migracyjny ludności, w tym wysoki udział emigracji czasowej 

(szczególnie ludzi młodych, związany przede wszystkim z migracją zarobkową), mający 
znaczny wpływ na niekorzystne zmiany w strukturze wieku oraz zakłócający proces 
reprodukcji ludności gminy. 

□ Niski poziom wykształcenia ludności oraz ubogi rynek pracy, nastawiony na  
      pracowników z niskim wykształceniem. 

□ Niewystarczający poziom wyposażenia obszaru w placówki handlowe oraz  
      niedostateczne wyposażenie wsi o funkcji mieszkaniowej w urządzenia rekreacji i  
      wypoczynku oraz tereny zieleni ogólnodostępnej. 

□ Niewystarczające wyposażenie wspomagających wieś gminną ośrodków usługowych  
      w usługi podstawowe , w tym szczególnie wsi Maciowakrze w usługi z zakresu  
      oświaty ( przedszkola) oraz ochrony zdrowia. 
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3. STRATEGICZNE CELE ROZWOJU GMINY ORAZ DZIAŁANIA       
UMOŻLIWIAJĄCE OSIĄGNIĘCIE CELÓW ROZWOJU - GMINNA 
POLITYKA PRZESTRZENNA. 

 
Dla zapewnienia rozwoju przestrzennego i gospodarczego gminy 

Pawłowiczki, zrównoważonego ekologicznie, ustala się następujące cele rozwoju, 
odpowiadające istniejącym uwarunkowaniom i problemom (konfliktom) rozwoju, 
ujętym hierarchicznie: 
 

3.1. CEL ROZWOJU (odpowiadający problemom w sferze ekologicznej). 
 

ZAHAMOWANIE DEGRADACJI I ODBUDOWA 
LOKALNEGO SYSTEMU EKOLOGICZNEGO ORAZ 

POWIĄZAŃ Z SYSTEMEM REGIONALNYM 

□ Odtworzenie strukturalnej i przestrzennej ciągłości przyrodniczej konstrukcji  
      gminy, o    znaczeniu regionalnym i lokalnym, oraz ścisła ochrona terenów pełniących  
      funkcje ekologiczne i cennych krajobrazowo przed intensywnym zagospodarowaniem i  
      użytkowaniem gospodarczym. Zapewnienie równowagi współistnienia funkcji  
      gospodarczych i osadnictwa z funkcją ekologiczną regionalnego i lokalnych korytarzy  
      ekologicznych doliny rzeki Straduni, Potoku Jakubowickiego, Potoku Olsza, Potoku  
      Ligockiego, Potoku Grudynka oraz Wrońskiej Wody. 

□ Ochrona i wzmocnienie wartości ekologicznych i krajobrazowych Obszaru  
      Chronionego Krajobrazu rejonu WRONIN   MACIOWAKRZE. 

□ Likwidacja istniejących zagrożeń dla czwartorzędowego zbiornika wód  
      podziemnych, stanowiącego główne źródło zaopatrzenia w wodę ludności i gospodarki  
      gminy oraz ochrona Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (w tym szczególnie  
      zbiornika nr 332). 

□ Poprawa jakości wód cieków powierzchniowych oraz zagospodarowanie ich obrzeży,  
gwarantujące likwidację i ograniczenie zagrożeń dla ich stanu sanitarnego, zagrożeń 
powodziowych i pełną ich przydatność dla lokalnego użytkowania gospodarczo - 
rekreacyjnego. 

□ Wzmocnienie funkcji ekologicznych na terenach intensywnej gospodarki rolnej, w  
      tym szczególnie na terenach Płaskowyżu Głubczyckiego i wielkoobszarowych  
      gospodarstw rolnych, oraz ochrona wartości rolniczej przestrzeni produkcyjnej i  
      zahamowanie zaburzeń naturalnych procesów glebotwórczych (w tym erozji). 
 
 

KIERUNKI DZIAŁAŃ , UMOŻLIWIAJĄCYCH REALIZACJĘ CELÓW (GMINNA 
POLITYKA PRZESTRZENNA ): 
 
1. Wystąpienie samorządu gminy do Zarządu Województwa Opolskiego o 

wprowadzenie do programu wojewódzkiego, jako zadania samorządu województwa, 
ochrony i renaturyzacji doliny rzeki STRADUNI, stanowiącej regionalny korytarz 
ekologiczny, zapewniający powiązania pomiędzy Obszarem Chronionego Krajobrazu I 
AS GŁUBCZYCKI z korytarzem ekologicznym o randze międzynarodowej DOLINĄ 
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ODRY, a w konsekwencji wpisania tego zadania do rejestru wojewódzkiego oraz 
zapewnienie środków na jego realizację. Alternatywnie zaleca się nawiązanie współpracy i 
utworzenie ZWIĄZKU CELOWEGO z samorządem gminy Walce, Głogówek, Głubczyce i 
Reńska Wieś, którego zadaniem byłoby opracowanie programów renaturyzacji doliny 
Straduni oraz ich realizacja. 
 
2. Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z 

właściwą dokumentacją przed planistyczną dla ustanowionych decyzją Rady Gminy 
Zespołów Przyrodniczo - Krajobrazowych: 
• „LEŚNE WĄWOZY", 
• „DOLINA POTOKU JAKUBOWICKIEGO", 
• „DOLINA OLSZY", 
• „POTOK LIGOCKI" 
• „KÓZKI" 

uwzględniających ochronę, renaturyzację i rewaloryzację zachowanych wartości 
przyrodniczo - krajobrazowych, odbudowę wartości naturalnych (w tym szczególnie 
naturalnych terenów podmokłych), a także przywrócenie ciągłości przestrzennej i 
strukturalnej lokalnych korytarzy ekologicznych. Wystąpienie samorządu lokalnego do 
Wojewody Opolskiego w celu prawnego ustanowienia wskazanych zespołów 
przyrodniczo - krajobrazowych oraz. określenia ograniczeń , nakazów i zakazów 
zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi oraz miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego. 

3. Uwzględnienie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, 
sporządzanych dla terenów osadniczych: 
• obowiązku odtworzenia ciągłości, renaturyzacji i ochrony lokalnych korytarzy 

ekologicznych (w tym szczególnie zakazu zawężania ich przekroju) oraz ochrony i 
rozbudowy innych terenów, pełniących funkcje ekologiczne (w tym szczególnie 
parków wiejskich i ciągów zieleni przydrożnej i śródpolnej), a także wzbogacenia 
funkcji ekologicznych terenów zabudowanych, 

• zakazu grodzenia nieruchomości w odległości 1,5m od krawędzi cieków, 
• nakazu wyznaczania wyłączonych z zabudowy pasów ochronnych wzdłuż potoków i 

rzek o szerokości min. 5m od brzegów w celu umożliwienia prowadzenia robót 
remontowych i konserwatorskich w korytach tych cieków a także dla ochrony otuliny 
biologicznej cieków, 

• całkowitego zakazu wykonywania obiektów budowlanych, sadzenia drzew i krzewów 
oraz zmiany ukształtowania terenu na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo 
powodzi wskazanych na rysunku „Kierunki zagospodarowania przestrzennego”. 

4. Dostosowanie skali i rodzaju zagospodarowania oraz intensywności użytkowania 
gospodarczego terenów położonych w granicach regionalnego oraz lokalnych 
korytarzy i węzłów ekologicznych, a także w granicach Obszaru Chronionego 
Krajobrazu WRONIN -MACIOWAKRZE, do zgodności z pełnioną przez nie 
funkcją ekologiczną oraz ustaleniami ww. planów zagospodarowania 
przestrzennego. Przeciwdziałanie czynnikom antropopresji i minimalizowanie ich 
negatywnego wpływu na funkcjonowanie obszaru poprzez: 

• prowadzenie stałej kontroli zgodności użytkowania terenu z jego cechami 
(predyspozycjami) przyrodniczymi i ustaleniami planu, 

• prowadzenie stałej obserwacji i rejestracji zmian w środowisku, w tym szczególnie 
kontrola skutków funkcjonowania istniejących (obiektów) działalności 
gospodarczych na terenach osadniczych, 
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• wprowadzenie systemu ulg podatkowych dla właścicieli użytkujących grunty 
położone w granicach regionalnego (dolina rzeki Straduni) oraz lokalnych korytarzy 
ekologicznych (dolina Potoku Jakubowickiego, Potoku Ligockiego. Potoku Olsza, 
dolina Wrońskiej Wody i OChK Wronin - Maciowakrze) i ciągów je 
uzupełniających (dolina Potoku Grudynka), zachęcających do wprowadzania 
sposobów użytkowania terenu zgodnego i podporządkowanego funkcji 
ekologicznej, 

• prowadzenie edukacji ekologicznej właścicieli użytkujących grunty położone w 
granicach gminnych korytarzy ekologicznych, zapewniającej osiągnięcie celu jakim 
jest odbudowa ciągłości przestrzennej i strukturalnej lokalnego systemu 
ekologicznego, 

• uzyskanie  społecznej  akceptacji  wymagań  ochronnych  przez  podmioty  i 
uczestników gospodarujących na ww. obszarach. 

5. Wzbogacenie lokalnego ekosystemu gminy o ekosystemy wodne, poprzez realizację w 
granicach wyznaczonych korytarzy ekologicznych zbiorników malej retencji lub stawów 
hodowlanych, w tym szczególnie w rejonie wsi Pawłowiczki - Ostrożnica, Borzysławice - 
Ligota Wielka, oraz konserwację istniejących i budowę nowych zbiorników wodnych 
(wraz z obudową biologiczną) na terenach osadniczych. 

6. Ustanowienie stref ochronnych dla komunalnych ujęć wody we wsi GRUDYNIA 
WIELKA i GOŚCIĘCIN oraz aktualizacja i dostosowanie do obowiązujących przepisów 
szczególnych dokumentacji na strefy ochrony dla komunalnego ujęcia wody we wsi 
GRODZISKO i DOBIESZÓW. Określenie nakazów i zakazów dot. użytkowania i 
zagospodarowania strefy, zgodnie z przepisami szczególnymi w tym zakresie, 
uwzględniających występujące warunki geologiczne i hydrogeologiczne. 

7. Wystąpienie samorządu gminy do Zarządu Województwa Opolskiego o 
wprowadzenie do programu wojewódzkiego, jako zadania samorządu województwa, 
OCHRONY OBSZARU ZASILANIA głównych ujęć wody dla rejonu K-Koźla, a w 
konsekwencji pozyskanie środków na wprowadzenie działań ochronnych na terenie 
gminy, w tym szczególnie realizację centralnych systemów odbioru i oczyszczania 
ścieków oraz: 

• wprowadzenie ograniczeń w użytkowaniu i zagospodarowaniu (nakazów i zakazów) 
w oparciu o szczegółowe rozpoznanie cech środowiska przyrodniczego, oraz 
systemu egzekwowania zasad ochrony od użytkowników obszaru, a także kontroli 
tych działań, 

• ocenę skutków funkcjonowania istniejących i planowanych działalności 
gospodarczych lub innych obiektów i działalności z terenu gminy, 
oddziaływujących na zbiornik wód podziemnych nr 332, 

• prowadzenie stałej obserwacji i rejestracji zmian w środowisku przyrodniczym. 
 
8. Wystąpienie   samorządu   gminy   do   Zarządu   Województwa   Opolskiego   o 

wprowadzenie do programu wojewódzkiego, jako zadania samorządu województwa, 
OCHRONY GLEB O NAJWYŻSZYCH WARTOŚCIACH PRODUKCYJNYCH 
PRZED DEGRADACJĄ , a w konsekwencji wprowadzenie go do rejestru inwestycji 
wojewódzkich , umożliwiających pozyskanie środków na: 

• sukcesywną realizację centralnych systemów odbioru i oczyszczania ścieków, 
w tym szczególnie w pierwszej kolejności dla wsi położonych w zasięgu 
OBSZARU ZASILANIA głównych ujęć wody rejonu K-Kożla ze zbiornika wód 
podziemnych NR 332, a także na OBSZARZE NAJWYŻSZEJ I WYSOKIEJ 
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OCHRONY wód podziemnych i OBSZARZE CHRONIONEGO KRAJOBRAZU  
Wronin - Maciowakrze, 

• wprowadzenie alternatywnego źródła energii cieplnej - gazu na teren gminy,  
przyczyniającego się do obniżenia emisji niskiej i poprawy stanu sanitarnego gleb, 

• wprowadzenie działań ochrony gleb przed erozją i przywróceniem równowagi     
przyrodniczej rolniczej przestrzeni produkcyjnej. 

9. Ograniczenie ujemnego wpływu intensywnej gospodarki rolnej na środowisko 
przyrodnicze, w tym szczególnie na stan gleb, wód podziemnych (obszaru ONO i 
OWO) i powierzchniowych, poprzez: 

• odtworzenie ciągłości obudowy biologicznej cieków wodnych i ograniczenie 
użytkowania rolniczego położonych w ich dolinach, mające na celu poprawę 
jakości wód powierzchniowych do I klasy czystości, 

• ustalenie lokalnych zasad nawożenia gleb i stosowania środków ochrony roślin 
uwzględniających odporność i chłonność środowiska przyrodniczego - 
racjonalizacja  
nawożenia oraz stosowania środków ochrony roślin,  

• likwidację lokalnych źródeł zanieczyszczeń, w tym szczególnie wprowadzenie  
kontroli nad gospodarką ściekami bytowymi i odpadami rolniczymi mieszkańców  
gminy, 

• stworzenie preferencji dla rozwoju specjalistycznej produkcji rolnej 
(warzywnictwa,  
ogrodnictwa oraz produkcji „zdrowej" żywności), opartej na technologiach  
proekologicznych,  

• realizację centralnych systemów odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych, 
• ochronę wód powierzchniowych i podziemnych poprzez wykluczenie realizacji  

inwestycji przemysłowych o gospodarce wodno-ściekowej zagrażającej 
środowisku  
lub powodujących zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, mogące mieć 
wpływ  
na wtórne zanieczyszczenia gruntu i wód. 

 
10. Przywrócenie rolniczej przestrzeni produkcyjnej równowagi przyrodniczej i 

odporności biologicznej poprzez wzmocnienie funkcji ekologicznych na terenach 
intensywnej gospodarki rolnej , w tym szczególnie : 

• wprowadzenie zalesień, zadrzewień lub zadarnień na terenach narażonych na 
erozję wodno-powietrzną i żłobiznową w stopniu silnym, 

• wprowadzenie pasów wiatrochronnych na gruntach wsi Maciowakrze i 
Dobrosławice, zgodnie z przyjętym programem Wojewódzkiego Zarządu 
Inwestycji Rolniczych (Pasy wiatrochronne dla gmin Kietrz, Głubczyce, Branice, 
Baborów i Pawłowiczki), po uprzednim uzyskaniu opinii WOJEWÓDZKIEGO 
KONSERWATORA PRZYRODY w zakresie oceny projektu i wpływu jego 
realizacji na krajobraz terenu położonego w granicach OBSZARU 
CHRONIONEGO KRAJOBRAZU rejonu WRONIN -MACIOWAKRZE, 

• wprowadzenie zieleni śródpolnej i przydrożnej oraz pasów wiatrochronnych na  
terenach wielkoobszarowych gospodarstw rolnych, 

• ochronę istniejącej i wprowadzenie nowej zieleni przydrożnej i śródpolnej,  
dostosowanej do siedliska, tworzącej nisze ekologiczne, 

• wprowadzenie zabiegów przeciwerozyjnych na terenach narażonych na erozję w  
stopniu słabym i średnim. 
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3.2. CEL ROZWOJU (odpowiadający problemom w sferze wyposażenia obszaru w 
systemy obsługi technicznej). 

 
POPRAWA WYPOSAŻENIA I EFEKTYWNOŚCI 

FUNKCJONOWANIA SYSTEMÓW INFRASTRUKTURALNYCH 
ORAZ PODNIESIENIE STANDARDÓW ŚWIADCZONYCH USŁUG 

□ Poprawa  sprawności  powiązań  komunikacyjnych  kolejowych  oraz   drogowych   z  
istotnymi dla gminy sąsiednimi ośrodkami miejskimi, szczególnie z K-Koźlem oraz 
sprawności powiązań drogowych (drogami powiatowymi) wsi gminy z gminnym 
ośrodkiem usługowym. 

□ Sukcesywna likwidacja dysharmonii wyposażenia obszaru w systemy zaopatrzenia w  
      wodę oraz odbioru i oczyszczania ścieków. 

□ Zwiększenie bezpieczeństwa oraz podniesienie standardów świadczonych usług w  
      zakresie zaopatrzenia ludności i gospodarki w wodę. 

□ Poprawa pewności zasilania w energię elektryczną oraz podniesienie stopnia  
      wyposażenia w urządzenia tego typu. 

