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1. Wstęp.  
Strategia rozwoju gminy jest kluczowym elementem planowania rozwoju lokalnego. Jest to dokument, 
którego celem jest wskazanie wizji oraz strategicznych kierunków rozwoju gminy. Strategia jest 
podstawowym instrumentem długofalowego zarządzania gminą. Pozwala na zapewnienie ciągłości 
i trwałości w poczynaniach władz gminy, niezależnie od zmieniających się uwarunkowań politycznych. 
Strategia umożliwia również efektywne gospodarowanie własnymi, zwykle ograniczonymi zasobami 
gminy, takimi jak: zasoby ludzkie, infrastruktura czy też środki finansowe. 
Dobrze zorganizowany proces opracowania strategii umożliwia zaangażowanie władz lokalnych oraz 
mieszkańców w planowanie swojej przyszłości. Uwzględnienie zgłaszanych opinii i pomysłów 
pozwala na wypracowanie strategii, z którą będzie się identyfikowała w dużym stopniu społeczność 
lokalna. Utożsamianie się władz i mieszkańców gminy z opracowaną strategią stanowi niezbędny 
warunek jej skutecznej realizacji. 
 
Rysunek nr 1. Schemat planowania strategii rozwoju Gminy. 
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Konieczność posiadania aktualnej strategii rozwoju gminy podyktowana jest nie tylko względami 
praktycznymi „dobrego rządzenia”, ale również wynika z uregulowań prawnych, zawartych między 
innymi w ustawie o samorządzie gminnym czy też ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, 
w której strategie gmin i powiatów zostały zaliczone – obok strategii rozwoju kraju, strategii 
sektorowych oraz strategii wojewódzkich – do kluczowych dokumentów planistycznych, na podstawie 
których powinna być prowadzona polityka rozwoju kraju (Art. 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.                       
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Dz. U. Nr 227,poz. 1658). Strategia rozwoju gminy stanowi 
również formalną podstawę do przygotowania i oceny wniosków o finansowanie zadań ze źródeł 
unijnych. Na przykład jednym z warunków ubiegania się o środki z obowiązującego Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 jest posiadanie aktualnej 
strategii rozwoju lokalnego wraz z wynikającym z niej wieloletnim planem inwestycyjnym. 
Założono że strategia będzie dokumentem średniookresowym, a okres jej realizacji przypadnie na 
lata 2015-2024. Przyjęcie takiego horyzontu czasowego jest zgodne z zaleceniami planistycznymi 
oraz pozwala na dostosowanie strategii do wymogów wynikających z wieloletnich ram finansowych 
Unii Europejskiej na lata 2014-2020. 
Z uwagi na dość długi okres obowiązywania strategii, przyjęto, że musi to być dokument uniwersalny, 
koncentrujący się na rozwiązaniu najważniejszych problemów rozwojowych gminy i jej mieszkańców. 

2. Obszar i czas realizacji strategii rozwoju Gminy Zdzieszowice. 
Opracowana Strategia Rozwoju Gminy Zdzieszowice będzie realizowana na terenie gminy w latach 
2015–2024. 
Strategię Rozwoju Gminy Zdzieszowice wykonano zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 1990 r.                         
o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 poz. 594 – tekst jednolity + zmiany). 
 
Zadania zapisane w Strategii Rozwoju Gminy Zdzieszowice są zgodne z: 

- Planami Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zdzieszowice, 
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowice, 
- Aktualizacją Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zdzieszowice na lata 2015–2018                  

z perspektywą na lata 2019-2023, 
- Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zdzieszowice, 
- Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Zdzieszowice. 

 
Ponadto Strategia Rozwoju Gminy Zdzieszowice na lata 2015–2020 została opracowana zgodnie                          
z zasadami przygotowania Planu Rozwoju Lokalnego w ramach Projektu Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 
W odniesieniu do Strategii Rozwoju przyjęto następujące założenia: 

- realizacja Strategii ma służyć mieszkańcom gminy oraz instytucjom i organizacjom 
funkcjonującym na omawianym terenie, 

- decyzję o przyjęciu Strategii oraz decyzję dotyczącą realizacji jej założeń podejmuje Rada 
Miejska w Zdzieszowicach,  

- strategia została opracowana przy współudziale mieszkańców gminy, co wpływa na wartość 
tego dokumentu. W pracy nad strategią wykorzystana została wiedza ludzi najlepiej znających 
problemy i potrzeby gminy, a także nastąpiła integracja społeczności wokół istotnych 
problemów gminy, 

- projekt strategii poddano społecznej konsultacji (umieszczenie na stronie BIP Urzędu 
Miejskiego w Zdzieszowicach), której wyniki są podstawą hierarchizacji potrzeb i celów. 

Strategia Rozwoju Gminy Zdzieszowice będzie na bieżąco aktualizowana we współpracy z lokalnymi 
partnerami społeczno – gospodarczymi. 
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3. Diagnoza stanu wyjściowego.  
Zaprezentowana poniżej diagnoza stanu wyjściowego obejmuje szczegółową analizę uwarunkowań 
zewnętrznych i wewnętrznych rozwoju gminy. Do czynników zewnętrznych mogących w istotny 
sposób wpłynąć na rozwój gminy zaliczono postępujące procesy integracyjne i globalizacyjne 
w Europie, stosowanie polityk wspólnotowych (w tym polityki rolnej i polityki rozwoju obszarów 
wiejskich), a także takie zjawiska jak rozwój społeczeństwa informacyjnego, pojawianie się nowych 
form turystyki czy niekorzystnie kształtujące się trendy demograficzne. 
Natomiast oceny czynników wewnętrznych rozwoju gminy, dokonano w sześciu najważniejszych 
obszarach rozwoju społeczno-gospodarczego gminy, zwracając szczególną uwagę na powiązanie 
analizowanych obszarów z przyjętym w strategii systemem monitorowania. Zbiorcza analiza SWOT 
jest podsumowaniem przeprowadzonych badań analitycznych i stanowi podstawę do sformułowania 
właściwej diagnozy strategicznej, która z kolei służy do określenia właściwej wizji i strategii rozwoju 
gminy. 

3.1. Analiza uwarunkowań zewnętrznych rozwoju gminy.  
Należy przypuszczać, że rozwój gminy Zdzieszowice, podobnie jak i zdecydowanej większości gmin 
w Polsce, będzie mocno uzależniony od szeregu czynników zewnętrznych. Niektóre z nich będą 
miały pozytywny wpływ na rozwój gminy, natomiast inne mogą w sposób istotny przyczynić się do 
ograniczenia ich rozwoju. 
W niniejszej analizie ograniczono się do krótkiej charakterystyki kilku najważniejszych pozytywnych                 
i negatywnych zjawisk, które w znaczący sposób mogą wpłynąć na szanse rozwoju gminy. Od 
uświadomienia sobie znaczenia tych zjawisk zależy w dużej mierze poprawność sformułowania 
diagnozy i strategicznej wizji rozwoju gminy. 
Do głównych czynników zewnętrznych, mogących pozytywnie wpłynąć na rozwój gminy 
Zdzieszowice, należy z pewnością zaliczyć: 
Postępujące procesy integracyjne w Unii Europejskiej, dokonujące się w wymiarze 
przestrzennym, społecznym i gospodarczym. Z licznych analiz oceniających możliwy wpływ procesów 
integracyjnych na rozwój Opolszczyzny wynika, że w dłuższej perspektywie czasu należy spodziewać 
się szeregu pozytywnych zjawisk związanych z modernizacją gospodarki i infrastruktury technicznej, 
napływem inwestycji i nowych technologii, rozwojem nowych form zatrudnienia, a także poprawą 
poziomu wykształcenia i jakości życia mieszkańców regionu. Należy mieć nadzieję, że również gmina 
Zdzieszowice będzie objęta częścią pozytywnych procesów rozwojowych zachodzących na obszarze 
Polski i województwa opolskiego. 
Transfer do regionu znacznych środków finansowych, związanych z realizacją przez Polskę 
programów współfinansowanych z Unii Europejskiej. Część tych środków będzie pochodzić 
z programów realizowanych w ramach unijnej polityki spójności, natomiast pozostałe będą dostępne 
w ramach wdrażania w województwie opolskim instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej (w tym tych 
związanych z rozwojem obszarów wiejskich i płatnościami bezpośrednimi dla rolników). Od wielkości 
i efektywności wykorzystania tych środków będzie między innymi w dużej mierze zależał rozwój 
społeczności lokalnych, w tym również gminy Zdzieszowice. 
Rozwój społeczeństwa informacyjnego i możliwości z tym związanych. Przewiduje się,                            
że w ciągu najbliższych lat nastąpi szybki rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych, 
przyczyniający się do ich powszechnego wykorzystania przez coraz szersze kręgi społeczeństwa. 
Łatwy dostęp do informacji i wiedzy stanowi obecnie fundament rozwoju i może stać się ważnym 
czynnikiem zmierzającym do  wyrównywania szans rozwojowych i przeciwdziałania marginalizacji 
terenów wiejskich i małych miasteczek Opolszczyzny. Wraz z upowszechnianiem się infrastruktury 
komunikacji elektronicznej możliwy będzie stopniowy rozwój różnych form zatrudnienia oraz 
samokształcenia mieszkańców. Powszechny dostęp do technik informacyjnych będzie z pewnością 
przyczyniał się do zwiększenia atrakcyjności obszaru i ograniczał występujące w poszczególnych 
gminach problemy społeczne i gospodarcze, takie jak bezrobocie, ubóstwo, patologie społeczne, itd. 

Id: 9DE74718-6A3E-4ADA-8BF5-8A296C4D6D12. Podpisany Strona 8



Strategia rozwoju Gminy Zdzieszowice na lata 2015-2020 

 

 
8 

 

Rosnące znaczenie walorów przyrodniczych i kulturowych w rozwoju różnych form turystyki. 
W ciągu najbliższych lat, turystyka będzie stanowiła jedną z najszybciej rozwijających się branż, 
zarówno w Europie jak i w Polsce. Rynek usług turystycznych, będzie w dużej mierze kształtowany 
przez kompleksowe produkty turystyczne, które w dużym stopniu oparte będą na lokalnych walorach 
przyrodniczych i kulturowych. Biorąc pod uwagę bogate dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe 
Opolszczyzny, wydaje się, że wiele gmin z regionu będzie miało duże możliwości włączenia się                  
w ogólnokrajowy proces rozwoju i świadczenie usług turystycznych. Dotyczy to również                        
gminy Zdzieszowice, która z pewnością będzie miała realne szanse na rozwój różnych form turystyki                    
i rekreacji. 
Rozwój sektora odnawialnych źródeł energii. Założenia polityki energetycznej Wspólnoty 
Europejskiej zakładają wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii ogółem                    
w krajach Unii Europejskiej do 21 % w roku 2020. Ponadto udział biopaliw w zużyciu paliw 
silnikowych w transporcie ma w roku 2020 wynieść nie mniej niż 5,75 %. Przewiduje się, że sektor 
energetyki odnawialnej w Polsce będzie rozwijał się w oparciu o trzy podstawowe źródła: biomasę 
(pochodzącą głównie z upraw energetycznych oraz odpadów rolnych i komunalnych), energię 
wiatrową oraz wodną. Dodatkowym źródłem do wykorzystania, chociaż na mniejszą skalę, będzie 
również energia geotermalna i słoneczna. Rozwój energetyki odnawialnej będzie z pewnością 
stanowił mocny impuls rozwojowy dla kraju i regionów. W dłuższej perspektywie czasu należy 
spodziewać się napływu nowych inwestycji i technologii, a popyt na odnawialne surowce 
energetyczne stworzy dla wielu gmin wiejskich alternatywę dla modernizacji rolnictwa oraz dodatkowe 
szanse na różnicowanie działalności gospodarczej na wsi.  

Do negatywnych czynników zewnętrznych mogących ograniczyć możliwości rozwojowe gminy 
Zdzieszowice, należy zaliczyć: 
Wspólna polityka rolna, która z jednej strony wymusza modernizację i efektywność polskich 
gospodarstw rolnych, zaś z drugiej może prowadzić do upadku znacznej części małych                                 
i nierentownych gospodarstw rolnych. Problem ten może w szczególności dotyczyć gospodarstw 
rolnych z województwa opolskiego, które w większości są rozdrobnione i w dłuższej perspektywie 
czasu mogą nie sprostać narastającej w tym sektorze konkurencji. Biorąc pod uwagę niekorzystną 
strukturę zatrudnienia w rolnictwie, upadek wielu gospodarstw rolnych mógłby powodować poważne 
problemy społeczne na poziomie lokalnym, ograniczając znacznie możliwości rozwojowe                                  
i inwestycyjne wielu gmin, w tym również gminy Zdzieszowice. 
Narastająca emigracja ludzi młodych za granicę. Coraz szerszy dostęp do europejskiego rynku 
pracy, połączony z brakiem realnych możliwości zatrudnienia w miejscu zamieszkania, powoduje, że 
coraz więcej młodych i dobrze wykształconych ludzi decyduje się na szukanie pracy poza granicami 
kraju. Proces ten zaczyna już negatywnie wpływać na regionalny rynek pracy oraz sytuację 
gospodarczą w regionie, ograniczając szanse rozwojowe województwa i poszczególnych jednostek 
samorządowych. Ponadto, w wymiarze lokalnym, dalsze utrzymywanie się zjawisk emigracyjnych 
może prowadzić do wyludniania się obszarów wiejskich i zachwiania funkcjonowania podstawowych 
struktur społeczno-kulturowych w wielu gminach. 
Niedostosowanie środków unijnych do potrzeb inwestycyjnych większości samorządów 
lokalnych w regionie. Ryzyko takie jest coraz bardziej realne w związku z zobowiązaniem Polski do 
przeznaczenia co najmniej 60 % środków z Unii Europejskiej na realizację celów tzw. Strategii 
Lizbońskiej, koncentrującej się przede wszystkim na rozwiązywaniu problemów ogólnoeuropejskich, 
zaś w niewielkim stopniu uwzględniającej potrzeby rozwojowe wielu samorządów lokalnych. Takie 
podejście może doprowadzić do sytuacji, w której tylko niewielki odsetek samorządów lokalnych 
będzie mógł uzyskać wsparcie na modernizację swojej podstawowej infrastruktury, zaś zdecydowana 
większość będzie musiała rozłożyć w czasie zaplanowane inwestycje, co z pewnością ograniczy ich 
konkurencyjność i zdolność do inwestowania w innych obszarach rozwoju. 
 
 

Id: 9DE74718-6A3E-4ADA-8BF5-8A296C4D6D12. Podpisany Strona 9



Strategia rozwoju Gminy Zdzieszowice na lata 2015-2020 

 

 
9 

 

Dokumenty strategiczne na szczeblu krajowym: 
Do głównych dokumentów strategicznych, na podstawie których prowadzona jest polityka rozwoju, 
należą:  

- długookresowa strategia rozwoju kraju - DSRK (Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności), 
określająca główne trendy, wyzwania oraz koncepcję rozwoju kraju w perspektywie 
długookresowej,  
- średniookresowa strategia rozwoju kraju - ŚSRK (Strategia Rozwoju Kraju 2020) – najważniejszy 
dokument w perspektywie średniookresowej, określający cele strategiczne rozwoju kraju do 
2020 r., kluczowy dla określenia działań rozwojowych, w tym możliwych do sfinansowania 
w ramach przyszłej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 oraz 9 zintegrowanych strategii, 
służących realizacji założonych celów rozwojowych: 

- Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki,  
- Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego,  
- Strategia Rozwoju Transportu,  
- Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko,  
- Sprawne Państwo,  
- Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego,  
- Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie, 
- Strategia Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego RP,  
- Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa.  

 
DSRK, ŚSRK oraz 9 strategii zintegrowanych łączy spójna hierarchia celów i kierunków interwencji. 
W strategiach zintegrowanych nastąpiło odejście od wąskiego sektorowego podejścia na rzecz 
integracji obszarów oraz przenikania się różnych zjawisk i procesów. Szczególną rolę w systemie 
pełni Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego, która wskazuje zakres terytorialnego wpływu 
interwencji realizowanych w ramach różnych polityki publicznych, a więc również w ramach 
pozostałych strategii zintegrowanych. Przedstawia ona kluczowe dla rozwoju regionalnego wyzwania 
oraz zarysowuje cele rozwojowe w odniesieniu do różnego rodzaju obszarów uwzględniając funkcje 
przez nie pełnione, występujące potencjały oraz bariery. 
Ramy przestrzenne dla prowadzenia polityki rozwoju w Polsce, w tym realizacji poszczególnych 
strategii rozwojowych stanowi koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju (Koncepcja 
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030). Jest to główny dokument strategiczny kreujący ład 
przestrzenny w Polsce oraz porządkujący zagadnienia związane z rozwojem – w którym przestrzeń 
traktowana jest jako płaszczyzna odniesienia dla działań rozwojowych. 
 
Polska 2030 Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. 
Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju - Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności jest, zgodnie 
z przepisami ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. (art. 9 ust 1) – 
dokumentem określającym główne trendy, wyzwania i scenariusze rozwoju społeczno– 
gospodarczego kraju oraz kierunki przestrzennego zagospodarowania kraju, z uwzględnieniem 
zasady zrównoważonego rozwoju, obejmującym okres co najmniej 15 lat. 
Celem głównym dokumentu Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju - Polska 2030. Trzecia fala 
nowoczesności jest poprawa jakości życia Polaków mierzona zarówno wskaźnikami jakościowymi, jak 
i wartością oraz tempem wzrostu PKB w Polsce. 
Kierunki interwencji podporządkowane są schematowi trzech obszarów strategicznych, które zostały 
podzielone na osiem części (zgodnych ze strategicznymi celami rozwojowymi). Są to:  
I. W obszarze konkurencyjności i innowacyjności gospodarki:  

i. Innowacyjność gospodarki i kreatywność indywidualna  
ii. Polska Cyfrowa  
iii. Kapitał ludzki  
iv. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko  
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II. W obszarze równoważenia potencjału rozwojowego regionów Polski:  
v. Rozwój regionalny  
vi. Transport  

III. W obszarze efektywności i sprawności państwa:  
vii. Kapitał społeczny  
viii. Sprawne państwo  

 
Strategia Rozwoju Kraju 2020  
Strategia Rozwoju Kraju 2020 oparta jest na scenariuszu stabilnego rozwoju. Pomyślność realizacji 
wszystkich założonych w tej Strategii celów będzie uzależniona od wielu czynników zarówno 
wewnętrznych, jak i zewnętrznych, które mogą wpływać na dostępność środków finansowych na jej 
realizację. Szczególne znaczenie będzie miał rozwój sytuacji w gospodarce światowej, 
a w szczególności w strefie euro. ŚSRK wytycza obszary strategiczne, w których koncentrować się 
będą główne działania oraz określa, jakie interwencje są niezbędne w perspektywie średniookresowej 
w celu przyspieszenia procesów rozwojowych. ŚSRK stanowi tym samym odniesienie dla nowej 
generacji dokumentów strategicznych przygotowywanych w Polsce na potrzeby programowania 
środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Przedstawiono wizję Polski 2020: 

Polska w roku 2020 to: aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka i sprawne państwo 
Podczas realizacji Wizji Polski w 2020 roku zasadniczą rolę odegrają następujące działania 
w kluczowych obszarach rozwoju: 

- przekształcenia instytucjonalne utrwalające sprawne państwo - wyższa jakość funkcjonowania 
instytucji publicznych, aktywna rola kapitału społecznego. 
- efektywny rozwój społeczno-gospodarczy i wysoka konkurencyjność gospodarki - wzrost 
gospodarczy zapewniający Polsce 74-79% poziomu PKB per capita UE w 2020 r., gospodarka 
oparta na wiedzy, nowoczesna infrastruktura, rozwój kapitału ludzkiego - wiodącymi atutami 
konkurencyjności. 
- spójność społeczno-gospodarcza i terytorialna - większa spójność terytorialna, dostępność usług 
publicznych, szeroka skala szans rozwoju jednostki, mądra i efektywna integracja społeczna. 

 
Celem głównym strategii średniookresowej staje się wzmocnienie i wykorzystanie gospodarczych, 
społecznych i instytucjonalnych potencjałów zapewniających szybszy i zrównoważony rozwój kraju 
oraz poprawę jakości życia ludności. 

 Obszar strategiczny I. Sprawne i efektywne państwo, 
 Obszar strategiczny II. Konkurencyjna gospodarka, 
 Obszar strategiczny III. Spójność społeczna i terytorialna, 

 
Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko perspektywa do 2020 r. 
Celem głównym Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko jest zapewnienie wysokiej 
jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń z uwzględnieniem ochrony środowiska oraz stworzenie 
warunków do zrównoważonego rozwoju nowoczesnego sektora energetycznego, zdolnego zapewnić 
Polsce bezpieczeństwo energetyczne oraz konkurencyjną i efektywną gospodarkę. 
Osiąganiu powyższego celu służyć będzie realizacja następujących celów szczegółowych i kierunków 
interwencji: 

 Zrównoważone gospodarowanie zasobami, 
 Zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego i konkurencyjnego zaopatrzenia w energię, 
 Poprawa stanu środowiska. 

 
Strategia Sprawne Państwo 2020. 
Głównym podmiotem strategii jest obywatel. Obywatel jest: 

- klientem instytucji publicznych;  
- odbiorcą tworzonych regulacji prawnych oraz informacji i komunikatów instytucji publicznych;  
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- nadawcą wniosków, petycji czy wystąpień kierowanych do instytucji publicznych;  
- partnerem, wyborcą, współdecydentem w procesach rządzenia i zarządzania; 
- konsumentem i pacjentem, któremu zapewnia się pomoc prawną, dostęp do usług zdrowotnych 
i bezpieczeństwo; 
- pracownikiem, przedsiębiorcą, itp.  

Do osiągnięcia celu głównego SSP: Zwiększenie skuteczności i efektywności państwa otwartego na 
współpracę z obywatelami przyczyniać się będą poszczególne cele szczegółowe. I tak: 

Cel 1. Otwarty rząd, 
Cel 2. Zwiększenie sprawności instytucjonalnej państwa, 
Cel 3. Skuteczne zarządzanie i koordynacja działań rozwojowych, 
Cel 4. Dobre prawo, 
Cel 5. Efektywne świadczenie usług publicznych, 
Cel 6. Skuteczny wymiar sprawiedliwości i prokuratura, 
Cel 7. Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

 
Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020. 
Wyodrębniono cel główny Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego, którym jest rozwijanie kapitału 
ludzkiego przez wydobywanie potencjałów osób, tak aby mogły one w pełni uczestniczyć w życiu 
społecznym, politycznym i ekonomicznym na wszystkich etapach życia. W Strategii określono cele 
i kierunki interwencji: 

Cel szczegółowy 1: Wzrost zatrudnienia, 
Cel szczegółowy 2: Wydłużenie okresu aktywności zawodowej i zapewnienie lepszej jakości 
funkcjonowania osób starszych, 
Cel szczegółowy 3: Poprawa sytuacji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
Cel szczegółowy 4: Poprawa zdrowia obywateli oraz efektywności systemu opieki zdrowotnej, 
Cel szczegółowy 5: Podniesienie poziomu kompetencji i kwalifikacji obywateli. 

 
Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020. 
Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego opiera się na przekonaniu, iż kapitał społeczny jest ważnym 
czynnikiem rozwoju kraju, wymagającym wzmocnienia. Podejmowane działania powinny przyczyniać 
się do wzrostu wzajemnego zaufania Polaków i sprzyjać poprawie zaufania do instytucji i organów 
państwa. Ważnym elementem inicjowanych zmian powinno być wzmacnianie gotowości Polaków do 
działania na rzecz dobra wspólnego. Szeroka diagnoza przygotowana dla potrzeb SRKS stanowiła 
podstawę dla wyodrębnienia czterech obszarów kluczowych, w których w najbliższych latach 
konieczna jest interwencja państwa, realizowana w partnerskim współdziałaniu z obywatelami. Są to: 
1) postawy i kompetencje społeczne, 
2) współdziałanie i partycypacja społeczna, 
3) komunikacja społeczna, 
4) kultura i kreatywność. 
 
Dokumenty strategiczne na szczeblu wojewódzkim: 
 
STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO DO ROKU 2020 
Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r. określa najważniejsze kierunki rozwoju 
regionu, będące odpowiedzią na zdefiniowane wyzwania rozwojowe, w tym wyzwanie horyzontalne 
dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania procesom depopulacji. 
Rozwój województwa opolskiego do 2020 r. ukierunkowany został na: konkurencyjny i stabilny rynek 
pracy, aktywną społeczność regionalną, innowacyjną i konkurencyjną gospodarkę, dynamiczne 
przedsiębiorstwa, nowoczesne usługi i atrakcyjną ofertę turystyczno-kulturalną, dobrą dostępność 
rynków pracy, dóbr i usług, wysoką jakość środowiska, konkurencyjną aglomerację opolską, ośrodki 
miejskie i obszary wiejskie. 
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Zdefiniowanych zostało 10 celów strategicznych. Cele strategiczne 1–7 mają wymiar horyzontalny, co 
oznacza, że zagadnienia w nich poruszane odnoszą się do całego terytorium województwa, 
natomiast cele 8–10 są wyraźnie ukierunkowane terytorialnie (tabela poniżej). 
 
Tabela 1. Wyzwania rozwojowe, cele strategiczne i cele operacyjne. 

CELE STRATEGICZNE CELE OPERACYJNE 
WYZWANIE 1. PRZYGOTOWANIE DO RYNKU PRACY AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWA 
CEL STRATEGICZNY 1. 
Konkurencyjny i stabilny rynek pracy 

1.1. Poprawa jakości kształcenia oraz 
dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb 
rynku pracy 
1.2. Wspieranie kształcenia ustawicznego 
1.3. Wspieranie zatrudnienia i samozatrudnienia 
1.4. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i 
ubóstwu 
1.5. Rozwój usług opiekuńczych i 
wychowawczych 

CEL STRATEGICZNY 2. 
Aktywna społeczność regionalna 

2.1. Wspieranie rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego 
2.2. Wzbogacanie wielokulturowego dziedzictwa 
i tożsamości regionalnej 
2.3. Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i 
skuteczności administracji 

WYZWANIE 2. KONKURENCYJNA GOSPODARKA OPARTA NA INNOWACYJNOŚCI 
I WSPÓŁPRACY Z NAUKĄ 
CEL STRATEGICZNY 3. 
Innowacyjna i konkurencyjna 
gospodarka 

3.1. Rozwój potencjału badawczo-rozwojowego 
na rzecz regionalnej gospodarki 
3.2. Wzmocnienie powiązań pomiędzy 
gospodarką, nauką oraz regionalnymi 
instytucjami otoczenia biznesu 
3.3. Wspieranie powiązań kooperacyjnych w 
gospodarce 
3.4. Wzmocnienie regionalnego systemu 
przyciągania i lokowania inwestycji 

CEL STRATEGICZNY 4. 
Dynamiczne przedsiębiorstwa 

4.1. Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw i 
nowoczesnego rzemiosła 
4.2. Rozwój sektora usług rynkowych 
4.3. Wspieranie współpracy międzynarodowej 
przedsiębiorstw 

WYZWANIE 3. ATRAKCYJNE OBSZARY DO ZAMIESZKANIA, INWESTOWANIA I 
WYPOCZYNKU 
CEL STRATEGICZNY 5. 
Nowoczesne usługi oraz atrakcyjna 
oferta turystyczno-kulturalna 

5.1. Poprawa jakości i dostępności usług 
zdrowotnych, opiekuńczych i edukacyjnych 
5.2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego 
5.3. Rozwój usług turystyki, kultury i sportu oraz 
ich infrastruktury 

CEL STRATEGICZNY 6. 
Dobra dostępność rynków pracy, 
dóbr i usług 

6.1. Rozwój powiązań transportowych 
6.2. Poprawa dostępności aglomeracji opolskiej 
6.3. Integracja systemu transportu zbiorowego 
6.4. Poprawa bezpieczeństwa na szlakach 
komunikacyjnych 
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CEL STRATEGICZNY 7. 
Wysoka jakość środowiska 

7.1. Poprawa stanu środowiska poprzez rozwój 
infrastruktury technicznej 
7.2. Wspieranie niskoemisyjnej gospodarki 
7.3. Kształtowanie systemu przyrodniczego, 
ochrona krajobrazu i bioróżnorodności 
7.4. Racjonalne wykorzystanie zasobów 
naturalnych 
7.5. Przeciwdziałanie i usuwanie skutków 
zagrożeń naturalnych i cywilizacyjnych 

WYZWANIE 4. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ AGLOMERACJI OPOLSKIEJ, MIAST 
I OBSZARÓW WIEJSKICH REGIONU 
CEL STRATEGICZNY 8. 
Konkurencyjna aglomeracja opolska 

8.1. Rozwój i wzmacnianie funkcji 
metropolitalnych 
8.2. Rozwój przestrzeni aglomeracji wraz ze 
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3.2. Analiza uwarunkowań wewnętrznych gminy Zdzieszowice. 

3.2.1. Rys historyczny i kulturowy  
Początki Zdzieszowic są mało znane, związane są ze starożytną osadą o nazwie Solownia - stara 
część miasta przylegająca do Odry. Prowadzony był tu przeładunek soli oraz innych towarów 
dostarczanych lądem z Górnego Śląska na tratwy pływające Odrą. Nazwa miejscowa Zdzieszowice 
wywodzi się od imienia Zdziesz(a), będącego skróceniem XII - wiecznego imienia Zdziesław. 
Pierwsza wzmianka o Zdzieszowicach pochodzi z 1405 roku: Zdzieszowicz, kolejna z 1484 roku: 
Zdziechowicz. 
Pod wpływem niem. Deschowitz w 1845 roku pojawiła się forma Dzieszowice/Deschowitz, którą 
w 1936 roku zmieniono na Odertal (Dolina Odry). W średniowieczu wieś ta przechodziła z rąk do rąk. 
Od 1615 roku jej właścicielami były kolejno hrabiowskie rody: von Redern, von Promnitz, Colonna 
(od połowy XVII wieku), von Nositz i Jockisch (po wojnach napoleońskich aż do końca XIX wieku). 
W 1845 roku miejscowość ta uzyskała połączenie kolejowe z Opolem i Kędzierzynem (integralna 
cześć linii kolejowej Berlin - Wrocław - Wiedeń). Podjęte w II połowie XIX wieku próby 
uprzemysłowienia wsi (wapienniki, cegielnia, gorzelnia, cukrownia) zakończyły się niepowodzeniem 
z powodu braku miejscowego surowca. Z tamtych czasów pochodzi najstarszy zabytek 
w Zdzieszowicach, XIX-wieczna kaplica - dzwonnica z późnobarokową rzeźbą Jana Nepomucena 
z XVIII wieku, która znajduje się w starej części miasta, obecnie przy ul. Bolesława Chrobrego. 
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W roku 1929 i 1930 przystąpiono do przygotowania terenu pod budowę „Koksowni". Teren ten był 
dawniej zalesiony i należał do Grafa Schaffgotscha. Dla urzędników „Koksowni" wybudowano 
mieszkania (obecnie stare bloki na ul. Korfantego i Kościuszki), a dla robotników domy (aktualnie 
Stare Osiedle oraz ul. Parkowa i Ogrodowa). Dla dzieci wybudowano szkołę (Szkoła Podstawowa 
nr 2), a w 1938 roku zbudowano przez siostry zakonne przedszkole (Przedszkole nr 1). 
Dopiero budowa koksowni (z inicjatywy hrabiego von Schaffgotscha) w latach 1929-1932 przyczyniła 
się do podniesienia rangi tej miejscowości oraz do wzrostu liczby mieszkańców. Koniecznością stała 
się więc budowa kościoła, albowiem przybudowany w 1920 roku kościółek pw. św. Antoniego 
z Padwy do domu (obecnie mieści się tu Urząd Miejski), będącego własnością ks. Hawlitschki - 
proboszcza z Leśnicy, nie mógł już pomieścić wszystkich wiernych. Dotąd bowiem Zdzieszowiczanie 
chodzili pieszo do oddalonego o 5 km kościoła parafialnego w Leśnicy. 
Z inicjatywy ks. Fryderyka Czernika w 1935 roku rozpoczęto (przy ul. Pokoju) budowę nowego, 
jednonawowego kościoła pw. Św. Antoniego z kamienia wapiennego, którą ukończono w 1937 roku. 
Został on zaprojektowany przez inż. Feliksa Hinssena z Berlina. Podczas bombardowania 
Zdzieszowic w 1944 roku świątynia została poważnie uszkodzona. Po wojnie ją odbudowano, 
a w latach sześćdziesiątych odnowiono jej wnętrze. 
Żyrowa - leży na północ od Zdzieszowic u stóp zachodniego podnóża Góry Św. Anny. Po raz 
pierwszy wzmiankowana w 1302 roku w bulli papieża Bonifacego VIII jako Zirova, składająca 
dziesięcinę klasztorowi cystersów z Jemielnicy. Jej nazwa pochodzi od imienia Żyro (z 1198 roku). 
Niemieccy uczeni wywodzą tą nazwę od rośliny żyr zajęczy (przynęt zajęczy), która jest często 
spotykana w tej okolicy. Jak wynika ze źródeł historycznych, wieś należała początkowo do klasztoru 
cysterskiego z Jemielnicy, a potem do rodziny Żyrowskich, od której odkupił ją w 1631 roku - znany 
fundator klasztoru franciszkanów na Górze Św. Anny - hrabia Melchior Ferdynand Gaszyn. 
W Żyrowej magnat ten pozostawił po sobie stylowy, wczesnobarokowy pałac z lat 1631 -1644, 
wchodzący w skład większego zespołu zabudowań. Do zespołu pałacowego należy park dworski. 
Zabytkowy kompleks pałacowy otacza rozległy park o powierzchni 11,5 ha.  
W bezpośrednim sąsiedztwie pałacu wznosi się kościół filialny św. Mikołaja, zbudowany około 1300 
roku w stylu gotyckim, a powiększony i przekształcony w duchu barkowym w I połowie XVIII wieku. 
Wczesnogotyckie prezbiterium, którego struktura architektoniczna zachowała się w pierwotnym 
stanie, przypomina proste układy i rozwiązania stosowane w kościołach cysterskich. 
Świadkiem dawnej historii Żyrowej jest stary folwark „Leśnik" zwany Waldhofem z którego obecnie 
pozostały jedynie ruiny. W Żyrowej znajduje się również jedyna na Opolszczyźnie okrągła, dwu 
funkcyjna kapliczka - Studzionka, wzniesiona na początku XIX wieku. Studnia ta służy jednocześnie 
za kapliczkę przydrożną i jest to jedyny taki rodzaj zabytku na Śląsku Opolskim. 
Jasiona - położona jest w połowie drogi z Gogolina na Górę Św. Anny. Jest najstarszą wsią 
w gminie. Pierwsze ślady osadnictwa na terenie Jasiony pochodzą z okresu wpływów rzymskich tj. 
pierwszych wieków naszej ery. Zostały one odkryte przypadkowo w 1971 roku. W dokumentach 
historycznych wieś wzmiankowana jest po raz pierwszy w 1285 roku jako Jassona, a jej nazwa 
pochodzi od nazwy gatunku drzewa jesion. Jednak pierwsze ślady osadnictwa na tym terenie 
pochodzą z okresu wpływów rzymskich, tj. pierwszych wieków naszej ery. 
W centrum wsi znajduje się neobarokowy kościół parafialny pw. św. Marii Magdaleny, najcenniejszy 
obiekt zabytkowy architektury gotyckiej na Śląsku Opolskim i w Gminie Zdzieszowice. Przez długie 
lata stanowił on parafię nie tylko dla mieszkańców Jasionej, Żyrowej, Oleszki, Dąbrówki i Zakrzowa, 
ale i Obrowca, Rozwadzy oraz Krępnej. 
Oleszka - rozciąga się w odległości 5 kilometrów na północ od Zdzieszowic. Leży na trasie pieszych 
wędrówek na Górę św. Anny. Tereny tej wsi wchodzą w skład parku krajobrazowego, który ma na 
celu ochronę i zabezpieczenie istniejącej fauny i flory. Jest to malutka, z ponad siedemsetletnią 
tradycją wieś, której nazwa podobnie jak Jasiona, pochodzi od gatunku drzewa olcha albo olsza, zaś 
Oleszka oznacza małą osadę wśród olch. Jej nazwa po raz pierwszy została wymieniona w bulli 
papieża Bonifacego VIII w 1302 r. wśród wielu wsi, które składały cystersom z Jemielnicy 
dziesięcinę. W centrum wsi znajduje się neobarokowa kaplica pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii 
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Panny, zbudowana obok dawnej studni na górce, najprawdopodobniej w 1875 roku, kiedy to 
z Oleszki wyruszyła I procesja odpustowa na Górę św. Anny.  
Rozwadza - wioska leży u stóp Góry św. Anny na starym szlaku handlowym, łączącym Koźle 
z Opolem. Tą drogą przechodziły w 1241 roku wojska tatarskie, a w 1807 r. oddziały napoleońskie. 
Po raz pierwszy jej nazwę zarejestrowano w 1302 roku jako Rosvatzha lub Rozwadze w bulli papieża 
Bonifacego VIII, wcześniej pojawia się w zapiskach kroniki cystersów z Jemielnicy w 1282 roku. 
Głowa kościoła zobowiązała wieś Rosvatzha do płacenia dziesięciny na rzecz klasztoru Cystersów 
w Gemelnitz (dawna nazwa dzisiejszej Jemielnicy). Nazwa tej miejscowości pochodzi 
najprawdopodobniej od staropolskiego imienia Rozwad (z 1155 roku). Dalsze wzmianki o wsi 
Rozwadza można znaleźć w tablicy genealogicznej rodziny książęcej von Puckler w rodzinnym 
muzeum w Bad Muskau (pol. Mużaków) w Górnych Łużycach. Jak podaje to źródło, najmłodszy syn 
August Sylvus baron von Pückler, otrzymał od swojego ojca w 1680 roku liczne dobra leżące na 
śląsku w tym Rozwadzę. To on był budowniczym dziś już mocno zniszczonego pałacu w stylu 
angielskim i kilkuhektarowego parku dworskiego założonego w 1804 roku, przez słynnego ogrodnika 
z rodziny Pticklerów - architekta parków w bad Muskau i Cottbus. W latach 1843 - 1872, kiedy to 
majątek rozwadzki wraz z zamkiem nabył Franz Grünert nastąpił dynamiczny rozwój tej wsi, 
albowiem nowy właściciel w 1854 roku wybudował cukrownię - trzeci co do wielkości zakład 
produkcyjny w powiecie strzeleckim Roswadze Zuckerfabrik am Sankt Annaberg dała zatrudnienie 
150 robotnikom z Rozwadzy i okolic. W 1929r. cukrownia zostaje przeniesiona do Ciężkowic koło 
Polskiej Cerekwi. Rozbiórką zabudowań kieruje pan Reinhart. Z uzyskanego z rozbiórki materiału 
budowlanego rozwadzka ludność buduje w latach 30-tych domki jednorodzinne. Były tu w tym czasie 
3 młyny i gorzelnia. W latach 1855 -1861 miejscowy zamek przebudował Franz Eduard Brecht 
z Berlina. W 1881 r. pałac przechodzi do rąk hrabiego Alberta von Sehweiten. Z jego inicjatywy przy 
wjeździe do Rozwadzy od strony Zdzieszowic, na niewielkim wzniesieniu w roku 1888 zbudowano 
kościółek ewangelicki z kamienia wapiennego połączonego z czerwoną cegłą. Był to dar dziękczynny 
za szczęśliwy powrót z wojny francusko-pruskiej w latach 1871-1872. Grób fundatora, zmarłego 
w Rozwadzy w 1924 roku, wraz z okazałym obeliskiem znajduje się tuż przy wspomnianym kościele.  
Po śmierci hrabiego, wdowa przekazała majątek wraz zamkiem skarbowi państwa pruskiego. Nowym 
użytkownikiem pałacu od 1938 r. jest pan Scholz. Od tego czasu rozpoczęła się parcelacja majątku. 
Znaczenie zamku, zbudowanego w 1861 r. upada a tym samym i wsi. Majątek podzielono na trzy 
części. Na ziemiach rozwadzkich, należących kiedyś do zamku, w latach 1938-1942 wybudowano 
nowe osiedle mieszkaniowe (Carlshof). Dzieci z tego osiedla uczęszczały do 1943r. do szkoły 
w Rozwadzy. Przy zamku mieści się park, który swym estetycznym wyglądem od 1804 do 1945 r. był 
ozdobą wsi. W wyniku reformy nazewnictwa w całych Niemczech, została zamieniona nazwa 
miejscowości na Annengrund na okres 1936-1945. Po II- giej wojnie światowej, gdy Niemcy utraciły 
Śląsk na rzecz Polski wieś otrzymuje nazwę Rozwadza.  
Krępna - usytuowana jest po prawej stronie rzeki Odry, 5 kilometrów od Zdzieszowic. Nazwa tej 
miejscowości po raz pierwszy pojawia się ok. 1300 roku jako Crampna w księdze uposażeń 
biskupów wrocławskich w związku z uiszczaniem dziesięciny na rzecz kościoła w Otmęcie, zaś jej 
pochodzenie wiąże się ze staropolskim słowem krępa, które oznacza suchą wyniosłość, sterczącą 
ponad moczarami. Ludzie osiedlali się w tym miejscu już epoce neolitu (ok. 4000-1800 r. p.n.e.), co 
związane było z życiodajną rzeką Odrą i dawnym szlakiem handlowym łączącym Koźle z Opolem. 
Na przestrzeni wieków nazwa wsi zmieniała się, najpierw na Kampa w 1687 roku, potem - w 1845 
roku na Krempa, która funkcjonowała aż do 1936 roku. W latach 1936-1945 przyjęła brzmienie 
niemieckie Arnbach. Obecna jej forma obowiązuje od 1949 roku, choć w języku potocznym 
mieszkańcy często używają formy Krampa. 
Januszkowice - są kolejną wsią położoną na szlaku handlowym Opole - Koźle, w obrębie gminy 
Zdzieszowice. Po raz pierwszy zostało odnotowane w formie Januschkowitz w 1532 roku zaś jego 
nazwa wywodzi się od imienia Januszek (z 1394 roku). Integralną częścią Januszkowic są 
Wielmierzowice, leżące tuż przy głównej drodze.  
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3.2.2. Położenie i powierzchnia.  
Położenie geograficzne i administracyjne gminy Zdzieszowice:  
Gmina Zdzieszowice jest gminą miejsko-wiejską, położoną w centralno – wschodniej części 
województwa opolskiego nad rzeką Odrą, która dla większości gminy stanowi zachodnią granicę 
administracyjną. W jej skład wchodzą: miasto Zdzieszowice, oraz sześć sołectw: Januszkowice, 
Jasiona, Krępna, Rozwadza, Oleszka i Żyrowa. Gmina Zdzieszowice graniczy z dwoma powiatami: 
kędzierzyńsko-kozielskim i strzeleckim oraz z siedmioma gminami: Krapkowice, Walce, Leśnica, 
Strzelce Opolskie, Gogolin, Reńska Wieś i Kędzierzyn-Koźle. Zdzieszowice otrzymały prawa miejskie 
w 1962 roku.  
Gmina Zdzieszowice zajmuje obszar 57 km2 powierzchni, zamieszkuje 16 108 mieszkańców, z czego 
74,4% ludności skupiona jest w mieście. Przeciętna gęstość zaludnienia wynosi 278,4 osób/km2.  
Gmina położona jest w strefie uprzemysłowienia i urbanizacji województwa, jest typową gminą 
o charakterze przemysłowo-rolniczym. Siedziba gminy  - miasto Zdzieszowice, pod względem 
hierarchiczno – funkcjonalnej województwa stanowi ośrodek lokalnej obsługi administracyjnej, 
z rozwiniętą funkcją przemysłową. Miasto zlokalizowane jest w bliskim sąsiedztwie dwóch 
największych zespołów administracyjnych województwa: Opola – w odległości 35 km i Kędzierzyna – 
Koźla – w odległości 15 km, jak również stolicy powiatu – miasta Krapkowice – w odległości 15 km. 
Gminę Zdzieszowice można określić mianem pogranicza w sensie społeczno-kulturowym. To obszar 
styku różnych kultur, które przenikały się wzajemnie, a także obszar dwóch idei narodowych – 
polskiej i niemieckiej. Dziś społeczność gminy charakteryzuje bogactwo doświadczeń, związane 
z obcowaniem z odmiennością kulturową, zdolność do samoorganizacji i otwartości na świat. 
Zróżnicowanie kulturowe przejawia się w współżyciu ludności miejscowej (ok. 70 %) i ludności 
napływowej (ok. 30 %). Dla Gminy Zdzieszowice, jak również niemal dla całej Opolszczyzny 
charakterystyczne są kontakty z Niemcami zarówno rodzinne jak i instytucjonalne oraz partnerskie. 
Niewątpliwie mocną stroną Gminy Zdzieszowice jest jej węzłowe, tranzytowe położenie (kolej, 
autostrada A-4, rzeka Odra), wysoki poziom infrastruktury technicznej, wysoki potencjał produkcyjny 
(zakłady koksownicze i rozwijające się nowe podmioty gospodarcze), a także wysoka aktywność 
społeczeństwa. Gmina Zdzieszowice dysponuje wolnymi terenami inwestycyjnymi, a współpraca 
z zagranicą jest niezwykle aktywna (Niemcy, Czechy). Mieszkańcy Gminy Zdzieszowice odznaczają 
się pracowitością, gospodarnością i dyscypliną pracy, a zasoby siły roboczej w znacznej części obyte 
są z zachodnim stylem pracy. Gmina dzieli się na miasto Zdzieszowice i 6 sołectw: 
 
Tabela 2. Sołectwa w gminie Zdzieszowice. 

L.p. Nazwa sołectwa Powierzchnia [ha] Liczba 
mieszkańców 

1. Zdzieszowice (miasto) 1 234,9313 11 156 
2. Oleszka + Dalnie 442,9428 181 
3. Januszkowice 995,4924 1 023 
4. Jasiona 343,7771 399 
5. Krępna 1 019,9301 732 
6. Rozwadza  751,7100 916 
7. Żyrowa 941,8065 799 

3.2.4. Ukształtowanie powierzchni, geomorfologia, geologia.  
Gmina Zdzieszowice położona jest w centralno – wschodniej części województwa opolskiego nad 
rzeką Odrą, we wschodniej części Powiatu Krapkowickiego. Od północy gmina Zdzieszowice 
sąsiaduje z Gminą Strzelce Opolskie (Powiat Strzelecki), od północnego-zachodu z Gminą Gogolin, 
od wschodu z Gminą Leśnica (Powiat Strzelecki), od południowego-wschodu z Gminą Kędzierzyn-

Id: 9DE74718-6A3E-4ADA-8BF5-8A296C4D6D12. Podpisany Strona 17



Strategia rozwoju Gminy Zdzieszowice na lata 2015-2020 

 

 
17 

 

Koźle (Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski), od południa z Gminą Reńska Wieś (Powiat Kędzierzyńsko-
Kozielski), od południowego-zachodu z Gminą Walce, a od zachodu z Gminą Krapkowice.  
Zgodnie z regionalizacją fizycznogeograficzną J. Kondrackiego (2002) południowa część Gminy 
Zdzieszowice umiejscowiona jest w następujących jednostkach: 
 megaregion – Europa Środkowa (3);  
 prowincja – Niż Środkowoeuropejski (31); 
 podprowincja – Niziny Środkowopolskie (318); 
 makroregion – Nizina Śląska (318.5); 
 mezoregion – Kotlina Raciborska (318.59). 

 
Natomiast północna część gminy Zdzieszowice umiejscowiona jest w następujących jednostkach: 
 megaregion – Europa Środkowa (3); 
 prowincja – Wyżyny Polskie (34); 
 podprowincja – Wyżyna Śląsko – Krakowska (341); 
 makroregion – Wyżyna Śląska (341.1) 
 mezoregion – Chełm (341.11). 

 
 
Rysunek 2. Wycinek mapy Polska Regiony Fizjograficzne wg. J. Kondrackiego.  
 

 
Źródło: mapa Polska Regiony Fizjograficzne wg. J.Kondrackiego 
 
Obszar gminy cechuje się znaczącym dla obszarów niżowych zróżnicowaniem wysokościowym, 
zamykającym się w przedziale 165.2 (rejon Januszkowice - Lesiany) do ok. 219.4 m n.p.m. (rejon wsi 
Oleszka). 
Rzeźba powierzchni ziemi Gminy Zdzieszowice powstała w trzeciorzędowym i czwartorzędowym 
cyklu krajobrazowym, w wyniku procesów zrównania, denudacji, tektonicznego podnoszenia, 
akumulacji lodowcowej, rzecznej, eolicznej oraz erozji rzecznej i działalności człowieka. Głównymi 
jednostkami morfologicznymi gminy jest rozciągająca się w zachodniej i środkowej części Dolina 
Odry, z wykształconym systemem teras zalewowych i nadzalewowych, oraz garb Chełmu. 
Terasa zalewowa, ciągnie się wąskim pasem o szerokości 500 – 600 m wzdłuż koryta rzecznego, 
a w jej powierzchni wykształcone zostały liczne rowy melioracyjne, starorzecza i obniżenia terenowe, 
częściowo wypełnione wodą. Na jej obszarze zalega pokrywa mady rzecznej. Terasa nadzalewowa, 
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o charakterze akumulacyjnym, stanowi wyższy poziom rzeczny, wzniesiony krawędzią 4 – 8 m ponad 
średni poziom wody w rzece. W jej obrębie występują zagłębienia terenu, stanowiące pozostałość po 
eksploatacji kruszyw naturalnych. Terasa ta w kierunku wschodnim przechodzi w płaską lub lekko 
falistą wysoczyznę plejstoceńską, zbudowaną z piasków i żwirów wodnolodowcowych, w rejonie 
Rozwadzy, Krępny i Jasiony urozmaiconej resztkami pagórów kemowych, a po południowej 
i północnej części Zdzieszowic – fragmentami ciągów ozów.  
W części północno – wschodniej (rejon Oleszki – Jasiony i Żyrowej) płaska powierzchnia 
wysoczyznowa przechodzi stopniowo w kierunku garbu Chełmskiego – formy strukturalnej, 
stanowiącej fragment triasowego (wapień muszlowy) Garbu Tarnogórskiego. Lokalna morfologia 
nawiązuje do budowy geologicznej terenu, dla którego charakterystyczne jest nałożenie się 
elementów rzeźby krawędziowej i zrębowej Wyżyny Śląskiej, pokryw stokowych i morenowych 
zlodowacenia środkowopolskiego (stadiał Warty) oraz pokryw lessowych schyłkowej fazy 
peryglacjalnej zlodowacenia północnopolskiego. 
 
Pod względem geologicznym Gmina Zdzieszowice zlokalizowana jest w strefie granicznej 
trzeciorzędowego zapadliska przedkarpackiego, tzw. rowu tektonicznego Kędzierzyna i zrębu Góry 
Św. Anny. 
Najstarsze utwory geologiczne występujące na terenie gminy w rejonie wsi Jasiona, Oleszka 
wykształcone są w postaci środkowotriasowych (wapień muszlowy) osadów wapiennych i marglistych 
tzw. warstw gogolińskich, warstw górażdżańskich, warstw terebratulowych i karchowickich, 
podścielonych osadami pstrego piaskowca w postaci iłowców i piaskowców wiśniowych tzw. warstw 
świerklanieckich, wapieni i dolomitów, margli, gipsów i anhydrytu oraz dolnokarbońskich szarogłazów 
i łupków szarogłazowych, silnie pofałdowanego i zaburzonego. Osady młodsze wieku kredowego 
w postaci piaskowców, margli, margli ilastych i wapieni występują szczątkowo w strefie 
wierzchołkowej Góry Św. Anny. 
Osady najmłodsze wieku czwartorzędowego wykształcone zostały w postaci różnej miąższości 
osadach glacjalnych, fluwioglacjalnych i fluwialnych oraz pokryw lessowych zlodowacenia środkowo 
i północnopolskiego. Utwory te nie stanowią warstwy jednorodnej, poprzebijane są licznymi 
wychodniami skalnymi starszego podłoża. Powierzchnia wysoczyznowa w rejonie Rozwadzy, Krępnej 
i Jasiony urozmaicona jest resztkami pagórów kemowych, a po południowej i północnej części 
Zdzieszowic – fragmentami ciągów ozowych. Osady młodsze, holoceńskie, występują w obrębie 
współczesnej doliny rzeki Odry, budując system holoceńskich teras zalewowych.  

3.2.5. Środowisko przyrodnicze. 
 
Pod względem geobotanicznym, obszar Gminy Zdzieszowice, zgodnie z podziałem Matuszkiewicza 
(1994) należy do pograniczu dwóch działów wchodzących w skład prowincji środkowoeuropejskiej, 
podprowincji środkowoeuropejskiej właściwej: działu brandenbursko – wielkopolskiego, krainy 
dolnośląskiej, okręgu głubczycko – ostrawskiego oraz działu wyżyn południowowielkopolskich, krainy 
górnośląskiej, okręgu rybnicko – strzeleckiego. 
Roślinność potencjalną obszaru stanowią zbiorowiska leśne należące do: 
 niżowych, nadrzecznych łęgów jesionowo – wiązowych w strefie zalewów periodycznych rzeki 

Odry (Salici – Populetum, Salicetium triandro – viminalis), 
 niżowych, nadrzecznych łęgów jesionowo – wiązowych w strefie zalewów epizodycznych rzeki 

Odry Ficario – Ulmetum typicum, 
 grądów subkontynentalnych lipowo – dębowo – grabowych Tilio – Carpinetum, w odmianie 

małopolskiej z bukiem i jodłą, w formie wyżynnej, serii ubogiej, na obszarze wysoczyzny 
plejstoceńskiej, w strefie przejściowej pomiędzy doliną Odry i masywem Chełmu, 

 grądów subkontynentalnych lipowo – dębowo – grabowych Tilio – Carpinetum w odmianie 
małopolskiej z bukiem i jodłą, w formie wyżynnej, serii żyznej, na obszarach wyższych terasów 
nadzalewowych Odry, 
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 żyznej buczyny niżowej Melico – Fagetum, na obszarze wyżynnym Masywu Chełmskiego 
 
Obecny charakter roślinności to efekt przekształceń dokonanych przez człowieka. Większość lasów 
została zastąpiona przez tereny użytkowane rolniczo i tereny zabudowane, ze sztucznymi 
powierzchniami i towarzyszącą im roślinnością synantropijną i roślinnością obcą. Niewielkie 
fragmenty o charakterze zbliżonym do naturalnego zlokalizowane są na terenie rezerwatu leśnego 
„Lesisko” i na obszarze obszaru chronionego krajobrazu „Łęg Zdzieszowicki”. 
Oprócz formacji leśnych istotnym elementem uzupełniającym i różnicującym obszar gminy są użytki 
zielone, występujące głównie w dolinach cieków wodnych. Na terenach niezalesionych występują 
ekosystemy łąkowe. W obrębie terenów produkcji rolnej do najcenniejszych elementów 
przyrodniczych zaliczyć należy zadrzewienia i zakrzaczenia śródpolne, a także układy zieleni 
przydrożnej i obudowy biologicznej cieków. Pełnią one istotne funkcje ekologiczne, krajobrazowe 
i ochronne. Ekosystemy łąkowe wraz z ekosystemami leśnymi i zadrzewionymi tworzą mozaikę 
o dużym znaczeniu biocenotyczno – środowiskowym, stanowiąc element urozmaicający krajobraz 
gminy. 
Szata roślinna gminy wykazuje silną synatropizację z dominacją zbiorowisk nieleśnych, związanych 
z gruntami ornymi i łąkami. Dominujące na terenie gminy zbiorowiska segetalne nie przedstawiają 
większej wartości. Natomiast zbiorowiska seminaturalne i antropogeniczne łąk kośnych klasy Molinio 
– Arrhenatheretea, charakterystyczne dla użytków zielonych, nie zajmują poza doliną rzeki Odry 
większych powierzchni. Łąki świeże z rzędu Arrhenatheratalia użytkowane jako łąki kośne lub kośno 
– pastwiskowe są najczęściej spotykanym zbiorowiskiem łąkowym. Pod względem florystycznym są 
to zbiorowiska ubogie. Cenne przyrodniczo wilgotne łąki z rzędu Molinietalia występują rzadko, 
głównie w dolinie rzeki Odry na siedliskach łęgowych i grądowych (na południe od wsi: Januszkowice, 
Rozwadza i Krępna). W strefach litoralnych lokalnych zbiorników wodnych występują 
charakterystyczne zbiorowiska szuwarowe z zespołem trzciny pospolitej Phragmitetum australis, 
manny olbrzymiej i moczarki kanadyjskiej oraz zarośla wierzbowo – topolowe. 
 
Zieleń urządzona na terenie gminy reprezentowana jest przez zieleń parkową, cmentarną 
i przykościelną, a także przez szereg alei i szpalerów przydrożnych oraz zadrzewień śródpolnych 
 
3.2.5.1. Obszary przyrodniczo cenne 

Na terenie Gminy Zdzieszowice ustanowiono następujące formy ochrony przyrody: 
 Park Krajobrazowy „Góra św. Anny”, 
 Rezerwat przyrody „Lesisko”, 
 Obszar Chronionego Krajobrazu “Łęg Zdzieszowicki”, 
 Pomniki przyrody ożywionej: 3 obiekty, 
 Obszar Natura 2000 “Góra św. Anny” PLH160002, 
 Obszar Natura 2000 “Łęg Zdzieszowicki” PLH160011. 

Powierzchnia obszarów chronionych na terenie Gminy Zdzieszowice wynosi 1 152,61 ha (wg. GUS, 
2014 r.) co stanowi ok. 20,1 % powierzchni Gminy.   
 
Rezerwaty przyrody 
Rezerwat częściowy „Lesisko” położony jest na terenie Gminy Zdzieszowice w bezpośrednim 
sąsiedztwie wsi Żyrowa. Powierzchnia rezerwatu wynosi 46,95 ha, w tym gruntu leśnego 46,22 ha. 
Przedmiotem ochrony jest starodrzew bukowy, występujący w odmianie kwaśnej buczyny niżowej 
i żyznej buczyny sudeckiej. W składzie drzewostanu rezerwatu zdecydowanie przeważa buk pospolity 
(w 90%), a w środkowej części rezerwatu dominuje olsza, modrzew europejski i dąb. Spotyka się 
także pojedyncze okazy klonu. W podroście miejscami występuje buk zwyczajny, jawor oraz jesion 
wyniosły natomiast w podszycie – bez czarny oraz bez koralowy. W warstwie runa najliczniej dostrzec 
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można następujące gatunki: groszek wiosenny, niecierpek drobnokwiatowy, nawłoć Fuchsa, 
marzanka wonna, żankiel zwyczajny, podagrycznik pospolity, gajownik żółty, bodziszek cuchnący, 
przytulia wiosenna, wyka leśna, wietlica samicza, bluszcz pospolity, kłosownica leśna, kostrzewa 
olbrzymia, sałatnik leśny, konwalia majowa, podbiał pospolity występujących na obrzeżu dróg leśnych 
i pokrzywa zwyczajna. Natomiast w niewielkich płatach występuje szczyr trwały, żywiec 
dziewięciolistny oraz miodunka plamista. Do roślin chronionych obecnych w rezerwacie zalicza się: 
kopytnik pospolity, bluszcz pospolity, konwalia majowa, a do gatunków rzadkich: narecznica 
szerokolistna, przetacznik górski oraz żywiec dziewięciolistny. Las ten wykształcił się w głębokim 
wąwozie krasowym w specyficznych warunkach mikroklimatycznych gwarantujących dużą wilgotność 
i dobry rozkład materii organicznej, co tłumaczy bujny rozwój roślinności i wykształcenie tego właśnie 
zespołu. 

Park krajobrazowy 
Według art. 16 ustawy o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 roku „Park Krajobrazowy obejmuje 
obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory 
krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego 
rozwoju”. Grunty rolne, leśne i inne nieruchomości znajdujące się w granicach Parku pozostawia się 
w gospodarczym wykorzystaniu. 
W północnej części gminy zlokalizowany jest fragment Parku Krajobrazowego „Góra Świętej Anny”. 
Park ustanowiony jest na mocy Rozporządzenia Nr 0151/P/17/06 Wojewody Opolskiego z dnia 
8 maja 2006 r. w sprawie Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny”. Całkowita powierzchnia parku 
wynosi 5051,0 ha, a powierzchnia strefy ochronnej parku 6374,0. Park ten, typu wyżynnego, położony 
jest w środkowo – wschodniej części województwa opolskiego i obejmuje najdalej wysunięty na 
zachód fragment Wyżyny Śląskiej. Park zapewnia ochronę masywu Chełmu wraz z licznymi dolinami 
i wąwozami, wywierzyskami skalnymi i misami krasowymi. W parku zarejestrowano około 400 
gatunków roślin naczyniowych, z czego 20 jest objętych ochroną prawną. 
Głównymi walorami przyrodniczo-krajobrazowymi Parku Krajobrazowego ”Góra Św. Anny” są: 
 charakterystyczna i urozmaicona rzeźba terenu - tworzy on jednostkę morfologiczno- 

krajobrazową, która zdecydowanie wyróżnia się z płaskiej Równiny Opolskiej, pod wpływem 
erozji wykształciły się formy krasu powierzchniowego i podziemnego, a w zalegających na 
krasie lessach wykształciły się malowniczych wąwozy, 

 zróżnicowana budowa geologiczna - obszar budują skały wieku triasowego, trzeciorzędowe 
skały wylewne oraz osady piaszczysto-żwirowo-gliniaste zlodowacenia środkowopolskiego; 

 cenne zasoby przyrodnicze, z uwagi na znaczne zróżnicowanie i zachowanie fragmentów 
dobrze wykształconych, naturalnych i półnaturalnych siedlisk występuje tu wiele chronionych 
i rzadkich gatunków roślin i zwierząt, charakterystyczną cechą szaty roślinnej tego terenu jest 
obecność gatunków muraw kserotermicznych (poza obszarem gminy) i lasów bukowych; 

 zasoby krajobrazu kulturowego, religijnego i historycznego Góry Św. Anny objęte zostały 
przez UNESCO w 2004 roku pomnikiem historii – jednym z 15 najcenniejszych obiektów 
w kraju 

 
Na terenie parku w części obejmującej Gminę Zdzieszowice występują zespoły leśne (łęgu 
jesionowo-olszowego na niewielkich obszarach, głównie na podmokłych terenach źródliskowych koło 
Jasiony, żyznej buczyny sudeckiej, kwaśnej buczyny niżowej), zespoły zaroślowe (ligustru 
pospolitego i śliwy tarniny w okolicach Oleszki, zespół bzu na skrajach lasu i dróg leśnych oraz zespół 
podagrycznika pospolitego i lepiężnika różowego w rezerwacie „Lesisko”, zespołu wyki leśnej 
i zaroślowej przy drogach leśnych między Ligotą Dolną i Oleszką) oraz zespoły łąkowe w postaci łąki 
trzęślicowej w dolinach cieków w okolicy Jasionej). 
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3.2.5.2. Obszary chronionego krajobrazu 
W południowej części Gminy Zdzieszowice znajduje się fragment Obszaru Chronionego Krajobrazu 
„Łęg Zdzieszowicki”. Obszar ten objęto ochroną na mocy Rozporządzenia Nr 0151/P/16/2006 
Wojewody Opolskiego z dnia 8 maja 2006 roku w sprawie obszarów chronionego krajobrazu. 
Całkowita powierzchnia obszaru objętego ochroną wynosi 600 ha. Łęg Zdzieszowicki to unikatowa na 
Opolszczyźnie enklawa lasu łęgowego. Drzewostan składa się głównie z jesionów, olch i dorodnych 
dębów. Bardzo dobrze rozwinięta jest warstwa krzewów: czeremchy, jarząba oraz kruszyny. Ważnym 
i charakterystycznym elementem obszaru jest, jedno z dwóch w województwie opolskim, stanowisko 
skrzypu olbrzymiego.  
Łęg Zdzieszowicki według systemu CORINE (Dyduch – Falniowska, 1999) stanowi ostoję przyrody 
o znaczeniu europejskim: nr 511 Dolina Odry między Koźlem a Krapkowicami. 
We wszystkich połączeniach międzygminnych, a zwłaszcza regionalnych najważniejszą rolę 
odgrywają doliny rzek. Pełnią one rolę korytarzy ekologicznych. W krajowym systemie ekologicznym 
ECONET-PL doliny rzek stanowią często korytarze ekologiczne oznaczeniu międzynarodowym. 
Pomimo znacznego przekształcenia umożliwiają one w dalszym ciągu rozprzestrzenianie się 
gatunków i łączność pomiędzy zachowanymi w mało zmienionym stanie ostojami przyrody (tzw. 
obszarami węzłowymi).  
 