□ Wprowadzenie alternatywnych źródeł energii - gazu przewodowego  oraz  rozwój od- 
      nawialnych  źródeł  energii  z  wykorzystaniem  energii  wiatru, promieniowania sło- 
      necznego,  biomasy i biogazu, umożliwiających  zmniejszenie zagrożeń dla powietrza at- 
      mosferycznego, a  w  konsekwencji   przyczyniających  się  do  ochrony stanu sanitarnego   
      rolniczej  przestrzeni produkcyjnej i - dodatkowo – rozwoju gospodarczego. 
 
 
KIERUNKI DZIAŁAŃ , UMOŻLIWIAJĄCYCH REALIZACJĘ CELÓW (GMINNA 
POLITYKA PRZESTRZENNA). 

1. Wystąpienie do samorządu gminy do Zarządu Powiatu o wprowadzenie do swojego 
programu zadań, zadania reaktywowania ruchu towarowego oraz pasażerskiego na 
lokalnej linii kolejowej nr 195 relacji K-Koźle - Boborów, a w konsekwencji pomoc 
PKP w jej modernizacji i eksploatacji poprzez udział finansowy samorządu 
powiatowego oraz zainteresowanych samorządów lokalnych tj. gminy Polska 
Cerekiew, Pawłowiczki i Baborów. 

2. Wystąpienie samorządu gminy do Wojewody Opolskiego o wprowadzenie do 
programu zadań rządowych realizacji modernizacji drogi krajowej nr 38 relacji 
granica państwa (PIĘTROWICE) - K-KOŹLE wraz z budową obejścia wsi 
PAWŁOWICZKI oraz dróg transportu rolnego i ścieżek rowerowych, szczególnie na 
odcinku Pawłowiczki - K-Koźle, a w konsekwencji wprowadzenie zadania do 
wojewódzkiego rejestru inwestycji rządowych. 

3. Wystąpienie samorządu gminy do Zarządu Województwa Opolskiego o 
wprowadzenie do programu wojewódzkiego, jako zadania samorządu województwa 
modernizacji drogi wojewódzkiej nr 417 relacji Szonów - Racibórz wraz z budową 
obejścia drogowego wsi Maciowakrze i Dobrosławice, a w konsekwencji wprowadzenie 
zadania do rejestru inwestycji wojewódzkich. 
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4. Wystąpienie samorządu gminy do Zarządu Powiatu o wprowadzenie do swojego 
programu zadań modernizacji dróg powiatowych na terenie gminy Pawłowiczki, 
zgodnie z przyjętymi przez Radę Gminy kierunkami rozwoju. 

5. Sukcesywna realizacja centralnego systemu odbioru i oczyszczania ścieków, przy 
współudziale finansowym Wojewody Opolskiego w ramach realizacji przyjętego przez 
niego zadania ochrony gleb o najwyższych wartościach produkcyjnych przed degradacją: 

• w pierwszej kolejności we wsi Ostrożnica,   Gościęcin, Urbanowice, Ligota 
Wielka, Karchów, Ucieszków, Borzysławice, Trawniki, Naczęsławice i 
Grodzisko położonych w granicach Obszaru Najwyższej i Wysokiej Ochrony 
głównych zbiorników wód podziemnych (nr 332) oraz na obszarze zasilania 
głównych ujęć wody rejonu K-Koźle, ze szczególnym uwzględnieniem wsi 
rozwojowych, koncentrujących mieszkalnictwo i usługi oraz działalność 
gospodarczą, 

• w drugiej kolejności we wsi Maciowakrze, Radoszowy i Chrósty   położonych w 
granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu WRONIN - MACIOWAKRZE, 
skupiających jednocześnie mieszkalnictwo  i  działalność gospodarczą, 

• a następnie dla pozostałych wsi. 
 

6. Sukcesywna modernizacja istniejących sieci wodociągowych oraz budowa powiązań 
awaryjnych pomiędzy grupowymi wodociągami komunalnymi, zgodnie z zalecanymi 
kierunkami rozwoju w tym zakresie. 

7. Uwzględnienie w sporządzanych miejscowych pianach zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów zabudowanych oraz terenów rozwojowych potrzeby 
lokalizacji nowych urządzeń zaopatrzenia w energię elektryczną , w uzgodnieniu z 
Zakładem Energetycznym. 

8. Zainicjowanie procesu gazyfikacji wsi poprzez opracowanie analizy ekonomicznej 
opłacalności gazyfikacji terenu gminy oraz sporządzenie koncepcji gazyfikacji gminy 
z istniejących gazociągów systemowych , uwzględniającej etapowanie inwestycji w tym 
szczególnie potrzebę zaopatrzenia w gaz przewodowy wsi rozwojowych, koncentrujących 
mieszkalnictwo, usługi, działalność gospodarczą oraz przetwórstwo rolno- spożywcze tj. 
Pawłowiczki, Ostrożnica , Gościęcin i Ucieszków, a także Karchów, Ligota Wielka i 
Borzysławice. 

 
 

3.3. Cel rozwoju (odpowiadający problemom w sferze gospodarki). 
 

KREOWANIE WIELOFUNKCYJNEGO ROZWOJU GOSPODARCZEGO, 
HARMONIJNEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO EKOLOGICZNIE 

□ Modernizacja rolnictwa warunkiem unowocześnienia gospodarki gminy - 
      kontynuacja zmian strukturalnych, prowadzących do zmniejszenia zatrudnienia w  
      rolnictwie oraz zwiększenia areału gospodarstw rolnych, a także kreowanie  
      specjalistycznej produkcji rolnej , w tym szczególnie sadownictwa, warzywnictwa oraz  
      produkcji „zdrowej" żywności. 
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□ Wzbogacenie struktury funkcjonalnej terenu gminy o funkcje związane z otoczeniem  
      rolnictwa, w tym szczególnie rozwój przechowalnictwa i przetwórstwa rolno- 
      spożywczego oraz agroturystyki. 

□ Poprawa wyposażenie obszaru gminy w urządzenie obsługi komunikacji i ruchu  
      turystycznego. 

□   Wspomaganie i preferowanie rozwoju działów gospodarki oferujących nowe miejsca 
pracy głównie dla kobiet oraz ludzi posiadających niskie wykształcenie, w tym 
szczególnie w sferze usług. 

 
 
KIERUNKI DZIAŁAŃ , UMOŻLIWIAJĄCYCH REALIZACJĘ CELÓW (GMINNA 
POLITYKA PRZESTRZENNA ): 

1. Modernizacja rolnictwa, stanowiącego wiodącą funkcję gminy, poprzez wspomaganie 
korzystnych zmian strukturalnych prowadzących do zmniejszenia zatrudnienia w 
rolnictwie , w celu koncentracji produkcji w mniejszej liczbie gospodarstw rolnych oraz 
zwiększenia areału indywidualnego gospodarstwa rolnego. 

2. Rozwój specjalistycznych branż gospodarki rolnej z preferencją dla produkcji 
sadowniczej w południowo-zachodniej i południowo-wschodniej części gminy, 
produkcji „zdrowej" żywności w północnej i północno-zachodniej części gminy oraz 
hodowli bydła w północno - zachodniej części gminy, dla którego strefę żywicielską 
pozostaną użytki zielone doliny rzeki Straduni. 

3. Poprawę jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej i środowiska poprzez : 
• edukację ekologiczną i ekonomiczną jej użytkowników, mającą szczególnie na  

celu przeciwdziałanie degradacji, spowodowanej użytkowaniem gospodarczym  
terenów wchodzących w skład Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych  
gminy, 

• realizację centralnego systemu odbioru i oczyszczania ścieków we wsiach  
położonych w granicach Obszaru Najwyższej i Wysokiej Ochrony GZWP oraz na  
Obszarze Chronionego Krajobrazu rejonu WRONIN MACIOWAKRZE,  
umożliwiających dalszy rozwój mieszkalnictwa i gospodarki,  

• wprowadzenie i uzupełnienie pasów wiatrochronnych w południowo-
wschodniej części gminy, na terenach intensywnie użytkowanych rolniczo,  

• wprowadzenie zabiegów zwiększających walory przyrodnicze oraz  
wzmacniających powiązania ekologiczne na obszarze środkowej i północnej  
części gminy, cechującym się największym stopniem przekształceń  
antropogenicznych. 

 
4. Równoczesny rozwój na terenach wiejskich gminy funkcji z otoczenia rolnictwa, 

umożliwiających wchłonięcie wolnej siły roboczej, poprzez preferencje dla: 
• agroturystyki, zapewniającej dodatkowe dochody rodzinom chłopskim, w rejonie                

wsi NACZĘSŁAWICE - GRODZISKO, 
• turystyki   krajoznawczej      we   wsiach   PAWŁOWICZKI,   OSTROŻNICA,                

GOŚCIĘCIN, MACIOWAKRZE i GRUDYNIA WIELKA, 
• kwalifikowanych form wypoczynku   weekendowego (o zasięgu lokalnym) w                 

rejonie wsi NACZĘSŁAWICE - GRODZISKO oraz GRUDYNIA WIELKA                 
JAKUBOWICE - MILICE, 
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• urządzeń obsługi rolnictwa, szczególnie we wsi  PAWŁOWICZKI, CHRÓSTY,                
GOŚCIĘCIN, 

• nieuciążliwego przemysłu , w tym szczególnie przechowalnictwa i przetwórstwa                 
rolno-spożywczego, umożliwiającego wykorzystanie istniejącej bazy 
surowcowej, głównie we wsiach posiadających pełne wyposażenie 
infrastrukturalne w tym szczególnie we wsi PAWŁOWICZKI, GRUDYNIA 
WIELKA – GRUDYNIA MAŁA oraz w pozostałych wsiach, pod warunkiem 
uregulowania gospodarki wodno - ściekowej oraz podporządkowania inwestycji 
wymogom ochrony środowiska przyrodniczo - kulturowego i krajobrazu, 

• urządzeń obsługi komunikacji i ruchu turystycznego , w rejonie wsi 
PAWŁOWICZKI i UCIESZKÓW. 

5. Wykonanie badań socjologicznych wśród mieszkańców wsi NACZĘSŁAWICE -
GRODZISKO, oceniających możliwości rozwoju gospodarstw agroturystycznych oraz 
możliwości pozyskania i jakości stacjonarnej bazy noclegowej w istniejącej zabudowie. 

6. Przygotowanie terenów dla pozarolniczej działalności gospodarczej (w tym 
szczególnie usług, rzemiosła, składów, handlu hurtowego oraz przechowalnictwa i 
przetwórstwa rolno-spożywczego) we wsi PAWŁOWICZKI , CHRÓSTY, 
DOBROSŁAWICE - MACIOWAKRZE, UCIESZKÓW, GOŚCIĘCIN -KARCI 
1ÓW , URBANOWICE i GRUDYNTA WLK. - GRUDY IMA MAŁA, poprzez: 

• sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   na tereny 
rozwojowe, 

• ewentualne przygotowanie infrastrukturalne terenów, 
• przygotowanie oferty lokalizacyjnej dla inwestorów, ze szczególną 

preferencją erenów stanowiących własność komunalną i posiadających już 
uzbrojenie. 

 

3.4. Cel rozwoju (odpowiadający problemom w sferze zagospodarowania 
przestrzennego). 

 
ROZWÓJ OSADNICZY ZRÓWNOWAŻONY, ZAPEWNIAJĄCY 
ZACHOWANIE LĄDU FUNKCJONALNO PRZESTRZENNEGO 

ORAZ WALORÓW KRAJOBRAZU KULTUROWEGO. 

□   Rozwój terenów osadniczych uwzględniający ochronę i odnowę środowiska  
     kulturowego i przyrodniczego, podniesienie standardów funkcjonalno-przestrzennych oraz  
     łatwy dostęp do infrastruktury technicznej. 

□   Zachowanie ładu przestrzennego i funkcjonalnego terenów osadniczych   ochrona  
      historycznej struktury przestrzennej i obiektów kultury materialnej, jako elementu  
      tożsamości miejsca oraz estetyki i harmonii krajobrazu. 

□   Rehabilitacja układów przestrzennych - zdegradowanych (na skutek niekorzystnych  
      procesów demograficznych) głównie terenów osadniczych południowej części gminy. 
 
 

KIERUNKI DZIAŁAŃ , UMOŻLIWIAJĄCYCH REALIZACJĘ CELÓW (GMINNA 
POLITYKA PRZESTRZENNA ): 
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1. Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wsi 
koncentrujących mieszkalnictwo, usługi i różnorodne formy działalności 
gospodarczych, określających zasady ochrony walorów środowiska przyrodniczego oraz 
odnowy   lokalnych   ciągów   ekologicznych,   a   także   zapewniających   realizację 
atrakcyjnych i odpowiadających współczesnym potrzebom przestrzeni terenów 
osiedleńczych tj. o prawidłowej strukturze funkcjonalnej, odpowiednim wyposażeniu w 
usługi i zieleń ogólnodostępną z rozwiązaniami komunikacyjnymi dostosowanymi do 
współczesnych wymogów cywilizacyjnych, charakteryzujących się wysokim poziomem 
estetyki i kształtu przestrzeni publicznych, a także wysokim poziomem przestrzenno -
architektonicznym terenów mieszkaniowych (eliminacja chaosu przestrzennego i 
funkcjonalnego). 

2. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
ustanowionego decyzją samorządu lokalnego STREFY OCHRONY KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO rejonu wsi GOŚCIĘCIN , KARCHÓW - LIGOTA WIELKA -
BORZYSŁAWICE, GRUDYNIA WIELKA - JAKUBOWICE - MTLICE oraz wsi 
MACIOW AKRZE uwzględniającego zasady ochrony genetycznego układu 
przestrzennego wsi oraz zasady ochrony krajobrazu kulturowo-przyrodniczego, ujęte w 
niniejszym „Studium....". 

3. Do czasu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
wyżej wymienionego terenu STREFY OCHRONY KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO, uwzględnienie w bieżącej działalności administracyjnej obowiązku 
pełnej ochrony cech przestrzennych zachowanego układu i rewaloryzacji obiektów 
zabytkowych, a szczególnie: 

• nakazu utrzymania głównych ulic wiejskich w istniejącym przebiegu i liniach 
rozgraniczających, ich wewnętrznego podziału i nawierzchni historycznej oraz 
zieleni przydrożnej, 

• zakazu uzupełniania luk zabudowy na kolonizacyjnym osiedlu rolniczym o 
układzie rzędowym we wsi RADOSZOWY (istniejących działek rolnych) nowymi 
obiektami kubaturowymi tj. obowiązek zachowania istniejącej gęstości i 
intensywności zabudowy, 

• nakazu utrzymania podziałów parcelacyjnych działek siedliskowych w granicach 
obszarów objętych ochroną kulturową, tradycyjnego rozplanowania zabudowy ze 
szczytowym sytuowaniem w stosunku do ulicy budynków mieszkalnych, z 
zakazem dokonywania ich podziałów wtórnych oraz uzupełniania istniejącej, 
zabytkowej zabudowy nowymi obiektami mieszkalnymi, obowiązku 
kontynuowania typowych dla zespołu detali architektonicznych i materiałów 
wykończeniowych budynków, 

• utrzymanie istniejącej zabudowy o wartości historycznej i lokalnej kulturowej,      
wraz innymi elementami zagospodarowania terenu, 

• obowiązku zachowania indywidualnych cech krajobrazu przyrodniczego i      
kulturowego oraz zasad kontynuacji tradycji miejsca, w zakresie układów       
przestrzennych i cech obiektów architektonicznych. 

 
4. Uwzględnianie w bieżącej działalności administracyjnej oraz miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego obowiązku rewaloryzacji i ochrony układów 
przestrzennych wsi objętych ochroną wartości kulturowych na podstawie decyzji 
samorządu lokalnego, w zakresie rozplanowania, skali i gabarytów zabudowy, linii 
zabudowy i sposobu sytuowania budynków na działce, a także uwzględnienie obowiązku: 
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• twórczego korygowania struktury i formy przestrzennej lub jej regulacji, w                 
dostosowaniu do współczesnych potrzeb,  

• ochrony cennych i chronionych elementów zagospodarowania przestrzennego oraz                 
zieleni towarzyszącej, 

• realizacji nowej zabudowy przy zachowaniu istniejących zasad kompozycji 
przestrzennej, 

• ochrony krajobrazu przyrodniczo - kulturowego. 

5. Respektowanie w decyzjach administracyjnych zakazu realizacji wszelkich 
inwestycji, a także zakaz wykonywania wszelkich prac ziemnych (łącznie z pracami 
rolnymi - orką) na terenie udokumentowanych grodzisk ( st. archeologiczne nr 1 -
Naczęsławice, nr 17- Ostrożnica, nr 24 - Pawłowiczki, nr 9 - Trawniki). 