3.2.5.3. Obszary NATURA 2000 
Obszar Natura 2000 to nowa forma ochrony przyrody (obok istniejących parków narodowych, 
rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, czy innych) wprowadzana w naszym kraju od czasu 
wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Za obszary Natura 2000 uznaje się tereny najważniejsze dla 
zachowania zagrożonych lub bardzo rzadkich gatunków roślin, zwierząt czy charakterystycznych 
siedlisk przyrodniczych, mających znaczenie dla ochrony wartości przyrodniczych Europy. 
Na terenie Gminy Zdzieszowice znajdują się następujące obszary Natura 2000: 
  
Góra Świętej Anny PLH160002 
 
OPIS OBSZARU 
Obszar wyniesienia Garbu Chełmu z wychodniami wapieni i dolomitów środkowego triasu. Od 
południa opadający stromo zdenudowanym uskokiem tektonicznym, od północy łagodnie zanurzający 
się pod utworami polodowcowymi. Garb jest najdalej na zachód wysuniętą częścią 
środkowotriasowego progu strukturalnego (kuesty). Z trzech stron otoczony terenami nizinnymi 
stanowi wyraźną kulminację w krajobrazie. Rzeźba Chełmu należy do form krawędziowych, 
ukształtowanych w trzeciorzędzie i zmodyfikowanych przez morfologię czwartorzędową, a zwłaszcza 
dwukrotne nasunięcie się i regresję lodowca oraz procesy eolicznej akumulacji lessów i ich erozji. 
Garb jest rozczłonkowany na szereg wyniesień oddzielonych suchymi dolinkami i obszarami zrównań. 
W wierzchołkowej jego części, w obrębie wychodni skał węglanowych rzeźba krasowa, z lejami, 
misami i studniami krasowymi, wywierzyskami, wychodniami skalnymi, niewielkimi wnękami i grotami. 
Kulminację garbu stanowi nek wulkaniczny na Górze Św. Anny - 404 m n.p.m. Wśród obszarów 
o najwyższych walorach przyrodniczych dominującymi formami pokrycia terenu są 
lasy, w większości reprezentujące 3 fitosocjologiczne odmiany buczyn. Znaczący udział osiągają 
murawy kserotermiczne, zarośla okrajkowe oraz ekstensywnie użytkowane łąki, w tym eutroficzne. 
Uzupełnieniem są wychodnie skał węglanowych oraz źródliska wraz ze specyficzną dla nich 
roślinnością zielną i wysoką. Spośród form intensywniejszego zagospodarowania przestrzeni 
dominują grunty orne, tworzące z ekosystemami o dużej naturalności, mozaikę krajobrazową. 
WARTOŚĆ PRZYRODNICZA I ZNACZENIE 
Obszar ważny w skali regionalnej dla zachowania bioróżnorodności, a zwłaszcza dla priorytetowych 
muraw kserotermicznych (zajmujących w obszarze znaczące powierzchnie). Występuje tu 11 
rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG, z czego największą powierzchniowo 
reprezentację osiągają kwaśne oraz żyzne buczyny. Dobrze reprezentowane są też ekstensywnie 
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użytkowane niżowe i górskie łąki, ciepłolubne buczyny storczykowe, a także podmokłe łąki kalcyfilne 
i eutroficzne. Stwierdzono występowanie dwóch gatunków ssaków z Załącznika II Dyrektywy Rady 
92/43/EWG. Na terenie ostoi występuje ponadto około 40 gatunków roślin chronionych w Polsce oraz 
około 40 gatunków uznawanych za rzadkie lokalnie.  
ZAGROŻENIA 
Działalność gospodarcza człowieka - eksploatacja odkrywkowa wapieni, brak czynnej ochrony muraw 
kserotermicznych prowadzący do ich powolnego zarastania, intensywna penetracja ludzka, 
szczególnie w granicach parku krajobrazowego "Góra Św. Anny" i rezerwatów przyrody. 
STRUKTURA WŁASNOŚCI 
Skarb Państwa, w tym: Lasy Państwowe - 60%, Agencja Nieruchomości Rolnych – 5 %. Własność 
prywatna – 35 %. 
 
 
Łęg Zdzieszowicki PLH160011  
(miasto 86,695ha, obszar wiejski 20,470ha), 
 
OPIS OBSZARU 
Kompleks dobrze zachowanych, lecz nieco grądowiejących łęgów jesionowo-wiązowych nad Odrą. 
Jedyny taki zachowany kompleks w tej części doliny Odry. Ostoja zlokalizowana jest na terenach 
zalewowej doliny Odry na najniższych terasach holoceńskich. W pokrywie geologicznej i glebowej 
dominują ciężkie mady. Lokalnie występują namuły. W obrębie ostoi zlokalizowane są starorzecza 
Odry znajdujące się w różnych stadiach rozwoju geomorfologicznego i sukcesji ekologicznej. 
WARTOŚĆ PRZYRODNICZA I ZNACZENIE 
Ważna ostoja lasów łęgowych i grądów połęgowych, charakterystyczny krajobraz doliny Odry, 
największy płat lasu łęgowego na pd. od Opola. 
ZAGROŻENIA 
Uchylenie zalewów wodami rzecznymi, zmiany reżimu Odry. 
STRUKTURA WŁASNOŚCI 
Skarb Państwa, w większości Lasy Państwowe. 
 
 
3.2.5.4. Pomniki przyrody 
Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska, 
o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz 
odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych 
rozmiarów drzewa i krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, 
jary, głazy narzutowe oraz jaskinie (Ustawa o ochronie przyrody z dn. 16 kwietnia 2004 r., Dz. U. 
2004 r., Nr 92, poz. 880). 
Na obszarze Gminy Zdzieszowice ochroną objęty został 1 pomnik przyrody ożywionej w postaci 
dwóch drzew: klon jawor oraz pozostałość po lipie drobnolistnej tzw. świadek. Pomnik zlokalizowany 
jest na terenie parku we wsi Żyrowa. Ponadto w obrębie Krępna znajduje się jeden okaz dębu (dąb 
Starzik) szypułkowego objętego ochroną prawną. 
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Rysunek 3. Obszary chronione na terenie Gminy Zdzieszowice. 

 

 

Krajowa Sieć Ekologiczna ECONET-POLSKA 
Warunkiem właściwego funkcjonowania ekosystemów jest zapewnienie trwałości przestrzennych 
powiązań pomiędzy poszczególnymi obiektami chronionymi. Powiązania takie muszą zapewnić 
w miarę swobodną migrację fauny i flory. Należy stworzyć jednolity „ekologiczny system obszarów 
chronionych”, którego osnowę stanowić będą istniejące formy ochrony przyrody a rolę uzupełniającą 
(korytarzy ekologicznych o znaczeniu lokalnym winny spełniać doliny innych cieków wodnych, ciągi 
zadrzewień i zakrzaczeń, uskoki, kompleksy leśne, elementy zieleni miejskiej). 
W celu ochrony europejskiego systemu dziedzictwa przyrodniczego w 1992r. została przyjęta przez 
Radę Europy Europejska Sieć Ekologiczna ECONET. W 1995r. powstała koncepcja polskiej sieci 
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ekologicznej, która miała być częścią Europejskiej Sieci Ekologicznej ECONET. Sieć ECONET-PL 
składa się z obszarów węzłowych, w skład których wchodzą biocentra i strefy buforowe, z korytarzy 
ekologicznych i obszarów wymagających unaturalnienia. W strefach buforowych mają być 
podejmowane działania ochronne i optymalizujące formy gospodarowania, które mają zachowywać 
istniejące i przywracać utracone wartości przyrodnicze, a korytarze ekologiczne mają umożliwiać 
migrację gatunków pomiędzy poszczególnymi obszarami węzłowymi. Trwałe przerwanie ciągłości 
korytarza uniemożliwia wymianę genów w odciętym ekosystemie (obszarze węzłowym) i prowadzi do 
wymierania gatunków.  

Według koncepcji krajowej sieci ekologicznej ECONET – PL przez teren Gminy Zdzieszowice 
przebiega korytarz ekologiczny o znaczeniu międzynarodowym 19M – Górnej Odry oraz występuje 
obszar węzłowy o znaczeniu krajowym 14K – Góra Świętej Anny. 
Dolina Odry tworzy ciąg terenów wodno-błotnych, rozciągających się z mniejszymi lub większymi 
przerwami od północnych Czech do Północnej Polski, ciągnąc się również wschodnimi granicami 
Niemiec. Jest zatem strukturą przyrodniczą o znaczeniu międzynarodowym, zwłaszcza w zakresie 
migracji elementów florystycznych i faunistycznych z terenów górskich. 
Góra Świętej Anny stanowi  jednostkę ponad ekosystemową, wyróżniającą się z otoczenia znaczną 
różnorodnością gatunkową, krajobrazową i kulturową. Obszar ten stanowi element zasilający system 
przyrodniczy województwa. 
 
3.2.5.5. Proponowane obszary do ochrony prawnej 
Proponuje się sporządzenie dokumentacji przyrodniczej i ewentualne objęcie ochroną prawną 
następujących wyróżniających się obiektów przyrodniczych i terenów, nadając im statut 
następujących form ochrony przyrody: 
 użytek ekologiczny „Źródlisko Jasiona” – położony na wschód od wsi Zakrzów, o powierzchni 

6,0 ha. Proponuje się objąć ochroną wywierzysko oraz początkowy odcinek źródła, a także 
fragment lasu – łęgu jesionowo – olszowego.  

 użytek ekologiczny „Oleszka” – położony na wschód od wsi Oleszka, o powierzchni 30,0 ha. 
Proponuje się objąć ochroną murawę kserotermiczną na skraju lasu, która obejmuje swym 
zasięgiem wyrobiska po nieczynnym kamieniołomie wapienia.  

 pomniki przyrody: Miłorząb dwuklapowy, Kasztan jadalny, 5 drzew – Buk pospolity i Klon jawor 
w miejscowości Żyrowa.  

 drzewa o kryteriach pomników przyrody - cenne ze względów naukowych i ekologicznych, 
rosnące w granicach rezerwatów przyrody: 10 drzew – Buk pospolity, rosnących na terenie 
rezerwatu „Lesisko”, w miejscowości Żyrowa.  

 formy i obiekty przyrody nieożywionej: „Dolina krasowa z ponorem” – pole dawnego PGR 
„Leśnik”, studnia krasowa i uwał – około 800 m na północ od miejscowości Żyrowa, głaz 
narzutowy w Żyrowej, początek drogi do Oleszki, początek drogi Żyrowa – Oleszka i drogi 
Oleszka – Ligota Dolna.  

 
 
3.2.5.6. Lasy 
Lasy pełnią, w sposób naturalny lub w wyniku prowadzonej gospodarki leśnej bardzo ważną rolę 
w ochronie środowiska, poprzez pełnione funkcje:  
 ekologiczne (ochronne), zapewniając ochronę różnorodności siedlisk leśnych i gatunków 

roślin i zwierząt, korzystnie wpływając na kształtowanie klimatu, stabilizując skład atmosfery i jej 
oczyszczanie, regulując obieg wody w przyrodzie, przeciwdziałając powodziom, lawinom, 
osuwiskom, chroniąc glebę przed erozją, krajobraz przed stepowieniem, a także tworząc lepsze 
warunki dla zdrowia i życia ludności oraz produkcji rolniczej; 

 produkcyjne (gospodarcze), polegające na zachowaniu odnawialności i trwałego użytkowania 
drewna i niedrzewnych użytków pozyskiwanych z lasu i gospodarki łowieckiej, rozwijaniu 
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turystyki kwalifikowanej, zyskach ze sprzedaży towarów i usług w/w oraz tworzeniu stanowisk 
pracy i zasilaniu podatkiem od dochodów budżetu państwa i budżetów samorządów lokalnych; 

 społeczne, kształtując korzystne warunki zdrowotne i rekreacyjne dla społeczeństwa, 
wzbogacając rynek pracy, służąc rozwojowi kultury, nauki oraz edukacji ekologicznej, a także 
zagospodarowaniu terenów zdegradowanych i gleb marginalnych i wzmocnieniu obronności 
kraju. 

Gospodarka w lasach prowadzona jest z uwzględnieniem powszechnej ochrony lasu, utrzymania jego 
trwałości, ciągłości i zrównoważonego wykorzystania jego funkcji oraz powiększania zasobów 
leśnych. Podstawą prawna do prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej jest Ustawa o lasach 
z dnia 28 września 1991r. (Dz. U. z 2011, Nr. 12, poz. 59- tekst jednolity z późn. zm.). Nadzór nad 
gospodarką leśną sprawuje Minister Środowiska w lasach stanowiących własność Skarbu Państwa, 
a w lasach nie będących własnością Skarbu Państwa- Starosta.  
Gospodarka leśna prowadzona jest w oparciu o plan urządzenia lasu (dla lasów stanowiących 
własność Państwa) lub uproszczony plan urządzenia lasu (dla lasów pozostałych form własności tj. 
lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa oraz dla lasów wchodzących w skład Zasobu 
Własności Rolnej Skarbu Państwa, tworzących zwarty kompleks o powierzchni co najmniej 10 ha). 
Dla lasów rozdrobnionych do 10 ha zadania z zakresu gospodarki leśnej określa Starosta (dla lasów 
niestanowiących własności Skarbu Państwa) lub Nadleśniczy (dla lasów wchodzących w skład 
Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa).  
Grunty leśne stanowią 14,1 % powierzchni Gminy Zdzieszowice. Wskaźnik lesistości gminy jest 
niższy od przeciętnej lesistości powiatu (23,9 %), województwa (26,6 %) i kraju (29,4 %). 
Grunty leśne Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych zajmują 658,48 ha i podlegają 
Nadleśnictwu Strzelce Opolskie, lasy należące do właścicieli prywatnych zajmują 150,21 ha.  
Zgodnie z regionalizacją przyrodniczo – leśną T. Tramplera, lasy gminy Zdzieszowice zaliczają się do 
Krainy Śląskiej, dzielnicy Kędzierzyńsko – Rybnickiej, mezoregionu Chełmskiego i Raciborskiego. 
Rozmieszczenie terenów leśnych na obszarze gminy jest nierównomierne. Skupiają się one 
generalnie w północno – wschodniej części, na północ od linii kolejowej Opole – Kędzierzyn – Koźle. 
Kompleksy leśne występują w trzech głównych kompleksach, na południe od wsi Jasiona, na 
południe od wsi Oleszka (fragment kompleksów leśnych Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny 
z rezerwatem przyrody „Lesisko”) oraz na północny wschód od Zdzieszowic (kompleks lasów 
ochronnych Zakładów Koksowniczych w Zdzieszowicach).  
W strukturze siedliskowej lasów dominują siedliska borowe, mieszane, świeże i lasowe, wyżynne, 
jedynie lokalnie w rejonie wsi Jasiona siedliska olsowe, z rozwiniętymi zbiorowiskami łęgów jesionowo 
– olszowych, a na obszarze rezerwatu „Lesisko” siedliska lasu wyżynnego, ze zbiorowiskami kwaśnej 
buczyny niżowej i kwaśnej buczyny niżowej. W strukturze gatunkowej dominują gatunki iglaste 
(sosna, świerk), ze znacznym udziałem drzewostanów liściastych, głównie buka i dębu 
szypułkowego. Pod względem struktury wiekowej są to drzewostany stosunkowo młode i średnie. 
Uwzględnienie w gospodarce leśnej ekologicznych i społecznych funkcji lasów znajduje swoje odbicie 
w wydzieleniu części drzewostanów jako ochronne.  

3.3. Zagospodarowanie przestrzenne.  
Gmina Zdzieszowice ma wielofunkcyjny charakter z wiodącą rolą sektora przemysłowego. 
Zdecydowana większość mieszkańców pracuje w miejscowych zakładach produkcyjnych. Pozostała 
grupa pracuje w sektorze rolniczym bądź usługowym. W oparciu o analizy przeprowadzone na 
podstawie zebranych materiałów inwentaryzacyjnych oraz na podstawie występujących powiązań 
komunikacyjnych i funkcjonalnych, można przyjąć następujący system obsługi ludności gminy: 
 ośrodek gminny 2 poziomu obsługi - o zasięgu lokalnym, obsługujący w zakresie usług 

ponadpodstawowych teren całej gminy – miasto Zdzieszowice. Pełni ono funkcję 
administracyjną, stanowi ośrodek koncentracji usług dla ludności oraz obsługi rolnictwa. 

Id: 9DE74718-6A3E-4ADA-8BF5-8A296C4D6D12. Podpisany Strona 26



Strategia rozwoju Gminy Zdzieszowice na lata 2015-2020 

 

 
26 

 

W mieście znajdują się największe na terenie gminy zakłady przemysłowe. Tym samym 
miasto Zdzieszowice pełni funkcję lokalnego centrum rozwoju, które jest istotnym czynnikiem 
wzrostu i kumuluje usługi oraz inne działalności gospodarcze w skali umożliwiającej społeczny 
i ekonomiczny rozwój sąsiadujących z nimi miejscowości; 

 ośrodki 1 poziomu obsługi z poszerzonym programem usługowym - współpracujące 
z ośrodkiem gminnym – wsie: Januszkowice, Krępna, Rozwadza i Żyrowa. Są to ośrodki 
stanowiące etap pośredni w kompleksowym systemie obsługi ludności, szczególnie 
w zakresie usług oświaty, opieki zdrowotnej i usług rynkowych, o odpowiednio dużej liczbie 
ludności w rejonie obsługi; 

 wsie elementarne - o funkcjach typowo rolniczych, obsługujące ludność w podstawowym 
zakresie usług (niektóre nawet ich pozbawione). Zaliczyć do nich można pozostałe wsie: 
Jasiona i Oleszka oraz przysiółki ośrodków 1 poziomu obsługi. 

Na terenie gminy występują zróżnicowane typy zabudowy. Zabudowa zagrodowa oraz jednorodzinna 
i jednorodzinna – usługowa występuje głównie na terenach wiejskich, natomiast zabudowa 
wielorodzinna na terenie miasta. Ponadto zabudowa wielorodzinna zlokalizowana jest na terenie wsi: 
Krępna, Rozwadza, Żyrowa, Oleszka Dalnie i Januszkowice. Powierzchnie działek w zależności od 
typu zabudowy wahają się od 500 do 2 000 m2. Przeciętna wysokość zabudowy na wsi wynosi 2, 
a maksymalnie 3 kondygnacje, natomiast w mieście do 5 kondygnacji (średni wskaźnik intensywności 
zabudowy). 
 
Z punktu widzenia połączeń lokalnych, regionalnych i międzynarodowych położenie komunikacyjne 
Gminy Zdzieszowice jest korzystne. Już od średniowiecza przebiegały w pobliżu Zdzieszowic szlaki 
łączące historyczne krainy Polski Piastowskiej: Śląsk i Małopolskę z Niemcami. Obecnie podobną 
rolę pełni autostrada A4. Natomiast z punktu widzenia połączeń lokalnych położenie komunikacyjne 
gminy jest również korzystne, ponieważ posiada ona dogodne połączenia drogowe zarówno 
z Opolem jak i Krapkowicami, czy Kędzierzynem – Koźlem. 
 
Pod względem struktury użytkowania gruntów w gminie przeważają użytki rolne – 63,3 %, grunty 
leśne oraz zadrzewione i zakrzewione - 15,2 %, grunty zabudowane i zurbanizowane 13,4 %, 
a nieużytki zajmują jedynie 1,5 % powierzchni gminy.   

Tabela 3. Struktura użytkowania gruntów w gminie Zdzieszowice.  
L.p. Rodzaj Powierzchnia [ha] 

1. Użytki rolne Miasto 
Zdzieszowice Tereny wiejskie 

 Grunty orne 354,1871 2 382,3793 
 Sady 22,5339 93,5564 
 Łąki trwałe 91,4882 417,3339 
 Pastwiska trwałe 17,0089 119,2943 
 Grunty rolne zabudowane 14,7457 60,9323 
 Grunty pod stawami 34,0147 157,6844 
 Grunty pod rowami 8,0986 22,8647 

2. Grunty leśne   
 Lasy 129,8641 699,6209 
 Grunty zadrzewione i zakrzewione 28,4036 34,8389 

3. Grunty zabudowane   
 Tereny mieszkaniowe 98,3946 66,3688 
 Tereny przemysłowe 224,6299 61,0196 
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 Inne tereny zabudowane 21,9708 18,1689 
 Tereny zurbanizowane niezabudowane 13,5951 8,2827 
 Tereny rekreacyjne 37,6686 20,6629 
 Tereny komunikacyjne - drogi 61,2184 159,7486 
 Tereny komunikacyjne - kolejowe 13,3798 13,9694 
 Użytki kopalne 1,2070 0,8937 
 Grunty pod wodami   
 płynącymi 26,4202 86,3719 
 stojącymi - 4,2640 
 nieużytki 27,6294 45,2343 

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie danych, pozyskanych z: Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach, 2015 
 

 

3.3.1. Infrastruktura techniczna.  
 
Zaopatrzenie gminy w gaz ziemny  
 
Gmina Zdzieszowice posiada sieć gazową dystrybucyjną średniego i niskiego ciśnienia, która 
zaopatruje w gaz ziemny wysokometanowy odbiorców w miejscowościach: Zdzieszowice, Rozwadza, 
Krępna, Żyrowa i Januszkowice. Miejscowości Jasiona i Oleszka zaopatrywane są w gaz siecią 
dystrybucyjną średniego ciśnienia będąca własnością gminy Zdzieszowice. 
Ponadto przez teren gminy przebiega gazociąg podwyższonego średniego ciśnienia DN 500/250 
zaopatrujący duże przedsiębiorstwa w Tarnowie Opolskim i Kędzierzynie – Koźlu w gaz koksowniczy. 
Przez teren Gminy Zdzieszowice przebiegają następujące gazociągi: 
- sieć gazowa podwyższonego średniego ciśnienia DN 500/250 gaz koksowniczy – 7 617 m, 
- sieć gazowa średniego ciśnienia – 35 495 m, 
- sieć gazowa niskiego ciśnienia – 32 513 m, 
- sieć gazowa wysokiego ciśnienia Zdzieszowice – Brzeg Opolski, PN- 6,3/4,0 MPa, DN 400 - 
8 711 m, 
- sieć gazowa wysokiego ciśnienia Zdzieszowice – Brzeg Opolski odgałęzienie do SRP Io Żyrowa, 
PN- 4,0 MPa, DN 100 – 32 m, 
- sieć gazowa wysokiego ciśnienia Zdzieszowice – Brzeg Opolski odgałęzienie do SRP Io Rozwadza, 
PN- 4,0 MPa, DN 100 – 334 m, 
- sieć gazowa wysokiego ciśnienia Zdzieszowice – Kędzierzyn, PN-6,3 MPa, DN 500 – 6036 m 
Stacje redukcyjno – pomiarowe 
Na terenie Gminy Zdzieszowice znajduje się pięć stacji redukcyjno-pomiarowych: 
- stacja redukcyjno-pomiarowa Io Zdzieszowice, ul. Żyrowska – przepustowość 3200 Nm3/h,  
- stacja redukcyjno-pomiarowa Io Rozwadza – przepustowość 3200 Nm3/h,  
- SOK Zdzieszowice ul. Wojska Polskiego (teren SRP Io Żyrowa), 
- stacja gazowa IIo Zdzieszowice, ul. Karola Miarki o przepustowości Q= 3200 m3/h. 
 
Podstawowe parametry sieci gazowych i zaopatrzenia Gminy w gaz przedstawia tabela poniżej: 
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Tabela 4. Zaopatrzenie gminy Zdzieszowice w gaz ziemny.  

Parametr 
Rok 

2010 2011 2012 2013 

Długość czynnej sieci ogółem [m] 86 513 91 569 91 615 93 661 

Długość czynnej sieci rozdzielczej [m] 66 780 71 836 71 900 72 390 

Liczba czynnych przyłączy [szt.] 1 310 1 337 1 348 1 359 

Odbiorcy gazu [gosp.] 3 435 3 445 3 453 3 438 
Odbiorcy gazu ogrzewający mieszkania gazem 
[szt.] 643 671 692 701 

Ogólne zużycie gazu [ tys. m3] 1 549,60 1 402,90 1 480,1 1 395,8 

Zużycie gazu do ogrzewania mieszkań [ tys. m3] 918,5 794,4 877,7 773,4 
Źródło: Opracowanie własne, na podstawie danych, pozyskanych z: Głównego Urzędu Statystycznego, Bank Danych 
Lokalnych 
 
Zaopatrzenie gminy w energię cieplną 
Na podstawie opracowanego dokumentu pt. „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe Miasta i Gminy Zdzieszowice” i zawartych w nim szczegółowych 
informacji, określa się, że zapotrzebowanie na ciepło Miasta i Gminy Zdzieszowice (w zakresie 
budownictwa – bez przemysłu) w ok. 55 % pokrywane jest poprzez kotłownie indywidualne i lokalne. 
Ponad 44 % zapotrzebowania pokrywa system ciepłowniczy miasta Zdzieszowice. Pod pojęciem 
kotłowni indywidualnych rozumie się zarówno kotłownie indywidualne w budynkach mieszkalnych 
jednorodzinnych, i wielorodzinnych, kotłownie w obiektach użyteczności publicznej i usługowych, jak 
i ogrzewania etażowe. 
Poza kotłowniami indywidualnymi, na terenie Miasta i Gminy Zdzieszowice, eksploatowane są także 
kotłownie lokalne w rozumieniu źródeł pokrywających zapotrzebowanie na ciepło więcej niż jednego 
obiektu (budynku). Odrębną grupę źródeł stanowią tzw. kotłownie i źródła przemysłowe (zakładowe) 
pokrywające w głównej mierze potrzeby cieplne wynikające z potrzeb technologicznych i dodatkowo 
potrzeby centralnego ogrzewania i produkcji ciepłej wody użytkowej obiektu. Na terenie Miasta 
Zdzieszowice operatorem sieci ciepłowniczej jest firma ArcelorMittal Poland S.A. Oddział 
w Zdzieszowicach. Energia cieplna dostarczana do systemu pochodzi z zakładu koksowniczego tej 
samej firmy.  
Zapotrzebowanie na ciepło systemu ciepłowniczego miasta Zdzieszowice wynosi ok. 31,7 MW. Jeżeli 
chodzi o część technologiczną – zakłady koksownicze, zapotrzebowanie na moc cieplną wynosi ok. 
134,8 MW. Ciepło dystrybuowane jest systemem ciepłowniczym do odbiorców, którzy zostali 
sklasyfikowani w następujące podgrupy: 
- zasoby mieszkaniowe – Wspólnoty oraz Spółdzielnie, 
- usługi i przemysł, 
- obiekty użyteczności publicznej. 
- odbiorcy indywidualni. 
Mieszkańcy pozostałych miejscowości Gminy Zdzieszowice ogrzewają budynki mieszkalne za 
pomocą indywidualnych kotłowni zasilanych paliwem stałym (koks, węgiel), występują również 
kotłownie olejowe lub na gaz płynny (z indywidualnych zbiorników). 
 
Zaopatrzenie gminy w energię elektryczną 
Przez teren Gminy Zdzieszowice przebiegają sieci przesyłowe wysokiego napięcia (110 kV i 220 kV) 
oraz sieci dystrybucyjne 15 kV. Obiekty na terenie gminy zasilane są za pośrednictwem sieci 110 kV 
dostarczających energię do następujących stacji GPZ zlokalizowanych w mieście Zdzieszowice: 

Id: 9DE74718-6A3E-4ADA-8BF5-8A296C4D6D12. Podpisany Strona 29



Strategia rozwoju Gminy Zdzieszowice na lata 2015-2020 

 

 
29 

 

- GPZ Zdzieszowice (stacja 110/15 kV), 
- GPZ KZD Koksownia Zdzieszowice (stacja 110/6 kV), która stanowi własność ArcelorMittal 
Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicach. 

Podstawowym zadanie ww. stacji jest zapewnienie dostaw mocy i energii elektrycznej odbiorcom 
komunalno-bytowym i przemysłowym. Funkcja ta jest realizowana poprzez zasilaną 
z poszczególnych stacji GPZ sieć średniego, a następnie niskiego napięcia. 
Przez teren gminy przebiegają linie elektroenergetyczne o następujących napięciach: 

- linia 220 kV relacji Groszowice-Wielopole, stanowiąca własność PSE Operator SA, 
- linie 110 kV: 

- dwutorowa 110 kV relacji Zdzieszowice – Krapkowice, Groszowice – Zdzieszowice, 
- dwutorowa 110 kV relacji Zdzieszowice – Górażdze, Zdzieszowice – Koksownia 
Zdzieszowice – Blachownia, GORWAP – Blachownia, 
- dwutorowa 110 kV relacji Zdzieszowice – Koźle, Zdzieszowice – Hajduki. 

Łączna długość linii 110 kV przypadająca na teren Gminy Zdzieszowice wynosi 22,9 km (długość 
wszystkich torów – 45,4 km). Głównym zadaniem linii 110 kV jest „rozdział” energii elektrycznej, 
wprowadzonej do tej sieci przez transformacje NN/110 kV w poszczególne rejony województwa oraz 
jej tranzyt poza jego granice. Większość stacji transformatorowych 15/0,4 kV z terenu Gminy 
Zdzieszowice zasilanych jest liniami 15 kV wyprowadzonymi z GPZ-tów na terenie gminy oraz poza 
nią. Pokrycie zapotrzebowania gminy odbywa się poprzez stacje transformatorowe 15/0,4 kV z GPZ-
tów zlokalizowanych w Zdzieszowicach, Kędzierzynie-Koźlu oraz w Strzelcach Opolskich. 
Linie średniego napięcia (SN 15 kV) wykonane są głównie jako sieci napowietrzne na słupach 
betonowych i drewnianych. Długość linii 15 kV na terenie gminy wynosi: 
- sieci napowietrzne – około 32 km, 
- sieci kablowe – około 1 km. 
W istniejące ciągi liniowe 15 kV włączonych jest przelotem lub na odgałęzieniu 35 stacji 
transformatorowych 15/0,4 kV na terenie gminy i 26 stacji w granicach miasta. 
 
Wykorzystanie energii odnawialnych, ocena potencjału i możliwości: 
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego (PZPWO), przyjęty uchwałą 
Nr XLVIII/505/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 września 2010r., wskazuje 
w przybliżony sposób obszary predysponowane dla lokalizacji elektrowni wiatrowych, produkcji 
energii z biomasy oraz predysponowane do wykorzystania energii geotermalnej.  
Obecnie na terenie gminy funkcjonują dwie małe elektrownie wodne (MEW), produkujące energię 
elektryczną w oparciu o energię spadku wód rzeki Odry: na jazach w Krępnej oraz 
w Januszkowicach. Budowa kolejnych, nowych małych elektrowni wodnych w gminie wymagałaby 
realizacji projektów związanych z realizacją kosztownej infrastruktury hydrotechnicznej na rzece 
Odrze.  
Teren gminy Zdzieszowice w ogólnej ocenie potencjału energii wiatru uważany jest za słaby. Aby 
dokładnie ocenić potencjał energii wiatru konkretnej planowanej lokalizacji elektrowni wiatrowej na 
terenie gminy należy każdorazowo przeprowadzać badania wietrzności. Drugą przesłanką 
ograniczającą możliwość lokalizowania dużych elektrowni wiatrowych na terenie gminy jest fakt, że 
część jej obszaru uznać należy za niewskazane do tego typu inwestycji, ze względu na obszary 
leśne, które stanowią znaczną jej część. Wchodzą one poza tym w skład następujących terenów 
chronionych prawem: 
- Parku Krajobrazowego Gora Świętej Anny, 
- Obszaru Natura 2000 „Gora Świętej Anny” (PLH160002), 
- Obszaru Natura 2000 „Łęg Zdzieszowicki” (PLH160011), 
- Obszar Chronionego Krajobrazu „Łęg Zdzieszowicki”. 
W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zdzieszowice” 
przewidziano tereny pod rozwój nieuciążliwego przemysłu. Obecnie, dla części z nich opracowano 
wstępne koncepcje lokalizacji tzw. farm solarnych, wytwarzających energię elektryczną 
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z wykorzystaniem technologii modułów fotowoltaicznych. Plany te dotyczą części terenów 
rozwojowych o przemysłowej funkcji użytkowania w tzw. Strefie Rozwoju Gospodarczego BOREK 
w Rozwadzy (pow. ok. 6,4 ha) oraz części terenów o usługowej funkcji użytkowania w południowym 
obszarze miejscowości Januszkowice (ok. 6 ha). Przy założeniu wykorzystania ww. obszarów od 
budowę farm solarnych, całkowita orientacyjna moc możliwa do osiągnięcia przez zainstalowane 
moduły wynieść może ok. 6 MW. Moc taka umożliwić może w naszych warunkach klimatycznych 
wyprodukowanie ok. 5 700 MWh energii elektrycznej rocznie. 
Położenie części gminy Zdzieszowice na terenie tzw. Niżu Polskiego, w granicach występowania 
strumienia cieplnego o wartości min. 350 GJ/m2, wskazuje na możliwości wykorzystania tzw. źródeł 
głębokich poprzez dostępnego poprzez rozwiązania wykorzystujące geotermię wysokich entalpii. 
Wykazana wartość dostępnego strumienia cieplnego jest jednak mała, co nie stanowi pozytywnej 
przesłanki dla możliwości wykorzystania energii geotermalnej ze źródeł głębokich. Ze względu jednak 
na duże koszty tego typu przedsięwzięć, realne jest jedynie wykorzystywanie potencjału 
geotermalnego na poziomie niskotemperaturowym, poprzez stosowanie pomp ciepła. 
Leśno-rolniczy charakter gminy oraz uwarunkowania lokalne (profil przedsiębiorstw produkcyjnych 
i firm usługowych) stwarzają duże możliwości pozyskiwania energii z biomasy zielonej i z biogazu. Na 
dzień dzisiejszy nie istnieją jednak na jej terenie instalacje wykorzystujące ten rodzaj odnawialnych 
źródeł energii na skalę mającą wpływ na bilans paliwowo-energetyczny gminy. Stwierdzono jedynie 
występowanie kilku mniejszych instalacji mającej charakter lokalny (kotły opalane biomasą drzewną). 

Infrastruktura transportowa 
 
Transport drogowy 
Na terenie Gminy Zdzieszowice istnieje dobrze rozwinięta sieć dróg. Największe znaczenie ma 
autostrada A4 oraz droga wojewódzka nr 423. Sieć komunikacyjną uzupełniają drogi powiatowe 
i gminne, o następujących długościach: 

- autostrada A4 – 2,95 km, 
- droga wojewódzka nr 423 – 11,24 km, 
- drogi powiatowe poza miastem – 24,28 km, 
- drogi powiatowe w granicach miasta – 4,84 km, 
- drogi gminne poza miastem – 47,01 km, 
- drogi gminne w granicach miasta – 25,33 km, 
- drogi transportu rolnego – 87 km. 

 
Wykonywany w okresach 5 letnich Generalny Pomiar Ruchu (GPR) na drogach krajowych 
i wojewódzkich wykazuje duży i systematyczny wzrost natężenia ruchu komunikacyjnego. W obrębie 
Gminy Zdzieszowice pomiary dokonywane były w 2000, 2005 i 2010 roku na autostradzie A4 i na 
drodze wojewódzkiej nr 423. Wyniki przedstawia tabela poniżej: 
 
Tabela 5. Średni dobowy ruch (SDR) na drogach w obrębie Gminy Zdzieszowice. 

Nr 
drogi Odcinek Rok Wzrost natężenia 

ruchu [%] * 2000 2005 2010 
A4 Gogolin - Olszowa - 16 615 26 570 59,9* 

423 
Krapkowice – Zdzieszowice 2 685 4 947 - - 

Gogolin - Zdzieszowice - - 4 325 - 

Zdzieszowice - Koźle 2 709 - 3 726 37,5 
Źródło: GPR 2000, 2005 i 2010, ZDW Opole 
*wzrost natężenia ruchu w odniesieniu do 2005 roku 
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Sektor transportu obejmuje pojazdy zarejestrowane na terenie gminy oraz pojazdy przejeżdżające 
przez gminę (tranzyt).  
Poniżej przedstawiono strukturę pojazdów zarejestrowanych na terenie gminy w podziale na rodzaj 
stosowanego paliwa:  
 
Tabela 6. Transport publiczny i prywatny - struktura pojazdów zarejestrowanych na terenie Gminy 
Zdzieszowice. 

Rodzaj 
pojazdu Liczba 

Rodzaj paliwa 

benzyna olej 
napędowy LPG 

Osobowe 7 656 4 956 2 700 3 
Ciężarowe 758 158 600 - 
Autobusy 20 - 20 - 
Ciągniki 
rolnicze 320 - 320 - 

Źródło: Dane Starostwa Powiatowego w Krapkowicach. 
 
Stan techniczny dróg na terenie miasta i gminy Zdzieszowice jest zróżnicowany. W najlepszym stanie 
jest odcinek przebiegającej przez gminę autostrady A4. W stosunkowo złym stanie jest droga 
wojewódzka nr 423 (poza odcinkiem na terenie sołectwa Rozwadza). Droga wojewódzka nr 423 jest 
bardzo ważnym szlakiem komunikacyjnym dla centralnej części województwa opolskiego. Przebiega 
ona równolegle do drogi krajowej nr 45 i umożliwia rozprowadzenie ruchu pomiędzy największymi 
ośrodkami przemysłowymi województwa bez konieczności przejazdu przez obciążoną znacznym 
ruchem drogę krajową. W obowiązującym „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Zdzieszowice” kierunki polityki przestrzennej w zakresie komunikacji (ujęte 
także w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego), w bezpośrednim 
odniesieniu do gminy Zdzieszowice znajduje się zadanie dostosowania drogi wojewódzkiej nr 423 do 
parametrów technicznych klasy G (z budową bezkolizyjnych skrzyżowań, w tym z linią kolejową E30), 
wraz z budową obwodnic miejscowości: Krępna, Rozwadza, Zdzieszowice, Januszkowice, a także 
postulowana budowa mostu w gminie Zdzieszowice w ciągu drogi powiatowej nr 1408 O relacji 
Zdzieszowice – Walce (w miejscu obecnej przeprawy promowej), łączącej drogę wojewódzką nr 423 i 
krajową nr 45.  
W gorszym stanie są pozostałe drogi Powiatowe oraz gminne. W miarę możliwości finansowych 
gmina Zdzieszowice przeprowadza bieżące remonty dróg i chodników. 
 
Linie autobusowe:  
Wsie gminy Zdzieszowice obsługiwane są systemem zbiorowej komunikacji autobusowej, zakłada się 
utrzymanie sieci przystanków na terenie gminy. 
 
Transport kolejowy 
Przez teren gminy przebiega tylko jedna linia kolejowa. Jest to dwutorowa, zelektryfikowana, 
magistralna linia kolejowa państwowego znaczenia nr 136 (Opole Groszowice – Kędzierzyn – Koźle), 
będąca jednocześnie częścią Europejskiego Szlaku Kolejowego E – 30 relacji: Drezno – Wrocław – 
Kraków – Lwów – Kijów. Na terenie Gminy Zdzieszowice długość odcinka kolejowego szlaku E–30 
wynosi 8,7 km. Infrastrukturę kolejową na terenie gminy stanowi stacja kolejowa w Zdzieszowicach 
i przystanek kolejowy pomiędzy miejscowościami Jasiona i Krępna oraz system bocznic na terenie 
Zakładów Koksowniczych „Zdzieszowice”. Planowana jest modernizacja tej magistrali wraz z budową 
przejazdu podziemnego dla pojazdów (zgodnie z planowaną budową obwodnicy). 
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Zaopatrzenie gminy w wodę 
Zaopatrzenie odbiorców w wodę realizowane jest za pomocą sieci wodociągowej o łącznej długości 
82,7 km, składającej się z 6,2 km przewodów magistralnych i 76,5 km sieci rozdzielczej. Przewody 
mają średnicę od 50 do 300 mm, a wykonane są z takich materiałów jak: PVC, PE, stal, żeliwo oraz 
azbestocement. Infrastruktura wodociągowa podzielona jest na cztery niezależne rejony 
zaopatrywane w wodę z różnych źródeł. Sieć wodociągowa zaopatrywana jest z czterech ujęć wody. 
Trzy z nich znajdujące się w miejscowości Krępna, Oleszka oraz Raszowa należą do 
przedsiębiorstwa wodociągowego, natomiast czwarte znajdujące się w Zdzieszowicach należy do 
przedsiębiorstwa ArcelorMittal S.A. Oddział Zdzieszowice. Wszystkie ujęcia wyposażone są w stacje 
uzdatniania wody, gdzie prowadzony jest proces jej uzdatnienia przed podaniem do sieci. Ujęcie 
Krępna zaopatruje w wodę miejscowości Krępna i Rozwadza. Ujęcie Oleszka-skały zaopatruje 
w wodę miejscowości Oleszka, Jasiona oraz Żyrowa. Ujęcie Raszowa zaopatruje w wodę 
miejscowość Januszkowice. Woda na potrzeby zaopatrzenia miasta Zdzieszowice pochodzi z ujęcia 
zlokalizowanego w Zdzieszowicach należącego do ArcelorMittal S.A.. Wszystkie ujęcia zaopatrujące 
w wodę sieć wodociągową ujmują za pomocą studni głębinowych wody podziemne. Dostawa wody 
do sieci realizowana jest za pomocą układu pompowego pomp sieciowych, z wyjątkiem ujęcia 
Oleszka, gdzie realizowane jest to grawitacyjnie. 
 
Tabela 7.  Sieć wodociągowa w Gminie Zdzieszowice. 

Lp. Wodociągi jm. 2011 2012 2013 2014 

1. Długość czynnej sieci rozdzielczej (bez 
przyłączy) km 80,5 76,4 76,5 76,5 

2. Podłączenia do budynków mieszkalnych i 
zbiorowego zamieszkania szt. 2 127 2 010 2 017 2 029 

3. Woda dostarczona gospodarstwom 
domowym tys. m3 402,6 399,3 394,7 386,8 

Źródło: www.stat.gov.pl  

Odprowadzanie ścieków 
Wytwarzane na terenie Gminy Zdzieszowice ścieki komunalne zbierane siecią kanalizacji 
ogólnospławnej a następnie doprowadzane  do oczyszczalni ścieków ArcelorMittal Poland S.A. 
Oddział w Zdzieszowicach. Oczyszczalnia ścieków oczyszcza ścieki przemysłowe pochodzące 
z procesu produkcji koksu i ścieki bytowe oraz ścieki komunalne dopływające z gmin. Ścieki po 
oczyszczeniu, na kompleksie oczyszczalni ścieków, są odprowadzane do odbiornika - rzeki Odra 
poprzez ujściowy odcinek Potoku Anka w km 109+020. Na odprowadzanie oczyszczonych ścieków 
udzielone jest pozwolenie wodnoprawne wydane decyzją Marszałka Województwa Opolskiego 
w zakresie ilości i jakości odprowadzanych ścieków oraz innych warunków i obowiązków w tym 
zakresie. 
Zgodnie z posiadanym pozwoleniem wodnoprawnym badane są następujące wskaźniki 
zanieczyszczeń dla odprowadzanych z oczyszczalni ścieków:  temperatura, odczyn pH, zawiesiny 
ogólne, ChZTCr,BZT5, azot ogólny, azot amonowy, cyjanki związane, cyjanki wolne, rodanki, siarczki,  
chlorki, siarczany, fenole lotne, BTX. Ścieki dopuszczone do odprowadzenia w ilości łącznej nie 
przekraczającej 9500 m3/d i 3700 000 m3/r.” 
Stopień skanalizowania Gminy wg GUS 2014 wynosi 78,0 % (w tym miasto Zdzieszowice: 96,2 %, 
pozostałe tereny 26,8 %). 
Uwzględniając wymagania zawarte w dyrektywie 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków 
komunalnych  ustawa  Prawo wodne  nałożyła  na  aglomeracje  o  równoważnej  liczbie mieszkańców 
powyżej 2 000 (RLM) obowiązek wyposażenia ich w sieci kanalizacyjne dla ścieków komunalnych 
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zakończone oczyszczalniami ścieków. Ramy czasowe dla realizacji tego obowiązku określone zostały 
w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych. 
 
W celu realizacji ww. Programu utworzono aglomerację:  

- PLOP009 – Zdzieszowice (aglomeracja stanowiąca priorytet dla wypełnienia wymogów Traktatu 
Akcesyjnego). 

 
Według opracowanego „Sprawozdania z wykonania Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych za rok 2013 dla województwa opolskiego w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych w 
dziedzinie gospodarki wodno – ściekowej ujętych w AKPOŚK” stan realizacji zadań (w zakresie tylko 
parametru „% mieszkańców korzystających z systemu kanalizacyjnego”) wynosi 74,2 %. 
 
Stopień skanalizowania Gminy wg GUS 2014 wynosi 78,0 % (w tym miasto Zdzieszowice: 96,2 %, 
pozostałe tereny 26,8 %). Podstawowe parametry sieci kanalizacyjnej przedstawia tabela poniżej: 
 
Tabela 8. Sieć kanalizacyjna w Gminie Zdzieszowice. 

Lp Kanalizacja jm. 2011 2012 2013 2014 

1. 
Długość czynnej sieci 
sanitarnej ogółem 

km 21,1 49,7 49,9 50,0 

2. 
Podłączenia do budynków szt. 

1 270 1 057 1 257 1 343 

3. Ścieki odprowadzone 
komunalne razem 

tys. m3 
823 749 730 693 

Źródło: www.stat.gov.pl  

Poniżej w tabeli zamieszczono podstawowe dane o oczyszczalniach zlokalizowanych na terenie 
Gminy Zdzieszowice: 
 
Tabela 9. Oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy Zdzieszowice. 

Źródło: Opracowanie na podstawie Komunikatu 2/W/2014 Charakterystyka punktowych źródeł zrzutów ścieków komunalnych i 
przemysłowych w województwie opolskim w 2013 roku, WIOŚ Opole oraz informacji Starostwa Powiatowego w Krapkowicach. 
Rodzaje oczyszczalni: 
MB – mechaniczno - biologiczna 
MBB – mechaniczno – biologiczna z podwyższonym usuwaniem biogenów 
 
Na terenie Gminy część budynków nie jest podłączona do zbiorowego systemu odprowadzenia 
i oczyszczania ścieków. Ścieki socjalno-bytowe z tej zabudowy odprowadzane są głównie do 
zbiorników wybieralnych tzw. szamb. Nieszczelne szamba oraz „dzikie” wyloty kanalizacji oraz w pełni 
nie oczyszczone ścieki stanowią znaczne zagrożenie dla stanu czystości wód podziemnych 

Użytkownik Bezpośredni 
odbiornik 

Rodzaj 
oczyszczalni 

Przepustowość/ 
średniodobowa 
ilość ścieków 

[m3/d] 

Roczna 
ilość 

oczyszcz. 
ścieków 
[tys. m3] 

RLM wg 
projektu/ 

Obciążenie 
RLM 

rzeczywiste 

Obsługiwany 
teren 

PRP ZK-REM 
Sp. z o.o. ziemia MB -/1,5 0,4 -/24 kanalizacja 

zakładowa 

ArcelotMittal 
Poland S.A. 

O.Zdzieszowice  
Odra MMB 9288/5016,0 1831,0 262600/140837 

częściowo 
gmina 

Zdzieszowice, 
Walce, Leśnica 
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i powierzchniowych. Ścieki socjalno-bytowe wprowadzają głównie zanieczyszczenia wyrażone jako 
BZT5, ChZT, azot amonowy i fosforany. 
 
Gospodarka odpadami 
Gmina zobowiązana jest do wypełniania zadań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi 
wynikającymi m.in. z ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz 
rozporządzeń wykonawczych. 
Głównym celem wynikającym z „Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2014” (KPGO 2014) oraz 
„Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata  2012-2017” (PGOWO 2012-
2017) jest stworzenie takiego systemu gospodarki odpadami, który będzie zgodny z zasadą 
zrównoważonego rozwoju. 
 
Odpady komunalne są to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem 
pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych 
pochodzących od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są 
podobne do odpadów powstałych w gospodarstwach domowych. 
Poniżej przedstawiono szacunkowe ilości odpadów komunalnych, w tym również odpadów 
ulegających biodegradacji, wytworzonych na terenie gminy Zdzieszowice w 2014 r. 
Jednostkowe wskaźniki wytwarzania odpadów dla terenów miejskich i wiejskich, przyjęto 
wg opracowania pn.: „Prognoza zmian w zakresie gospodarki odpadami” (Szpadt, 2010 r.), a więc 
zgodnie z KPGO 2014 i PGOWO 2012-2017. 
 
Tabela 10.  Ilość odpadów komunalnych, w tym ilość odpadów ulegających biodegradacji 
wytworzonych na terenie gminy Zdzieszowice w 2014 r.  

Nazwa wskaźnika Miasto Tereny 
wiejskie Razem 

Przyjęty wskaźnik wytwarzania odpadów [Mg/M/rok] 0,3736 0,2531 0,3421 

Liczba mieszkańców 11 899 4 209 16 108 

Ilość wytworzonych odpadów komunalnych [Mg], 
w tym: 
- ilość wytworzonych odpadów ulegających biodegradacji [Mg] 

4 445,5 
 

2 556,1 

1 065,3 
 

518,8 

5 510,8    
 

3 074,9 
Źródło: Opracowano wg dokumentu „Prognoza zmian w zakresie gospodarki odpadami” Szpadt, 2010 r. 

 
Na podstawie przyjętych wskaźników - ilość wytworzonych odpadów komunalnych na terenie gminy 
Zdzieszowice w 2014 r. wyznaczona została na poziomie ok. 5 510,8 Mg, z tego: 

- 4 445,5 Mg (ok. 80,7%) w mieście, 
- 1 065,3 Mg (ok. 19,3%) na terenach wiejskich. 

Jednostkowe wskaźniki wytwarzania odpadów wyniosły: dla miasta - 373,6 kg/M/rok, dla terenów 
wiejskich - 253,1 kg/M/rok. 
 
Natomiast ilość wytworzonych odpadów ulegających biodegradacji w 2014 r. wyznaczona została na 
poziomie 3 074,9 Mg, z tego: 

- 2 556,1 Mg na terenie miasta - na statystycznego mieszkańca miasta przypadło 
ok. 215 kg/M/rok wytworzonych bioodpadów, 

- 518,8 Mg na terenach wiejskich - na statystycznego mieszkańca wsi przypadło 
ok. 123 kg/M/rok wytworzonych bioodpadów. 

 
W świetle nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) - Gmina zobowiązana była do wprowadzenia od 1 lipca 2013 r. 
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nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnego z zapisami ustawy oraz 
z uwarunkowaniami miejscowymi. 
Zadania gminy (ich całość lub część) związane z gospodarką odpadami komunalnymi mogą być 
również wykonywane przez związek międzygminny. W zakresie przejętych przez związek zadań 
właściwe organy tego związku uchwalają akty prawa miejscowego. 
Gmina Zdzieszowice należy do Związku Międzygminnego „Czysty Region”. W celu realizacji zapisów 
Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a tym samym wprowadzenia nowego systemu 
gospodarki odpadami komunalnymi a następnie jego usprawnienia - zarówno przez Radę Miejską 
w Zdzieszowicach jak i Zgromadzenie wspomnianego Związku Międzygminnego podjęte zostały 
stosowne uchwały,  m.in.: 

 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, 
 w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia stawki opłaty, 
 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

składanej przez właściciela nieruchomości, 
 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 
 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 
Obecnie mieszkańcy płacą do Związku Międzygminnego „Czysty Region” tzw. podatek śmieciowy, 
natomiast Związek gospodaruje środkami z pobieranych od mieszkańców opłat za odpady, 
egzekwując jednocześnie od wybranych w drodze przetargu firm odpowiednią jakość usług. 
Ponadto do czasu uruchomienia stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
(PSZOK), na terenie gminy funkcjonuje mobilny PSZOK, w którym przyjmowane są bezpłatnie od 
mieszkańców Gminy Zdzieszowice następujące odpady komunalne: 

 surowcowe (tzw. „suche”), 
 szkło opakowaniowe, 
 odpady zielone (trawa, liście, rozdrobnione gałęzie), 
 przeterminowane leki, 
 chemikalia, 
 zużyte baterie i akumulatory, 
 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
 meble i inne odpady wielkogabarytowe, 
 zużyte opony samochodowe o średnicy nie przekraczającej 56 cm, 
 odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (300 kg/ mieszkańca/ rok). 

MPSZOK organizowany jest przez firmę odbierającą odpady komunalne pochodzące od właścicieli 
nieruchomości z terenu gminy i ustawiany jest w poszczególnych miejscowościach Gminy zgodnie 
z podanym do publicznej wiadomości harmonogramem. 
Ogólna ilość odpadów komunalnych, odebranych/zebranych z terenu gminy Zdzieszowice w 2014 r.  
wyniosła: 5 075,6 Mg, z czego 1 592,2 Mg (ok. 31,4 %) pochodziło z selektywnej zbiórki. 
 
Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi 
W „Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2017” (PGOWO 2012-
2017), podzielono województwo na 4 Regiony Gospodarki Odpadami Komunalnymi (RGOK). Gmina 
Zdzieszowice została przyporządkowana do Południowo-Wschodniego RGOK, który swoim zasięgiem 
obejmuje 22 gminy i jest zamieszkały przez ok. 296 tys. osób. Jako instalacje regionalne wskazano: 

 instalację mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów - instalację MBP zlokalizowaną 
na terenie Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Dzierżysławiu, 

 kompostownię do odzysku odpadów zielonych - kompostownię zlokalizowaną na terenie 
Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Dzierżysławiu, 

Id: 9DE74718-6A3E-4ADA-8BF5-8A296C4D6D12. Podpisany Strona 36



Strategia rozwoju Gminy Zdzieszowice na lata 2015-2020 

 

 
36 

 

 składowiska odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania 
zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania: 
- Miejskie Składowisko Odpadów w Kędzierzynie-Koźlu, 
- Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Dzierżysławiu,  
- Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kielczy, 
- Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Szymiszowie. 

 
Na terenie gminy Zdzieszowice nie funkcjonują instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych. Odebrane z obszaru gminy zmieszane odpady komunalne i odpady zielone oraz 
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania - 
zagospodarowywane są na instalacjach regionalnych lub zastępczych działających w ramach 
Południowo-Wschodniego RGOK. Odpady zebrane w sposób selektywny również 
zagospodarowywane są poza terenem gminy. 
 
3.3.2. Struktura własności nieruchomości. 
Zgodnie z rejestrem Banku Danych Lokalnych, prowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny, 
odnotowuje się stopniowy wzrost zasobów mieszkaniowych na terenie gminy Zdzieszowice (zarówno 
w mieście jak i w sołectwach) w ostatnich latach. Według stanu na koniec.2014 r. w gminie istniało: 

- 5 055 mieszkań,  w tym: 3 872 - w mieście, 1 183 - w sołectwach, 
- 21 478 izb,  w tym: 15 247 - w mieście, 6 231 - w sołectwach, 
- 382 551 m2 powierzchni użytkowej mieszkań,  w tym: 255 704 m2 - w mieście, 126 847 m2 - 

w sołectwach. 
W poniższej tabeli zostały zestawione informacje z zakresu infrastruktury mieszkaniowej na terenie 
gminy Zdzieszowice w podziale na miasto i tereny wiejskie. 
 
Tabela 11. Zmiany w zasobach mieszkaniowych Gminy Zdzieszowice w latach 2011-2014 

Rok Liczba mieszkań Liczba izb Powierzchnia użytkowa 
mieszkań [m2] 

M + W M W M + W M W M + W M W 
2011 5 033 3 863 1 170 21 353 15 190 6 163 379 032 254 288 124 744 
2012 5 039 3 865 1 174 21 384 15 203 6 181 379 954 254 513 125 441 
2013 5 050 3 871 1 179 21 449 15 240 6 209 381 721 255 520 126 201 
2014 5 055 3 872 1 183 21 478 15 247 6 231 382 551 255 704 126 847 

M - miasto, W - tereny wiejskie 
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych, 2015 
 
W ostatnich latach zaobserwowano spadek liczby ludności gminy Zdzieszowice, przy jednoczesnym 
wzroście liczby izb, mieszkań oraz ich powierzchni użytkowej. 
 
Tabela 12. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkań w gminie Zdzieszowice w latach 2011-2014 

Rok 
Przeciętna powierzchnia użytkowa 

1 mieszkania [m2] 
Przeciętna powierzchnia użytkowa 

mieszkania na 1 osobę [m2] 
M + W M W M + W M W 

2011 75,3 65,8 106,6 23,1 20,9 29,5 
2012 75,4 65,9 106,8 23,3 21,1 29,8 
2013 75,6 66,0 107,0 23,5 21,3 29,8 
2014 75,7 66,0 107,2 23,7 21,5 30,1 

M - miasto, W - tereny wiejskie 
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych, 2015 
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W ostatnich latach sukcesywnie wzrasta przeciętna powierzchnia mieszkań w przeliczeniu na 
1 mieszkanie i na 1 osobę. Taka tendencja zmian ma odzwierciedlenie w stopniowo wzrastającej 
liczbie mieszkań, ich powierzchni, przy jednoczesnym spadku liczby mieszkańców z terenu gminy 
Zdzieszowice.  

3.3.3. Obiekty dziedzictwa kulturowego.  
Zabytki architektury i budownictwa występują na terenie całej gminy. Są to kościoły, plebanie, budynki 
mieszkalne i gospodarskie, wiejskie aleje, założenia dworskie i parki. Zachowały one elementy 
pierwotnych układów urbanistycznych. Ogólnie stan zachowania zabytków jest dobry, obiekty 
sakralne, użytkowane zgodnie ze swym pierwotnym przeznaczeniem są zachowane w dobrym stanie. 
Dobrym stanem cieszy się mała architektura w postaci kapliczek przydrożnych i cmentarnych. Stan 
zachowania domów mieszkalnych i budynków gospodarskich jest zróżnicowany i w wielu 
przypadkach wymaga podjęcia prac remontowych. Wszystkie pałace z terenu gminy Zdzieszowice są 
w rękach właścicieli prywatnych. 
 
Zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 
Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.), jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do sporządzenia 
programów opieki nad zabytkami (dalej POnZ). Każdorazowo po sporządzeniu przez gminę POnZ 
musi zostać przedłożony właściwemu terytorialnie wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków celem 
zaopiniowania. Po uzyskaniu pozytywnej opinii musi zostać uchwalony przez Radę Miejską. POnZ 
jest sporządzany raz na cztery lata. 
Głównym adresatami gminnego POnZ jest przede wszystkim społeczność lokalna i to nie tylko 
właściciele/użytkownicy obiektów zabytkowych, lecz ogół społeczności. Celami POnZ są m.in. 
dążenie do poprawy stanu zachowania dziedzictwa narodowego jakim są obiekty zabytkowe, 
ekspozycja krajobrazu kulturowego jak i wykorzystanie zabytków na cele i potrzeby społeczne, 
edukacyjne a nawet gospodarcze. Konsekwentna realizacja przez władze gminy założeń Programu 
może stać się ważnym czynnikiem rozwoju gminy, np. w szeroko rozumianej turystyce, może stać się 
też ważnym czynnikiem w integracji społeczności lokalnej podkreślając poczucie dumy z posiadanych 
zabytków i wspólnych korzeni. 
Program Opieki nad Zabytkami Gminy Zdzieszowice na lata 2014-2017 został uchwalony uchwałą 
Rady Miejskiej nr XLV/353/2014 w dniu 20 lutego 2014 roku. 
W Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Opolu do Rejestru Zabytków Nieruchomych zastały 
wpisane następujące obiekty z terenu gminy Zdzieszowice: 
Januszkowice: 

- kościół parafialny pw. św. Błażeja (nr. rej. 104/2009 z 24.09.2009), 
Jasiona: 

- kościół parafialny pw. św. Marii Magdaleny (nr. rej. 833/64 z 5.05.1964 118/2010 z 7.05.2010), 
- mogiły powstańców śląskich na cmentarzu katolickim (nr. rej. 196/88 z 10.10.1988), 

Rozwadza: 
- pałac (nr. rej. 1007/65 z 7.05.1965),  
- park (nr. rej. 127/85 z 3.07.1985), 

Zdzieszowice: 
- mogiła zbiorowa powstańców śląskich na cmentarzu wyznaniowym, ul. Solownia (nr. rej. 162/87 
z 17.09.1987), 
- park z budynkiem pałacowym (nr. rej. 188/88 z 7.11.1988), 

Żyrowa: 
- kościół filialny pw. św. Mikołaja (nr. rej. 844/64 z 7.05.1964), 
- pałac (nr. rej. 404/58 z 15.06.1958), 
- zespół pałacowy: park (nr. rej. 117/85 z 14.02.1985, 837/64 z 6.05.1964), 
- zespół pałacowy: folwark (budynki mieszkalne i gospodarcze, brama wjazdowa z 2 furtami) (nr. 
rej. 837/64 z 6.05.1964), 
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- zespół pałacowy: czworak (nr. rej. 837/64 z 6.05.1964), 
- kuźnia (nr. rej. 2019/76 z 23.08.1976). 

 
Stanowiska archeologiczne. 

 
Tabela 13. Wykaz stanowisk archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków województwa 
opolskiego. 

 
Lp. 

 
Miejscowość 

 
Obiekt Chronologia 

Nr w 
rejestrze 
zabytków 

1. 

Januszkowice 

osada epoka kamienia, kultura łużycka (halsztat), 
wczesne średniowiecze (IX - XI w.), średniowiecze 
(XIV - XV w.) 

A - 634/84 

2. osada kultura łużycka, średniowiecze A - 635/84 
3. Jasiona osada okres wpływów rzymskich, wczesne średniowiecze A - 528/80 
4. 

Krępna 

osada średniowiecze (XIII - XIV w.) A - 591/8 
5. osada średniowiecze (XIII - XIV w.) A - 726/86 
6. osada neolit, średniowiecze (XIV - XV w.) A - 724/86 
7. osada kultura przeworska (okres wpływów rzymskich), 

wczesne średniowiecze (X w.) 
A - 731/86 

8. osada paleolit schyłkowy, neolit, okres wpływów 
rzymskich, wczesne średniowiecze, średniowiecze 

A - 598/81 

9. osada wczesne średniowiecze (IX - X w.) A - 725/86 
10. 

Rozwadza 
osada kultura lendzielska, wczesne średniowiecze A - 637/84 

11. osada Neolit A - 652/84 
12. 

Zdzieszowice 

osada neolit (kultura ceramiki wstęgowej rytej), kultura 
przeworska (późny okres wpływów rzymskich), 
średniowiecze (XIV - XV w.) 

A - 612/84 

13. obozowisko, 
osada 

paleolit, okres wpływów rzymskich, wczesne 
średniowiecze 

A - 616/84 

14. Żyrowa osada średniowiecze (XIV w.) A - 687/85 
Źródło: Informacje pozyskane z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu (2015 r.). 
 