6. Respektowanie w decyzjach administracyjnych oraz podczas wykonywania 
budowlanych prac ziemnych na terenie udokumentowanych stanowisk 
archeologicznych oraz w ich rejonie, obowiązku przeprowadzenia badań 
archeologicznych ratunkowych, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia Wojewódzkiego 
Oddziału Służby Ochrony Zabytków w Opolu. 

7. Rezygnację   z   rutynizacji   poczynań      planistyczno   -   przestrzennych   oraz 
architektonicznych w stosunku do układów i obiektów istniejących i nowych , w tym 
szczególnie w stosunku do układów i elementów przestrzennych poddanych ochronie 
wartości kulturowych na podstawie decyzji samorządu lokalnego. 

8. Rehabilitacja zdegradowanych obiektów i układów przestrzennych wsi 
RADOSZOWY, DOBROSŁAWICE i KÓZKI. 

9. Ochrona zespołów i obiektów, stanowiących dziedzictwo kulturowe obszaru. 
 
 

3.5. Cel rozwoju (odpowiadający problemom w sferze społecznej). 
 

KSZTAŁTOWANIE POŻĄDANYCH WARUNKÓW  
ŻYCIA MIESZKAŃCÓW 

□   Zwiększenie podaży i różnorodności miejsc pracy , szczególnie dla kobiet. 

□   Poprawa standardów funkcjonowania usług oświaty, szczególnie szkolnictwa. 

□   Poprawa dostępności i standardów wyposażenia terenu w usługi dla ludności oraz w  
      urządzenia rekreacji i wypoczynku, w tym szczególnie wsi koncentrujących  
      mieszkalnictwo lub stanowiących lokalne ośrodki usługowe. 
 
KIERUNKI DZIAŁAŃ , UMOŻLIWIAJĄCYCH REALIZACJĘ CELÓW (GMINNA 
POLITYKA PRZESTRZENNA ): 

1. Stworzenie systemu preferencji dla rozwoju nowych funkcji gospodarczych obszaru, 
w tym szczególnie nie przyczyniających się do degradacji środowiska przyrodniczego 
usług, rzemiosła, handlu hurtowego, składów i magazynów oraz przechowalnictwa i 
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przetwórstwa rolno - spożywczego, w tym szczególnie zapewniających miejsca pracy dla 
kobiet. 

2. Poprawa wyposażenia terenów mieszkaniowych w urządzenia komunikacji oraz 
infrastruktury technicznej, w tym szczególnie w urządzenia zaopatrzenia w energię 
elektryczną i gaz oraz odbioru ścieków sanitarnych. 

3. Zachowanie racjonalniej struktury przestrzennej placówek oświaty , dostosowanej 
do potrzeb i oczekiwań mieszkańców gminy, a także do możliwości finansowych 
samorządu lokalnego, w tym szczególnie poprawa wyposażenia w usługi tego typu wsi 
MACIOWAKRZE (przedszkole) oraz docelowa budowa gimnazjum we wsi gminnej. 

4. Poprawa wyposażenia w usługi z zakresu ochrony zdrowia rejonu wsi 
MACIOWAKRZE, w dostosowaniu do rzeczywistych potrzeb , poprzez zalecaną 
budowę lub modernizację istniejącego punktu lekarskiego. 

5. Zapewnienie łatwej dostępności ludności do urządzeń rekreacji i wypoczynku, w tym 
szczególnie wsiach o funkcji mieszkaniowej , położonych w północnej i środkowej części 
gminy (głównie we wsi PAWŁOWICZKI, OSTROŻNICA GOŚCIĘCIN, 
NACZĘSŁAWICE, MACIOWAKRZE). 

 
4. STRATEGICZNE KIERUNKI ROZWOJU STRUKTURY FUNKCJONALNO -

PRZESTRZENNEJ GMINY PAWŁOWICZKI. 
 
Kierunki zagospodarowania przestrzennego , określające długofalowy 

proces przekształceń struktury funkcjonalno - przestrzennej gminy Pawłowiczki, wyznaczone 
zostały przez cele rozwoju gminy oraz przez szanse i ograniczenia, wynikające ze stanu 
istniejącego (uwarunkowania rozwoju). Ustala się długofalową, pożądaną ewolucję struktury 
przestrzennej gminy, uznaną przez władze lokalne, zgodną z predyspozycją poszczególnych 
obszarów do pełnienia różnych funkcji oraz odpowiadającym im rodzajom użytkowania i 
zagospodarowania : 

□   Odbudowa  lokalnego  systemu  ekologicznego  oraz  jego  połączeń  funkcjonalnych i    
     strukturalnych z systemami przestrzennymi terenów ościennych. 

□ Utrzymanie funkcji wiodącej - rolnictwa na całym obszarze gminy, jego  
      modernizacja oraz wzmocnienie specjalistycznych działów produkcji rolnej w  
      dostosowaniu do predyspozycji i odporności środowiska przyrodniczego, potrzeb  
      rynku regionalnego i krajów Unii Europejskiej, z preferencją dla rozwoju: 

• produkcji sadowniczej w południowej części gminy, 
• produkcji warzywniczej i ogrodniczej , nastawionej na rynek miasta Kędzierzyna -               

Koźla, na całym terenie, 
• produkcji „zdrowej" żywności w północnej i północno-zachodniej części gminy, 
• hodowli bydła w rejonie wsi Grodzisko, na bazie istniejących użytków zielonych  
• doliny rzeki Straduni, 
• gospodarkę rybacką na bazie istniejących i nowych zbiorników wodnych, 

sytuowanych w dolinach cieków wodnych, 
• przemysłową produkcję zwierzęcą   w rejonie wsi Urbanowice i Trawniki, ze 

względu na korzystne warunki glebowo-geologiczne, 
• intensywną produkcję roślinną i zwierzęcą na terenie całej gminy, szczególnie w  

południowej części gminy. 
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□ Wprowadzenie i wzmocnienie funkcji gospodarczych związanych z otoczeniem 

rolnictwa, głównie we wsiach o dominującej funkcji mieszkaniowo - usługowej, 
umożliwiających ich wielofunkcyjny rozwój: 

• urządzeń obsługi rolnictwa, szczególnie we wsi gminnej Pawłowiczki oraz we 
wsi Chrósty, Gościęcin,  

• przechowalnictwa i przetwórstwa rolno — spożywczego, związanego z 
istniejącą bazą surowcową, głównie we wsi Pawłowiczki, Grudynia Wielka -
Grudynia Mała, przy zapewnieniu właściwej infrastruktury technicznej, 
szczególnie w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków oraz pod warunkiem 
podporządkowania się wymogom ochrony środowiska przyrodniczego i 
kulturowego, a także wymogom ochrony krajobrazu (w tym szczególnie ochrony 
Zespołów Przyrodniczo - Krajobrazowych, określonych na rysunku „Kierunki 
zagospodarowania", 

• agroturystyki w rejonie wsi Naczęsławice - Grodzisko, na bazie istniejących     
gospodarstw oraz zbiornika małej retencji. 

 

□  Wprowadzenie funkcji uzupełniających: 
• turystyki krajoznawczej we wsiach Pawłowiczki, Ostrożnica, Gościęcin, 

Maciowakrze i Grudynia Wielka, 
• kwalifikowanych form wypoczynku weekendowego na obszarze południowej 

zachodniej części gminy w rejonie wsi Naczęsławice - Grodzisko oraz 
Grudynia Wielka - Jakubowice - Milice, na bazie istniejących zbiorników 
wodnych, wartości krajobrazowej terenu oraz zabytkowej zabudowy pałacowo - 
folwarcznej przystosowanej na te cele (w tym szczególnie folwarku w 
Jakubowicach i Grudyni Wielkiej). 

 
□  Koncentracja miejsc pracy poza rolnictwem we wsi gminnej Pawłowiczki oraz we  
      wsiach Gościęcin, Naczęsławice, Grudynia Wielka, Maciowakrze-Dobrosławice, a  
       także Ostrożnica i Chrósty. 
 
□  Utrzymanie rozwoju mieszkalnictwa głównie na obszarze środkowej i północnej  
      części gminy, z preferencją dla wsi Pawłowiczki, Gościęcin, Ostrożnica, Ucieszków,  
      Naczęsławice, oraz w południowej części gminy we wsi Grudynia Wielka i  
      Maciowakrze, przy sukcesywnym rozwoju wyposażenia infrastrukturalnego,  
      podnoszącego cywilizacyjne standardy zamieszkania terenu oraz pod warunkiem: 

• wykluczenia presji zabudowy terenów pełniących funkcje ekologiczne oraz 
dalszego zawężania przekroju wyznaczonych korytarzy ekologicznych, 

• eliminacji zagrożeń dla środowiska przyrodniczego, w tym szczególnie dla 
stanu wód powierzchniowych i podziemnych oraz gleb, 

• kontynuacji ładu przestrzenno - funkcjonalnego oraz ochrony i 
rewaloryzacji zachowanych wartości kulturowych i krajobrazowych. 

 
□   Wzmocnienie funkcji usługowych w zakresie obsługi mieszkańców, przy jednoczesnej  
      poprawie wyposażenia i standardów zagospodarowania przestrzeni publicznych,  
      następujących wsi: 

• PAWŁOWICZKI - jako  lokalnego  ośrodka usługowego mieszkańców  i 
rolnictwa, 

• GOŚCIĘCIN- jako ośrodka wspomagającego wieś gminną w obsłudze ludności i 
rolnictwa, 
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• MACIOWAKRZE i GRUDYNIA WIELKA - koncentrujące pełny zakres usług 
podstawowych dla ludności, 

• UCIESZKÓW - koncentrującej usługi komercyjne związane głównie z obsługą 
ruchu komunikacyjnego i turystycznego na drodze krajowej nr 38. 

□  Koncentrację obiektów i urządzeń obsługi tranzytowego ruchu komunikacyjnego i  
     turystycznego oraz funkcji produkcyjno - magazynowych na terenach położonych  
     wzdłuż głównych szlaków komunikacji kołowej i kolejowej , z preferencją lokalizacji  
     rejonu wsi gminnej PAWŁOWICZKI, skrzyżowania drogi krajowej z drogą  
     wojewódzką (rejon wsi UCIESZKÓW) oraz wsi CHRÓSTY i DOBROSŁAWICE - 
     MACIOWAKRZE. 

□ Rozwój wyposażenia infrastrukturalnego, mającego wpływ na zahamowanie i  
      eliminację zagrożeń środowiska przyrodniczego (w tym szczególnie wód  
      powierzchniowych i podziemnych oraz gleb i powietrza atmosferycznego), podnoszącego  
      cywilizacyjne standardy zamieszkiwania terenu oraz umożliwiającego realizację  
      strategicznych kierunków rozwoju struktury funkcjonalno - przestrzennej w tym  
      szczególnie: 

• rozwój centralnych systemów odbioru i oczyszczania ścieków we wsiach 
koncentrujących mieszkalnictwo, usługi oraz różnorodne formy działalności 
gospodarczej, 

• wprowadzenie   gazyfikacji   terenów   wiejskich,   szczególnie   we   wsiach 
koncentrujących mieszkalnictwo i przemysł rolno-spożywczy,  

• poprawa stopnia bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę (poprzez realizację 
powiązań awaryjnych sieci wodociągowej) oraz jakości świadczonych usług,  

• poprawa wyposażenia terenu w urządzenia zaopatrzenia w energię elektryczną. 
 

5. KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO. 
 
5.1. KIERUNKI OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA 

PRZYRODNICZEGO. 

5.1.1. Przyrodniczy model struktury przestrzennej gminy Pawłowiczki - system 
ekologiczny obszaru. 

Dla zapewnienia prawidłowych warunków funkcjonowania przyrody 
gminy Pawłowiczki tworzy się Ekologiczny System Obszarów Chronionych (ESOCh), w 
skład którego wchodzą obszary stanowiące część regionalnego systemu ekologicznego oraz 
tworzące lokalny system ekologiczny. 

 
W skład REGIONALNEGO SYSTEMU EKOLOGICZNEGO na 

terenie gminy Pawłowiczki, po przeprowadzeniu procesów renaturyzacji, wejdzie: 
 
□ dolina rzeki STRADUNI - jako korytarz ekologiczny łączący Obszar Chronionego 

Krajobrazu LAS GŁUBCZYCKI z korytarzem ekologicznym o randze międzynarodowej 
DOLINY RZEKI ODRY, koncentrująca: 

• resztki wartościowych przyrodniczo ekosystemów leśnych, zadrzewionych, 
wodnych i łąkowych (łąki wilgotne), 

• sztuczny zbiornik wodny w rejonie wsi Grodzisko, 
• stanowiąca jednocześnie lokalną, naturalną ostoję fauny (szczególnie rejon wsi 

Naczęsławice).       
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                                                 LOKALNY SYSTEM EKOLOGICZNY, charakteryzujący 
się niewielkim połączeniem funkcjonalnym i strukturalnym budujących go elementów, 
tworzą w gminie doliny rzek, które penetrują wylesiony i silnie użytkowany rolniczo 
teren Płaskowyżu Głubczyckiego. Do podstawowych obszarów tworzących lokalny 
system ekologiczny gminy Pawłowiczki zaliczyć należy: 
 
□ dolinę Potoku JAKUBOWICKIEGO (Grudynia Wieka, Jakubowice, Milice -

prawobrzeżny dopływ rzeki Straduni), stanowiącą lokalny korytarz ekologiczny, 
najbardziej różnorodną pod względem ilości siedlisk i najbogatszą pod względem 
przyrodniczym na terenie całej gminy (wykazujący się dużą bioróżnorodnością -
szczególnie na południe od wsi Milice), ponadto lokalnie jest cenną florystycznie i 
krajobrazowo. Obejmuje ona: 

• fragmenty leśne zaliczane do lasu świeżego o funkcji glebochronnej i 
wodochronnej , występujące w okolicy Jakubowic, Grudyni Wielkiej i Grudyni 
Małej, cenne florystycznie, 

• niewielkie zespoły łąk wilgotnych oraz stawy (użytkowane gospodarczo), 
stanowiące jedyną na terenie gminy ostoję gatunków wodnych, szuwarowych oraz 
namuliskowych i błotnych, 

• jednocześnie będąca lokalną , naturalną ostoją fauny. 

□ dolinę Potoku LIGOCKIEGO (Ucieszków, Borzysławice, Karchów, Ligota Wielka -
prawobrzeżny dopływ Straduni), stanowiącą lokalny korytarz ekologiczny, : 

• z zespołami łąk świeżych , intensywnie użytkowanych rolniczo, wykazujących 
się generalnie silną fragmentacją (brakiem ciągłości ekologicznej), oraz dużą 
bioróżnorodnością na odcinku od wsi BORZYSŁAWICE - KARCHÓW, 

• z niewielkimi kompleksami zadrzewień, położonymi w dolinie i na stromych jej 
skarpach, o funkcji glebo- i wodochronnej, 

• z nielicznymi miedzami, z murawami ciepłolubnymi , 
• z niewielkimi kompleksami leśnymi (lasu świeżego), położonymi na gruntach 

wsi Ligota Wielka, wykazującymi się znaczną bioróżnorodnością. 
 
□ dolinę Potoku OLSZA (OLSZÓWKA Dobieszów, Pawłowiczki, Przedborowice), 

stanowiącą lokalny korytarz ekologiczny, zapewniającą lokalne powiązania z 
systemem ekologicznym gminy Reńska Wieś, wykazującą bioróżnorodność na południe 
od drogi relacji Pawłowiczki - Ostrożnica, obejmującą : 

• ekosystemy łąkowe (głównie łąk świeżych) intensywnie nawożonych i 
użytkowanych kośnie i pastwiskowo, wykazujące się silną fragmentacją (brak  
ciągłości ekologicznej obszaru, szczególnie na północ od Pawłowiczek), 

• z niewielkimi kompleksami zadrzewień, położonymi w dolinie i na stromych jej 
skarpach, o funkcji glebo- i wodochronnej, 

 
□ kompleksy leśne położone na gruntach wsi URBANOWICE , które są największym i 

najbogatszym przyrodniczo kompleksem leśnym gminy, cennym ze względu na 
lokalne wartości florystyczne : 
• zaliczanym do lasu mieszanego wilgotnego i lasu świeżego, o dość dobrze 

wykształconym, wielogatunkowym runie, stanowiący lokalną, naturalną ostoję    
fauny, 

• stanowiący lokalny węzeł ekologiczny w granicach gmin Reńska Wieś, Głogówek i 
Pawłowiczki, 

• będący lokalnie   cennym pod względem faunistycznym (naturalna ostoja fauny). 
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□ dolina WROŃSKIEJ WODY (stanowiącej lewobrzeżny dopływ Potoku Cisek) z 
kompleksami leśnymi tzw. LASU WROŃSKIEGO i RADOSZOWICKIEGO 
(zaliczane do lasu świeżego) cenna pod względem florystycznym: 

• będąca doskonałym urozmaiceniem i uzupełnieniem rolniczego krajobrazu gminy, 
• stanowiąca jednocześnie lokalną, naturalną ostoję fauny, 
• położona w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu WRONIN - 

MACIOWAKRZE, 
• zapewniająca połączenie z podstawowym elementem ekologicznego systemu 

gminy Polska Cerekiew, jakim jest Potok Cisek, oraz poprzez niego połączenie 
Obszaru Chronionego Krajobrazu WRONIN - MACIOWAKRZE z 
korytarzem ekologicznym o znaczeniu międzynarodowym DOLINĄ RZEKI 
ODRY. 