W celu wprowadzenia kompleksowego systemu ochrony dóbr kultury na terenie gminy opracowany 
został „Gminny program opieki nad zabytkami na lata 2010-2013”. Celem programu opieki nad 
zabytkami jest określenie zasadniczych kierunków działań i zadań na rzecz ochrony i opieki nad 
zabytkami Gminy Zdzieszowice. Cele i priorytety wyznaczone w programie wynikają zarówno 
z wymagań ustawowych, jak również podporządkowane są głównemu celowi działań samorządu, 
jakim jest osiągnięcie zrównoważonego rozwoju gminy, prowadzącego do poprawy jakości życia 
lokalnej społeczności. 
Gmina Zdzieszowice posiada także gminna ewidencję zabytków, która ma formę kart adresowych 
zabytków nieruchomych z terenu gminy Zdzieszowice. Ochroną konserwatorską objęte zostały także 
zespoły i obiekty ujęte w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków. Są to zespoły i obiekty 
o istotnych lokalnych walorach historycznych, kulturowych i krajobrazowych. Wojewódzka i gminna 
ewidencja zabytków architektury i budownictwa obejmuje różne obiekty nieruchome powstałe przed 
1945 rokiem, w których późniejsza działalność nie zatarła cech świadczących o ich historycznym 
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rodowodzie. Stanowią one charakterystyczne przykłady działalności budowlanej dawnych epok lub 
posiadają znaczące w skali lokalnej walory artystyczno – architektoniczne. 
Również w aktualnym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Zdzieszowice w zależności od zakresu ochrony konserwatorskiej na terenie gminy określone zostały  
konserwatorskie strefy ochrony historycznych układów i obiektów. 

3.4. Demografia. 
Według danych pozyskanych z GUS - liczba mieszkańców w gminie Zdzieszowice na koniec 2014 r. 
wynosiła 16 108 osób, z czego w mieście zamieszkiwało 11 899 osób (ok. 73,9 %), a na terenach 
wiejskich 4 209 osób (ok. 26,1 %). 
W porównaniu z 2011 r. nastąpił spadek liczby mieszkańców ogółem o 308 osób (ok. 1,9 %). Liczba 
mieszkańców w mieście (w analizowanych latach) zmniejszyła się o 295 osób (ok. 2,4 %), natomiast 
na terenach wiejskich liczba mieszkańców zmniejszyła się o 13 osób (ok. 0,3 %). 
Gęstość zaludnienia na terenie gminy Zdzieszowice na koniec 2014 r. wyniosła ok. 278,4 osób/km2. 
Szacuje się, że w kolejnych latach będzie następował dalszy spadek ogólnej liczby ludności w gminie. 
 
Tabela 14. Liczba ludności w gminie Zdzieszowice 

Liczba ludności w roku: 

M/W 2011 2012 2013 2014 Szacunkowo 
2016 2018 2020 2022 

M 12 194 12 087 11 978 11 899 11 733 11 569 11 408 11 249 

W 4 222 4 216 4 235 4 209 4 210 4 184 4 159 4 134 

SUMA 16 416 16 303 16 213 16 108 15 943 15 753 15 567 15 383 
M - miasto, W - teren wiejski 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z GUS 
 
Poniżej zestawiono w tabeli liczbę mieszkańców gminy w 2014 r. z podziałem na poszczególne 
miejscowości. 
 
Tabela 15. Liczba ludności gminy Zdzieszowice w 2014 r. w poszczególnych miejscowościach 

Miejscowość Liczba mieszkańców 
(stan na 31.12.2014 r.) 

Dalnie 30 
Januszkowice 1 030 
Jasiona 402 
Krępna 733 
Oleszka 144 
Rozwadza 916 
Zdzieszowice 11 156 
Żyrowa 793 

Źródło: Dane pozyskane z Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach 
 
Przyczyną regresu ludnościowego w gminie na przestrzeni ostatnich lat są: ujemny przyrost naturalny 
oraz migracje mieszkańców za granicę oraz do innych gmin. 
 
W poniższych tabelach przedstawiono strukturę wiekową ludności oraz urodzenia, zgony i przyrost 
naturalny w gminie Zdzieszowice w podziale na miasto i sołectwa. 
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Tabela 16. Struktura wiekowa ludności w mieście Zdzieszowice - stan na 31.12.2014 r.  
Wiek 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70 

i więcej 
Płeć M K M K M K M K M K M K M K M K M K M K M K M K M K M K M K 

2011 r. 299 283 278 274 266 290 387 300 479 463 535 555 557 529 475 452 405 410 419 374 501 549 520 561 383 373 194 203 338 542 

2012 r. 294 281 269 282 266 261 354 303 478 417 489 518 544 561 502 449 396 414 430 378 470 499 499 580 426 414 200 201 353 559 

2013 r. 296 248 273 288 254 253 332 303 451 384 485 468 523 576 509 461 410 408 402 387 443 461 506 544 442 479 226 218 368 580 

2014 r. 288 234 268 293 243 254 299 293 428 357 496 443 512 543 508 492 413 414 389 401 416 395 515 535 439 548 259 255 377 592 
M - mężczyźni, K – kobiety 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych, 2015 
 
Tabela 17. Struktura wiekowa ludności w sołectwach Gminy Zdzieszowice - stan na 31.12.2014 r.  

Wiek 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70 
i więcej 

Płeć M K M K M K M K M K M K M K M K M K M K M K M K M K M K M K 

2011 r. 93 92 95 64 10 103 134 128 140 137 164 161 142 172 166 158 172 168 190 160 186 144 130 133 109 105 64 72 220 300 

2012 r. 99 86 95 62 113 104 134 114 132 141 156 152 147 167 162 170 169 166 191 156 182 140 146 141 118 120 53 69 220 311 

2013 r. 94 87 103 64 106 99 143 110 127 137 148 161 152 163 164 166 169 175 179 153 182 153 158 138 120 120 52 75 229 308 

2014 r. 87 94 101 74 102 82 143 114 123 131 149 161 152 150 159 166 163 168 178 164 182 157 167 131 118 123 59 78 221 312 
M - mężczyźni, K – kobiety 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych, 2015 
 
Tabela 18. Urodzenia, zgony i przyrost naturalny na 1000 mieszkańców w Gminie Zdzieszowice - stan na 31.12.2014 r.  

Wiek Urodzenia * Zgony * Przyrost 
naturalny * 

Jednostka 
terytorialna M W M W M W 

2011 r. 10,4 7,4 6,7 9,3 3,8 -1,9 
2012 r. 8,2 8,8 9,3 8,1 -1,2 0,7 
2013 r. 9,1 9,7 6,7 8,8 2,5 0,9 
2014 r. 8,5 7,1 8,0 12,8 0,5 -5,7 

* - na 1000 mieszkańców 
M - miasto, W - tereny wiejskie 
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych, 2015 
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3.4.1. Struktura bezrobocia w gminie.  
W Polsce w sensie prawnym bezrobotnym jest osoba nie zatrudniona i nie wykonująca innej pracy 
zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, nie ucząca 
się w szkole w systemie dziennym, zarejestrowana we właściwym powiatowym urzędzie pracy, jeżeli: 

- ukończyła 18 lat, z wyjątkiem młodocianych absolwentów, 
- nie nabyła prawa do emerytury, renty inwalidzkiej, 
- nie jest właścicielem lub posiadaczem nieruchomości rolnej o powierzchni powyżej 2 ha 

przeliczeniowych, 
- nie jest osobą niepełnosprawną, której stan zdrowia nie pozwala na podjęcie zatrudnienia 

nawet w połowie wymiaru czasu pracy 
- nie jest osobą tymczasowo aresztowaną i nie odbywa kary pozbawienia wolności, 
- nie uzyskuje miesięcznie dochodu w wysokości przekraczającej połowę najniższego 

wynagrodzenia, 
- nie pobiera, zasiłku stałego, stałego wyrównawczego, gwarantowanego zasiłku okresowego 

lub renty socjalnej. 
 
Podstawowym miernikiem wielkości bezrobocia jest stopa bezrobocia, czyli stosunek liczby 
bezrobotnych zarejestrowanych do liczby ludności aktywnej zawodowo (tj. pracującej i bezrobotnej 
łącznie) wyrażony w procentach. 
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, na koniec grudnia 2014 r. stopa bezrobocia 
rejestrowanego w Polsce wynosiła 11,5 %, w województwie opolskim - 11,9 %, natomiast w powiecie 
Krapkowickim - 8,9 %. 
Poniżej w tabeli zestawiono dane dotyczące poziomu i dynamiki bezrobocia na terenie gminy 
Zdzieszowice w latach 2005-2014 r. w %. 
 
Tabela 19. Poziom i dynamika bezrobocia w gminie Zdzieszowice w latach 2005-2014  

Rok 
Udział bezrobotnych w liczbie 

mieszkańców w wieku produkcyjnym [%] 
Ogółem Mężczyźni Kobiety 

2005 5,6 3,2 8,2 
2006 5,2 3,1 7,4 
2007 4,3 2,1 6,6 
2008 3,9 2,3 5,5 
2009 5,3 4,3 6,4 
2010 5,2 3,9 7,1 
2011 5,2 5,3 6,5 
2012 5,3 5,2 6,7 
2013 5,2 5,2 7,1 
2014 4,8 4,8 6,3 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych, 2015 
 
Liczba bezrobotnych w Gminie Zdzieszowice, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy 
w Krapkowicach na koniec 2014 r. wynosiła - 511 osób. W latach 2005-2008 odnotowano spadek 
liczby bezrobotnych o 209 osób, następnie w 2009 r. nastąpił wzrost liczby bezrobotnych o 175 osób, 
a w latach 2010-2014 ponowny spadek o 82 osoby.  
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Tabela 20. Liczba bezrobotnych w Gminie Zdzieszowice, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Krapkowicach w latach 2005-2014  

 Rok 

Liczba 
bezrobotnych Zwolnionych 

z przyczyn 
zakładu pracy 

Liczba 
bezrobotnych 

z prawem 
do zasiłku 

 

Liczba 
długotrwale 

bezrobotnych 

Osoby 
w okresie do 

12 miesięcy od 
ukończenia 

nauki 
ogółem kobiet 

Gmina  
Zdzieszowice 
- ogółem 

2005 666 471 17 607 373 b.d. 
2006 618 427 13 564 334 34 
2007 509 379 13 463 274 24 
2008 457 315 10 47 217 23 
2009 632 363 67 118 211 41 
2010 593 382 23 59 254 46 
2011 585 347 19 82 242 42 
2012 590 347 51 101 249 38 
2013 571 361 24 86 253 38 
2014 511 311 15 42 271 31 

w tym: 
Miasto  
Zdzieszowice 

2005 531 374 15 475 287 b.d. 
2006 471 322 10 427 252 27 
2007 388 287 9 352 203 17 
2008 354 242 7 41 156 17 
2009 498 295 54 90 162 28 
2010 483 321 20 51 198 39 
2011 468 284 14 66 196 31 
2012 466 285 44 86 192 27 
2013 448 289 20 70 202 27 
2014 380 241 10 32 200 21 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach 
 

3.5. Gospodarka.  
Miasto Zdzieszowice należy do głównych ośrodków przemysłowych województwa opolskiego. 
Zadecydował o tym rozwój przemysłu koksochemicznego. Zakłady ArcelorMittal Oddział 
Zdzieszowice S.A. są największym zakładem pracy w gminie. Zakład produkuje rocznie około: 
3,5 mln ton koksu, 175 tys. ton smoły surowej, 50 tys. ton benzolu, 24 tys. ton siarczanu amoniaku 
oraz 500 ton fenolu sodu. Produkowany tutaj koks oraz produkty pochodne stanowią około 30 % 
produkcji krajowej. Odbiorcami produktów ze Zdzieszowic są między innymi przedsiębiorstwa 
z Niemiec, USA, Belgii, Norwegii, Czech, Holandii i Węgier.  
W Gminie Zdzieszowice funkcjonują 1 064 zarejestrowane podmioty gospodarcze (stan na 
31.12.2014 r.). W przeważającej większości podmioty te reprezentują sektor prywatny i należą do 
właścicieli krajowych. Ok. 73 % podmiotów gospodarczych to zakłady osób fizycznych. Pozostałe 
podmioty gospodarcze to według ilości: spółki prawa handlowego, stowarzyszenia i organizacje 
społeczne oraz spółki z udziałem kapitału zagranicznego.  
W ostatnich latach liczba przedsiębiorstw utrzymuje się na w miarę stałym poziomie, spada liczba 
podmiotów w sektorze publicznym. Wskaźnik przedsiębiorczości wyrażony liczbą podmiotów 
gospodarczych na 10 000 mieszkańców wynosi dla Gminy Zdzieszowice 661 (i systematycznie 
rośnie) i jest niższy od wskaźnika dla powiatu krapkowickiego (753) oraz  wskaźnika dla 
województwa opolskiego wynoszącego 1 000.  
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Tabela 21.  Podział podmiotów gospodarki narodowej stan na 31.12.2014r. 
w sektorze publicznym: 

- podmioty gospodarki narodowej ogółem 31 
- państwowe i samorządowe jednostki prawa 

budżetowego ogółem  
24 

 w sektorze prywatnym: 
- podmioty gospodarki narodowej ogółem 1 033 
- osoby fizyczne  772 
- spółki prawa handlowego  61 
- spółki z udziałem kapitału zagranicznego  16 
- spółdzielnie  4 
- stowarzyszenia i organizacje społeczne  32 

Źródło www.stat.gov.pl, 
 
Tabela 22. Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w latach 2011-2014. 

Lp. Rok 
Liczba zarejestrowanych 

podmiotów 
gospodarczych ogółem 

Sektor publiczny Sektor prywatny 

1 2011 1 051 37 1 014 
2 2012 1 072 35 1 037 
3 2013 1 073 32 1 041 
4 2014 1 064 31 1 033 

Źródło: www.stat.gov.pl 
 
W sektorze publicznym w 2014 roku zarejestrowanych było: 31 podmiotów (ok. 2,9 %), natomiast 
w sektorze prywatnym 1 033 (ok. 97,1 %). 
 

Na terenie Gminy do ewidencji działalności gospodarczej wpisana jest następująca ilość podmiotów 
gospodarczych w podziale na poszczególne sektory: 
 
Tabela 23. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane na terenie Gminy Zdzieszowice wg 
wybranych sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) w 2014 r. 

Nazwa sekcji wg PKD Ilość podmiotów 
w 2014 roku 

A. Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i rybactwo 14 
B. Górnictwo i wydobywanie 1 
C. Przetwórstwo przemysłowe 103 
D. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, 
gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 

1 

E. Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność 
związana z rekultywacją 

5 

F. Budownictwo 134 
G. Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, 
włączając motocykle 

242 

H. Transport, gospodarka magazynowa 39 
I. Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 
gastronomicznymi 

52 

J. Informacja i komunikacja 20 
K. Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 37 
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Nazwa sekcji wg PKD Ilość podmiotów 
w 2014 roku 

L. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 78 
M. Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 82 
N. Działalność  w zakresie usług administrowania i działalność 
wspierająca 

48 

O. Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe 
zabezpieczenia społeczne 

7 

P. Edukacja 39 
Q. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 42 
R. Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 32 
SiT. Pozostała działalność usługowa 88 

Źródło: www.stat.gov.pl  
 
W Gminie Zdzieszowice prowadzona jest działalność gospodarcza praktycznie we wszystkich 
istniejących branżach (wg sekcji PKD). Najwięcej podmiotów gospodarczych (242) prowadzi 
działalność w obszarze sekcji G (Handel hurtowy i detaliczny). Znacząca ilość podmiotów 
gospodarczych (134) prowadzi działalność w sekcji F (Budownictwo) i C przetwórstwo przemysłowe. 
Zważywszy na bardzo dynamiczny rozwój tego sektora, można zakładać, iż ilość przedsiębiorstw 
wykonujących swą działalność w obszarze sekcji F w najbliższych latach nie ulegnie zmniejszeniu. 
 
Do największych podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy Zdzieszowice zalicza się: 

1) ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicach, 
2) Przedsiębiorstwo Remontowo – Produkcyjne „ZK-REM” Sp. z o.o., 
3) WAKRO Sp. z o.o., 
4) Zarmen Sp. z o.o., 
5) NORDFOLIEN Polska Sp. z o.o. 

 
Gmina Zdzieszowice dysponuje terenem inwestycyjny BOREK w miejscowości Rozwadza. Dostępny 
obecnie obszar to ok. 30 ha gruntów z uregulowanym planem zagospodarowania przestrzennego, 
pozwalającym na lokalizacje inwestycji przemysłowych. Obszar ten przedzielony jest drogą gminną, 
która stanowi dojazd do tych terenów. Droga została wybudowana i uzbrojona ze środków 
publicznych w tym środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przez 5 lat musi 
pozostać własnością gminy od dnia zakończenia projektu. 
Teren jest podzielony na obszary o powierzchni 13,7764 ha i 16,8725 ha, co łącznie daje 30,6489 ha. 
Obszar jest uzbrojony we wszystkie media, a sytuacja prawna terenu inwestycyjnego jest 
uregulowana. 
 

3.5.1. Sektor rolniczy. 
Gmina Zdzieszowice pomimo swego położenia nad rzeka Odrą, nie posiada najlepszych warunków 
do produkcji rolnej, ze względu na charakter gleb występujących na jej terenie. Najbardziej urodzajne 
gleby – mady średnie i ciężkie zasobne w składniki mineralne położone są w dolinie Odry. Resztę 
gleb stanowią gleby z piasków luźnych, słabo gliniastych, żwirów należących do lekkich kwaśnych, 
słabo próchnicznych i mało zasobnych w związki fosforowe i potasowe. 
Wyrazem przydatności warunków przyrodniczych do produkcji rolniczej jest ocena składowych 
elementów środowiska rolniczego (gleby, rzeźby, terenu i stosunków wodnych) w ujęciu 
kompleksowym przy pomocy wskaźnika waloryzacji jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej 
(WWRPP). Wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej dla gminy Zdzieszowice wynosi 
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64,9 (wyliczony przez IUNG w Puławach, dla województwa opolskiego wynosi 83,2, a kraju 66,6), 
który kwalifikuje gminę do obszaru o średnich warunkach do produkcji rolnej. 
Na terenie gminy spośród pod względem struktury obszarowej dominują gospodarstwa małe, do 
10 ha powierzchni (ok. 86.5 % ilości gospodarstw), a gospodarstwa duże, powyżej 50 ha stanowią 
tylko 1.2 % gospodarstw.  
Wśród form własności użytków rolnych najwięcej gruntów to grunty osób fizycznych. Następną 
pozycję zajmują grunty stanowiące własność Skarbu Państwa, które w obecnym czasie są 
dzierżawione przez prywatne gospodarstwa rolne. Na terenie gminy działają instytucje i organizacje 
wspomagające rozwój rolnictwa, między innymi Agencja Rynku Rolnego, Agencja Restrukturyzacja 
i Modernizacji Rolnictwa oddział w Krapkowicach. 
W Gminie Zdzieszowice przeważają gleby średnie i słabe. Największy udział mają gleby klas V i VI, 
które stanowią 54% powierzchni gruntów ornych. 
Gmina nie posiada dużych zasobów wartościowych areałów rolnych. Udział gleb dobrych, będących 
w II i III klasie bonitacyjnej wynosi zaledwie 16,94 %. Gleby średnie IV klasy bonitacyjnej to 29,33 % 
ogółu, zaś gleby słabe i bardzo słabe V i VI klasy bonitacyjnej stanowią aż 53,73 %. Natomiast udział 
użytków zielonych (łąki i pastwiska) będących w II i III klasie bonitacyjnej wynosi 22,85 %, w IV klasie 
– 59,89 %, zaś najsłabsze V i VI klasy to 17,26 % ogółu. 
Powyższe uwarunkowania decydują, że głównym kierunkiem w produkcji rolniczej jest uprawa 
roślinna, dostosowana do potrzeb produkcji zwierzęcej, na potrzeby ludności i przemysłu 
przetwórczego oraz hodowla zwierząt. W strukturze zasiewów dominującą pozycję zajmują zboża – 
87,9% (głównie pszenica i żyto), co niekorzystnie wpływa na płodozmian. W ostatnich latach znacznie 
ze względu na dużą opłacalność wzrosła uprawa kukurydzy na ziarno. 
Wśród zwierząt gospodarskich dominuje chów trzody chlewnej, która stanowi 86% pogłowia 
wszystkich zwierząt gospodarskich oraz bydła – 13% ogółu zwierząt. 
Ogólnie można przyjąć, że na terenie Gminy Zdzieszowice uprawia się bardzo mało roślin 
wymagających dużej chemizacji, to jest: rzepaku czy buraka cukrowego (3,5 % zasiewów). To 
zjawisko należy uznać za objaw pozytywny w stosunku do obecności bogatych walorów środowiska 
przyrodniczego. Warunki glebowe gminy, mniej korzystne od średniej występującej w województwie 
opolskim powodują, że plony głównych ziemiopłodów są niższe od wartości osiąganych w regionie. 
 
Wytworzenie się określonych profilów glebowych oraz ich przydatność rolnicza pozostaje w ścisłym 
związku z budową geologiczną i morfologią danego obszaru. Właściwości gleb, stanowiące jeden 
z podstawowych komponentów środowiska przyrodniczego decydują o ich przydatności dla 
rolniczego wykorzystania. Lokalne warunki przyrodnicze powodują, że gleby gminy Zdzieszowice 
zaliczają się do jednych z najsłabszych na obszarze województwa opolskiego. 
Pod względem mechanicznym gleby Gminy Zdzieszowice zaliczają się do kategorii lekkich i bardzo 
lekkich. Stanowią one około 75 %. Gleby ciężkie stanowią jedynie około 3 % ogółu powierzchni. Pod 
względem typologicznym dominują gleby brunatne i mady rzeczne, stanowiące łącznie około 79 % 
użytków rolnych. Mniejszy odsetek stanowią rędziny brunatne (7 %), gleby pseudobielicowe (6,6 %), 
gleby organiczne (4,8 %) i czarne ziemie (2,5 %).  
W przypadku gruntów ornych udział gleb dobrych, będących w II i III klasie bonitacyjnej wynosi 
zaledwie 16,94 %. Gleby średnie IV klasy bonitacyjnej to 29,33 % ogółu, zaś gleby słabe i bardzo 
słabe V i VI klasy bonitacyjnej stanowią aż 53,73 %. Natomiast udział użytków zielonych (łąki 
i pastwiska) będących w II i III klasie bonitacyjnej wynosi 22,85 %, w IV klasie – 59,89 %, zaś 
najsłabsze V i VI klasy to 17,26 % ogółu. 
 
Ogółem na terenie  Gminy funkcjonuje 500 gospodarstw rolnych. Gospodarstwa o wielkości do 1 ha 
stanowią 63,6 % ogólnej liczby gospodarstw. Gospodarstwa o wielkości powyżej 1 ha to 36,4 % 
ogólnej liczby gospodarstw w gminie, przy czym pośród nich najwięcej jest gospodarstw o wielkości 
powyżej 1 ha i mniej niż 5 ha: (20,2 %).  Gospodarstwa duże, o powierzchni ponad 15 ha stanowią 
6 %. 
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Tabela 24. Struktura gospodarstw rolnych na terenie Gminy Zdzieszowice. 

Lp. Gospodarstwa rolne Liczba 
1. Ogółem: 500 
2. do 1 ha włącznie 318 
3. powyżej 1 ha do mniej niż 5 ha 101 
4. od 5 ha do mniej niż 10 ha 31 
5. od 10 ha do mniej niż 15 ha 20 
6. 15 ha i więcej 30 
Źródło: www.stat.gov.pl (Powszechny Spis Rolny 2010r.) 
 
Strukturę zasiewów na terenie Gminy Zdzieszowice wg Powszechnego Spisu Rolnego 2010 
przedstawia tabela poniżej: 
 
Tabela 25. Struktura głównych zasiewów w Gminie Zdzieszowice. 

Lp. Rodzaj Powierzchnia [ha] 

1. Zboża razem 1 397,24 
2. Zboża podstawowe z mieszankami zbożowymi 1 278,04 
3. Uprawy przemysłowe 344,43 
4. Rzepak i rzepik razem 340,93 
5. Pszenica ozima 333,75 
6. Żyto 196,06 
7. Pszenżyto ozime 173,41 
8. Mieszanki zbożowe jare 174,70 
9. Owies 167,53 

10. Jęczmień jary 137,10 
11. Kukurydza na ziarno 119,20 
12. Pszenica jara 34,45 
13. Jęczmień ozimy 52,34 
14. Ziemniaki 18,58 
15. Pszenżyto jare 4,89 
16. Mieszanki zbożowe ozime 3,82 
17. Warzywa gruntowe 1,18 

 Źródło danych: www.stat.gov.pl 2010 (Większość danych z zakresu rolnictwa datowana jest na 2010 r. i pochodzi 
z Powszechnego Spisu Rolnego 2010. Informacje zbierane na bieżąco przez urzędy statystyczne nie obejmują wielu 
zagadnień związanych z sytuacją obszarów wiejskich i nie analizują tak dogłębnie sytuacji rolnictwa, zatem statystyki 
z 2010 r. są w wielu kwestiach najbardziej aktualnymi danymi dostępnymi w momencie sporządzania niniejszego 
dokumentu) 
 
W strukturze zasiewów największy udział posiadają zboża podstawowe, rzepak i rzepik, pszenica 
ozima, żyto, pszenżyto ozime oraz owies. Pozostałe ze zbóż, uprawy w warzywnikach i sadach 
odgrywają niewielką, uzupełniającą rolę. Produkcja zwierzęca w gminie to głównie trzoda chlewna, 
drób i w mniejszym stopniu bydło.  
 

3.5.2. Sektor pozarolniczy. 
Na terenie Gminy większość usług zlokalizowana jest w Zdzieszowicach, będącym zarazem 
ośrodkiem administracyjno – usługowym. Miasto posiada szeroki wachlarz usług dla ludności, 
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koncentruje usługi podstawowe o znaczeniu gminnym (edukacja, ochrona zdrowia, handel 
i gastronomia) oraz miejsca pracy i mieszkalnictwo.  
W działalności usługowej dominują usługi budowlane, instalacyjne, metalowe, transportowe, 
komunalne i motoryzacyjne. Ponadto: fryzjerstwo, naprawy sprzętu AGD i RTV, rachunkowość, usługi 
geodezyjne. I w tym przypadku firmy w większości zlokalizowane są na terenie miasta, część z nich 
zdecydowała się lokalizować na terenach wiejskich. 
Stan i jakość usług świadczonych na terenie gminy Zdzieszowice jest zadowalający i nie budzi  
zastrzeżeń. Poziom świadczonych usług i oferowanych towarów nie odbiega od standardów 
jakościowych. 
 

3.6. Infrastruktura społeczna. 

Infrastruktura społeczna jest zespołem urządzeń zaspokajających potrzeby socjalne, oświatowe 
i kulturalne ludności. W polityce społecznej występuje w dwóch układach: w roli instytucjonalnej 
i funkcjonalnej. Infrastruktura społeczna obejmuje usługi w zakresie prawa, bezpieczeństwa, oświaty 
i nauki, kultury, opieki społecznej i służby zdrowia itp. (np. szkoły, szpitale, sądy, więzienia, instytucje 
administracji państwowych).  

3.6.1. Infrastruktura edukacyjna. 
Na terenie Gminy Zdzieszowice zostało powołane Biuro Administracyjno-Ekonomiczne Oświaty 
będące gminną jednostką organizacyjną, przy pomocy której Rada Miejska w Zdzieszowicach oraz 
Burmistrz Zdzieszowic wykonują zadania wynikające z  ich kompetencji.  Obejmuje swym działaniem 
obsługę prowadzonych przez gminę: 

- publicznych szkół podstawowych, 
- publicznego gimnazjum, 
- publicznych przedszkoli. 

Przedmiotem działania biura jest kompleksowa obsługa administracyjna, finansowa   i  gospodarcza 
prowadzonych przez gminę szkół  i  przedszkoli oraz realizacja zadań gminy jako organu 
prowadzącego  dla oświaty. 
W roku szkolnym 2014/2015 w gminie Zdzieszowice funkcjonowały: 1 żłobek samorządowy, 
5 przedszkoli publicznych, 7 publicznych szkół podstawowych oraz 1 publiczne gimnazjum, łącznie 
14 placówek. 
Liczebność uczniów w oddziałach poszczególnych placówek jest zróżnicowana. Wynika to 
z uwarunkowań demograficznych, lokalizacji placówek w terenie.  
 
Wydatki na oświatę, to znacząca część budżetu niemal każdej jednostki samorządu terytorialnego. 
Środki te pochodzą z subwencji oświatowej, dotacji, środków własnych gminy i innych.  
Przepisy określające zasady finansowania oświaty stanowią, że liczba uczniów jest podstawowym 
elementem podziału subwencji oświatowej w budżecie państwa. Nie uwzględnia się w podziale 
subwencji indywidualnych uwarunkowań gmin wiejskich i poszczególnych placówek oświatowych co 
powoduje niedoszacowanie zadań. 
W najbliższych latach kwota subwencji będzie malała, bowiem nadal spada liczba urodzeń,                  
a co za tym idzie, maleje na terenie gminy liczba dzieci objętych obowiązkiem szkolnym i nauki.  
Dotychczasowe zasady zwiększania subwencji dla obszarów wiejskich nie rekompensują w pełni  
wysokich kosztów wynikających z niższej, średniej liczby uczniów w oddziałach. 

Dodatkowe czynniki niezależne od JST takie jak m.in.: regulacje płacowe, urlopy dla poratowania 
zdrowia, obowiązek udzielania pomocy materialnej uczniom, koszty nauczania indywidualnego oraz 
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innych form zajęć dodatkowych, konieczność udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-
pedagogicznej powodują konieczność angażowania znaczących środków. 

Tabela 26. Wykaz ilości uczniów uczęszczających do żłobka, przedszkoli i szkół w Gminie 
Zdzieszowice. 

Placówki 
2010 2011 2012 2013 2014 
Ilość dzieci uczęszczających do placówek 

Żłobek samorządowy w 
Zdzieszowicach 81 84 80 84 78 

Przedszkola Publiczne 528 542 545 548 491 
Publiczne Szkoły 
Podstawowe 861 819 811 790 851 

Gimnazjum Publiczne 536 488 438 413 336 
 
Ministerstwo Edukacji Narodowej zdecydowanie popiera funkcjonowanie małych szkół jednocześnie, 
pomimo wcześniejszych deklaracji, nie planuje zwiększać subwencji na szkoły podstawowe liczące 
poniżej 60 uczniów, chociaż wiadomo że utrzymanie szkoły z tak małą liczbą uczniów generuje 
wysokie koszty i nie wszystkie gminy stać, by je finansować ze środków własnych. 
Korzystniej w sensie ekonomicznym przedstawia się  sytuacja  gimnazjów. Placówki te tworzone były 
od podstaw przy uwzględnieniu aktualnej sytuacji demograficznej, infrastruktury, warunków 
technicznych oraz lokalowych przeznaczanych na ten cel obiektów. 
Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 3–5 lat (w uzasadnionych przypadkach od 2,5 
roku życia). Sieć publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
stwarza możliwość korzystania z usług przedszkolnych i odpowiada zapotrzebowaniu rodziców na tę 
formę usługi. Gmina Zdzieszowice zapewnia wszystkim dzieciom z terenu gminy dostęp do 
publicznych przedszkoli. 
Ustawa z dnia 04 lutego 2011 r. o opiece nad dzieckiem do lat 3 nakłada na gminy obowiązek 
wydzielenia dodatkowych środków na różne formy opieki dla tej grupy dzieci. 
 
Na obszarze gminy Zdzieszowice działa Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Zdzieszowicach, 
przy ul. Chrobrego 18, posiadająca swoje 4 filie w: Januszkowicach, Krępnej, Rozwadzy i Żyrowej. 
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna wraz z filiami oferuje wypożyczanie książek, jak również 
organizacje szereg imprez w ciągu roku szkolnego i w okresie wakacji. Organizowane są również 
spotkania młodzieży szkolnej z pisarzami i poetami oraz liczne wystawy. 
W ramach działalności biblioteki realizowane są następujące programy i projekty: 
- akcja: e-motywacja – spotkajmy się w internecie realizowana przez Fundację Orange, którego 
celem jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do 
nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by gminne biblioteki publiczne 
stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.. 
- komputerowe kursy językowe. 
- Grupa Zabawowa – skierowana do dzieci 2-4 lat. 
 
Baza techniczna, wyposażenie oraz warunki do nauki na terenie w szkołach i przedszkolach gminy 
Zdzieszowice ocenia się jako dobre.  
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Ważnym zadaniem strategicznym dla gminy jest stałe podnoszenie poziomu wychowania i edukacji 
szkolnej dzieci i młodzieży z podkreśleniem nauki języków obcych. Poniesione nakłady finansowe 
zaowocują podniesieniem wiedzy i wykształcenia naszej młodzieży, co pozwoli im na lepszy start 
w osiągnięciu wysokich kwalifikacji zawodowych. 
 
3.6.2. Infrastruktura kulturalna, sportowa, rekreacyjna.  

Na terenie gminy Zdzieszowice, działa również Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji 
w Zdzieszowicach. Ośrodek powstał w 1997 roku i prowadzi działalność kulturalną, edukacyjną oraz 
sportowo-rekreacyjną w ramach zadań własnych miasta i gminy.  
Częścią Miejsko-Gminnego Ośrodka są: 
- kino, które posiada salę widowiskowo-kinową z widownią na 367 miejsc oraz salę z oświetleniem 
regulowanym. 
- świetlice w miejscowościach: Zdzieszowice, Januszkowicach, Rozwadzy, Żyrowej, Jasiona i Krępna. 
W ramach działalności świetlic są:  
- zespoły: Zespół Folklorystyczny „SPOD BUCZYNY”, Grupa obrzędowa „KRAMPSKIE BERY”, 
Zespół Śpiewaczy „Przyjaźń – Freundschaft Zdzieszowice”,  
- sekcja taneczna –Zespół Tańca Nowoczesnego i Towarzyskiego „JUNIPAX” 
- sekcja teatralna 
- sekcja plastyczna 
- sekcja muzyczna w ramach której grają zespoły: SZiT, Honker, Z Jednej Budy, hip-hop, Kontrasty 
oraz Krapkowice. 
W Miejsko-Gminnym Ośrodku prowadzone są również zajęcia sportowo-rekreacyjne w których 
działają sekcje: tenisa stołowego, wspinaczkowa, speedminton, kickboxingu oraz fitness. 
 
Na terenie Gminy Zdzieszowice cyklicznie odbywają się następujące imprezy: 
- sportowe 
 Ogólnopolskie Zawody Rowerowe BIKE MARATON (maj) 
 Wojewódzki Halowy Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy (styczeń-luty) 
 Wojewódzki Halowy Turniej Piłki Nożnej Juniorów (styczeń-luty) 
 Cykl Turniejów Grad Prix Zdzieszowic Tenisa Stołowego (październik-kwiecień) 
 Rodzinne Rajdy Rowerowe (maj, czerwiec, wrzesień) 
 Miejska Liga Halowej Piłki Nożnej (listopad-luty) 
 Jesienny Kros Przełajowy (wrzesień) 
 Festiwal biegowy Żyrowik 
 Crosstriathlon Januszkowice 
 wiele zawodów wędkarskich 
- kulturalne 
 Koncert Noworoczny (styczeń) 
 towarzyszące Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy (styczeń) 
 Międzyszkolny Konkurs na Szopkę Betlejemską (styczeń) 
 Zimowo-Wioseny Salonik Artystyczny (styczeń-kwiecień) 
 Przegląd Piosenki Angielskiej 
 Teatr dla Najmłodszych (przedstawienie raz w miesiącu) 
 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – eliminacje (marzec) 
 Miejsko-Gminny Konkurs Kroszonkarski (sobota Wielkanocna) 
 Miejsko-Gminne Konfrontacje Teatralne (marzec) 
 Spotkanie z kulturą Śląska (kwiecień) 
 Wojewódzki Konkurs Wypieku Kołocza Śląskiego w Rozwadzy (maj) 
 Dni Zdzieszowic (czerwiec) 
 Dzień Seniora (sierpień) 
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 Miejsko-Gminny Festiwal Piosenki „Przedszkolak” (listopad) 
 Positive Winter Day (koncertu reggae) (grudzień). 
Na terenie Gminy Zdzieszowice znajduje się szereg obiektów sportowych i rekreacyjnych: 

- Stadion Miejski w Zdzieszowicach z 1115 miejscami na widowni, 
- Boiska do gier wielkich w Żyrowej, Januszkowicach, Rozwadzy, Krępnej, Zdzieszowicach przy 
Publicznym Gimnazjum  
- Park Zabaw i Wypoczynku w Zdzieszowicach 
- Boiska do gier małych: w Zdzieszowicach (ul. Akacjowa, osiedle Piastów II, osiedle Piastów II, 
Stare Osiedle, przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1, Publicznej Szkole Podstawowej nr 2, 
Publicznym Gimnazjum, Zespole Szkół Zawodowych) i Januszkowicach przy Publicznej Szkole 
Podstawowej 
- Hala Sportowa Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji 
- Kryta pływalnia przy Publicznym Gimnazjum w Zdzieszowicach 
- Kąpielisko Miejskie w Zdzieszowicach 
- kompleks RUEDA Januszkowice (Wake Park, Łodzie Wodne, Kompleks Boisk, Hala Sportowa) 
- kompleks „Jezioro Srebrne” Januszkowice – Lesiany (kąpielisko wraz z bazą sprzętu 
motorowodnego). 

 
Na terenie w/w obiektów realizowane są zajęcia sportowe prowadzone przez: 

- Klub Sportowy Zdzieszowice – Bike Team, 
- Stowarzyszenie Miłośników Wychowania Poprzez Sport i Rekreację „Koksownik” – Zdzieszowice, 
- Opolski Klub Taekwon – Do,  
- Akademia Sztuk Walki Tarnów Opolski – Zdzieszowice, 
- Uczniowski Klub Sportowy „Lotna” – Zdzieszowice, 
- Miejski Klub Sportowy „Ruch” Zdzieszowice, 
- Ludowy Klub Sportowy „Korona” Krępna, 
- Ludowy Klub Sportowy „Victoria” Żyrowa, 
- Ludowy Klub Sportowy „Górnik” Januszkowice, 
- LUKS „WINNER” Zdzieszowice, 
- Stowarzyszenie Połączeni Tańcem Januszkowice, 
- LUKS Zdzieszowice. 

 
Na terenie gminy Zdzieszowice aktywnie działają stowarzyszenia odnowy wsi w sołectwach: 
Rozwadza, Januszkowice, Żyrowa.  
Januszkowice 
Sołectwo uczestniczy w Programie Odnowy Wsi od roku 2008. W Konkursie "Piękna Wieś Opolska 
2008" Januszkowice otrzymało wyróżnienie w kategorii "Najlepszy Start w Odnowie Wsi". 
Koordynująca Program Grupa Odnowy Wsi Januszkowice i Rada Sołecka zmierza do zwiększenia 
zainteresowania mieszkańców sprawami sołectwa aby nakłonić mieszkańców do podjęcia działań na 
rzecz lokalnej wspólnoty. Najważniejsze decyzje dotyczące miejscowości zapadają na zebraniach 
wiejskich, w których uczestniczą mieszkańcy reprezentujący różne grupy społeczne i wiekowe, 
postulujący różne potrzeby i pomysły. 
Rozwadza 
Jest aktywnym uczestnikiem Programu Odnowy Wsi od roku 2008. W konkursie „Piękna Wieś 
Opolska 2009” Rozwadza otrzymała nagrodę specjalną Marszałka Województwa Opolskiego. 
W uzasadnieniu napisano: „za umiejętność współdziałania i wykorzystania potencjału znajdującego 
się w sołectwie”. Mottem Grupy Odnowy Wsi Rozwadza, która koordynuje wszelkie działania 
związane z Odnową Wsi jest hasło „Wieś zintegrowana – wsią przyszłości”. 
Żyrowa 
To sołectwo najdłużej, bo od 1997 roku,  działające w Programie Odnowy Wsi. W roku 2002 Żyrowa 
zdobyła tytuł „Najpiękniejsza Wieś Opolska 2002”, dwa lata później została laureatem „Europejskiej 
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Nagrody Odnowy Wsi 2004” a w roku 2008 w ramach konkursu „Piękna Wieś Opolska 2008” 
uzyskała wyróżnienie w prestiżowej kategorii „Wieś przyszłości”. Zwiększenie atrakcyjności wsi 
Żyrowa poprzez promocję dziedzictwa historyczno – kulturowego i przyrodniczego to podstawowe 
wyzwanie i plan działania dla Stowarzyszenia „Nasze Dziedzictwo” kierującego Programem Odnowy 
Wsi w Żyrowej. 
 
3.6.3. Infrastruktura zdrowotna i opieka społeczna. 
 
Na terenie Gminy Zdzieszowice działają następujące Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej: 

1) NZOZ Poradnia Medycyny Rodzinnej Zdzieszowice, 
2) NZOZ „WILKOSZ-MED.” Zdzieszowice, 
3) NZOZ „MEDIKA” KRĘPNA, 
4) NZOZ „MISIA-MED.” Zdzieszowice, 
5) CR MED. Zdzieszowice. 

 
Najbliższe Gminie Zdzieszowice stacje dializ znajdują się w Opolu, Nysie i Głubczycach. Liczbę porad 
w podstawowej opiece zdrowotnej ogółem na terenie Gminy Zdzieszowice przedstawia tabela 
poniżej: 
 
Tabela 27. Podstawowa opieka zdrowotna – porady ogółem w Gminie Zdzieszowice. 
 

Porady ogółem 
2012 2013 2014 

69 777 73 844 76 976 

Źródło: wg GUS, Bank Danych Lokalnych, 2015 r. 
 
Wg przytoczonych danych na przestrzeni ostatnich 4 lat liczba porad uległa zwiększeniu. 
 
3.6.4. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
 
Miejsko Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach jest samodzielną jednostką 
budżetową, utworzoną w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, które obejmują 
w szczególności: 

- tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej; 
- analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej; 
- przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń; 
- pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin; 
- pracę socjalną, rozumianą jako działalność zawodową skierowaną na pomoc osobom i rodzinom 
we wzmocnieniu lub uzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie 
warunków sprzyjających temu celowi. 

 
3.6.5. Ośrodek Profilaktyki i Wspierania Rodziny. 
 
Ośrodek prowadzi działalność wynikającą  z ustawy z dnia 12 października 1982 r. o wychowaniu  
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Jest samorządową jednostką gminną. Nadzór nad 
działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Miasta Zdzieszowice. 
Celem działań Ośrodka jest prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem 
problemów alkoholowych ustalonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych dla gminy Zdzieszowice uchwalanym corocznie przez Radę Miejską w Zdzieszowicach. 
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Do podstawowych zadań Ośrodka należy : 
1. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób i rodzin z problemem alkoholowym : 

- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej i 
prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, 
- informowanie o chorobie alkoholowej i możliwościach leczenia osób uzależnionych i członków ich 
rodzin, 
- udzielanie pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i współuzależnionych, 
- prowadzenie programów terapeutycznych,  
- informowanie o ruchach samopomocowych, 
- prowadzenie grupy wstępnej, samopomocowej 

2. Prowadzenie Klubu Abstynenta : 
- organizowanie spotkań grupy samopomocowej AA, Al-Anon 
- prowadzenie mityngów zamkniętych i otwartych przez wolontariuszy AA 
- czytanie i rozprowadzanie literatury AA 

3.  Prowadzenie grupy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym: 
- organizowanie zajęć edukacyjno – socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem 
alkoholowym w czasie wolnym od zajęć szkolnych, 
- zapewnienie opieki wychowawczej, pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych, 
- tworzenie warunków do rozwijania zainteresowań kulturalnych i sportowych.  

 
3.6.6. Bezpieczeństwo. 
Administracja publiczna staje się, w coraz większym stopniu, jednym z kluczowych czynników 
kształtujących warunki dla szeroko pojmowanego rozwoju. Sprawność i skuteczność jej działania 
wprost przekładają się na jakość życia obywateli, możliwości rozwijania przez nich gospodarczej 
i społecznej aktywności oraz poziom ich zaufania do władzy publicznej. 
Nad bezpieczeństwem publicznym czuwają: Komisariat Policji w Zdzieszowicach, który terytorialnie 
obsługuje teren całej gminy Zdzieszowice oraz Straż Miejska w Zdzieszowicach. 
Szybkie zmiany cywilizacyjne generują różnego rodzaju zagrożenia dla środowiska, w tym dla 
ludności i mienia. Ich charakter, skala zjawiska oraz skutki wskazują na konieczność doskonalenia 
krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, w tym jego największego filaru - Państwowej Straży 
Pożarnej.  
Ponadto w Zdzieszowicach działa Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego, którego zadaniem 
jest m. in. monitorowanie zagrożeń i występujących klęsk żywiołowych, prognozowanie rozwoju 
sytuacji,  a także podjęcie koordynacji działań ratowniczych i porządkowo-ochronnych prowadzonych 
przez jednostki organizacyjne zaangażowane w reagowanie kryzysowe na obszarze gminy oraz 
informowanie mieszkańców o zasadach postępowania w razie sytuacji kryzysowej. 

4. Identyfikacja najważniejszych problemów występujących na 
terenie gminy. 
4.1. Identyfikacja problemów w sferze gospodarki:  
- wysokie koszty przeznaczania pod inwestycje terenów stanowiących grunty o wysokiej klasie 

bonitacyjnej gleb (odrolnienie powierzchni pod inwestycje), 
- promocja podmiotów gospodarczych gminy, 
- wyprowadzenie siedziby największych zakładów z gminy, z czym wiąże się odpływ środków 

finansowych z podatków, 
- zły stan powietrza atmosferycznego na terenie gminy, związany z obecnością zakładów 

koksowniczych i dużą emisją liniową, 
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4.2. Identyfikacja problemów w sferze infrastruktury technicznej:  
- niepełne skanalizowanie, głównie terenów wiejskich gminy, 
- zły stan techniczny niektórych dróg na terenie gminy, 
- wyeksploatowana infrastruktura zaopatrzenia w wodę (część rur wodociągowych stanowią rury 

azbestowo cementowe), 
- wdrażanie systemów e-urząd, 
- brak powszechnego dostępu do szerokopasmowego internetu w miejscach publicznych, 

w okolicach atrakcji turystycznych 

4.3. Identyfikacja problemów w sferze sytuacji społecznej:  
- malejąca liczba mieszkańców – niski przyrost naturalny,  
- zwiększający się udział ludności w wieku poprodukcyjnym z jednoczesnym spadkiem osób 

w wieku produkcyjnym, 
- niewystarczający rynek pracy, 
- niekorzystna struktura bezrobocia (przewaga kobiet), 
- za mało miejsc dla dzieci w żłobkach, 
- brak mieszkań komunalnych oraz socjalnych, 
- konieczność przeprowadzania remontów ww. mieszkań, 
- brak domów opieki dla osób samotnych i starszych. 

4.4. Identyfikacja problemów w sferze środowiska przyrodniczego: 

- wpływ niskiej emisji na zanieczyszczenie powietrza – głównie w okresie sezonu grzewczego, 
- zanieczyszczenie wód powierzchniowych spływami powierzchniowymi, 
- słabo rozwinięty system ścieżek rowerowych, szlaków turystycznych, 
- uszkodzenia części powierzchni leśnych. 

5. Analiza SWOT. 
Przydatnym narzędziem badania ogólnej sytuacji gminy jest analiza SWOT. Jest to jednocześnie 
kompleksowa metoda planowania strategicznego, pozwalająca odpowiedzieć na pytanie: „gdzie 
jesteśmy”. Jej nazwa pochodzi od pierwszych liter słów angielskich: strenghts (mocne strony gminy), 
weaknesses (słabe strony gminy), opportunities (szanse występujące w otoczeniu), threats 
(zagrożenia występujące w otoczeniu). Analiza SWOT stała się nieodłącznym elementem procedur 
zarządzania strategicznego w różnych sferach życia społecznego i gospodarczego oraz w różnych 
skalach przestrzennych. Najczęściej stosowana jest jako synteza diagnozy wewnętrznych                       
i zewnętrznych uwarunkowań funkcjonowania i rozwoju jednostek terytorialnych. 
Gmina nie jest samoistnym tworem, lecz funkcjonuje w określonym otoczeniu, które tworzą inne 
jednostki samorządowe, administracja rządowa i służby administracji specjalnych oraz ich wzajemne 
powiązania o charakterze organizacyjnym, społecznym, ekonomicznym, czy środowiskowym. 
Uwarunkowania zewnętrzne, które pozostają niezależne od decyzji władz lokalnych, w istotny sposób 
determinują rozwój danej społeczności, a wpływ ten może być pozytywny bądź negatywny. Władze 
gminy mogą jedynie monitorować zmiany, które zachodzą w jej otoczeniu, co pozwala na 
identyfikację istniejących, a także przyszłych szans i zagrożeń rozwoju i zminimalizuje wpływ 
ewentualnych, negatywnych skutków. Znajomość uwarunkowań gminy pozwala na podjęcie działań 
sprzyjających rozwojowi potencjału lokalnego i wykorzystaniu nadarzających się okazji.  
Celem analizy SWOT jest określenie i analiza czynników pod kątem pozytywnego i negatywnego 
wpływu na rozwój Gminy. Pozwala to wyodrębnić następujące grupy czynników, zjawisk i procesów: 
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- szanse – pozytywne zewnętrzne (zjawiska i tendencje w otoczeniu, które odpowiednio 
wykorzystane staną się impulsem do rozwoju),  

- zagrożenia – negatywne zewnętrzne (wszystkie czynniki zewnętrzne, które postrzegamy jako 
bariery, utrudnienia dla rozwoju),  
 
- mocne strony – pozytywne wewnętrzne (atuty, walory gminy, które w sposób pozytywny 
wyróżniają ją w otoczeniu; gmina sama wpływa na te zjawiska),  

- słabe strony – negatywne wewnętrzne ( zjawiska ograniczające możliwości rozwoju gminy, na 
które ona sama ma wpływ. Są one konsekwencją ograniczeń zasobów i niedostatecznych 
kwalifikacji).  

 

Tabela 28. Analiza SWOT. 

Mocne strony Słabe strony 

 duże zaangażowanie władz gminy, 
 rzetelna obsługa klientów Urzędu  
 Miejskiego w Zdzieszowicach, 
 dogodne położenie komunikacyjne,  
 przebiegający przez gminę ważny szlak 

komunikacyjny – autostrada A4 oraz droga 
wojewódzka,  

 opracowane plany zagospodarowania 
przestrzennego 

 aktywne pozyskiwanie i przemyślane 
wykorzystywanie środków unijnych,  

 tereny inwestycyjne, przygotowane dla 
potencjalnych inwestorów, 

 korzystne warunki do intensyfikacji 
produkcji rolnej na terenie gminy, dobre 
warunki agroklimatyczne dla rozwoju 
rolnictwa, 

 potencjał dla rozwoju odnawialnych źródeł 
energii, 

 stosunkowo dobrze rozbudowana 
infrastruktura opieki zdrowotnej, społecznej 
i bezpieczeństwa publicznego, 

 wysoki poziom oświaty podstawowej                      
i gimnazjalnej, 

 wystarczająca liczba miejsc dla dzieci w 
przedszkolach, 

 rozwinięta infrastruktura sportowa, 
 duże zasoby siły roboczej i pracowitość 

mieszkańców, 
 wdrożony system gospodarki odpadami, 
 istniejąca oczyszczalnia ścieków 

posiadająca rezerwę 

 zły stan dróg na terenie gminy, 
 brak obwodnicy drogi wojewódzkiej DW423, 
 brak bezkolizyjnych skrzyżowań z drogą 

wojewódzką DW423 (w tym z linią kolejową 
E30), 

 niewystarczająca liczba mieszkań 
komunalnych i socjalnych oraz domów opieki 
dla osób starszych 

 negatywne konsekwencje związane z 
emigracją mieszkańców – ujemne saldo 
migracji, 

 przekroczenia wartości dopuszczalnych 
zanieczyszczenia powietrza, 

 brak pełnego skanalizowania terenu gminy,  
 wskaźnik przedsiębiorczości niższy od 

średniej wartości dla powiatu, 
 występujące bezrobocie, 
 niska jakość dróg powiatowych i gminnych, 
 niewystarczająca liczba miejsc w żłobkach, 
 niewielka liczba ścieżek i tras pieszych, 

rowerowych, edukacyjnych, 
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Szanse Zagrożenia 

 możliwość zagospodarowania terenów przy 
autostradzie A4, 

 wykorzystanie warunków do rozwoju turystyki 
jednodniowej, 

 rozwój kwalifikowanych form rekreacji i 
wypoczynku weekendowego  

 racjonalne wykorzystywanie obiektów 
sportowo – rekreacyjnych i kulturalnych, 

 rozwój  funkcji związanych z otoczeniem 
rolnictwa, w tym szczególnie przetwórstwa 
rolno- spożywczego, ekoturystyki i 
agroturystyki, 

 rozwój ścieżek i tras pieszych, rowerowych, 
edukacyjnych, 

 potencjał dla dalszego rozwoju odnawialnych 
źródeł energii, 

 zaangażowanie podmiotów w rozwój miasta i 
gminy, 

 budowa obwodnicy DW423  

 niekorzystne zmiany w strukturze wiekowej 
mieszkańców, starzenie się społeczeństwa 
gminy, ujemny przyrost naturalny, 

 brak środków finansowych i warunków 
tworzonych przez państwo do wspierania 
inwestycji, 

 emigracja młodych, wykształconych osób z 
terenu gminy, 

 ubożenie społeczeństwa, 
 spalanie w gospodarstwach domowych paliw 

niskiej jakości i odpadów, 
 niekorzystna struktura cenowa paliw – brak 

zachęt do korzystania z paliw ekologicznych, 
 zbyt mała ilość środków finansowych na 

wdrożenie gospodarki niskoemisyjnej (w tym 
na wymianę palenisk na ekologiczne i 
wsparcie działań termomodernizacyjnych 
budynków) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie aktualnych uwarunkowań społeczno-gospodarczych 
i przyrodniczych oraz danych uzyskanych z Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach. 
 
Dokładne uświadomienie sobie mocnych i słabych stron gminy, szans i zagrożeń rozwojowych 
decyduje o obraniu właściwego kierunku rozwoju społeczno – gospodarczego.  
Biorąc pod uwagę potrzeby społeczne, rozwój lokalnej gospodarki i kierunki przekształceń 
strukturalnych działania powinny zmierzać do:  

- skutecznego rozwiązywania problemów o charakterze społecznym, w celu poprawy jakości 
życia mieszkańców oraz zatrzymania procesu odpływu młodych ludzi z terenu gminy. Będzie 
to możliwe poprzez stworzenie atrakcyjnych warunków zatrudnienia oraz warunków bytowych 
takich jak: tereny budowlane, dobra dostępność i wysoka jakość placówek oświatowych, 
placówek służby zdrowia, bazy sportowej i rekreacyjnej. Duże znaczenie ma także nacisk na 
rozwój społeczeństwa informacyjnego (np. umożliwienie mieszkańcom dostępu do internetu), 
co w przyszłości będzie miało wpływ na likwidację barier i ograniczeń rozwojowych,  

- aktywizacji terenów przewidzianych pod działalność inwestycyjną, co pozwoli na tworzenie 
nowych miejsc pracy, zwiększanie aktywności gospodarczej, a tym samym dochodów 
ludności.  

 
Wykorzystując atuty i mocne strony gmina ma szanse w niedalekiej przyszłości na wzmocnienie 
swojej pozycji gospodarczej na mapie regionu.  

6. Misja oraz cele strategii. 

W strategii wyróżnia się następującą hierarchię celów: 
 misja strategii stanowi cel nadrzędny, do którego dąży gmina planując działania rozwojowe; 
 cele strategiczne, wskazujące najważniejsze obszary, w których konieczne jest wsparcie          

w celu przyśpieszenia rozwoju gminy; 
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 cele operacyjne, które uszczegółowiają cele strategiczne i zawierają propozycje kierunków 
działań, koniecznych dla osiągnięcia poszczególnych celów operacyjnych. 

Konsekwentne dążenie do osiągania celów operacyjnych i strategicznych będzie przybliżało gminę do 
wyznaczonej misji. 
 

6.1. Misja strategii.  
Podkreślono w niej najistotniejsze cele rozwojowe gminy, których realizacja zapewni zrównoważony 
rozwój miasta i gminy Zdzieszowice w nowych realiach społeczno- gospodarczych kraju (kontynuacja 
misji z poprzedniej strategii): 
 

„Gmina Zdzieszowice terenem zapewniającym mieszkańcom wysoki standard życia 
poprzez poprawę jakości środowiska i rozwiniętą bazę usług, z zachowaniem 

przemysłowo - rolniczej funkcji gminy” 
 
Aby móc racjonalnie kształtować rozwój Gminy Zdzieszowice jako pierwsze należy opracować 
katalog celów rozwojowych. Będzie się on składał z:  
 
- celów strategicznych: określają one najistotniejsze pola działania gminy i wytyczają kierunki prac 
na lata 2015-2020.  

- celów operacyjnych: są one szczegółowym ujęciem wskazanych celów strategicznych. 
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Rysunek 4. Wyznaczone cele strategiczne dla Gminy Zdzieszowice. 
 

 

 

 

 

 

 

 

WYSOKI STANDARD ŻYCIA MIESZKAŃCÓW GMINY ZDZIESZOWICE 

IV CEL STRATEGICZNY – 
Modernizacja i rozbudowa 

infrastruktury. 
 

III CEL STRATEGICZNY – 
Tworzenie warunków dla rozwoju 

gospodarczego gminy. 
. 

II CEL STRATEGICZNY -  
Rozwój oświaty, kultury, sportu 

i rekreacji. 

I CEL STRATEGICZNY – 
Poprawa standardu życia 

mieszkańców. 

1. Cel operacyjny – 
Poprawa stanu środowiska 

poprzez rozwój infrastruktury 
technicznej. 

 2. Cel operacyjny – 
Rozwój sektora usług rynkowych i 

nowoczesnego rzemiosła 

3. Cel operacyjny – 
Podjęcie działań wspierających 

rozwój przedsiębiorstw 
wspieranie zatrudnienia i 

samozatrudnienia 
 

1. Cel operacyjny – 
Aktywna promocja gminy. 

 

3. Cel operacyjny – 
Podniesienie standardu jednostek 

oświatowych. 

2. Cel operacyjny – 
Rozwój usług turystyki, kultury, 

sportu i rekreacji oraz ich 
infrastruktury 

1. Cel operacyjny – 
Wzrost zamożności mieszkańców 

2. Cel operacyjny – 
Poprawa jakości i dostępności 

usług edukacyjnych, 
opiekuńczych i zdrowotnych 

3. Cel operacyjny – 
Wzmacnianie więzi społecznych, 

przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu 

4. Cel operacyjny – Rozwój 
społeczeństwa informacyjnego 

. 
 

1. Cel operacyjny – 
Poprawa jakości kształcenia oraz 

usług świadczonych na rzecz 
mieszkańców gminy. 

 

4. Cel operacyjny – 
Wspieranie rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego, 
wzmacnianie potencjału 

instytucjonalnego i skuteczności 
administracji 

4. Cel operacyjny – 
Wspieranie powiązań 

kooperacyjnych w gospodarce 
oraz pozarolniczej aktywności 

gospodarczej i inicjatyw 
lokalnych 

2. Cel operacyjny – 
Wdrożenie Programu Gospodarki 

Niskoemisyjnej 

3. Cel operacyjny – 
Wzrost znaczenia i świadomości 

mieszkańców związanych z 
Aglomeracją Opolską, lokalnymi 

grupami działania i innymi 
organizacjami 

5. Cel operacyjny – 
Cyfryzacja zasobów gminy, 
aktualizacja i ujednolicenie 
planów zagospodarowania 

przestrzennego. 
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6.2. Cele strategiczne oraz operacyjne – krótko i długoterminowe.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zjawiskiem, które nieustannie wywiera istotny wpływ na poziom życia ludności jest bezrobocie. 
Jednym z ważniejszych kryteriów oceny warunków bytu mieszkańców jest możliwość uzyskania 
zatrudnienia.  
W gminie Zdzieszowice rynek pracy opiera się głównie na lokalnych podmiotach gospodarczych, 
usługach oraz rolnictwie indywidualnym. Duża liczba mieszkańców znajduje zatrudnienie w zakładach 
ArcelorMittal Polska S.A. Oddział Zdzieszowice, część mieszkańców gminy pracuje w mniejszych 
przedsiębiorstwach i mniejszych zakładach, zwłaszcza produkcyjnych i usługowych, w handlu, 
budownictwie oraz w zakładach rzemieślniczych, pozostała część we własnych gospodarstwach 
rolnych. Ponadto znaczna grupa pracuje poza granicami gminy, a także za granicą. 
Gmina posiada tereny i warunki infrastrukturalne do lokalizacji i rozpoczęcia inwestycji, przyjęcia 
inwestorów i realizacji ich zamierzeń.  
Rozwój przedsiębiorczości wpływa na ograniczenie bezrobocia, poprzez tworzenie nowych miejsc 
pracy. Doceniając rolę przedsiębiorczości, samorząd gminny stara się stworzyć warunki dla jej 
rozwoju, poprzez prowadzenie różnorodnych działań o charakterze organizacyjnym i edukacyjnym. 
Bardzo ważne jest stworzenie dla przedsiębiorców odpowiednich, sprzyjających warunków (w tym 
także materialnych) do prowadzenia działalności.  
 
Zadania:  

- tworzenie nowych miejsc pracy,  
- rozszerzenie specjalistycznej opieki zdrowotnej na terenie gminy, 
- poprawa atrakcyjności inwestycyjnej i rozwój infrastruktury technicznej, 
-     stworzenie oferty dokształcania i adaptacji osób bezrobotnych do obecnego rynku pracy, 
-     zachęty do tworzenia bazy dla agroturystyki i małej gastronomii dla turystów, 
 
 

 
 
 
Na obecnym etapie rozwoju kraju społeczeństwo oczekuje zdecydowanej poprawy dostępności 
szeregu usług, traktując to jako jeden z ważniejszych atrybutów poprawy jakości życia, niezależnie od 
tego czy chodzi o mieszkańców miast, czy terenów wiejskich. Również starzejące się sukcesywnie 
społeczeństwo wymaga coraz większej uwagi i wsparcia. Znajduje to odzwierciedlenie w statystykach 
– z roku na rok rośnie liczba porad lekarskich i ambulatoryjnych, a także zapotrzebowanie na różnego 
rodzaju „usługi” społeczne. Spowodowanie trwałego wzrostu dostępności tych usług dla mieszkańców 
gminy przyczynia się do poprawy standardu życia i poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego 
i społecznego.  
 
 
 

1. Cel operacyjny – Wzrost zamożności mieszkańców 

2. Cel operacyjny – Poprawa jakości i dostępności usług edukacyjnych, opiekuńczych i zdrowotnych 

I. CEL STRATEGICZNY – Poprawa standardu życia mieszkańców. 
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Zadania:  
- wspieranie rozwoju infrastruktury i wyposażenia podmiotów świadczących usługi, edukacyjne, 

opiekuńcze i zdrowotne, 
- wspieranie działań profilaktycznych, w tym programów edukacyjnych i promocji zdrowia, 
- wspieranie rozwoju systemu ratownictwa medycznego, 
- wspieranie rozwoju sfery usług uwzględniających i zaspokajających potrzeby starzejącej się 

populacji, 
- wspieranie rozwoju infrastruktury i wyposażenia jednostek opiekuńczych i wychowawczych, 
- wspieranie rozwoju mieszkalnictwa komunalnego i socjalnego, 
- podejmowanie działań edukacyjnych w zakresie prewencji bezpieczeństwa w domu, na 

drodze, w szkole – wspólne akcje służb oraz placówek oświatowych, 
- prowadzenie polityki informacyjnej związanej z poszerzaniem dostępu do usług zdrowotnych, 

edukacyjnych i opiekuńczych, 
- wsparcie administracyjne. 