 
Funkcjonowanie LOKALNEGO SYSTEMU EKOLOGICZNEGO uzupełniają 
następujące obszary: 
 
□ dolina Potoku GRUDYNKA (Grudynia Mała, Kózki, Trawniki), pozbawiona naturalnego 

charakteru, wykazująca największą bioróżnorodność w części zlewni położonej na 
południe od wsi KÓZKI i kościoła pątniczego Św. Bryksego, obejmująca: 

• pozostałości łąk świeżych,   intensywnie nawożonych i użytkowanych rolniczo, 
wykazujących się znaczną fragmentacją, z zadrzewieniami śródpolnymi, 

• grunty orne w zielenią śródpolną i przydrożną lokalnie dochodzące do brzegów 
cieku, 

• niewielkie kompleksy zadrzewień, o funkcji glebo- i wodochronnej. 
 

Dla zwiększenia skuteczności funkcjonowania lokalnego systemu 
ekologicznego oraz zwiększenia powiązań terenu gminy Pawłowiczki z ekologicznym 
systemie przestrzennym województwa, a także zapewnienia rozwoju wiodącej funkcji 
gminy - rolnictwa, o znaczeniu regionalnym,  należy: 
 
1. Podjąć działania zmierzające do restytucji i renaturyzacji silnie zdegradowanego 

ekologicznego systemu przestrzennego gminy poprzez: 
• uznanie wszystkich lasów gminy za lasy podlegające szczególnej ochronie, ze 

względu na niewielka ich ilości oraz dominującą ich funkcję wodochronną i 
glebochronną, a także wzmocnienie kontroli władz gminy nad prowadzeniem 
gospodarki leśnej, 

• zwiększenie udziału lasów i zadrzewień, łąk i wód powierzchniowych w strukturze 
użytkowania gruntów obszaru gminy, 

• zwiększenie udziału ekosystemów wielkoprzestrzennych w stosunku do drobno 
przestrzennych funkcjonujących zazwyczaj jak zbiorowiska przejściowe -
ekotonowe. 

• przywrócenie ciągłości przestrzennej w ramach określonych typów ekosystemów 
łąkowych, wodnych i leśnych, 

• zachowanie równowagi w organizacji w dolinach rzek funkcji osiedleńczej i 
biocenotyczno-ochronnej. 

2. Racjonalne sterowanie rozwojem terenów zabudowanych wsi w strefach 
wyznaczonych korytarzy ekologicznych , z zakazem zawężania ich przekroju oraz 
całkowitą eliminacją obiektów uciążliwych lub mogących pogorszyć stan środowiska, w 
tym szczególnie wód powierzchniowych i gleb. 
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3. Zapewnienie pełnej infrastruktury technicznej, eliminującej  negatywny wpływ 
terenów zainwestowanych (w tym szczególnie terenów działalności gospodarczych) na 
stan środowiska przyrodniczego, w tym szczególnie eliminacja zjawisk prowadzących do 
zniszczenia zachowanych walorów przyrodniczych oraz wartości rolniczej przestrzeni 
produkcyjnej. 

 
 

5.1.2. OBSZARY I OBIEKTY SYSTEMU EKOLOGICZNEGO - PODLEGAJĄCE 
OCHRONIE Z MOCY OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA. 

 

Na terenie gminy Pawłowiczki prawnej ochronie podlega: 
 
□ Obszar Chronionego Krajobrazu WRONIN - MACIOWAKRZE- obejmujący 

południowo-wschodnią część gminy, z: 
• silnym urzeźbieniem obszaru, z licznymi wąwozami, jarami i parowami,  
• charakterystycznymi    rozległymi,    suchymi   wierzchowinami    oraz    silnie 

uwilgotnionymi dnami dolin, z licznymi mokradłami oraz oczkami wodnymi, 
stanowiącymi ostoję płazów, 

• resztkami   lasów,   wykazującymi   się   dużymi   walorami    florystycznymi, 
stanowiącymi ostoję ssaków i ptaków. 

 
□ POMNIKI PRZYRODY - siedem dębów szypułkowych w wieku około 200 lat (obwód 

pnia 360-500cm, wysokość 27-3lm), rosnących w Jakubowicach na skraju lasu (oddział nr 
20) - nr rejestru 3. 

 
Kierunki działań obejmują: 
1. Stosowanie zasad określonych w rozporządzeniu Nr 0151/P/16/2006 Wojewody 

Opolskiego z dnia 8 maja 2006r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu  
(Dziennik Urzędowy woj. opolskiego z 2006r., Nr 33, poz. 1133) w stosunku do 
Obszaru Chronionego Krajobrazu WRONIN - MACIOWAKRZE, 

2. Dopuszczenie tylko cięć pielęgnacyjnych za zgodą i na warunkach określonych przez 
Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody - w stosunku do pomników przyrody. 

 
 

5.1.3. OBSZARY SYSTEMU EKOLOGICZNEGO - OBJĘTE OCHRONĄ NA 
PODSTAWIE DECYZJI SAMORZĄDU LOKALNEGO. 

 
W celu zachowania cennych obszarów LOKALNEGO SYSTEMU 

EKOLOGICZNEGO gminy Pawłowiczki oraz poprawy jego funkcjonowania, decyzją 
samorządu lokalnego ochronie poddaje się następujące obszary : 
 
□ Zespół Przyrodniczo - Krajobrazowy „LEŚNE WĄWOZY" - położony w południowo 

wschodniej części gminy, w zlewni Potoku Wrońska Woda na gruntach wsi Radoszów)' - 
Chrósty - Maciowakrze,   który jest najwartościowszą częścią Obszaru Chronionego 
Krajobrazu rejonu WRONIN - MACIOWAKRZE. Ochroną obejmuje się :  

• pozostałości naturalnych i półnaturalnych ekosystemów leśnych, o funkcji 
wodochronnej i glebochronnej, które tworzą wielogatunkowe drzewostany, 
charakteryzujące się dobrze zachowaną pionową strukturą przestrzenną biocenozy, 
w związku z czym posiadają relatywnie wysoki potencjał siedliskowy dla 
występowania różnorodnych gatunków flory i fauny, 
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• rzeźbę terenu charakteryzująca się  dużymi deniwelacjami, spadkami i licznymi 
formami geomorfologicznymi w postaci lessowych wąwozów i parowów,  

• dotychczasową strukturę użytkowania. 
 
□  Zespół Przyrodniczo - Krajobrazowy „DOLINA POTOKU JAKUBOWICKIEGO"  
     - położony w południowo - zachodniej części terenu gminy, na gruntach wsi Grudynia  
    Wielka, Jakubowice i Milice. Ochrona obejmuje się silnie wyerodowaną w lessowym  
     podłożu dolinę Potoku Jakubowickiego z: 

• zróżnicowanym     drzewostanem     liściastym,     posiadającym     prawidłowo 
wykształcona strukturę pionową biocenozy, 

• różnorodnością florystyczną i faunistyczną, związaną z   dolinnym położeniem 
(siedliska wilgotne) , ukształtowaniem  skarp doliny (murawy kserotermiczne), 
oraz istniejącym zbiornikiem wodnym (siedliska wodne),  

• pomnikami przyrody ożywionej, 
• fizjonomicznym ukształtowaniem terenu oraz krajobrazu,  
• dotychczasową strukturę użytkowania. 

 
□  Zespół Przyrodniczo - Krajobrazowy    „DOLINA OLSZY" (OLSZÓWKI) - 
położony we wschodniej części obszaru gminy, na gruntach wsi Pawłowiczki, Ostrożnica i 
Dobieszów, obejmujący część doliny Potoku OLSZA, położonej na południe od drogi relacji 
Pawłowiczki - Ostrożnica (na wschód od zabudowy wsi Pawłowiczki i na południe od 
zabudowa' Warmuntowic).  Ochronie podlega: 

• zróżnicowany drzewostan liściasty, o funkcji wodochronnej i glebochronnej, 
posiadający prawidłowo wykształconą strukturę pionową biocenozy,  

• różnorodność biologiczna (bioróżnorodność), związana z  dolinnym położeniem 
(łąki świeże)   oraz   ukształtowaniem   skarp doliny (drzewostan o funkcji 
glebochronnej i wodochronnej), 

• fizjonomiczne cechy ukształtowania terenu oraz krajobrazu,  
• dotychczasowa struktura użytkowania. 

 
□  Zespół Przyrodniczo - Krajobrazowy „POTOK LIGOCKI" - położony w środkowej 
części obszaru gminy, obejmujący zadrzewiony fragment doliny Potoku Ligockiego 
znajdujący się pomiędzy wsią Borzysławice i Karchów. Ochroną obejmuje się: 

• zróżnicowany drzewostan liściasty, o funkcji wodochronnej i glebochronnej, 
posiadający prawidłowo wykształconą strukturę pionową biocenozy,  

• różnorodność biologiczną, związaną z dolinnym położeniem (łąki świeże) oraz 
ukształtowaniem skarp doliny (drzewostan o funkcji glebochronnej),  

• fizjonomiczne cechy ukształtowania terenu oraz krajobrazu,  
• dotychczasową strukturę użytkowania. 

 
□  Zespół Przyrodniczo - Krajobrazowy „KÓZKI" położony w środkowo zachodniej  
    części obszaru gminy, obejmujący początkowy' fragment (źródlisko) Potoku  
    GUTRDYNKA, położony na południe od drogi relacji Gościęcin - Kózki. Ochroną  
    obejmuje się: 
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• ukształtowanie terenu silnie wyerodowanej doliny Potoku Grudynka i jego 
dopływów, 

• zróżnicowany drzewostan liściasty, o funkcji wodochronnej i glebochronnej, 
• różnorodność biologiczną (bioróżnorodność), związaną z  dolinnym położeniem 

(łąki świeże) oraz ukształtowaniem skarp doliny, 
• fizjonomiczne cechy krajobrazu przyrodniczego i kulturowego (rejon kościoła 

pątniczego św. Bryksego oraz cmentarza),  
• dotychczasową strukturę użytkowania. 

 

Kierunki działań obejmują: 
1. Stopniowe wyprowadzenie z obszaru zespołu przyrodniczo — krajobrazowego 

intensywnego rolnictwa (poprzez edukację ekologiczną rolników oraz wprowadzenie 
systemu rekompensat za ograniczenie użytkowania gospodarczego), 
przeciwdziałanie wykonywaniu nowych melioracji dolin cieków wodnych oraz 
dążenie do przywrócenia pierwotnych stosunków wodnych w celu odbudowy 
terenów podmokłych. 

2. Dostosowania istniejącego zurbanizowania do uwarunkowań przyrodniczych i 
ochrony walorów krajobrazowych. 

 
 

5.1.4. OBIEKTY SYSTEMU EKOLOGICZNEGO - OBJĘTE OCHRONĄ NA 
PODSTAWIE DECYZJI SAMORZĄDU LOKALNEGO. 

 

W celu zachowania elementów środowiska przyrodniczego, 
wzbogacających lokalny system ekologiczny, ekologiczna wartość terenów zabudowanych 
oraz wartości krajobrazowe, decyzją samorządu lokalnego ochronie poddaje się następujące 
obiekty: 

□  PARKI WIEJSKIE, cenne przyrodniczo, położone na terenach zabudowanych wsi  
       Borzysławice (1,5 ha), Chrósty ( ok. 1,3 ha), Dobrosławice (1,0 ha), Grudynia Mała    
       (1,5 ha), Grudynia Wielka (4,5 ha), Jakubowice (2,0 ha), Milice (1,0 ha), Ostrożnica  
       (1,7 ha), Pawłowiczki (4,2 ha) i Trawniki (l,7ha). 

□  CIĄGI ZIELENI PRZYDROŻNEJ ciągnące się na odcinku : 
• od wsi UCIESZKÓW    BORZYSŁAWICE - KARCHÓW   wzdłuż drogi 

powiatowej nr 1211, 
• od kościoła pątniczego do wsi KÓZKI i granicy gminy (Cieszniów gm. 

Głogówek) oraz w rejonie kościoła p.w. św. Bryksego, wzdłuż drogi powiatowej 
nr 1212, 

• od zabudowy wsi NACZĘSŁAWICE do   wsi  WRÓBLIN (gm. Głogówek) 
wzdłuż drogi powiatowej nr 1249, 

• we wschodniej części terenu zabudowanego wsi RADOSZOWY, wzdłuż drogi 
powiatowej nr 1420, 

• wzdłuż linii kolejowej w północnej części zabudowy wsi CHRÓSTY, 
• w rejonie folwarku oraz przy krzyżu na „rozdrożu" przy drodze powiatowej nr 

1414 we wsi LIGOTA WIELKA, 
• ulicy gminnej w rejonie cmentarza w OSTROŻNICY, 
• wzdłuż drogi gminnej ze wsi GOŚCIĘCIN na MILICE, 
•  wzdłuż drogi  powiatowej  nr 1420  na odcinku DOBIESZÓW - 

UCIESZKÓW. 
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5.1.5. OBSZARY ŚRODOWISKA PRZYRODY NIEOŻYWIONEJ 
(ABIOTYCZNEGO) - PRAWNIE CHRONIONE. 

□ OBSZAR NAJWYŻSZEJ OCHRONY głównych zbiorników wód podziemnych 
(GZWP) - obejmujący północno - zachodnią część obszaru gminy (rejon wsi Grodzisko - 
Naczęsławice), charakteryzujący nie niską odpornością naturalną na zanieczyszczenia. 

□ OBSZAR WYSOKIEJ OCHRONY głównego zbiornika wód podziemnych nr 332, 
stanowiący główne    źródło zaopatrzenia w wodę rejonu Kędzierzyna – Koźla 
charakteryzujący się średnią odpornością na zanieczyszczenia. 

□ OBSZAR ZASILANIA GŁÓWNYCH UJĘĆ WODY dla rejonu Kędzierzyna Koźla ze 
zbiornika nr 332. 

 
 

5.2. KIERUNKI I ZASADY OCHRONY DÓBR KULTURY. 
 
5.2.1. OBSZARY I OBIEKTY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO - PODLEGAJĄCE 

OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ Z MOCY OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA. 

Na terenie gminy Pawłowiczki nie ustanowiono obszarów objętych 
ochroną konserwatorską (strefa ochrony konserwatorskiej „A" lub „B"). Prawnej ochronie 
konserwatorskiej podlegają następujące obiekty: 

□ STANOWISKA ARCHEOLOGICZNE wg wykazu Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków, ujętego w niniejszym „Studium...", w tym szczególnie ujęte w rejestrze 
zabytków. 

□ PARKI PAŁACOWE, stanowiące zabytki architektury, we wsi: 
 

• GRUDYNIA MAŁA (nr rej. 103/84), 
• GRUDYNIA WIELKA (nr rej. 112/84), 
• JAKUBOWICE (nr rej. 101/84),  
• MILICE (nr rej. 181/88), 
• TRAWNIKI (nr rej. 115/84). 

 
□ ZABYTKI ARCHITEKTURY, wpisane do rejestru oraz do ewidencji zabytków wg. 

wykazu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, ujętego w niniejszym „Studium.." 
(lista obiektów zabytkowych , jak i ich adresy , nie są aktualizowane). 

 
Kierunki działań obejmują: 
1. Ochronę stanowisk archeologicznych polegającą na dopuszczeniu prowadzenia wszelkich 

prac ziemnych na terenie udokumentowanego stanowiska, lub w jego rejonie, pod 
nadzorem archeologicznym, oraz w przypadku odkrycia reliktów zabytkowych 
przeprowadzeniu badań specjalistycznych. 

2. Ochronę i rewaloryzację układu przestrzennego zabytkowego parku wiejskiego, 
starodrzewu oraz elementów malej architektury, w uzgodnieniu w WKZ w Opolu. 
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3. Ochronę konserwatorską oraz rewaloryzację obiektów wpisanych do rejestru zabytków 
oraz ochronę cech zabytkowych obiektów wpisanych do ewidencji zabytków, w 
uzgodnieniu z WKZ w Opolu. 

4. Weryfikację listy i adresów obiektów, wpisanych do ewidencji zabytków . 
 
5.2.2. OBSZARY I OBIEKTY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, CHRONIONE NA 

PODSTAWIE DECYZJI SAMORZĄDU LOKALNEGO 

Na terenie gminy Pawłowiczki proponuje się objęcie ochroną, na podstawie 
decyzji samorządu lokalnego, zachowanych w nienaruszonym lub nieznacznie 
zniekształconym stanie, genetycznych układów przestrzennych: 
 

□ CENNE - ZABYTKOWE UKŁADY RURALISTYCZNE, obejmujące: 
• GOŚCIĘCIN - o genetycznym układzie wsi owalnicy , rozwiniętym w układ 

ulicówki placowej wraz z historycznym układem kościoła pątniczego i cmentarza 
oraz szkoły, 

• OSTROŻNICA - o genetycznym układzie owalnicy z folwarkiem, z zachowanym 
zespołem zabudowy rolno - robotniczej, o układzie ulicowym, oraz zespołem 
zabudowy robotniczej, 

• NACZĘSŁAWICE - o genetycznym układzie   ulicowym wsi kmiecej oraz 
zabudowy rolno-robotniczej wraz z pozostałościami zespołu folwarcznego, 

• MACIOWAKRZE - o genetycznym układzie wsi placowej wraz z pozostałością 
zespołu zabudowy folwarcznej, 

• GRUDYNIA WIELKA - ulicowy- układ przestrzenny wsi kmiecej wraz z 
zespołem zabudowy folwarcznej, pałacem i parkiem krajobrazowym. 

 
□ CENNE - ZABYTKOWE UKŁADY OSADNICZE (osady rzemieślnicze i miejskie): 

• BORZYSŁAWICE - miejski układ przestrzenny (osady targowej) wraz z 
zespołem zabudowy folwarcznej i parkiem, 

• PAWŁOWICZKI - osada rzemieślnicza. 
 
□ ZABYTKOWE ELEMENTY HISTORYCZN STRUKTURY 

PRZESTRZENNEJ, o jednolitych cechach zabudowy: 
• GRUDYNIA MAŁA - zespół zabudowy folwarcznej, dworu wraz z parkiem, 
•  TRAWNIKI -   układ zabudowy folwarku   wraz z pałacem i   parkiem oraz 

sąsiednią zabudową zagrodową położoną w zachodniej części wsi po północnej 
stronie drogi, 

• LIGOTA WIELKA - zespół zabudowy folwarcznej z towarzyszącą zielenią 
przydrożną, 

• MILICE - częściowo zachowany w planie i zabudowie zespół zabudowy 
folwarcznej wraz z dworem i parkiem, 

• JAKUBOWICE   zespół zabudowy folwarcznej z pałacem i parkiem, 
• DOBROSŁAWICE - zespół zabudowy folwarcznej wraz z pałacem i parkiem, 
• RADOSZOWY - osiedle rolno   robotnicze o układzie rzędowym, położone we 

wschodniej części wsi. 
 

□ CENNE ZESPOŁY ZIELENI PARKOWEJ obejmujące: 
• park w zespole pałacowym w  BORZYSŁAWICACH,  wykazujący cechy 

zabytkowe, wpisany do ewidencji zabytków, 
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• park w zespole pałacowym w DOBROSŁAWICACH, wykazujący cechy 
zabytkowe, wpisany do ewidencji zabytków, 

• pozostałości parku we wsi MACIOWAKRZE, 
• pozostałości parku we wsi CHRÓSTY, 
• park wiejski w PAWŁOWICZKACH (ul. Korfantego). 

 
□ CENNE ZESPOŁY ZIELENI CMENTARNEJ, ze starodrzewem (wykazujące cechy 

zabytkowe), obejmujące cmentarz: 
• GOŚCIĘCIN (katolicki), 
• GOŚCIĘCIN (katolicki przy kościele), 
• GRUDYNIA WIELKA (katolicki), 
• MACIOWAKRZE (katolicki), 
• MILICE (katolicki), 
• NACZĘSŁAWICE (katolicki), 
• PAWŁOWICZKI (katolicki), 
• OSTROŻNICA (katolicki), 
• OSTROŻNICA (katolicki przy ul. Ogrodowej), 
• TRAWNIKI (katolicki), 
• UCIESZKÓW (katolicki), 
• RADOSZOWY (katolicki ul. Główna). 

 
Kierunki działań obejmują: 
1. Uwzględnienie w bieżącej działalności administracyjnej oraz przy sporządzaniu 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązku ochrony i 
rewaloryzacji cech przestrzennych zachowanego układu w zakresie rozplanowania, skali i 
gabarytów zabudowy, linii zabudowy i sposobu sytuowania budynków ora/ przebiegu i 
szerokości historycznych szlaków komunikacyjnych, przy dopuszczeniu uzupełnienia 
jego kompozycji poprzez kontynuację istniejącego ładu przestrzennego oraz twórczego 
korygowania struktury i formy przestrzennej w dostosowaniu do współczesnych potrzeb. 

2. Rewaloryzację i ochronę konserwatorską obiektów i układów zabytkowych. 
3. Rezygnację z rutynizacji poczynań planistyczno - przestrzennych oraz architektonicznych 

w stosunku do układów objętych ochroną oraz obiektów istniejących i nowych. 
4. Dopuszczenie tylko cięć pielęgnacyjnych i sanitarnych na terenach zespołów zieleni 

parkowej i cmentarnej, za zgodą właściwych służb WKZ oraz Konserwatora Przyrody w 
Opolu. 

5. Obowiązek uzgodnienia wszelkich decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków , w przypadku braku miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego. 

 
 

5.3. KIERUNKI OCHRONY KRAJOBRAZU PRZYRODNICZEGO I 
KULTUROWEGO. 

 
5.3.1. OBSZARY PODLEGAJĄCE OCHRONIE KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

LUB PRZYRODNICZEGO - Z MOCY OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA. 
 

                                                     Na terenie gminy Pawłowiczki nie ustanowiono obszarów 
objętych ochroną krajobrazu kulturowego tj. strefy ochrony krajobrazu kulturowego „K” i 
stref) ochrony ekspozycji „E". Prawnej ochronie podlega krajobraz przyrodniczy: 
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□ Obszaru Chronionego Krajobrazu WRONIN – MACIOWAKRZE - obejmujący 
południowo-wschodnią część gminy, podlegający szczególnej ochronie na zasadach 
określonych rozporządzeniem Nr 0151/P/16/2006 Wojewody Opolskiego z dnia 8 maja 
2006r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dziennik Urzędowy woj. 
opolskiego z 2006r., Nr 33, poz. 1133). 

 
 
5.3.2. OBSZARY OBJĘTE OCHRONĄ KRAJOBRAZU KULTUROWO - 

PRZYRODNICZEGO NA PODSTAWIE DECYZJI SAMORZĄDU LOKALNEGO. 
 

□ STREFA OCHRONY KRAJOBRAZU KULTUROWEGO - obejmująca: 
• obszar zabudowany wsi GOŚCIĘCIN wraz z rejonem kościoła pątniczego, w 

powiązaniu z proponowanym zespołem przyrodniczo krajobrazowym ,,KÓZKI”, 
• rejon wsi KARCHÓW - LIGOTA WIELKA - BORZYSŁAWICE, w 

powiązaniu z proponowanym zespołem przyrodniczo - krajobrazowym „POTOK 
LIGOCKI”, 

• obszar zabudowy wsi MACIOWAKRZE, 
• rejon wsi GRUDYNIA WIELKA - JAKUBOWICE - MILICE w powiązaniu z 

proponowanym zespołem przyrodniczo - krajobrazowym „DOLINA POTOKU 

JAKUBOWICKIEGO", 
• obszar zabudowany wsi PAWŁOWICZKI (osada rzemieślnicza) w powiązaniu 

z proponowanym zespołem przyrodniczo - krajobrazowym „DOLINA OLSZY”. 
 
□ OCHRONA CIĄGU I PUNKTU WIDOKOWEGO, umożliwiającego obserwację 

bliskiego widoku, obejmująca: 
• ciąg widokowy z drogi powiatowej nr 1405 na odcinku PAWŁOWICZKI -

OSTROŻNICA, 
• ciąg widokowy  z drogi powiatowej nr 1406  na odcinku RADOSZOWY granica 

gminy (WRONIN), 
• ciąg widokowy z drogi powiatowej nr 1414 oraz 27-418 na odcinku LIGOTA 

WIELKA - KARCHÓW, 
• ciąg widokowy  z drogi powiatowej nr 1415 na odcinku  MILICE 

JAKUBOWICE, 
• ciąg widokowy z drogi gminnej relacji OSTROŻNICA - PRZEDBOROWICE 

na odcinku w terenie zabudowanym wsi Ostrożnica. 
 

Kierunki działań obejmują: 
1. Respektowanie w bieżącej działalności administracyjnej oraz w sporządzanych 

miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego ochrony indywidualnych cech 
krajobrazu kulturowego oraz współtworzącego go krajobrazu przyrodniczego, zasad 
kontynuacji miejsca w zakresie układów przestrzennych i cech obiektów 
architektonicznych. 

2. Ochronę i rewaloryzację układów i obiektów zabytkowych oraz ich sylwety 
krajobrazowej oraz osłabienie negatywnego oddziaływania istniejących zbyt wysokich 
obiektów lub zespołów obiektów usytuowanych wewnątrz strefy, zakłócających odbiór 
zabytkowej sylwety oglądanej  zabudowy.  

3. Respektowanie w bieżącej działalności administracyjnej oraz miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego ochrony cech ukształtowania i pokrycia oraz  
sposobu użytkowania i zagospodarowania obszaru,  zawartego pomiędzy ciągiem  
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(obserwatorem będącym w ruchu), a oglądanym  krajobrazem przyrodniczo - 
kulturowym. 

 
 

5.4. KIERUNKI ROZWOJU ROLNICTWA - POPRAWA JAKOŚCI ROLNICZEJ 
PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ. 

 
5.4.1. OBSZARY CHRONIONE DLA POTRZEB ROLNICTWA. 

 
Gmina Pawłowiczki zaliczana jest do obszarów o najwyższej 

wartości rolniczej przestrzeni produkcyjnej w skali województwa (najlepsze przyrodnicze 
warunki dla produkcji rolnej), o bardzo dobrych warunkach agroekologicznych 
(świadczących o przydatności obszaru dla produkcji tzw. „zdrowej" żywności), a 
jednocześnie stanowi strefę żywicielską dla aglomeracji kędzierzyńsko - kozielskiej, w 
związku z czym uznaje się CAŁY OBSZAR GMINY ZA SZCZEGÓLNIE 
CHRONIONY DLA POTRZEB ROZWOJU INTENSYWNEJ GOSPODARKI 
ROLNEJ (produkcji roślinnej i zwierzęcej), w tym szczególnie grunty klasy I-III. 
Ponadto ustala się: 
□ Dla potrzeb intensywnego rozwoju rolnictwa nastawionego na produkcję roślinną, 

dostosowaną do warunków środowiskowych, najwyższej ochronie poddaje się grunty 
południowej i środkowej części gminy tj. sołectwa BORZYSŁAWICE, DOBRO S 
ŁAWICE, KARCHÓW, GOŚCIĘCIN, CHRÓSTY, PAWŁOWICZKI, 
MACIOWAKRZE, GRUDYNIA WIELKA, LIGOTA WIELKA, GRUDYNIA MAŁA, 
(CIESZKÓW, DOBIESZÓW, RADOSZOWY, OSTROŻNICA, JAKUBOWICE, 
MILICE oraz KÓZKI, z preferencją dla: 

• produkcji sadowniczej i warzywniczej na gruntach o wysokim stopniu 
urzeźbienia terenu w południowo - zachodniej (GRUDYNIA WIELKA, 
GRUDYNIA MAŁA, JAKUBOWICE I MILICE) oraz w południowo 
wschodniej części gminy (MACIOWAKRZE, DOBROSŁAWICE, 
DOBIESZÓW RADOSZOWY), przy obowiązku uwzględnienia ochrony 
lokalnego systemu ekologicznego oraz ochrony krajobrazu w granicach Obszaru 
Chronionego Krajobrazu rejonu WRONIN - M ACIOWAKRZE  

• produkcji zbóż i pastewnych na całym obszarze. 

□ Dla potrzeb rozwoju rolnictwa   ekologicznego,   produkującego   tzw. „zdrową" 
żywność, szczególnej ochronie poddaje się grunty sołectwa URBANOWICE I 
TRAWNIKI, NACZĘSŁAWICE, GRODZISKO, KÓZKI, MILICE, JAKUBOWICE i 
RADOSZOWY, posiadające najlepsze warunki agroekologiczne w  skali  gminy i 
województwa. 

□ Dla potrzeb rozwoju intensywnej produkcji zwierzęcej (w tym szczególnie 
przemysłowego chowu trzody chlewnej) ochronie poddaje się grunty wsi URBANOWICE 
i TRAWNIKI, posiadające optymalne na te cele warunki glebowo -geologiczne . 

□    Dla   potrzeb   zrównoważonego   rozwoju   rolnictwa,   podporządkowanego   funkcji  
ekologicznej doliny rzeki STRADUNI (stanowiącej regionalny korytarz ekologiczny) 
nastawionego na hodowlę bydła, ochronie poddaje się grunty sołectwa GRODZISKO i 
NACZĘSLAWICE, położone w dolinie rzeki. 
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5.4.2. OBSZARY ROLNE WYŁĄCZONE Z ZABUDOWY. 
 
Na   podstawie   obowiązującego   prawa   wyłączone z zabudowy 

(także dla lokalizacji zabudowy związanej z produkcją rolną) i objęte szczególną ochroną są: 

□ Kompleksy użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego 
zaliczane do klas I - II, występujące na terenie całej gminy. 

□ Kompleksy użytków rolnych o glebach pochodzenia organicznego (torfowe i 
murszowo - torfowe),  położone w sąsiedztwie zabudowy wsi KÓZKI. 

 

Kierunki działań obejmują: 

1. Ochronę gruntów I i II klasy przed zmianą sposobu użytkowania oraz przed zmianą 
ich przydatności dla prowadzenia gospodarki rolnej poprzez stosowanie właściwej 
technologii nawożenia oraz upraw (z wyłączeniem gruntów o areale nie 
przekraczającym 0,5ha, służącym powiększeniu istniejących działek siedliskowych i  
lokalizacji turbin wiatrowych oraz wskazanych pod rozwój zabudowy). 

2. Ochronę istniejącego sposobu użytkowania gruntów o glebach organicznych i ochronę 
istniejących stosunków wodnych. 

 

Ze względu na uwarunkowania lokalne, w tym szczególnie silne 
przekształcenie środowiska przyrody ożywionej i nikłą wartość przyrodniczą terenów 
pełniących funkcję ekologiczną , na podstawie decyzji samorządu lokalnego, szczególnej 
ochronie poddaje się: 

□ Kompleksy użytków rolnych o glebach pochodzenia organicznego (mułowo-torfowe i 
torfowo-mułowe), położone w dolinie rzeki Straduni, na gruntach wsi GRDZISKO i 
NACZĘSŁAWICE, które wyłącza się z zabudowy. 

□ Kompleksy użytków  rolnych   położonych  w granicach     lokalnych   korytarzy 
ekologicznych   oraz   pozostałych       dolin   cieków   wodnych,    uzupełniających 
funkcjonowanie     lokalnego  systemu  ekologicznego,     a szczególnie  obszarów 
położonych w granicach    wyznaczonych    ZESPOŁÓW    PRZYRODNICZO 
KRAJOBRAZOWYCH. 

 

5.4.3. OBSZARY ROLNE WYMAGAJĄCE REKULTYWACJI LUB REHABILITACJI 

Na terenie gminy Pawłowiczki występują grunty rolne zagrożone 
współczesnymi procesami erozji gleb oraz grunty wielkoobszarowych gospodarstw rolnych 
(stanowiące monokulturę ekologiczną), wymagające: 
 

□   wprowadzenia zabiegów zwiększających walory przyrodnicze oraz wzmacniających 
powiązania ekologiczne na obszarze gruntów wielkoobszarowych gospodarstw rolnych, 
w tym szczególnie położonych na gruntach wsi URBANOWICE, GOŚCIĘCIN, 
OSTROŻNICA, BORZYSŁAWICE, CHRÓSTY, DOBIESZÓW, DOBROSLAWICE, 
MACIOWAKRZE, GRUDYNIA WIELKA, GRUDYNIA MAŁA MILICE oraz 
JAKUBOWICE. 

□ grunty rolne na terenach o nachyleniu powyżej 8", narażone na erozję wodną, 
wietrzną i żłobiznową, występujące głównie w południowo-zachodniej i południowo-
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wschodniej części gminy - wymagające podjęcia działań przeciw erozyjnych, w tym 
szczególnie zalesienia, zadarnienia lub zakładania zadrzewień i zakrzewień śródpolnych i 
przydrożnych 

□ wprowadzenie i uzupełnienie śródpolnych pasów wiatrochronnych w południowej 
części gminy, na terenach intensywnie użytkowanych rolniczo oraz występowania 
zjawiska erozji gleb. 