 
 
 
 
 
Czynniki niematerialne, tj. np.: tradycja, kultura, wspólne normy zachowań, wzmacniają poczucie 
zaufania społecznego, w pozytywny sposób determinując poziom kapitału społecznego, tworząc 
fundamenty „małej ojczyzny”. Budowanie więzi społecznych kształtuje podstawy społeczeństwa 
obywatelskiego, wzmacniając aktywne zaangażowanie mieszkańców na rzecz rozwoju gminy.  
Społeczeństwo obywatelskie jest organem którego cechami charakterystycznymi są: aktywność 
społeczna i otwartość władz na inicjatywy mieszkańców. Wspólnotę obywatelską na poziomie 
lokalnym stanowią wszyscy mieszkańcy gminy, z których każdy (pośrednio lub bezpośrednio) ma 
prawo do udziału w najistotniejszych decyzjach i zadaniach dotyczących rozwoju gminy. Świadomość 
ról i zadań, które mogą spełniać mieszkańcy gminy w rozwoju własnej wspólnoty może się przekładać 
na konkretne formy działania, plany i projekty, których efektem powinny być nie tylko jednorazowe 
akcje, ale większa integracja mieszkańców oraz ich stała aktywność i gotowość współpracy. 
Mając na uwadze zapewnienie mieszkańcom atrakcji kulturalnych na różnym poziomie, władze 
gminne powinny stworzyć ciekawą ofertę spędzania wolnego czasu dla społeczności lokalnej. Sprzyja 
to rozwijaniu zainteresowań, podnosi poziom wiedzy, aktywizuje oraz minimalizuje powstawanie 
patologii społecznych. Jednocześnie tworzy pozytywny wizerunek gminy oraz buduje lokalną 
wspólnotę. Dodatkowo imprezy sportowo-rekreacyjne spełniają rolę zachęty i wyrabiają nawyk do 
czynnego uczestnictwa w rekreacji, mającej charakter działań prozdrowotnych.  
 
Zadania:  

- wspieranie działalności kulturalnej OSP oraz innych organizacji działających na terenie gminy,  
- dalsza współpraca z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury z innymi jednostkami,  
- propagowanie oferty kulturalnej gminy w gminach sąsiednich, powiecie i województwie, 
- wspieranie działalności stowarzyszeń w tym Odnowy Wsi oraz samorządów mieszkańców, 
- realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego, 
- propagowanie szerokiej oferty sportowej dla mieszkańców gminy, 
- organizacyjne i prawne wspieranie działań organizacji społecznych, 
- kultywowanie tradycji i zwyczajów lokalnych,  
- tworzenie warunków atrakcyjnego spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież                       

i dorosłych,  
- przeciwdziałanie alkoholizmowi i przemocy w rodzinach,  
- poprawienie komunikacji z mieszkańcami poprzez wykorzystanie obecnych możliwości 

technologicznych (m.in. poprzez portale społecznościowe), 

3. Cel operacyjny – Wzmacnianie więzi społecznych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 

Id: 9DE74718-6A3E-4ADA-8BF5-8A296C4D6D12. Podpisany Strona 60



Strategia rozwoju Gminy Zdzieszowice na lata 2015-2020 

 

 
 60 

- modernizacje i doposażenie instytucji kulturalnych, 
- wspieranie osób dotkniętych wykluczeniem społecznym i ubóstwem w wejściu na rynek pracy, 
- wspieranie działań wyrównujących szanse edukacyjne dzieci ze środowisk zagrożonych 

wykluczeniem społecznym i dotkniętych ubóstwem, 
- wspieranie inicjatyw na rzecz profilaktyki ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz wspieranie 

tworzenia i rozwoju podmiotów ekonomii społecznej. 
 
 
 
 
 
 
Większa aktywność obywatelska, konstruktywny dialog, rozwój działalności organizacji 
pozarządowych oraz bliska współpraca sektora publicznego ze sferą pozarządową służą budowie 
społeczeństwa obywatelskiego. Konieczne jest podjęcie działań, które przyczynią się do poprawy 
komunikacji i wzrostu solidarności międzypokoleniowej. Dodatkowo, zwiększenie aktywności 
obywatelskiej wymaga wspierania tworzenia i rozwoju już istniejących organizacji społecznych, 
doskonalenia jakości stosunków międzyludzkich, umiejętności współpracy, norm i zasad, dobrego 
klimatu organizacyjnego. Wyróżnikiem regionu jest samoorganizacja i aktywność społeczna na 
obszarach wiejskich, dlatego też należy pobudzać aktywność oraz wspierać inicjatywy oddolne w tym 
zakresie. Budowanie kapitału społecznego regionu związane jest także z tworzeniem powiązań 
pomiędzy różnymi podmiotami zaangażowanymi w realizację działań na rzecz rozwoju.  
Jednym z elementów prawidłowo funkcjonującej sieci współpracy jest efektywna i otwarta 
administracja publiczna. Powinna ona być przygotowana do sprawnej realizacji zadań, w tym 
zarządzania informacją na rzecz mieszkańców województwa i przedsiębiorców. Stąd też niezbędne 
jest doskonalenie jakości zarządzania w administracji publicznej w celu poprawy świadczonych przez 
nią usług. 
 
Zadania:  

- wspieranie działalności kulturalnej stowarzyszeń działających na terenie gminy,  
- wspieranie rozwoju zaufania społecznego i więzi międzypokoleniowych, rozwój wolontariatu, 
- wspieranie rozwoju kompetencji i postaw obywatelskich, 
- rozwijanie inicjatyw obywatelskich, w tym współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi 
- a sektorem publicznym, 
- kształtowanie i promocja społeczeństwa obywatelskiego w mediach. 
- propagowanie i zachowanie wielokulturowego dziedzictwa materialnego i niematerialnego 

regionu, 
- wspieranie rozwoju regionalnej edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży, 
- usprawnianie procesów zarządzania w administracji, w tym rozwój umiejętności i wiedzy 

urzędników, 
- kształtowanie i wzmacnianie etycznych oraz otwartych postaw urzędników wobec 

mieszkańców i przedsiębiorców, 
- usprawnianie procesów samostanowienia prawa miejscowego i aktów administracyjnych, 

w tym jego jakości. 
 
 
 
 
 
 
 

4. Cel operacyjny – Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, wzmacnianie potencjału 
instytucjonalnego i skuteczności administracji. 
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Głównym problemem, z którym obecnie boryka się oświata jest pogłębiający się niż demograficzny. 
Z analiz demograficznych wynika, że liczba urodzeń w gminie ciągle maleje. Powoduje to mniejszą 
liczbę zgłoszeń dzieci do przedszkoli, a w konsekwencji do szkół. Obserwowane zjawisko niżu 
demograficznego na terenie gminy, będzie stopniowo się pogłębiać. 
Ważnym aspektem jest podniesienie poziomu wychowania zarówno na poziomie przedszkolnym, jak 
i szkolnym, wprowadzenie nauczania języka obcego we wszystkich klasach, zainteresowanie 
tematem edukacji ekologicznej uczniów. Edukacja na wysoki poziomie zwiększy szanse uczniów 
z terenów wiejskich na podejmowanie atrakcyjnych, nowoczesnych kierunków studiów warunkujących 
konkurencyjność na rynku pracy. 
Jakość kształcenia w dużej mierze zależy od warunków technicznych, w jakich odbywa się proces 
nauczania. Obiekty szkolne i przedszkolne oraz związana z tym infrastruktura sportowa na terenie 
gminy są obecnie zmodernizowane i przygotowane do prowadzenia zajęć, planowane jest 
przeprowadzenie szeregu działań termo modernizacyjnych obiektów oświatowych na terenie gminy.  
 
Zadania: 

- wspieranie kształcenia poprzez rozwój poradnictwa edukacyjno-zawodowego 
i przedsiębiorczości, 

- wspieranie kształcenia językowego, na wszystkich szczeblach nauczania, 
- wypracowanie i wdrażanie nowoczesnych i efektywnych metod nauczania, 
- rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry dydaktycznej, 
- promocja i rozwój szkolnictwa zawodowego, 
- promocja współpracy organów prowadzących szkoły, pracodawców i instytucji rynku pracy 

służąca dostosowaniu oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy, 
- monitorowanie i prognozowanie potrzeb rynku pracy. 
- poszerzenie oferty usług świadczonych przez istniejące obiekty szkolne i przedszkolne na 

terenie gminy (m.in. dotyczące zajęć pozalekcyjnych, kółek zainteresowań i zajęć 
sportowych), 

- utworzenie kolejnego żłobka, 
- podnoszenie świadomości uczniów z zakresu ochrony środowiska naturalnego i kulturowego, 
- rozszerzenie bezpłatnej oferty sportowo – edukacyjnej - zajęcia pozalekcyjne,  
- pogłębianie współpracy dzieci i młodzieży z miastami partnerskimi gminy. 
 

 
 
 
 
Gmina ciągle rozwija ofertę sportową dla dzieci, młodzieży i dorosłych, posiada warunki obiektowe 
i terenowe predysponujące do uprawiania szeregu różnych dyscyplin sportowych. Sport jest 
czynnikiem aktywizującym mieszkańców, poprawiających stan zdrowotny i samopoczucie oraz dając 
zadowolenie z osiąganych wyników. Z kolei turystyką wiejską interesują się głównie mieszkańcy miast 
i większych aglomeracji, którzy dążą do bliskiego kontaktu z przyrodą, poszukują ciszy i spokoju, 
chcą aktywnie spędzić wolny czas, itp. Oferta turystyki wiejskiej powinna być skoordynowana między 
innymi z miejscowym kalendarzem cyklicznych imprez sportowych i kulturalnych. Należy rozważyć 

II. CEL STRATEGICZNY – Rozwój oświaty, kultury, sportu i rekreacji. 

1. Cel operacyjny – Poprawa jakości kształcenia oraz usług świadczonych na rzecz mieszkańców 
gminy. 

2. Cel operacyjny – Rozwój usług turystyki, kultury, sportu i rekreacji oraz ich infrastruktury. 
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również powiązanie ochrony walorów przyrodniczo – krajobrazowych z ochroną zabytków i obiektów 
archeologicznych. 
Rozwój turystyki kształtuje świadomość społeczności lokalnych i regionalnych, co działa edukacyjnie 
i podnosi odpowiedzialność ludzi za dbałość o miejsce, w którym żyją, zwiększając związki 
społeczności z ich miejscem zamieszkania. 
 
Zadania: 

- budowa i rozwój infrastruktury sportowej i sportu na obszarach wiejskich, 
- aktywowanie świetlic wiejskich jako ośrodków kultury i rozrywki oraz spędzania wolnego czasu 

dla mieszkańców wsi, 
- restaurowanie i rewitalizowanie obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie gminy, 
- wykorzystanie walorów przyrodniczych do promocji i przyciągnięcia turystów weekendowych,  
- budowa i oznakowanie ścieżek pieszych, edukacyjnych i rowerowych na terenie gminy, 
- oznakowanie miejsc atrakcyjnych turystycznie,  
- utworzenie internetowego systemu informacji turystycznej, 
- popularyzacja terminarza imprez oraz wydarzeń kulturalnych, turystycznych i sportowych, 
- popularyzacja tras turystycznych i obiektów zabytkowych gminy. 

 
 

 
 
 
Gmina ciągle poprawia infrastrukturę oświatową, wyposażenie placówek, dostosowując ją do 
współczesnych wymogów i programów edukacyjnych. Stanowi to proces ciągły i ustawiczny, tak jak 
cały przebieg kształcenia.  
 
Zadania: 

- budowa i rozwój infrastruktury oświatowej w mieście i na obszarach wiejskich, 
- poprawa wyposażenia placówek oświatowych. 

 
 
 
 
 
 
Trwały i dynamiczny rozwój gospodarczy jest podstawowym warunkiem zmniejszania rozmiarów 
bezrobocia i wzrostu zamożności mieszkańców. Przyczynia się on także do wzrostu dochodów 
budżetu gminy, co w konsekwencji umożliwia przeznaczanie coraz większych środków finansowych 
na zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie mieszkalnictwa, edukacji, ochrony zdrowia i opieki 
społecznej, kultury i sztuki, sportu i rekreacji oraz bezpieczeństwa publicznego.  
Skala i tempo rozwoju gospodarki lokalnej uzależnione są od czynników i uwarunkowań, na które 
gmina nie ma często bezpośredniego wpływu. Niemniej jednak, władze Gminy w sposób pośredni 
mogą oddziaływać na stan zagospodarowania Gminy. 
 
 
 

Wszelkie walory, którymi gmina może się poszczycić, nie będą mieć wpływu na ich rozwój, o ile nie 
będą eksponowane i promowane. Działalność promocyjna jest niezbędna w celu pozyskania zarówno 
inwestorów, jak i turystów odwiedzających gminę Zdzieszowice. W związku z tym konieczne jest 

III. CEL STRATEGICZNY – Tworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego Gminy. 

1. Cel operacyjny – Aktywna promocja gminy. 

3. Cel operacyjny – Podniesienie standardu jednostek oświatowych. 
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ukierunkowanie działań promocyjnych podejmowanych przez władze Gminy. Podstawowym celem 
promocji jest wykreowanie wizerunku gminy oraz wypromowanie gminy. 
Zadania:  

- współpraca z miastami partnerskimi, 
- współpraca z mediami: prasa, radio, telewizja, w zakresie informowania o działalności 

bieżącej i zamierzeniach perspektywicznych, 
- działania zmierzające do zidentyfikowania i skutecznego wyeksponowania potencjału 

inwestycyjnego gminy, 
- przygotowanie atrakcyjnej oferty inwestycyjnej,  
- przygotowanie kadry pracowników samorządowych do profesjonalnej obsługi inwestorów 

krajowych i zagranicznych, 
- tworzenie programów edukacyjnych i turystycznych,  
- tworzenie materiałów promocyjnych w postaci folderów, map i plakatów zawierających 

informacje o walorach przyrodniczych i kulturowych gminy,  
- wspieranie, pobudzenie i promocja inicjatyw lokalnych oraz aktywizacja mieszkańców do 

uczestnictwa w życiu lokalnym. 
 
 
 
 
 
Istotnym czynnikiem rozwoju regionu jest sektor usług rynkowych. Ma on bardzo duże znaczenie dla 
konkurencyjności gospodarki, a także dla jakości życia mieszkańców. Konieczne jest podjęcie działań 
na rzecz rozwoju nowoczesnych usług rynkowych, uwzględniających potrzeby ludzi młodych 
i starzejącego się społeczeństwa. Należy w jak większym stopniu wykorzystać potencjał gospodarczy 
w sektorze usług, wpływać na ich rozwój i ciągłą poprawę jakości – mając na uwadze lokalizację 
najszerszego spektrum głównie w Zdzieszowicach – jako lokalnego, gminnego centrum usługowego. 
Pomimo wysoki stopnia rozwoju przemysłu w całym województwie opolskim, na uwagę zasługuje 
jednak fakt słabego rozwoju usług, zwłaszcza usług rynkowych. Aktualnie prognozuje się, że 
w przyszłości sektor ten może być jednym z głównych motorów rozwoju społeczno-gospodarczego:  
wysokowydajne i kompleksowe usługi stanowić mogą w przyszłości jeden z czynników rozwoju 
regionu. Jak wskazują dane Strategii województwa opolskiego, mieszkańcy województwa opolskiego 
w coraz większym stopniu oczekują, aby jak największa cześć ich interakcji z podmiotami publicznymi 
możliwa była za pośrednictwem internetu. Na taką postawę wpływają w dużym stopniu procesy 
zachodzące w innych obszarach życia społeczno-gospodarczego, szczególnie w sektorze usług 
rynkowych (zakupy przez internet, bankowość elektroniczna). Wiele osób oczekuje podobnych 
udogodnień także od podmiotów publicznych.  
 
Zadania:  

- wspieranie rozwoju usług rynkowych, w tym świadczonych na rzecz seniorów, 
- wspieranie rozwoju rzemiosła o największym potencjale i tradycji regionalnej, 
- skonsolidowane działania marketingowe na rzecz regionalnego rzemiosła oraz sektora mikro 

i MŚP. 
- wspieranie przedsiębiorstw w zakresie obniżenia ryzyka i kosztów związanych z wdrażaniem 

innowacji oraz wzrostu ochrony praw własności intelektualnych, 
- podnoszenie poziomu kompetencji i umiejętności w zakresie wykorzystania technik 

informacyjno-komunikacyjnych w sektorze przedsiębiorstw, 
- promocja sektora usług, także poza granicami gminy,  
- stworzenie preferencji dla rozwoju usług na terenie gminy, w szczególności usług 

specjalistycznych, opartych na nowych technologiach,  

2. Cel operacyjny – Rozwój sektora usług rynkowych i nowoczesnego rzemiosła. 
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- udział usługodawców w targach, prezentacjach na rynkach lokalnych i wojewódzkich. 
 
 
 
 
Rozwój przedsiębiorczości na terenie gminy jest szczególnie ważny. Doceniając rolę 
przedsiębiorczości, samorząd gminny stara się stworzyć warunki dla jej rozwoju, poprzez 
prowadzenie różnorodnych działań o charakterze organizacyjnym i edukacyjnym. Bardzo ważne jest 
stworzenie dla przedsiębiorców odpowiednich warunków (w tym także materialnych) do prowadzenia 
działalności.  
Funkcjonowanie firmy w wymiarze lokalnym zależy w dużej mierze od operatywności i przychylności 
urzędników samorządowych. Początkujący przedsiębiorca kierując pierwsze swoje kroki do urzędu 
gminy oczekuje pomocy w zarejestrowaniu działalności gospodarczej oraz kompetentnych porad 
urzędowych. 
Główne kierunki aktywizacji gospodarczej gminy to: zainteresowanie ofertami inwestorów, rozwój 
infrastruktury na potrzeby nowych przedsięwzięć gospodarczych, wsparcie i promocja istniejącej 
przedsiębiorczości, rozwój przedsiębiorczości lokalnej.  
 
Zadania:  

- wykorzystanie potencjału i umocnienie pozycji znaczących przedsiębiorstw w gospodarce 
gminy, 

- wspieranie, pobudzenie i promocja inicjatyw lokalnych oraz aktywizacja mieszkańców do 
uczestnictwa w życiu lokalnym, 

- budowa, przebudowa i remont infrastruktury wpływający m.in. na rozszerzenie lub 
zróżnicowanie działalności gospodarczej, 

- wsparcia na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie promocji produktów 
i procesów przyjaznych dla środowiska (wdrożenie efektywnych systemów zarządzania 
środowiskiem, wdrożenie i stosowanie/użytkowanie technologii zapobiegania 
zanieczyszczeniom, wdrożenie czystych technologii dla działalności produkcyjnej 
przedsiębiorstw). 

- wspieranie i promocja aktywności zawodowej, 
- wspieranie dłuższej aktywności zawodowej osób starszych, 
- promocja i kształtowanie postaw przedsiębiorczych, 
- promowanie i wspieranie stabilności zatrudnienia, 
- wykorzystywanie przez samorządy lokalne możliwych zachęt i ułatwień dla inwestorów, 

tworzących kolejne miejsca pracy. 
 

 
 
 
 
 
Dla budowania silnej gospodarki w gminie szczególnie ważne będzie pozyskiwanie i lokowanie 
inwestycji, w tym możliwych Inwestycji zagranicznych jako głównych dostawców, a także odbiorców 
rozwiązań innowacyjnych. Rezultatem takich działań powinno być również szersze zaangażowanie 
przedsiębiorstw i jednostek naukowych we współpracę oraz tworzenie naturalnych powiązań 
kooperacyjnych. Podmioty z terenu gminy, aglomeracji opolskiej i całego regionu opolskiego powinny 
czerpać korzyści z takiej współpracy, zwiększając efektywność swojej działalności, przyciągając 
wysokiej jakości kadry oraz zwiększając możliwości wdrożenia innowacyjnych rozwiązań.  
 
 

3. Cel operacyjny – Podjęcie działań wspierających rozwój przedsiębiorstw, wspieranie zatrudnienia 
i samozatrudnienia 

4. Cel operacyjny – Wspieranie powiązań kooperacyjnych w gospodarce oraz pozarolniczej 
aktywności gospodarczej i inicjatyw lokalnych. 
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Zadania:  
- inicjowanie tworzenia oraz wspieranie partnerstw, powiązań sieciowych, kooperacyjnych 

i inicjatyw oddolnych m.in. na rzecz rozwoju przedsiębiorstw i usług, 
- inicjowanie oraz wzmacnianie współpracy ponadregionalnej i międzynarodowej, a także 

promocja gospodarcza gminy przez samorząd, 
- promocja innowacji i nowych technologii. 

 
 
 
 
 
W ramach działań w zakresie cyfryzacji zasobów gminy podejmowane będą inicjatywy mające na 
celu zwiększenie dostępności zasobów gminy w postaci elektronicznej, wykorzystania potencjału 
samorządu gminnego do wypełniania swoich funkcji w nowoczesny i partnerski sposób.  
W Gminie Zdzieszowice obowiązują plany zagospodarowania przestrzennego miasta Zdzieszowice 
oraz wyznaczonych obszarów sołectw gminy Zdzieszowice. Planuje się scalenie i ujednolicenie 
„cząstkowych” planów zagospodarowania przestrzennego oraz w razie konieczności ich aktualizację. 
 
Zadania:  
- cyfryzacja zasobów poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii, 
- rozwój cyfryzacji usług publicznych. 
- wzrost dostępności i jakości świadczenia usług publicznych poprzez współczesne platformy 
udostępniania i wymiany informacji,, 
- wspieranie technologii informatycznych i dalszej cyfryzacji Gminy, 
- scalenie i ujednolicenie planów zagospodarowania przestrzennego, 
- aktualizacja planów zagospodarowania przestrzennego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do osiągnięcia poprawy jakości środowiska przyczynią się działania ukierunkowane na wsparcie 
gospodarki niskoemisyjnej, obejmujące poprawę efektywności energetycznej, rozwój i wykorzystanie 
technologii niskoemisyjnych. Dużą rolę pełnią tu planowane i przeprowadzane termomodernizacje 
obiektów gminnych, będące często wzorem i kierunkiem zmian sugerowanych mieszkańcom gminy. 
Zróżnicowanie zasobów i ich potencjał ilościowo-jakościowy, w szczególności biomasy, wody i ciepła 
pochodzącego z ziemi sprzyjają rozwojowi odnawialnych źródeł energii (OZE), co pozwoli na 
osiągnięcie znaczącej ilości energii z nowoczesnych źródeł energetycznych. Zapewnienie trwałej 
równowagi pomiędzy elementami przyrodniczymi, społecznymi i gospodarczymi wymaga działań na 
rzecz optymalizacji systemu przyrodniczego, tworzenia warunków dla zachowania bioróżnorodności, 
a także racjonalnego wykorzystania surowców mineralnych i gleb. Działania te będą wspierane 
poprzez aktywną edukację ekologiczną. 
Aby zapewnić mieszkańcom dobre warunki życia, należy dostarczyć im możliwie najszerszy zakres 
mediów, zaliczanych do infrastruktury technicznej. Pełna infrastruktura techniczna oznacza 
podłączenie gospodarstwa domowego do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej, 
telekomunikacyjnej, zaopatrzenie w źródło energii cieplnej, a także umożliwienie z korzystania 
z dobrej jakości dróg. Pod tym pojęciem kryje się także całkowite rozwiązanie kwestii odpadów 
stałych (odbiór, segregacja, utylizacja), czy też dostęp do szerokopasmowej sieci internetowej. Tylko 

IV. CEL STRATEGICZNY – Modernizacja i rozbudowa infrastruktury. 

1. Cel operacyjny – Poprawa stanu środowiska poprzez rozwój infrastruktury technicznej. 

5. Cel operacyjny – Cyfryzacja zasobów gminy, aktualizacja i ujednolicenie planów 
zagospodarowania przestrzennego. 
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pełna dostępność współczesnych mediów jest w stanie zapewnić mieszkańcom gminy życie i rozwój 
na odpowiednim poziomie. 
Pełne wyposażenie gminy w infrastrukturę techniczną to obecnie nie tylko jeden z podstawowych 
wymogów cywilizacyjnych, ale także kluczowy warunek prowadzenia działalności gospodarczej. 
Nowe inwestycje gospodarcze na terenie gminy nie będą realne bez stworzenia dla nich 
odpowiednich warunków, przede wszystkim w sferze infrastruktury, dalej prawodawstwa i dobrej 
organizacji usług administracyjnych. 
 
Zadania: 

- kompleksowa modernizacja budowa drogi wojewódzkiej nr 423 lub budowa obwodnicy,  
- modernizacja magistrali (bocznicy kolejowej do zakładów koksowniczych) wraz z budową 

przejazdu podziemnego dla pojazdów (zgodnie z planowaną budową obwodnicy). 
- budowa, przebudowa oraz remonty dróg znajdujących się na terenie gminy wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą (budowa parkingów), 
- modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, 
- modernizacje i przebudowy dróg gminnych, 
- budowa, rozbudowa i modernizacja istniejącej sieci elektroenergetycznej, ciepłowniczej 

i gazowniczej, 
- wykorzystanie potencjału odnawialnych źródeł energii, 
- rozwój selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji pochodzenia roślinnego 

i zielonych, 
- zagospodarowanie terenów zielonych oraz tworzenie i modernizacja istniejących placów 

zabaw w gminie, 
- rozwój gospodarki odpadami, w tym regionalnych instalacji przetwarzania odpadów 

komunalnych oraz budowa gminnych punktów selektywnej zbiórki odpadów. 
- informatyzacja gminy (rozbudowa infrastruktury dostępu do internetu oraz wspieranie rozwoju 

usług elektronicznych), 
- sukcesywne uzbrajanie terenów przeznaczonych pod inwestycje na terenie gminy, 
 

 
 
 
 
W gminie obowiązuje Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zdzieszowice, który został 
opracowany, aby przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-
energetycznym do roku 2020, tj.: redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii 
pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane 
poprzez podniesienie efektywności energetycznej, a także poprawę jakości powietrza.  
W związku z tym przed Gminą stoi dość poważne zadanie ograniczenia emisji, którego realizacja 
przyczyni się nie tylko do osiągnięcia założonych celów, ale przede wszystkim do poprawy jakości 
powietrza na terenie Gminy. 
W Planie Gospodarki Niskoemisyjnej zamieszczono harmonogram planowanych działań oraz 
procedury wykonawcze i wskaźniki monitorowania realizacji Planu. W harmonogramie 
zaproponowano konkretne działania do realizacji na obszarze gminy w kolejnych latach, znajdują się 
w nim zarówno działania o charakterze inwestycyjnym (np. termomodernizacja wybranych obiektów 
komunalnych), jak i działania miękkie, głównie o charakterze informacyjno-edukacyjnym - realizacja 
których ma umożliwić gminie redukcję niskiej emisji. Działania przewidziane do realizacji w Planie 
dotyczą wszystkich sektorów, których emisje weszły w skład sektorów, na które gmina posiada 
wpływ.  
 
 

2. Cel operacyjny – Wdrożenie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej. 
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Zadania: 
 redukcja emisji powierzchniowej 
 redukcja emisji punktowej 
 redukcja emisji liniowej 
 redukcja emisji niezorganizowanej i wtórnej 
 działania edukacyjne i prewencyjne. 
 
 
 
 
Na terenie gminy działaj szereg organizacji, stowarzyszeń i lokalnych grup działania, 
popularyzujących i upowszechniających gminę i region, promujące lokalne wartości oraz skupiające 
przedstawicieli lokalnych środowisk. Największymi organizacjami do których należy Gmina 
Zdzieszowice są: Aglomeracja Opolska, Stowarzyszenie Kraina św. Anny oraz Euroregion Pradziad. 
 
Gmina Zdzieszowice jest członkiem stowarzyszenia Kraina św. Anny, które skupia 10 gmin z 3 
powiatów województwa opolskiego: krapkowickiego, strzeleckiego i opolskiego. 
W 2009 roku uzyskało status Lokalnej Grupy Działania, która zgodnie z ideą programu Leader 
realizuje wynikające z lokalnej strategii rozwoju innowacyjne projekty łączące zasoby ludzkie, 
naturalne, kulturowe i historyczn, a także wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: 
publicznego, gospodarczego i społecznego. 
Lokalna grupa działania wybiera projekty, których realizacja przyczynia się do osiągnięcia celów 
wspólnie opracowanej lokalnej strategii rozwoju, tym samym do polepszenia życia mieszkańców. 
Niebagatelny wpływ na działalność kulturową ma mniejszość niemiecka, która również w postaci 
swoich klubów wiejskich prowadzi działalność. Ludność ma poczucie wspólnoty kulturowej, jest wiele 
wspólnych tradycji śląskich np. gwara, wodzenie niedźwiedzia, robienie koron żniwnych, kroszonek 
wielkanocnych oraz kulinaria kuchni śląskiej. W codziennym życiu wytworzyła się społeczność 
tolerancyjna i otwarta, połączona wspólnym losem. 
 
W województwie opolskim aglomeracja opolska (i wchodząca w jej skład Gmina Zdzieszowice), jako 
centralna struktura funkcjonalno-przestrzenna, zajmuje szczególne miejsce w kreowaniu procesów 
rozwojowych. Poprzez budowanie i wzmacnianie potencjału tego obszaru możliwe będzie 
rozprzestrzenianie się więzi gospodarczych, społecznych i kulturowych na pozostałe części regionu, 
włączając je tym samym w procesy rozwojowe. 
Działaniom zmierzającym do wzmocnienia aglomeracji opolskiej powinno towarzyszyć oddziaływanie 
służące przyspieszeniu procesów rozwojowych w potencjalnych biegunach wzrostu, tj. w ośrodkach 
subregionalnych oraz w pozostałych ośrodkach miejskich regionu.  
 
Zadania: 

- aktywny udział Gminy Zdzieszowice w działaniach podejmowanych przez aglomerację 
opolską, zwłaszcza służących poprawie współdziałania w zakresie komunikacji, 

- organizacja na obszarze aglomeracji opolskiej zintegrowanego systemu transportu 
zbiorowego oraz ścieżek rowerowych, 

- intensyfikacja działań na drogach łączących centrum regionu z zewnętrznymi obszarami 
województwa, w szczególności z ośrodkami powiatowymi, pogranicza polsko-czeskiego, 

- realizacja zadań podejmowanych przez lokalne grupy działania i stowarzyszenia (w tym 
Kraina św. Anny, Euroregion Pradziad), 

- tworzenie nowoczesnych rozwiązań i technik zarządzania i monitorowania ruchu, w tym 
Inteligentnych Systemów Transportowych. 

- budowa zintegrowanego systemu komunikacji zbiorowej, na który składają się nowoczesne 
i ekologiczne pojazdy, przyjazna infrastruktura przystankowa i parkingowa (typu parkuj i jedź), 

3. Cel operacyjny – Wzrost znaczenia i świadomości mieszkańców związanych z Aglomeracją 
Opolską, lokalnymi grupami działania i innymi organizacjami. 
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sprawna organizacja ruchu, zintegrowany system dróg rowerowych oraz kompleksowa 
informacja pasażerska, 

- opracowanie i wdrożenie rozwiązań zachęcających do korzystania z komunikacji zbiorowej 
i zwiększenia mobilności pracowników, młodzieży szkolnej, rodzin z dziećmi 
i niepełnosprawnych. 

 
 
 
 
Tworzenie warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego, w tym sektora e-usług jest  
elementem wpływającym na wzrost atrakcyjności gminy, sektor ten nie jest jeszcze dostatecznie 
rozwinięty i konkurencyjny. Warunkiem świadczenia nowoczesnych usług jest powszechny dostęp do 
szerokopasmowych sieci oraz rozwój treści i systemów tego typu usług, opartych na integracji 
rejestrów publicznych, dzięki którym możliwy będzie dalszy rozwój społeczeństwa informacyjnego. 
Działania podejmowane w tej dziedzinie sprzyjać będą podnoszeniu atrakcyjności inwestycyjnej 
obszaru gminy, istotnej z punktu widzenia pozyskiwania inwestorów oraz funkcjonujących podmiotów 
gospodarczych. Natomiast mieszkańcom pozwolą na satysfakcjonujące funkcjonowanie w sferze 
społecznej i zawodowej oraz swobodne korzystanie z elektronicznych zasobów informacyjnych 
w różnych dziedzinach życia. 
 
Zadania: 

- rozwój dostępu do szybkich sieci nowej generacji poprzez budowę i modernizację sieci oraz 
modernizację dostępowych sieci szerokopasmowych, 

- rozwój e-usług i teleinformatyki, 
- wspieranie wdrażania rozwiązań integrujących elektronicznie usługi publiczne,  

umożliwiających włączenie ich do sieci krajowych i międzynarodowych,  
- rozwój zasobów informacyjnych gminy w internecie, 
- podnoszenie poziomu kompetencji i umiejętności w zakresie wykorzystania technik 

informatycznych, w tym kształcenie na potrzeby społeczeństwa informacyjnego. 