 

5.5. KIERUNKI ROZWOJU TURYSTYKI, REKREACJI I WYPOCZYNKI ORAZ 
OBSŁUGI MOTORYZACJI I RUCHU TURYSTYCZNEGO . 

 
Gmina Pawłowiczki nie posiada cech umożliwiających rozwój 

wypoczynku urlopowego (pobytowego). Za preferowane dla rozwoju rekreacji i 
wypoczynku, turystyki krajoznawczej oraz obsługi ruchu komunikacyjnego i 
turystycznego uznaje się obszary, wyróżniające się nieznaczną przydatnością na te cele, 
obejmujące: 
 
□ rejon wsi NACZĘSŁAWICE - GRODZISKO - preferowany do rozwoju 

agroturystyki oraz kwalifikowanych form wypoczynku weekendowego (ośrodki 
wędkarskie, kluby jeździeckie), stanowiący lokalny ośrodek rekreacyjny 
zaspokajający potrzeby mieszkańców gminy na bazie: 

• istniejących zbiorników wodnych na gruntach wsi GRODZISKO, 
przystosowanych do wymogów kąpieliska, 

• istniejących walorów ciągu ekologicznego - doliny rzeki STRADUNI oraz 
walorów kulturowo krajobrazowych zabudowy wsi NACZĘSŁAWICE i 
Grodzisko, 

• gospodarstw agroturystycznych, preferowanych do lokalizacji we wsi 
GRODZISKO i NACZĘSŁAWICE, 

• istniejącej i nowej bazy żywieniowej, kultury i rozrywki, preferowanej do 
lokalizacji  we wsi NACZĘSŁAWICE. 

 
□ rejon wsi GRUDYNIA WIELKA - JAKUBOWICE - MILICE - preferowany do 

rozwoju kwalifikowanych form wypoczynku weekendowego (ośrodki wędkarskie, 
kluby jeździeckie czy rowerowe itp.) turystyki krajoznawczej oraz obsługi ruchu 
turystycznego na bazie: 

• istniejących zbiorników wodnych i kompleksów leśnych na gruntach wsi  
• JAKUBOWICE i GRUDYNIA W'IELKA w dolinie Potoku Jakubowickiego, 
• istniejących walorów kulturowych i krajobrazowych rejonu, 
• adaptowanej do potrzeby obsługi mchu turystycznego, lub specjalistycznych form 

rekreacji i wypoczynku, zabytkowej zabudowy folwarcznej, w tym szczególnie 
adaptowanych na bazę noclegową, żywieniową, rekreacyjną lub rozrywkową 
pałaców w JAKUBOWICACH i GRUDYNI WIELKIEJ, 

• rozwiniętej bazie żywieniowej, kultury i rozrywki, preferowanej do lokalizacji w 
GRUDYNI WIELKIEJ i JAKUBOWICACH. 

 
□ rejon wsi MACIOWAKRZE - preferowany do rozwoju turystyki krajoznawczej i 

obsługi ruchu turystycznego na bazie: 
• istniejących walorów kulturowych i krajobrazowych wsi, 
• łatwych powiązań komunikacją drogową, 
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• adaptowanego    do potrzeby obsługi ruchu turystycznego zachowanego obiektu 
dworu. 

□ wsie PAWŁOWICZKI , OSTROŻNICA, GOŚCIĘCIN - preferowane do rozwoju 
turystyki krajoznawczej na bazie zachowanych walorów kulturowych, historycznych i 
krajobrazowych. 

□ rejon SKRZYŻOWANIA drogi krajowej nr 38 relacji Pietrowice - Głubczyce 
- K-Koźle z drogą wojewódzką nr 417 relacji Szonów - Szczyty - Racibórz 
(rejon wsi Ucieszków) oraz obejścia drogowego wsi PAWŁOWICZKI na 
drodze krajowej nr 418, preferowany dla lokalizacji urządzeń i obiektów 
obsługi ruchu turystycznego i komunikacji, na bazie istniejących ciągów 
komunikacyjnych o znaczeniu regionalnym, prowadzących przez teren gminy ruch 
tranzytowy. 

 

5.6. KIERUNKI ROZWOJU I PRZEKSZTAŁCEŃ STRUKTUR OSADNICZYCH. 
 

5.6.1. KIERUNKI ROZWOJU PRZEMYŚLU I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH. 
 
Podstawową bazę surowcową dla rozwoju przemysłu na terenie gminy 

Pawłowiczki stanowią produkty rolne roślinne i zwierzęce. Umożliwiają one rozwój 
przetwórstwa rolno-spożywcze go - ważnej, uzupełniającej (alternatywnej) funkcji gminy, 
istotnej w okresie przekształceń w gospodarce rolnej i transformacji gospodarczej kraju 
Koncentrację przechowalnictwa i przetwórstwa rolno - spożywczego przewiduje się we 
wsi: 

□ PAWŁOWICZKI - jako ośrodka obsługi rolnictwa oraz koncentracji zakładów 
przechowalnictwa i przetwórstwa rolno- spożywczego o zasięgu ponadgminnym, 

□ GRUDYNIA WIELKA - GRUDYNIA MAŁA, gdzie wskazuje się tereny 
przeznaczone    pod lokalizację zakładów przechowalnictwa    i przetwórstwa rolno- 
spożywczego. 

 
Koncentrację różnorodnych form działalności gospodarczych, nie naruszających 
strategicznych kierunków rozwoju gminy oraz nie wpływających na uszczuplenie 
walorów środowiska i rolniczej przestrzeni produkcyjnej, przewiduje się we wsi: 
 
□ PAWŁOWICZKI, GRUDYNIA MAŁA, CHRÓSTY, DOBROSŁAWICE -

MACIOWAKRZE, UCIESZKÓW, GOŚCIĘCIN, OSTROŻNICA, URBANOW ICE 
- pod koncentrację różnorodnych form   działalności gospodarczych (małych zakładów 
wytwórczych,   handlu  hurtowego,  magazynów,   składów  oraz  innych  działalności 
gospodarczych, wynikających z potrzeb), pod warunkiem podporządkowania ich 
wymogom ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego. 

 
Nie dopuszcza się na obszarze gminy Pawłowiczki rozwoju branż 

przemysłu, stwarzających zagrożenia dla środowiska, a szczególnie mogących 
spowodować trwałe zanieczyszczenie gruntów, wód powierzchniowych i podziemnych, 
lub powodujących zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, mogące mieć wpływ na 
wtórne zanieczyszczenia gruntu i wód. 
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Ze względu na zaliczenie całego obszaru gminy Pawłowiczki do 
OBSZARÓW SZCZEGÓLNIE CHRONIONYCH DLA INTENSYWNEGO ROZWOJU 
ROLNICTWA , dla ochrony produktywności i stanu sanitarnego gleb, zaleca się: 
• racjonalne wykorzystanie gruntów rolnych przeznaczonych na cele budowlane, 
• uzależnić wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu od 

wykluczenia oddziaływania projektowanych inwestycji na gleby, wody podziemne oraz 
powietrze, w tym szczególnie będące źródłem metali ciężkich lub zanieczyszczeń 
nierozkładalnych i trudno rozkładalnych. 

 
 

5.6.2. KIERUNKI ROZWOJU MIESZKALNICTWA. 
 
Na terenie gminy Pawłowiczki przewiduję się koncentrację 

mieszkalnictwa we wsiach najlepiej wyposażonych w usługi i infrastrukturę techniczną i 
wyznacza się nowe tereny przeznaczone pod jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe. 
z zaleceniem stosowania intensywnych form zabudowy i racjonalnego wykorzystania 
gruntów: 

□ we wsi PAWŁOWICZKI, GOŚCIĘCIN - KARCHÓW i MACIOWAKRZE - jako 
wsi koncentrujących funkcje usługowo mieszkaniowe, zapewniających najwyższe 
standardy cywilizacyjne życia mieszkańców. 

□ we wsi NACZĘSŁAWICE, OSTROŻNICA, TRAWNIKI i UCIESZKÓW jako wsi 
preferowanych przez mieszkańców do lokalizacji zabudowy mieszkaniowej. 

 

Przewiduje się niewielki ruch budowlany we wsiach: 
 
□ GRUDYNIA WIELKA-JAKUBOWICE, i URBANOWICE - w których wyznacza się 

nowe tereny budowlane przeznaczone pod mieszkalnictwo głównie poprzez uzupełnienie 
istniejącej struktury przestrzennej. 

Za nierozwojowe uznaje się wsie : 

□ GRUDYNIA MAŁA, MILICE, PRZEDBOROWICE, LIGOTA WIELKA, 
BORZYSŁAWICE, DOBROSŁAWICE, MIERZĘCIN, KÓZKI, CHRÓSTY, 
RADOSZOWY, DOBIESZÓW i GRODZISKO - w których będzie następowała 
głównie wymiana istniejącej zabudowy substandardowej na nową oraz ewentualne 
uzupełnianie luk w zabudowie istniejącej. 

 

Kierunki działań obejmują: 
1. Sporządzenie miejscowych  planów  zagospodarowania  przestrzennego  dla  wsi 

rozwojowych, koncentrujących usługi i mieszkalnictwo, uwzględniających: 
• rzeczywiste potrzeby i ruch budowlany w zakresie mieszkalnictwa, a także               

korygujących wielkość terenów preferowanych (wskazanych na rysunku 
„Kierunki zagospodarowania przestrzennego") do lokalizacji nowej 
zabudowy mieszkaniowej (ze względu niskie klasy gleb, podziały 
własnościowe, korzystne warunki przyrodnicze oraz dostęp do infrastruktury 
technicznej) do niezbędnych wielkości (wynikających z potrzeb), przy 
uwzględnieniu ich dostępności, 

• zapewnienie wysokich standardów funkcjonalnych i przestrzennych terenów 
projektowanych oraz stosowne do wymogów XXI wieku i potrzeb 
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wyposażenia w urządzenia komunikacji, zieleni ogólnodostępnej i 
infrastruktury technicznej.  

2. Prowadzenie aktywnej gospodarki gruntami komunalnymi, nastawionej na wykup 
terenów przewidzianych pod budownictwo mieszkaniowe we wsiach rozwojowych oraz    
pełne przygotowanie infrastrukturalne tych terenów. 

 

5.6.3. KIERUNKI ROZWOJU USŁUG. 

□ PAWŁOWICZKI - pozostaną i wzmocnią funkcję lokalnego ośrodka administracyjno - 
usługowego dla ludności i rolnictwa, o zasięgu gminnym. 

□ GOŚCIĘCIN - pozostanie i utrwali funkcję ośrodka usługowego wspomagającego 
gminny ośrodek usługowy rozszerzonym wachlarzem usług dla ludności. 

□ Wsie GRUDYNIA WIELKA i MACIOWAKRZE -jako ośrodki pomocnicze 
wyposażone będą w pełny zakres usług podstawowych. 

□ Pozostałe wsie będą wyposażone w usługi elementarne, przy czym poziom ich 
wyposażenia będzie uzależniony od popytu. 

 
Kierunki działań obejmują: 
1. Podniesienie standardów wyposażenia w usługi podstawowe wsi MACIWAKRZE , w 

tym szczególnie zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie obsługi przedszkolnej 
i ochrony zdrowia. 

2. Poprawa wyposażenia i jakości przestrzeni publicznych CENTRUM gminnego 
ośrodka usługowego (PAWŁOWICZKI) oraz ośrodków usługowych wspomagających 
(GOŚCIĘCIN, GRUDYNIA WIELKA i MACIOW AKRZE). 

 
 
5.6.4. OBSZARY OSADNICZE WYMAGAJĄCE REHABILITACJI. 

Na terenie gminy rehabilitacji wymagają głównie tereny zabudowane 
wsi, w których obserwuje się zachodzące niekorzystne procesy demograficzne . Należ;) do 
nich przede wszystkim wsie: 
 
□  wieś  RADOSZOWY,  DOBROSLAWICE i KÓZKI. 
 
 
5.7. KIERUNKI ROZWOJU KOMUNIKACJI.  

5.7.1. SYSTEM KOLEJOWY. 

Kierunki rozwoju systemu komunikacji kolejowej, uwzględniające 
potrzebę obsługi transportowej rolnictwa zespołu gmin powiatu Kozielskiego, określa 
potrzeba: 
 
□ adaptacji i modernizacji istniejącej linii kolejowej nr 195 relacji Kędzierzyn-Koźle 

Baborów, o znaczeniu drugorzędnym (lokalnym) dla ruchu pasażerskiego i towarowego, 
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□ modernizacji stacji kolejowej we wsi Maciowakrze (Dobrosławice) i Pawłowiczki 
(Chrósty) tj. dróg dojazdowych, parkingów, obiektów kolejowych, zapewniającej 
aktywizację gospodarczą rejonu, 

 
□ modernizacji skrzyżowań z drogą wojewódzką nr 417 relacji Szonów - Racibórz oraz z 

drogami powiatowymi nr 27-420 relacji Ucieszków - Radoszowy oraz nr 27-406 relacji 
Pawłowiczki - Wronin. 

 
 
5.7.2. SYSTEM DROGOWY. 

 
Kierunki rozwoju systemu komunikacji drogowej gminy Pawłowiczki, 

związane z poprawą jego funkcjonowania, obejmują: 
 
□ modernizację  drogi  krajowej  nr 38  relacji  granica  państwa (Pietrowice)   Głubczyce  

K-Koźle polegającą na: 
• budowie obejścia drogowego wsi Pawłowiczki, 
• realizacji na całym przebiegu przez gminę  w pasie drogowym, poza terenami 

zabudowanymi, dróg transportu rolnego oraz dwukierunkowej ścieżki rowerowej 
szczególnie na odcinku od wsi Pawłowiczki do K-Koźla,  

• docelowo uzyskaniu parametrów drogi klasy G (głównej). 
 

□ modernizację drogi wojewódzkiej nr 417 relacji Szonów - Racibórz polegającą na: 
• modernizacji do parametrów drogi klasy G (głównej), z wykonaniem korekt łuków 

poziomych we wsi Milice i Grudynia Mała, 
• budowie obejścia drogowego wsi Dobrosławice i Maciowakrze wraz z 

modernizacją skrzyżowania z linią kolejową relacji K-Koźle - Baborów,  
• budowie odwodnienia drogi na odcinkach przebiegających przez tereny 

podlegające erozji powietrzno - wodnej (Grudynia Mała   Dobrosławice),  
• budowie ścieżki rowerowej na całym odcinku. 

 
□   modernizację dróg powiatowych polegającą na: 

• wykonaniu nawierzchni utwardzonej na drodze powiatowej nr 1407 relacji 
Pawłowiczki - Borzysławice oraz nr 1259 relacji Radoszowy - Dobrosławice,  

• realizacji skutecznego odwodnienia drogi (chroniącego przed skutkami erozji 
powietrzno-wodnej sąsiednich terenów rolniczych) nr 1406 na odcinku 
Radoszowy   - Wronin, nr 1420 na odcinku Dobieszów - Ucieszków oraz nr 1417 
na odcinku Borzysławice  - Grudynia Mała, 

• poprawy parametrów geometrycznych i technicznych (szczególnie 
zwiększeniszerokości jezdni) drogi nr 1414 relacji  Ligota Wielka - Karchów,   nr 
1420 relacji Ucieszków - Radoszowy oraz nr 1249 relacji Stare Kotkowice - 
Trawniki, 

• modernizacji dróg powiatowych do parametrów klasy zbiorczej lub lokalnej 
(decyduje zarządca dróg), ze szczególnym uwzględnieniem modernizacji w 
pierwszej kolejności drogi nr: 
- 1212 relacji Szonów - Gościęcin, 
- 1249 relacji Stare Kotkowice - Trawniki, 
- 1410 relacji Urbanowice - skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1409,  
- 1414 relacji Ligota Wielka - Karchów, 
- 1416 relacji Grudynia Wielka – Grudynia Mała,                       
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- 1417 relacji Grudynia Mała - Borzysławice, 
- 1418 relacji Karchów - skrzyżowanie z drogą krajową nr 38, 
- 1462 relacji Naczęsławice - Grodzisko, 
- 1469 relacji Mierzęcin - Gościęcin, 
- 1476 relacji Opatrzność - skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1418. 

 
□   modernizację dróg i ulic gminnych polegająca na: 

• wykonaniu nawierzchni ulepszonej lub modernizacji nawierzchni istniejącej na  
drogach gminnych (transportu rolnego) relacji:  
- Urbanowice - Trawniki (nr 108461), 
- Naczęsławice - Gościęcin (nr 108462), 
- Grudynia Wielka - Dziećmarów (nr 108464), 
- Gościęcin - Milice (nr 108463), 
- budowie drogi gminnej relacji Kózki - Milice, w przypadku uruchomienia 

oczyszczalni ścieków obsługującej zespól wsi Grudynia Wielka Jakubowice - 
Grudynia Mała - Milice, w celu zapewnienia łatwego dostępu do niej  
mieszkańcom nieskanalizowanej wsi Kózki, 

• modernizacji nawierzchni, budowie odwodnienia i chodników, z uwzględnieniem 
ustaleń studium dot. ustalonych przez samorząd lokalny dla niektórych wsi gminy 
stref ochrony dóbr kultury (w których to przypadkach należy dążyć do 
racjonalnego przywrócenia nawierzchni historycznych wraz z towarzyszącym 
ciągom komunikacyjnym układem zieleni przydrożnej) następujących ulic 
gminnych: 
- ul. Leśna we wsi Trawniki, 
- ulice we wsi Ostrożnica,  po realizacji sieci kanalizacji sanitarnej (w granicach 

ustalonej strefy ochrony dóbr kultury), 
- ul. Wolności we wsi Naczęsławice (w granicach ustalonej strefy ochrony dóbr 

kultury), 
- ul. Kościuszki i PI. Jedności Narodu we wsi Pawłowiczki (w granicach 

ustalonej strefy ochrony dóbr kultury), 
- inne ulice, w zależności od bieżących potrzeb. 

5.8. KIERUNKI ROZWOJU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 

5.8.1. WODOCIĄGI. 
Istniejące ujęcia wody zapewnią w perspektywie wystarczającą 

ilość wody dla spożycia mieszkańców, potrzeb gospodarczych i przemysłu oraz 
zabezpieczenia przeciwpożarowego ludzi i mienia. 

Kierunki rozwoju sieci wodociągowych, uwzględniające rozdrobnienie ujęć i urządzeń 
ujmowania wody, nienajlepszy stan ujmowanej wody, stan sieci wodociągowej, ilość i 
wielkość ustanowionych lub proponowanych do ustanowienia stref ochronnych (w istotny 
sposób wpływających na ograniczenia w zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu, a także 
wysoki koszt ich utrzymania), w obejmują: 
 
□ realizację magistralnych powiązań awaryjnych, zapewniających poprawę 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz swobodny rozwój gospodarczy, w zalecanych 
powiązaniach pomiędzy wodociągiem grupowym: 

• GOŚCIĘCIN - ujmującym wodę z trzeciorzędowego piętra 
wodonośnego,zaopatrującym w wodę wieś Gościęcin, Urbanowice, Krachów, 
Ligota Wielka, Mierzęcin, Kózki i Cieszniów (gm. Głogówek), a wodociągiem 
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grupowym RUDYNIA WIELKA, zaopatrującym w wodę wsie Grudynia Wielka, 
Grudynia Mała, Jakubowice i Milice, 

• POLSKA CEREKIEW, ujmującym wodę z trzeciorzędowego piętra 
wodonośnego, wydajności ujęcia 134,9m3/h i stopniu wykorzystania jego 
możliwości wielkości około 15%, a wodociągiem grupowym PAWŁOWICZKI 
(zaopatrującym w wodę wieś Pawłowiczki, Warmuntowice, Rzeczyca, Ostrożnica 
przysiółek Opatrzność) i wodociągiem grupowym DOBIESZÓW (zaopatrującym 
wodę wsie Dobieszów, Radoszowy, Chrósty, Maciowakrze, Dobrosławice, 
Ucieszków i Borzysławice), 

• w innej konfiguracji powiązań awaryjnych istniejących wodociągów grupowych, 
w przypadku brak możliwości nawiązania współpracy z samorządami lokalnymi 
gmin sąsiednich, lub realizacja nowego awaryjnego ujęcia wody na bazie 
zalegającego pod północno - wschodnią i południową częścią gminy Pawłowiczki 
trzeciorzędowego zbiornika wód podziemnych GZWP nr 332. 

□ włączenie w system wodociągu GRODZISKO istniejącej studni we wsi Kazimier/, o 
wydajności eksploatacyjnej 85,5m3/h , ujmującej wodę z trzeciorzędowego piętra 
wodonośnego, jako studni awaryjnej, 

□ wymianę sieci wodociągowej we wsi Maciowakrze i Dobrosławice (zadanie pilne) ora/ 
we wsi Kózki, 

□ modernizację stacji wodociągowej wodociągu komunalnego we wsi GRUDYNIA 
WIELKA oraz wymiana sieci wodociągowej (wykonanej z rur azbestowo-cementowych) 
na terenach zabudowanych wsi Grudynia Wielka i Grudynia Mała i modernizacja sieci 
wodociągowej we wsi Milice i Jakubowice, 

□ modernizację sieci wodociągowej we wsi Chrósty, Warmuntowice. Rzeczycą 
Opatrzność, 

□ ustanowienia stref ochrony pośredniej zewnętrznej dla komunalnego ujęcia wody we 
wsiach: 

• GRUDYNIA WIELKA, 
• GOŚCIĘCIN. 

 
□ osiągnięcie w 2101 roku wskaźnika wyposażenia terenu gminy Pawłowiczki w system 

zaopatrzenia w wodę czystą, wyrażonego obsługą 100% mieszkańców obszaru. 
 
 
5.8.2. KANALIZACJA. 

 
Kierunki rozwoju systemu odbioru i oczyszczania ścieków, 

uwzględniające konieczność ochrony Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 332, w tym 
szczególnie obszaru zasilania (zasobowego) głównych ujęć eksploatacyjnych poziomu 
sarmatu rejonu K-Koźla, Obszaru Chronionego Krajobrazu rejonu Wronin - Maciowakrze 
oraz istniejących komunalnych ujęć wody, a także pożądany rozwój usług, przechowalnictwa 
i przetwórstwa rolno-spożywczego, obejmują :   . 
 
□ wyposażenie w centralny systemu odbioru i oczyszczania ścieków następujących wsi: 
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• Ostrożnica, Gościęcin, Urbanowice, Ligota Wielka, Karchów, Ucieszków, 
Borzysławice, Trawniki, Naczęsławice i Grodzisko - położonych w granicach 
Obszaru Najwyższej i Wysokiej Ochrony Głównych Zbiorników Wód 
Podziemnych (na obszarze GZWP nr 332) oraz na obszarze zasilania 
głównych ujęć wody rejonu K-Koźle, eksploatujących poziom „sarmatu" i 
rynny erozyjnej czwartorzędu (Rów Kędzierzyna), 

• Maciowakrze, Radoszowy, Chrósty- położonych w granicach Obszaru     
Chronionego Krajobrazu WRONIN - MACIOWAKRZE, Grudynia Wielka, 
Grudynia Mała, Jakubowice i Milice - położonych w zlewni rzeki Straduni, której 
dolina stanowi istotny ciąg ekologiczny dla gminy Pawłowiczki, 

• Dobieszów i Dobrosławice - ze względu na zagrożenia dla komunalnego ujęcia 
wody oraz istnienie udokumentowanych okien hydrogeologicznych pomiędzy 
czwartorzędowym i trzeciorzędowym poziomem wodonośnym. 

□ dopuszczenie stosowania indywidualnych systemów oczyszczania ścieków lub 
przejściowego gromadzenia ścieków w zbiornikach wybieralnych w pozostałych wsiach 
gminy (Kózki, Przedborowice, Mierzecin). z odprowadzeniem ich do najbliższej zlewni 
lub oczy szcza liii ścieków, 

□ rozbudowę    grupowego    systemu    odbioru    ścieków    we    wsi    Pawłowiczki  
(Warmuntowice) oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej (zgodnie z sporządzoną 
koncepcją i hierarchią ważności) we wsi Ostrożnica , Borzysławice, Ucieszków, 
Chrósty, Radoszowy, Maciowakrze oraz Dobrosławice, Dobieszów, i ewentualnie 
Przedborowice, z odprowadzeniem ścieków bytowych i gospodarczych na istniejącą 
oczyszczalnię ścieków we wsi Pawłowiczki, 

□ realizację centralnego systemu odbioru ścieków dla wsi Gościęcin, Urbanowice, 
Karchów i Ligota Wielka z zalecanym odprowadzeniem ścieków bytowych i 
gospodarczych (poprzez Łężce) na oczyszczalnię ścieków w Kędzierzynie Koźlu lub 
rozbudowaną i zmodernizowaną oczyszczalnię ścieków w Urbanowicach. 

□ realizację centralnego systemu odbioru ścieków dla wsi Naczęsławice, Trawniki i 
Grodzisko z zalecanym odprowadzeniem ścieków na oczyszczalnię w mieście Głogówek. 

□ zalecane przejęcie i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków we wsi Jakubowice 
wraz z realizacją sieci kanalizacji sanitarnej dla zespołu wsi Grudynia Wielka. Grudynia 
Mała, Jakubowice i Milice. 

□ Osiągnięcie  w   2010  roku  wskaźnika  wyposażenia  terenu gminy w system odbioru 
      ścieków wyrażonego obsługą minimum  80% mieszkańców gminy. 
5.8.3.  ZAOPATRZENIE W CIEPŁO I GAZ. 

                               Kierunki rozwoju  ciepłownictwa oraz  sieci  przewodowej gazu obejmują: 

□ wprowadzenie alternatywnych źródeł energii cieplnej (gazu), na bazie istniejącego na 
terenie gminy Baborów gazociągu wysokoprężnego DN 6,3MPa relacji Obrowiec - 
Racibórz oraz projektowanych stacji redukcyjnych I i II stopnia dla zespołu wsi : 

•  Maciowakrze, Radoszowy, Chrusty - położonych w Granicach Chronionego 
Krajobrazu Wronin - Maciowakrze, 

• Ucieszków , Pawłowiczki, Ostrożnica oraz Gościęcin i ewentualnie sąsiednia 
Ligota Wielka, Karchów i Borzysławice. 
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□ osiągnięcie w 2015 roku wskaźnika gazyfikacji gminy, wyrażonego obsługą min. 30 % 

mieszkańców gminy. 

5.8.4.  SYSTEM ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ. 

                                   Kierunki rozwoju elektroenergetyki obejmują: 

□ utrzymanie dotychczasowego sposobu zasilania odbiorców z terenu gminy tj. poprzez 
GPZ Polska Cerekiew, GPZ Koźle, GPZ Głubczyce oraz GPZ Głogówek, 

□ realizację przez właściciela sieci następujących zadań, w ramach poprawy istniejących 
warunków zasilania: 

• budowę nowych punktów zasilających (stacji transformatorowych) we wsi 
Borzysławice, Chrósty, Dobrosławice, Mierzęcin, Milice i Karchów, 

•  poprawę sposobu zasilania i powiązania sieci w rejonie wsi Trawniki 
Maciowakrze - realizacja dodatkowych powiązań „pętli" dla zapewnienia 
pewności zasilania, 

• bieżące remonty i modernizacja sieci, w tym szczególnie polegająca na 
tworzeniu  
           nowych powiązań wewnętrznych na sieci nn.. 

 

□ rozwiązywanie problemów zaopatrzenia w energię elektryczną projektowanych 
terenów usług i przemysłu w ramach sporządzanych miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, lub ( w przypadkach możliwych) na zasadzie 
wydawanych indywidualnych warunków przyłączenia przez właściciela sieci. 

 

5.8.5. TELEKOMUNIKACJA. 
 
                                     Kierunki rozwoju systemu telekomunikacyjnego obejmują : 

□ rozbudowę i modernizację istniejących central telefonicznych dla potrzeb telefonii 
przewodowej :  

•  w pierwszej kolejności w Gościęcinie,  
• w drugiej kolejności w Grudyni Wielkiej, 

□ osiągnięcie w 2010 roku wskaźnika ilości aparatów telefonicznych telefonii 
przewodowej, przypadających na 1000   mieszkańców gminy wielkości min. 250 szt. 

□ budowę systemu przekaźnikowej telefonii komórkowej, z wykluczeniem lokalizacji 
masztów i anten nadawczych na terenach zabudowy mieszkaniowej (i innych obiektów o 
funkcjach chronionych jak np. szkół, przedszkoli) oraz w granicach ustalonych stref 
ochrony dóbr kultury (w tym szczególnie na istniejących obiektach zabytkowych lub 
stanowiących dominanty przestrzenne ( np. na kościołach). 

 
 
5.8.6. GOSPODARKA ODPADAMI STAŁYMI. 
 

                                           Kierunki rozwoju gospodarki odpadami stałymi obejmują : 



 155

□ adaptację istniejącego składowiska odpadów komunalnych we wsi Pawłowic/ki do 
czasu wyczerpania jego pojemności, 

□ realizację docelowego systemu organizacji gospodami odpadami komunalnymi dla 
rejonu   „POLSKA   CEREKIEW"   obejmującego   zespól   gmin   Polska   Cerekiew. 
Pawłowiczki, Cisek i Bierawa z: 

• centralnym składowiskiem we wsi Ciężkowice (gm. Polska Cerekiew),  
• przekształceniem istniejącego składowiska w Pawłowiczkach na gminny punkt 

segregacji odpadów komunalnych oraz składowisko gruzu budowlanego,  
• zmianę organizacji zbiórki odpadów na terenie gminy Pawłowiczki, poprzez 

zastąpienie kontenerów typu KP-7 pojemnikami indywidualnymi o pojemności   
1101. 

 

□ wzmocnienie kontroli nad gospodarką odpadami stałymi na terenie gminy. 
 

5.9. KIERUNKI ROZWOJU ENERGETYKI  WIATROWEJ. 

     Kierunki rozwoju energetyki wiatrowej obejmują: 
 
wyznaczenie terenów możliwej lokalizacji turbin wiatrowych z zachowaniem odległości 
800 – 1000m od istniejących terenów zwartej zabudowy wsi i nie mniejszej niż 500m od 
pozostałej istniejącej oraz planowanej zabudowy mieszkaniowej, z wyłączeniem obszarów 
środowiska przyrodniczego objętych ochroną na podstawie decyzji samorządu lokalnego, tj. 
obszarów cennych florystycznie i faunistycznie, obszarów cennych ekosystemów wodnych, 
lasów i łąk, a także kompleksów użytków rolnych o glebach pochodzenia organicznego,  
pod warunkiem: przestrzegania ograniczeń obowiązujących na Obszarze Chronionego 
Krajobrazu Wronin – Maciowakrze, określonych w rozporządzeniu Nr 0151/P/16/2006 
Wojewody Opolskiego z dnia 8 maja 2006r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu, w 
tym zakazu lokalizacji na tym obszarze instalacji wykorzystujących siłę wiatru do produkcji 
energii o mocy nominalnej elektrowni większej niż 100 MW. 

 

5.10. KIERUNKI ROZWOJU INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO. 

                      Na terenie gminy nie występują zadania rządowe służące realizacji celu publicznego 
o znaczeniu krajowym, o których mowa w art. 48 ust. 1 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym. 

              Obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu 
ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego 
województwa, to obszary wyznaczone pod następujące zadania: 

- modernizację drogi krajowej nr 38 relacji Kędzierzyn Koźle - granica państwa do 
parametrów klasy G wraz z planowanym obejściem miejscowości Pawłowiczki, 

- modernizację drogi wojewódzkiej nr 417 relacji Laskowice – Racibórz do parametrów 
klasy G, 

- modernizację linii kolejowej znaczenia miejscowego nr 195 relacji Kędzierzyn Koźle 
Zachodnie – Baborów, 

              Na terenie gminy nie wyznacza się nowych terenów pod inwestycje celu publicznego 
o znaczeniu lokalnym.  
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6. OBSZARY,   DLA   KTÓRYCH   WYMAGANE   JEST   SPORZĄDZENIE 
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

 
             Zgodnie z wymaganiami ustawy  z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w studium określa 
się: 
- obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, w tym obszary 
wymagające przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, a także obszary 
rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2 oraz 
obszary przestrzeni publicznej, 

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

 

6.1.  OBSZARY, DLA   OBOWIĄZKOWE JEST SPORZĄDZENIE MIEJSCOWEGO 
PLANU    ZAGOSPODAROWANIA   PRZESTRZENNEGO. 

 
  

Na terenie gminy nie ma obszarów, dla których obowiązkowe jest sporządzenie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych ani 
obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości. Nie przewiduje 
się też na terenie gminy lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 
400m2. 

 
 

6.2. OBSZARY, DLA KTÓRYCH GMINA ZAMIERZA SPORZĄDZIĆ MIEJSCOWY 
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

Ze względu na obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów 
rolnych na cele nierolnicze obowiązek sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obejmuje: 

□  wszystkie, wyznaczone w "Studium..." tereny rolne planowane do zabudowy a nie 
objęte obowiązującymi planami,  tj. tereny przeznaczone pod rozwój mieszkalnictwa, 
usług, urządzeń obsługi ruchu turystycznego i komunikacji, działalności gospodarczej i 
przemysłu, urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacji, wyznaczone we wsiach  
Maciowakrze, Dobrosławice, Urbanowice, i Grudynia Wielka. 

    Ze względu na istniejące uwarunkowania, do których zaliczyć należy rehabilitację terenów 
zdegradowanych, ochronę wartości kulturowych i krajobrazowych gminy, podniesienie 
standardów i efektywności funkcjonowania terenów zabudowanych, zapewnienie terenów 
pod rozwój mieszkalnictwa oraz obsługi mieszkańców; a także zaspokojenie potrzeb w 
zakresie realizacji nowych miejsc pracy oraz rozwój energetyki wiatrowej, miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego należy sporządzić dla: 

□ wszystkich terenów istniejącej i planowanej w niniejszym studium zabudowy nie 
objętych planami, 

□ tereny lokalizacji turbin wiatrowych. 
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                                W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, które 
będą sporządzane dla terenów istniejącej i planowanej zabudowy oraz w zmianach 
obowiązujących planów obejmujących te tereny, należy przede wszystkim określić:  

1. Warunki minimalizacji niekorzystnego oddziaływania na środowisko istniejących 
form użytkowania terenu oraz zasady korzystania ze środowiska dla inwestycji 
istniejących i nowych. 

2. Lokalne zasady, warunki i standardy kształtowania zabudowy i urządzenia terenu,   
zapewniające   kontynuowanie   lub   poprawę      ładu   funkcjonalno przestrzennego,   
sprawne   funkcjonowanie   technicznych   usług   komunalnych, bezpieczeństwo ludności 
oraz wygodę w korzystaniu z infrastruktury społecznej. 

3. Zasady ochrony i renaturyzacji terenów tworzących lokalny system ekologiczny. 
4. Zasady i warunki ochrony krajobrazu kulturowego i przyrodniczego. 
5. Sposób ukształtowania i organizację układu komunikacyjnego, z uwzględnieniem 

sprawności, bezpieczeństwa oraz oddziaływania na środowisko i warunki zamieszkania 
ludności, 

6. Zasady rozwoju systemów infrastruktury technicznej, uwzględniające ich sprawność, 
efektywność i bezpieczeństwo oraz znaczenie dla stanu środowiska, wynikające z różnic 
w lokalnej jego odporności na tzw. antropopresję. 

 
Poza tym ustaleniach miejscowych planów należy uwzględnić ochronę walorów 
historycznych i krajobrazowych w sposób następujący:   
 
1. W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i zmianach planów 

obejmujących  cenne, zabytkowe układy ruralistyczne we wsiach: GOŚCIĘCIN, 
OSTROŻNICA, NACZĘSŁAWICE, MACIOWAKRZE i GRUDYNIA WIELKA 
należy określić: 

• zasady ochrony i rewaloryzacji cech rozplanowania (kompozycji) zabytkowego 
układu ruralistycznego oraz elementów przestrzennych, wchodzących w jego 
skład, w tym także zasady ochrony układu zabudowy działki siedliskowej i sposobu jej 
zagospodarowania, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przed degradacją 
zabytkowego układu zabudowy poprzez wprowadzanie funkcji sprzecznych z 
przeznaczeniem pierwotnym i niekontrolowanym rozwojem zabudowy nowej; 

• kompletny zbiór zasad, warunków i standardów kształtowania zabudowy i 
urządzenia terenu (ordynację budowlaną), obowiązujących dla poszczególnych 
form zabudowy obszaru położonego w granicach ochrony, uwzględniających ich 
ład funkcjonalno - przestrzenny, estetykę i harmonię krajobrazu kulturowego, a także 
wartości jego historii, kultury i krajobrazu przyrodniczego; 

• zasady ochrony i rewaloryzacji zabytkowych obiektów i elementów 
zagospodarowania przestrzennego , łącznie z towarzyszącą im zielenią i małą 
architekturą (ogrodzenia, bramy, furty itp.); 

• zasady, warunki i standardy kształtowania nowej zabudowy i zagospodarowania 
terenu oraz zasady związane z przebudową lub rozbudową istniejących obiektów, nie 
wykazujących cech zabytkowych, w obrębie historycznego założenia przestrzennego; 

• zasady i standardy wyposażenia w komunikację oraz infrastrukturę techniczną; 
 
2. W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i zmianach planów 

obejmujących tereny osadnicze układów przestrzennych, wykazujące cechy 
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zabytkowe, wsi BORZYSŁAWICE (układ miejski) oraz PAWŁOWICZKI (osada 
rzemieślnicza) należy określić: 
• zasady rewaloryzacji częściowo zniszczonych układów osadniczych, 

uwzględniające istniejący stan zagospodarowania i zabudowy terenów oraz własność 
gruntów; 

• kompletny zbiór zasad, warunków i standardów kształtowania zabudowy i 
urządzenia terenu (ordynację budowlaną), obowiązujących dla poszczególnych 
form zabudowy obszaru położonego w granicach ochrony, uwzględniających ich 
ład funkcjonalno - przestrzenny, estetykę i harmonię krajobrazu kulturowego, a 
także wartości jego historii, kultury oraz krajobrazu przyrodniczego; 

• zasady i standardy wyposażenia w komunikację oraz infrastrukturę techniczną; 
• zasady podniesienia standardów funkcjonowania i atrakcyjności terenów publicznych; 
• zasady ochrony i rewaloryzacji historycznych założeń przestrzennych, w tym 

szczególnie zespołów zabudowy pałacowej i dworskiej, oraz ochrony i 
rewaloryzacji zespołów zieleni parkowej; 

 
3. W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i zmianach planów 

obejmujących tereny zabytkowych elementów struktury przestrzennej: 
• zespół zabudowy folwarcznej wraz z parkiem we wsi GRUDYNIA MAŁA,  
• zespół zabudowy folwarku wraz z parkiem oraz sąsiednią zabudową zagrodową, 

położoną w zachodniej części wsi (po północnej stronie drogi) we wsi TRAWNIKI,  
• zespół zabudowy folwarku z towarzyszącą zielenią   przydrożną we wsi LIGOTA 

WIELKA, 
• zespół zabudowy folwarcznej z sąsiednim terenem działalności gospodarczej we wsi 

MILICE, 
• zespół zabudowy folwarcznej z pałacem i parkiem we wsi JAKUBOWICE,  
• zespół zabudowy folwarcznej z parkiem we wsi DOBROSŁAWICE, 

 
należy dążyć, w miarę możliwości, do włączenia ww. zabytkowych elementów struktury 
przestrzennej w granice opracowania miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, obejmujących ustanowione ZESPOŁY PRZYRODNICZO - 
KRAJOBRAZOWE lub też STREFY OCHRONY KRAJOBRAZU KULTUROWEGO. 
W pozostałych przypadkach, nie dających się ująć granicami planu , należy w decyzji o 
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu szczegółowo ująć zasady ochrony 
układu przestrzennego, jego zabudowy i towarzyszącej zieleni oraz zasady ich 
rewaloryzacji (Grudynia Mała, Trawniki, Dobrosławice). 

 
Zaleca się sporządzenie kompleksowych, miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego dla proponowanych STREF OCHRONY 
KRAJOBRAZU KULTUROWEGO, które obejmują swoim zasięgiem tereny 
ustanowionych decyzją samorządu lokalnego: 

• zespołów   przyrodniczo   -   krajobrazowych    (Leśne    Wąwozy,    Dolina    Potoku 
Jakubowickiego, Dolina Olszy, Potok Ligocki. Kózki), 

• poddanych ochronie dóbr kultury cennych układów ruralistycznych (Gościęcin, 
Grudynia Wielka), 

• poddanych ochronie dóbr kultury wykazujących cechy zabytkowe osadniczych 
układów przestrzennych (Borzysławice i Pawłowiczki) oraz zabytkowych elementów 
struktury przestrzennej (w Milicach. Jakubowicach i Ligocie Wielkiej). 
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Niniejsze plany powinny objąć: 
 

□ Teren STREFY OCHRONY KRAJOBRAZU KULTUROWEGO obejmujący: 

• obszar zabudowany    wsi GOŚCIĘCIN wraz z rejonem kościoła pątniczego z 
cmentarzem i „starą" szkolą, w powiązaniu z obszarem zespołu przyrodniczo-
krajobrazowego ,KÓZKI" , 

• obszar zabudowany wsi KARCHÓW   LIGOTA WIELKA - BORZYSŁAWICE,         
powiązaniu z obszarem zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „POTOK LIGOCKI", 

• obszar zabudowany wsi GRUDYNIA WIELKA - JAKUBOWICE - MILICE, w 
powiązaniu z obszarem zespołem przyrodniczo - krajobrazowym „DOLINA 
POTOKU  JAKUBOWICKIEGO", 

• obszar zabudowany wsi PAWŁOWICZKI (obejmujący osadę rzemieślniczą) , w 
powiązaniu z obszarem zespołu przyrodniczo -krajobrazowego „DOLINA OLSZY". 

 
W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, sporządzanych dla ww. 
terenów, należy przede wszystkim określić : 
1. Kompletny zbiór zasad, warunków i standardów kształtowania zabudowy i urządzenia 

terenu (ordynację budowlaną), obowiązujących dla poszczególnych trenerów 
zabudowanych, położonych w granicach ochrony, uwzględniających ich ład funkcjonalno 
- przestrzenny, estetykę i harmonię krajobrazu kulturowego, a także ochronę wartości 
kulturowych, 

2. Zasady podniesienia standardów funkcjonowania i atrakcyjności terenów publicznych, 
3. Ochronę i rewaloryzację historycznych założeń przestrzennych, w tym szczególnie 

zagospodarowania i zabudowy terenów proponowanych do objęcia ochroną na podstawie 
decyzji samorządu lokalnego, oraz ochronę zespołów zieleni, 

4. Procedury zatwierdzania projektów zagospodarowania terenu i projektów 
architektoniczno - budowlanych oraz stopień udziału mieszkańców obszaru w procesie 
zatwierdzania projektu, uwzględniający możliwość wyrażania opinii w zależności od 
znaczenia inwestycji (jej funkcji, wielkości i lokalizacji), 

5. Lokalne warunki kształtowania (renaturyzacji) i ochrony środowiska przyrodniczego. 
 

7. UZASADNIENIE PRZYJĘTYCH W ZMIANIE STUDIUM ROZWIĄZAŃ.  

Podstawową zmianą wprowadzoną do studium jest wskazanie terenów możliwej lokalizacji 
elektrowni wiatrowych. Zmiana studium podjęta została na wniosek inwestora 
zainteresowanego realizacją takiej inwestycji na obszarze gminy Pawłowiczki oraz sąsiedniej 
gminy Polska Cerekiew. Wybór wyżej wymienionych terenów dokonany został na podstawie 
analizy wnioskowanych lokalizacji elektrowni wiatrowych pod kątem uwarunkowań, które 
uwzględnione zostały w sposób następujący: 
- uwarunkowania wynikające z dotychczasowego przeznaczenia i zagospodarowania 

terenów oraz warunków i jakości życia mieszkańców, w tym ich zdrowia uwzględniono 
wyznaczając tereny możliwej lokalizacji turbin wiatrowych z zachowaniem odległości 
800 – 1000m od istniejących terenów zwartej zabudowy wsi i nie mniejszej niż 500m od 
pozostałej istniejącej oraz planowanej zabudowy mieszkaniowej, w celu ochrony tych 
terenów przed hałasem emitowanym przez turbiny; 

- uwarunkowania wynikające z stanu środowiska uwzględniono wyznaczając tereny 
możliwej lokalizacji farm wiatrowych poza cennymi obszarami środowiska 
przyrodniczego wymagającymi ochrony, tj. obszarami cennymi florystycznie i 
faunistycznie, obszarami cennych ekosystemów wodnych, chronionymi obszarami lasów i 
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łąk, a także poza kompleksami użytków rolnych o glebach pochodzenia organicznego,  
- uwarunkowania wynikające ze stanu dziedzictwa kulturowego zabytków oraz dóbr 

kultury współczesnej uwzględniono wyznaczając tereny możliwej lokalizacji farm 
wiatrowych poza strefami ochrony krajobrazu kulturowego i strefami ochrony ekspozycji, 
oraz poprzez ustalenia w kierunkach i zasadach ochrony dóbr kultury zasad ochrony 
stanowisk archeologicznych;  

- uwarunkowania wynikające z występowania terenów chronionych na podstawie 
przepisów odrębnych uwzględniono ustalając warunek przestrzegania ograniczeń 
obowiązujących na Obszarze Chronionego Krajobrazu Wronin – Maciowakrze, 
określonych w rozporządzeniu Nr 0151/P/16/2006 Wojewody Opolskiego z dnia 8 maja 
2006r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu, w tym zakaz lokalizacji na tym 
obszarze instalacji wykorzystujących siłę wiatru do produkcji energii o mocy nominalnej 
elektrowni większej niż 100 MW; 

Poza ww. zmianą podstawową, do studium wprowadzonych zostało kilka mniej istotnych 
zmian wynikających z nowych uwarunkowań prawnych oraz wniosków i uwag organów 
opiniujących. 
W ramach aktualizacji studium pod kątem nowych uwarunkowań prawnych w tekście studium 
zaktualizowane zostały dane dotyczące obowiązujących aktów prawnych, numeracja dróg 
publicznych, zapisy dotyczące obszarów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego oraz 
obszarów, dla których wymagane jest sporządzenie planów miejscowych. 
Uwzględniając wnioski i uwagi organów opiniujących, ustalenia studium w części tekstowej i 
graficznej uzupełniono o zapisy dotyczące obszarów na których występuje zagrożenie 
powodziowe i ochrony cieków wodnych, oraz zaktualizowano zasady ochrony zabytków. 
 

8. SYNTEZA USTALEŃ PROJEKTU ZMIANY STUDIUM. 
 

            Zmiana studium została podjęta w celu wskazania terenów pod lokalizację parku 
elektrowni wiatrowej. 
W tym celu, w ramach zmiany studium,  uzupełniona została część dotycząca uwarunkowań 
zagospodarowania przestrzennego gminy o uwarunkowania związane bezpośrednio z 
planowaną inwestycją. 
Z uwarunkowań tych wynika, że na terenie gminy są korzystne warunki dla lokalizacji farm 
wiatrowych a ich budowa nie powinna mieć negatywnego wpływu na  jakość przestrzeni tego 
obszaru pod warunkiem wykluczenia spod lokalizacji: 
• terenów w odległości mniejszej niż 500m od istniejących i planowanych terenów na 

których dopuszcza się zabudowę mieszkaniową, 
• najcenniejszych terenów przyrodniczych na obszarach tworzących lokalny system 

ekologiczny, tj. w dolinach rzek Stradunia, Olsza i Potoku Cisek oraz kompleksów 
leśnych,  

a także uwzględnienia ograniczeń obowiązujących na terenie Obszaru Chronionego 
Krajobrazu Wronin – Maciowakrze określonych w rozporządzeniu Nr 0151/P/16/2006 
Wojewody Opolskiego z dnia 8 maja 2006r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu, z 
których wynika zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko w rozumieniu art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo 

ochrony środowiska  (Dz. U. Nr 62. poz. 627 z późn. zm.), tj. m. in. „instalacji planowanych 
na lądzie wykorzystujących siłę wiatru do produkcji energii, o mocy nominalnej elektrowni 
nie mniejszej niż 100 MW”. 
            Na podstawie wniosków wynikających z uwarunkowań, w kierunkach 
zagospodarowania przestrzennego gminy wyznaczone zostały granice terenów, na których 
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możliwa jest lokalizacja turbin wiatrowych, w odległości 800 – 1000m od istniejących 
terenów zwartej zabudowy wsi i nie mniejszej niż 500m od pozostałej istniejącej oraz 
planowanej zabudowy mieszkaniowej oraz poza najcenniejszymi obszarami środowiska 
przyrodniczego objętymi w Studium ochroną, pod warunkiem przestrzegania ograniczeń 
obowiązujących na Obszarze Chronionego Krajobrazu Wronin – Maciowakrze.  

          Poza zmianami wynikającymi bezpośrednio z celu podjęcia zmiany studium, 
zaktualizowane zostały zapisy związane pośrednio z tym celem. 
Są to zapisy formalne, tj.:  
- dane dotyczące obowiązujących aktów prawnych, 
- numeracja dróg publicznych, 

a także zapisy bezpośrednio wynikające z obowiązujących aktualnie przepisów oraz wniosków 
organów uzgadniających tj. zapisy dotyczące: 
- obszarów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego, 
- obszarów na których występuje zagrożenie powodziowe i ochrony cieków wodnych, 
- obszarów dla których wymagane jest sporządzenie planów miejscowych, 
- zasad ochrony zabytków. 
Obszary na których występuje zagrożenie powodziowe pokazane zostały również na rysunku 
Studium.  
Ww. zmiany, poza wprowadzoną możliwością rozwoju energetyki wiatrowej, nie zmieniają  
zasadniczych kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy przyjętych w wersji 
podstawowej studium. 
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