 

POWIĄZANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH STRATEGII Z INNYMI DZIAŁANIAMI 

Przyjęty sposób wdrażania strategii bazuje przede wszystkim na zrealizowaniu szeregu działań 
i projektów przewidzianych do realizacji w ramach poszczególnych celów operacyjnych strategii. 
Część działań została zidentyfikowana i ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014- 
2020. Są to najważniejsze projekty inwestycyjne gminy, dla których zaplanowano finansowanie 
z budżetu gminy i środków pomocowych UE. Za wdrożenie tych projektów będzie odpowiadał głównie 
samorząd gminy, bądź jednostki mu podległe (np. placówki edukacyjne). Proces przygotowania 
i realizacji tych projektów będzie na bieżąco monitorowany przez Urząd Miejski, zarówno od strony 
finansowej, jak i technicznej. 
Zakłada się, że część projektów pozostanie poza ramami Wieloletniej Prognozy Finansowej i będzie 
wdrażana przez uprawnione do tego instytucje i podmioty, głownie w ramach bieżących i zleconych 
zadań. Głównym zadaniem władz gminnych w tym zakresie będzie zidentyfikowanie i zmobilizowanie 
wszystkich potencjalnych projektodawców i wsparcie ich od strony szkoleniowo-informacyjnej 
w realizacji określonych typów projektów. 
 
Poniżej zidentyfikowano najważniejsze instytucje i podmioty zaangażowane w proces wdrażania 
strategii gminy Zdzieszowice . 

4. Cel operacyjny – Rozwój społeczeństwa informacyjnego. 
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Główną instytucją odpowiedzialną za wdrożenie strategii jest Burmistrz wraz z podległym mu 
Urzędem Miejskim. Burmistrz odpowiada za ogólną koordynację procesu wdrażania i monitorowania 
strategii. W szczególności odpowiedzialny jest za przygotowanie i wdrożenie projektów wynikających                            
z Wieloletniej Prognozy Finansowej. 
Instytucjami wspomagającymi Urząd Miejski w procesie wdrażania strategii są: 
 Rada Miejska, która razem z radami sołeckimi powinna zadbać o promocję i właściwe 

zrozumienie strategii wśród społeczności lokalnej, 
 placówki szkolno-wychowawcze (szczególna ważna rola nauczycieli jako liderów lokalnych), 
 stowarzyszenie „Aglomeracja Opolska”, 
 Wodociągi i Kanalizacja,  
 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji oraz Miejsko Gminna Biblioteka 

Publiczna, 
 Ośrodek Pomocy Społecznej, 
 jednostki OSP i ich strażnice, 
 Kościół, 
 organizacje pozarządowe działające na terenie gminy, 
 inne. 

Instytucje partnerskie, zarządzające określonymi instrumentami i programami, w ramach których 
będą finansowane niektóre działania wynikające ze strategii, w tym: 
 Urząd Marszałkowski (jako instytucja zarządzająca RPO WO oraz częścią działań w ramach 

PROW), 
 Starostwo Powiatowe w Krapkowicach, 
 Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach, 
 Powiatowy Oddział Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 
 Agencja Rozwoju Regionalnego, 
 inne. 

Do ważnych podmiotów, które w istotny sposób będą przyczyniać się do realizacji celów strategii, 
należy również zaliczyć docelowe grupy beneficjentów pomocy, w tym przede wszystkim: 
 przedsiębiorcy i ich związki, 
 rolnicy i ich związki, 
 stowarzyszenia, towarzystwa, związki,  
 związki wyznaniowe, 
 bezrobotni, 
 osoby podnoszące swoje kwalifikacje. 

 
Niezmiernie trudno jest określić wielkość niezbędnych środków na realizację celów niniejszej strategii. 
Biorąc pod uwagę ogromne potrzeby gminy w zakresie wyposażenia w podstawową infrastrukturę 
techniczną i społeczną, zapotrzebowanie na realizację najważniejszych projektów inwestycyjnych                
w latach 2015-2020. 
Do tego dochodzi realizacja projektów nie związanych bezpośrednio z inwestycjami, ale ważnych                 
z punktu widzenia rozwoju zasobów ludzkich czy też budowania kapitału społecznego w gminie. 
Określenie zapotrzebowania finansowego na tego rodzaju projekty nie jest jednak możliwe, choćby             
z tego względu, że obecnie nie do końca wiadomo, kto i w jakim zakresie mógłby realizować projekty 
o charakterze nieinwestycyjnym na terenie gminy. Można natomiast wstępnie oszacować, jakiego 
rzędu środki będą dostępne dla gminy na realizację tego typu projektów. Fundusze te będą mogły być 
przeznaczone na projekty związane z działaniami rozwojowymi w zakresie poprawy jakości kapitału 
ludzkiego i społecznego. 
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7. Źródła finansowania w ramach nowej perspektywy finansowej 
na lata 2014-2020. 

 7.1. Umowa Partnerstwa.   
 
Umowa Partnerstwa (UP) jest dokumentem określającym strategię interwencji funduszy europejskich 
w ramach trzech polityk unijnych: polityki spójności, wspólnej polityki rolnej (WPR) i wspólnej polityki 
rybołówstwa (WPRyb) w Polsce w latach 2014-2020. Dokument powstał na bazie Założeń Umowy 
Partnerstwa 2014-2020 przyjętych przez Radę Ministrów 15 stycznia 2013 roku. Instrumentami 
realizacji UP są krajowe programy operacyjne (KPO) i regionalne programy operacyjne (RPO). 
Dokumenty te wraz z UP tworzą spójny system dokumentów strategicznych i programowych na nową 
perspektywę finansową. UP określa z jednej strony kontekst strategiczny w wymiarze tematycznym 
i terytorialnym, z drugiej zaś wskazuje oczekiwane rezultaty oraz obowiązujące ramy finansowe 
i wdrożeniowe. 
UP stanowi punkt odniesienia do określania szczegółowej zawartości programów operacyjnych. 
Programy operacyjne precyzują specyficzne obszary wsparcia i instrumenty realizacji, 
z poszanowaniem zapisów UP. Wynegocjowana z Komisją Europejską (KE) UP oraz programy 
operacyjne stanowią podstawę do realizacji nowej perspektywy finansowej w Polsce. 
 

7.2. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020   
W Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko wyznaczono następujące osie priorytetowe 
z których można korzystać przy realizacji Strategii rozwoju gminy Zdzieszowice: 
 

Oś priorytetowa I – Zmniejszenie emisyjności gospodarki 
PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.1 
Wspieranie wytwarzania i dystrybucji 
energii pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych 

przewiduje się wsparcie w szczególności na budowę i 
rozbudowę: 
- lądowych farm wiatrowych; 
- instalacji na biomasę; 
- instalacji na biogaz; 
- sieci przesyłowych i dystrybucyjnych umożliwiających 
przyłączenia jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze 
źródeł odnawialnych do KSE oraz (w ograniczonym zakresie) 
jednostek wytwarzania energii wykorzystującej wodę i słońce 
oraz ciepła przy wykorzystaniu energii geotermalnej. 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.2 
Promowanie efektywności energetycznej i 
korzystania z odnawialnych źródeł energii 
w przedsiębiorstwach 

przewiduje się w szczególności wsparcie następujących 
obszarów: 
- modernizacji i rozbudowy linii produkcyjnych na bardziej 
efektywne energetycznie; 
- modernizacji energetycznej budynków w 
przedsiębiorstwach; 
- zastosowania technologii efektywnych energetycznie w 
przedsiębiorstwie; 
- budowy, rozbudowy i modernizacji instalacji OZE; 
- zmiany systemu wytwarzania lub wykorzystania paliw i 
energii, zastosowanie energooszczędnych (energia 
elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji 
i użytkowania energii, w tym termomodernizacji budynków; 
- wprowadzania systemów zarządzania energią, 
przeprowadzania audytów energetycznych (przemysłowych). 
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PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.3 
Wspieranie efektywności energetycznej, 
inteligentnego zarządzania energią i 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii 
w infrastrukturze publicznej, w tym w 
budynkach publicznych, i w sektorze 
mieszkaniowym 

przewiduje się wsparcie kompleksowej modernizacji 
energetycznej budynków użyteczności publicznej i 
mieszkaniowych wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów 
na energooszczędne w zakresie związanym m.in. z: 
- ociepleniem obiektu, wymianą okien, drzwi zewnętrznych 
oraz oświetlenia na energooszczędne; 
- przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i 
przyłączeniem źródła ciepła), systemów wentylacji i 
klimatyzacji, zastosowanie automatyki pogodowej i systemów 
zarządzania budynkiem; 
- budową lub modernizacją wewnętrznych instalacji 
odbiorczych oraz likwidacją dotychczasowych źródeł ciepła; 
- instalacją mikrogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby 
własne, 
- instalacją OZE w modernizowanych energetycznie 
budynkach; 
- instalacją systemów chłodzących, w tym również z OZE. 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.4 
Rozwijanie i wdrażanie inteligentnych 
systemów dystrybucji działających na 
niskich i średnich poziomach napięcia 

przewiduje się wsparcie w szczególności następujących 
obszarów: 
- budowa lub przebudowa w kierunku inteligentnych sieci 
dystrybucyjnych średniego, niskiego napięcia dedykowanych 
zwiększeniu wytwarzania w OZE i/lub ograniczaniu 
zużycia energii, w tym wymiana transformatorów; 
- kompleksowe pilotażowe i demonstracyjne projekty 
wdrażające inteligentne rozwiązania na danym obszarze 
mające na celu optymalizację wykorzystania energii 
wytworzonej z OZE i/lub racjonalizację zużycia energii; 
- inteligentny system pomiarowy - (wyłącznie jako element 
budowy lub przebudowy w kierunku inteligentnych sieci 
elektroenergetycznych dla rozwoju OZE i/lub ograniczenia 
zużycia energii). 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.7 
Promowanie wykorzystywania 
wysokosprawnej kogeneracji 
ciepła i energii elektrycznej w oparciu o 
zapotrzebowanie na ciepło użytkowe 

przewiduje się wsparcie w szczególności następujących 
obszarów: 
- budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii 
elektrycznej i ciepła w skojarzeniu; 
- budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii 
elektrycznej i ciepła w skojarzeniu z OZE; 
- budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania ciepła w 
wyniku której jednostki te zostaną zastąpione jednostkami 
wytwarzania energii w skojarzeniu; 
- budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania ciepła w 
wyniku której jednostki te zostaną zastąpione jednostkami 
wytwarzania energii w skojarzeniu z OZE; 
- budowa przyłączeń do sieci ciepłowniczych do 
wykorzystania ciepła użytkowego wyprodukowanego w 
jednostkach wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w 
skojarzeniu wraz z budową przyłączy wyprowadzających 
energię do krajowego systemu przesyłowego. 

OŚ PRIORYTETOWA II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian 
klimatu 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 5.2 
Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na 
konkretne rodzaje zagrożeń przy 
jednoczesnym zwiększeniu odporności na 
klęski i katastrofy i rozwijaniu systemów 
zarządzania klęskami i katastrofami 

Przewiduje się wsparcie następujących obszarów: 
o opracowanie lub aktualizacja dokumentów strategicznych 
wymaganych prawem unijnym lub krajowym lub 
przewidzianych w Strategicznym planie adaptacji dla 
obszarów i sektorów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 
2020;  
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- poprawa bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie 
suszy; 
- projekty mające na celu zwiększenie naturalnej retencji (np: 
renaturyzacja przekształconych cieków wodnych, obszarów 
zalewowych oraz obszarów wodnobłotnych); 
- projekty z zakresu małej retencji (realizowane na obszarze 
więcej niż jednego województwa); 
- budowa lub modernizacja urządzeń wodnych – pod 
warunkiem zapewnienia pełnej zgodności inwestycji z 
wymogami prawa UE, w tym uwzględnieniem ich w 
dokumentach strategicznych spełniających wymogi Ramowej 
Dyrektywy wodnej (RDW) i tzw. Dyrektywy powodziowej. 
o zabezpieczenie przed skutkami zmian klimatu obszarów 
szczególnie wrażliwych: 
- zagospodarowanie wód opadowych (w tym: systemy 
zbierania i retencjonowania wody opadowej, - 
budowa/modernizacja sieci kanalizacji deszczowej wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą), w szczególności na obszarach 
miejskich; 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 6.1 
Inwestowanie w sektor gospodarki 
odpadami celem wypełnienia zobowiązań 
określonych w dorobku prawnym Unii w 
zakresie środowiska oraz zaspokojenia 
wykraczających poza te zobowiązania 
potrzeb inwestycyjnych określonych 
przez państwa członkowskie 

Przewiduje się wsparcie w szczególności następujących 
obszarów: 
- infrastruktura niezbędna do zapewnienia kompleksowej 
gospodarki odpadami w regionie, w tym w zakresie 
systemów selektywnego zbierania odpadów; 
- instalacje do termicznego przekształcania zmieszanych 
odpadów komunalnych oraz frakcji palnej wydzielonej z 
odpadów komunalnych z odzyskiem energii; 
- absorbcja technologii, w tym innowacyjnych, w zakresie 
zmniejszania materiałochłonności procesów produkcji; 
- racjonalizacja gospodarki odpadami, w tym odpadami 
niebezpiecznymi, przez przedsiębiorców. 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 6.4. 
Ochrona i przywrócenie różnorodności 
biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby 
oraz wspieranie usług ekosystemowych, 
także poprzez program „Natura 2000” i 
zieloną infrastrukturę 

Przewiduje się wsparcie następujących obszarów: 
- ochrona in-situ i ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk 
przyrodniczych, w tym w ramach kompleksowych projektów 
ponadregionalnych; 
- rozwój zielonej infrastruktury, w tym zwiększanie drożności 
korytarzy ekologicznych lądowych i wodnych mających 
znaczenie dla ochrony różnorodności biologicznej 
i adaptacji do zmian klimatu; 
- opracowanie i wdrażanie dokumentów planistycznych 
zgodnie z kierunkami określonymi w Priorytetowych Ramach 
Działań dla sieci Natura 2000 na Wieloletni Program 
Finansowania UE w latach 2014-2020 (PAF) oraz w 
Programie ochrony i zrównoważonego użytkowania 
różnorodności biologicznej wraz z planem działań na lata 
2014-2020; 
- opracowanie zasad kontroli i zwalczania w środowisku 
przyrodniczym gatunków obcych; 
- wykonywanie wielkoobszarowych inwentaryzacji cennych 
siedlisk przyrodniczych i gatunków; 
- wspieranie zrównoważonego zarządzania obszarami 
cennymi przyrodniczo; 
-  prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w 
zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania 
jego zasobów. 
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PRIORYTET INWESTYCYJNY 6.5 
Podejmowanie przedsięwzięć mających na 
celu poprawę stanu jakości środowiska 
miejskiego, rewitalizację miast, 
rekultywację i dekontaminację terenów 
poprzemysłowych (w tym terenów 
powojskowych), zmniejszenie 
zanieczyszczenia powietrza i 
propagowanie działań służących 
zmniejszeniu hałasu 

Przewiduje się wsparcie w szczególności dla następujących 
obszarów: 
- ograniczanie emisji z zakładów przemysłowych; 
- wsparcie dla zanieczyszczonych/zdegradowanych terenów; 
- rozwój miejskich terenów zielonych. 

OŚ PRIORYTETOWA III: Rozwój infrastruktury transportowej przyjaznej dla 
środowiska i ważnej w skali europejskiej 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.5. 
Promowanie strategii niskoemisyjnych dla 
wszystkich rodzajów terytoriów, w 
szczególności dla obszarów miejskich, w 
tym wspieranie zrównoważonej 
multimodalnej mobilności miejskiej i działań 
adaptacyjnych mających oddziaływanie 
łagodzące na zmiany klimatu 

Wsparcie transportu publicznego 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 7.1 
Wspieranie multimodalnego jednolitego 
europejskiego obszaru transportu poprzez 
inwestycje w TEN-T 

Inwestycje będą obejmować modernizację i rehabilitację 
istniejących szlaków kolejowych 

OŚ PRIORYTETOWA VI: Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego 
PRIORYTET INWESTYCYJNY 6.3 
Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój 
dziedzictwa naturalnego i kulturowego 

W ramach inwestycji odnoszących się do ochrony 
dziedzictwa kulturowego wspierane będą projekty z zakresu 
ochrony, zachowania i udostępnienia, w tym turystycznego, 
zabytkowych obiektów o znaczeniu ponadregionalnym, 
dotyczące renowacji zabytków nieruchomych wraz 
z otoczeniem, konserwacji zabytków ruchomych i ich 
digitalizacji (w przypadkach kiedy została ujęta jako element 
projektu). W ramach przedsięwzięć odnoszących się do 
rozwoju zasobów kultury realizowane będą działania 
dotyczące zwiększenia dostępu do zasobów kultury, poprawy 
jakości funkcjonowania instytucji kultury, w tym poprzez 
podnoszenie standardów infrastruktury oraz zakup trwałego 
wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej i 
edukacyjnej. 
W ramach tego obszaru wsparcie uzyskają również szkoły i 
uczelnie artystyczne, które oferując m.in. przestrzeń dla 
działalności twórczej, wystawienniczej i in. spełniają rolę 
aktywnych instytucji kultury. Wspierane będą także projekty 
uzupełniające inwestycje infrastrukturalne o elementy 
związane z wykorzystaniem nowych technologii w obszarze 
kultury. 

OŚ PRIORYTETOWA VII: Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony 
zdrowia 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 9.1 
Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i 
społeczną, które przyczyniają się do 
rozwoju krajowego, regionalnego i 
lokalnego, zmniejszania nierówności 
w zakresie stanu zdrowia, promowanie 
włączenia społecznego poprzez lepszy 
dostęp do usług społecznych, kulturalnych i 

Przewiduje się w szczególności następujące typy projektów: 
- infrastruktura ratownictwa medycznego  
- wsparcie istniejących oraz utworzenie nowych szpitalnych 
oddziałów ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem 
stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty 
budowlane, doposażenie) 
- modernizacja istniejących oraz utworzenie nowych centrów 
urazowych (roboty budowlane, doposażenie); 
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rekreacyjnych oraz przejścia z usług 
instytucjonalnych do usług na poziomie 
społeczności lokalnych 
 

7.3. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.   
 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich będzie realizował priorytet Wspieranie efektywnego 
gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę 
klimatu w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym, który jest jednym z sześciu priorytetów 
wyznaczonych dla wspólnotowej polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 - 2020 
w odniesieniu do celów strategii Europa 2020. W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 
wyznaczono następujące osie priorytetowe z których można korzystać przy realizacji Strategii rozwoju 
gminy Zdzieszowice: 
 
Priorytety wyznaczone dla unijnej polityki rozwoju 

obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020 Zakres 

Transfer wiedzy i działalność informacyjna – szkolenia ukierunkowane na rozwój wiedzy i 
umiejętności zawodowych rolników, właścicieli lasów, 
w zakresie związanym z prowadzeniem działalności 
rolniczej i związanej z rolnictwem oraz leśnictwem,  
– inwestycje w projekty demonstracyjne w zakresie 
produkcji rolnej lub leśnej lub przetwórstwa rolno-
spożywczego służące promowaniu innowacji,  
– działania upowszechniające dobre praktyki lub 
innowacyjne rozwiązania dotyczące produkcji rolnej 
lub leśnej lub przetwórstwa rolno-spożywczego. 

Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania 
gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw 

- udzielanie pomocy rolnikom lub właścicielom lasów 
w korzystaniu z usług doradczych.  

Systemy jakości produktów rolnych i środków 
spożywczych 

– wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości 
żywności, 
– wsparcie na przeprowadzenie działań 
informacyjnych i promocyjnych. 

Inwestycje w środki trwałe – inwestycje w gospodarstwach rolnych (Modernizacja 
gospodarstw rolnych).  
– inwestycje w przetwórstwo/marketing i rozwój 
produktów rolnych (Przetwórstwo i marketing 
produktów rolnych).  
– scalanie gruntów. 

Przywracanie potencjału produkcji rolnej 
zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof 
oraz wprowadzanie odpowiednich działań 
zapobiegawczych 

- wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze w celu 
ograniczania skutków prawdopodobnych klęsk 
żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i 
katastrof (Inwestycje zapobiegawcze).  
- wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i 
przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego 
w wyniku klęsk żywiołowych, w tym chorób zwierząt, 
niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof 
(Inwestycje odtworzeniowe). 

Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej - pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na 
rzecz młodych rolników (Premie dla młodych 
rolników).  
- pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na 
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rzecz działalności pozarolniczej na obszarach 
wiejskich (Restrukturyzacja małych gospodarstw).  
- pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na 
rzecz rozwoju małych gospodarstw (Premie na 
rozpoczęcie działalności pozarolniczej).  
- rozwój przedsiębiorczości – Rozwój usług rolniczych.  
- płatności dla rolników kwalifikujących się do 
wsparcia w ramach systemu dla małych gospodarstw 
(Płatności dla rolników przekazujących małe 
gospodarstwa). 

Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na 
obszarach wiejskich 

- inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub 
rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, 
w tym inwestycje w energię odnawialną i w 
oszczędzanie energii  
- badania i inwestycje związane z utrzymaniem, 
odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i 
przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o 
wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące 
powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych 
oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej  
- inwestycje w tworzenie, ulepszanie lub rozwijanie 
podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, 
w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury  

Zalesianie i tworzenie terenu zalesionego - wsparcie na zalesienie 
- premia pielęgnacyjna 
- premia zalesieniowa 

 

7.4. Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.   
 
Na wszystkie Regionalne Programy Operacyjne określono kwotę ok. 2 612 mln euro, która musi 
zostać przeznaczona na działania w zakresie szeroko rozumianej gospodarki niskoemisyjnej. 
Kwota ta wynika z poziomu ringfencingu, czyli obowiązku asygnowania na cel tematyczny nr 4 
środków Funduszu Spójności (FS) i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) min. 
15% alokacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ringfencing dla celu 4 będzie 
mierzony dla Polski jako całości. Do realizacji ringfencingu przyczyniać się będą zatem poszczególne 
województwa przeznaczając na gospodarkę niskoemisyjną minimalne udziały wskazane przez MRR 
oraz wybrane programy krajowe finansowane z FS i EFRR. 
Województwa mają pewną ograniczoną swobodę decydowania na co konkretnie przeznaczą te 
środki. Ich decyzje jednak powinny wynikać z diagnoz, planów i analiz popartych analizami SWOT. 
Na podstawie uzyskanych wyników oraz zdefiniowanego potencjału danego regionu określane będą 
szczegółowo zakresy i obszary wsparcia. Należałoby oczekiwać, że znaczna część środków w RPO 
wesprze inwestycje zlokalizowane na obszarach wiejskich, szczególnie w zakresie odnawialnych 
źródeł energii, efektywności energetycznej i inteligentnych sieci. Pozostała część skierowana zostanie 
na obszary bardziej zurbanizowane, na których będzie rozwijany transport publiczny przyjazny 
środowisku czy technologia wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu. 
 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020  

 
W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich wyznaczono następujące osie priorytetowe z których 
można korzystać przy realizacji Strategii rozwoju gminy Zdzieszowice: 
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Priorytet Przykładowe rodzaje wspieranych przedsięwzięć 

Wzmacnianie zastosowania 
technologii komunikacyjno-
informacyjnych 
dla e-administracji,                 
e-learningu, e-integracji,               
e-kultury i e-zdrowia 

Przykładowe rodzaje wspieranych przedsięwzięć: 
- rozwój produktów i usług opartych na TIK w przedsiębiorstwach; 
- wdrożenie wirtualnego systemu obsługi działalności MŚP; 
- rozwój działalności on-line poprzez wdrożenie systemu zarządzania 
sprzedażą i usługami; 
- uruchomienie platformy e-learningowej; 
- zakup licencji na oprogramowanie niezbędne do uruchomienia sprzedaży 
produktów i usług w Internecie (e-usługi i e-handel); 
- wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych w organizacji i 
zarządzaniu przedsiębiorstwem; 
- uruchomienie portalu multimedialnego;  
- stworzenie portalu pracowniczego do zarządzania zasobami personalnymi 
on-line; 
 - wsparcie rozwoju elektronicznych usług publicznych szczebla 
regionalnego/lokalnego oraz zwiększenie do nich dostępu dla obywateli, w tym 
projektów z zakresu e-administracji, e-zdrowia czy e-edukacji; 
- utworzenie, modernizacja systemu EZD w celu polepszenia dostępności i 
komunikacji z klientami w połączeniu z dostosowaniem witryny internetowej do 
potrzeb osób niepełnosprawnych; 
- budowa platform edukacyjnych wspomagających system edukacji poprzez 
wykorzystanie nowoczesnych narzędzi nauczania; 
- wsparcie digitalizacji zasobów kulturowych, naukowych i edukacyjnych 
będących w posiadaniu instytucji szczebla regionalnego/lokalnego, a także 
zapewnienie powszechnego, otwartego dostępu w postaci cyfrowej do tych 
zasobów; 
- wyposażenie obiektów na rzecz tworzenia regionalnych ośrodków 
działających w zakresie społeczeństwa informacyjnego; 
- wyposażenie centrów zarządzania sieciami regionalnymi/lokalnymi oraz 
regionalnego centrum danych. 

Promowanie 
przedsiębiorczości, w 
szczególności poprzez 
ułatwianie gospodarczego 
wykorzystywania nowych 
pomysłów oraz wspieranie 
tworzenia nowych firm 

wsparcie uzbrojenia terenu inwestycyjnego 

Wspieranie tworzenia i 
rozszerzania 
zaawansowanych zdolności 
w zakresie rozwoju produktów 
i usług 

- wsparcie inwestycyjne MŚP związane z rozwojem przedsiębiorstwa; 
- rozwój działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw w obszarze turystyki. 

Promowanie efektywności 
energetycznej i użycia OZE 
w przedsiębiorstwach 

- w zakresie instalacji służących do wytwarzania, przetwarzania, 
magazynowania oraz przesyłu energii ze źródeł odnawialnych: budowa, 
przebudowa obiektów budowlanych; zakup lub modernizacja urządzeń; 
- zakup instalacji (urządzeń) i roboty budowlane mające na celu ograniczenie 
energochłonności, ograniczenie emisji pyłów i gazów (w tym „niskiej emisji”) w 
MŚP; 
- budowa/modernizacja/wyposażenie systemów energetycznych, 
ciepłowniczych i wodociągowych przyczyniające się do zmniejszenia strat 
energii, ciepła, wody. 

Wspieranie efektywności 
energetycznej i 
wykorzystywania 
odnawialnych 

kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej 
wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne (m.in. 
ocieplenie budynku, wymiana okien, drzwi zewnętrznych, oświetlenia; 
przebudowa systemów grzewczych, wentylacji i klimatyzacji; instalacja OZE w 
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źródeł energii w budynkach 
publicznych i sektorze 
mieszkaniowym 

modernizowanych energetycznie budynkach; instalacja systemów 
chłodzących, w tym również z OZE); 

Promowanie strategii 
niskoemisyjnych dla 
wszystkich typów obszarów, 
w szczególności na obszarach 
miejskich, w tym wspieranie 
zrównoważonego transportu 
miejskiego 
oraz podejmowania 
odpowiednich działań 
adaptacyjnych i mitygacyjnych 

- budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych pomiędzy różnymi 
rodzajami systemów transportu; 
- budowa, przebudowa, dostosowanie istniejących parkingów na parkingi 
Park&Ride zwłaszcza przy krańcowych przystankach komunikacji miejskiej; 
- budowa, remont, przebudowa pętli, zatok lub wydzielenie pasów ruchu dla 
autobusów komunikacji zbiorowej oraz pozostałej infrastruktury służącej 
obsłudze pasażerów; 
- budowa elektronicznego systemu informacji pasażerskiej on-line wraz z 
elektronicznymi tablicami informacyjnymi na przystankach; 
- budowa/modernizacja ścieżek rowerowych. 

rozwoju potencjału 
społecznogospodarczego 
regionu poprzez poprawę 
jakości ochrony środowiska, 
dziedzictwa kulturowego 
i naturalnego 

- objęcie systemem zbiórki odpadów komunalnych wszystkich mieszkańców 
województwa; 
- zwiększenie udziału odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do 
szkła, metali, tworzyw sztucznych, papieru; 
- zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
unieszkodliwianych przez składowanie; 
- zwiększenie poziomu mieszkańców województwa objętych systemem 
kanalizacji sanitarnej; 
- poprawę jakości wód podziemnych i powierzchniowych, w tym dużych 
zbiorników o funkcjach turystycznych; 
- rozwój oferty kulturowej regionu; 
- zachowanie unikatowej struktury zasobów przyrodniczych regionu; 
- zwiększenie atrakcyjności miast poprzez nadanie nowych funkcji 
poprzemysłowym obszarom zdegradowanym 

Zaspokojenie znaczących 
potrzeb w zakresie inwestycji 
w sektorze gospodarki 
odpadami, tak aby wypełnić 
zobowiązania wynikające z 
prawa unijnego 

- budowę lub zakup instalacji służących do przetwarzania i wykorzystywania 
odpadów oraz likwidacji i neutralizacji złożonych odpadów zagrażających 
środowisku (w tym instalacje recyklingu, instalacje wykorzystujące gaz 
składowiskowy), 
- zwiększenie zasięgu oddziaływania istniejących systemów segregacji 
odpadów poprzez zakup nowych urządzeń i wyposażenia, 
- budowę obiektów lub zakup urządzeń wchodzących w skład systemów 
zbiórki odpadów zestrumienia odpadów komunalnych. 

Zaspokojenie znaczących 
potrzeb w zakresie inwestycji 
w sektorze gospodarki 
wodnej, tak aby wypełnić 
zobowiązania wynikające z 
prawa unijnego 

- budowę, przebudowę, remont obiektów budowlanych oraz zakup lub 
modernizację urządzeń do odprowadzania, oczyszczania i przesyłu ścieków 
oraz przesyłu wody, tj.: sieci kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni ścieków, sieci 
wodociągowej i innych urządzeń wodno-ściekowych zmniejszających 
negatywne oddziaływanie zanieczyszczeń na środowisko, 
- rozbudowę i doskonalenie systemu monitoringu wód podziemnych poprzez 
zakup urządzeń i niezbędnego wyposażenia. 

Ochrona promocja i rozwój 
dziedzictwa kulturowego i 
naturalnego 

 - budowę, przebudowę i remont obiektów kultury, służących podwyższeniu ich 
standardu technicznego, w tym dostosowanie obiektów do wymogów 
bezpieczeństwa wynikających z aktualnych przepisów prawa, 
- zakup wyposażenia wpływającego na unowocześnienie obiektów kultury, w 
tym m.in. sprzętu wystawienniczego, magazynowego, technicznego i 
multimedialnego, 
- przebudowę, remont i wyposażenie obiektów kultury w celu ułatwienia 
dostępu osobom niepełnosprawnym, 
- projekty promocyjne dot. organizacji imprez i wydarzeń kulturalnych. 
-odbudowę, przebudowę, konserwację lub remont obiektów historycznych, 
zabytkowych oraz obiektów dziedzictwa naturalnego, 
- budowę towarzyszącej infrastruktury technicznej, informacyjnej oraz 
zagospodarowanie terenu wokół obiektów dziedzictwa kulturowego lub 
naturalnego, dostosowanie tych obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
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- roboty budowlane lub wyposażenie zabytków techniki i architektury w celu ich 
adaptacji na potrzeby kulturowe, 
- projekty inwestycyjne związane z zabezpieczeniem ww. obiektów na 
wypadek zagrożeń; 
- przebudowę lub remont budynków wraz z wyposażeniem pomieszczeń do 
właściwego przechowywania zbiorów oraz ich zabezpieczenia, 
- konserwację muzealiów, archiwaliów, starodruków, księgozbiorów oraz 
innych zabytków ruchomych. 

Ochrona i przywrócenie 
różnorodności biologicznej, 
ochrona i rekultywacja gleby 
oraz promowanie usług 
ekosystemowych, w tym 
programu Natura 2000 oraz 
zielonej infrastruktury 

- budowę lub rozbudowę obiektów, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 
niezbędnych do realizacji zadań z zakresu ochrony bioróżnorodności, 
- likwidację lub zmniejszenie uciążliwości barier dla przemieszczania się 
zwierząt i roślin, 
- ochronę ex situ gatunków zagrożonych, 
- ochronę in situ gatunków zagrożonych, 
- reintrodukcję gatunków zagrożonych, 
- ochronę i odbudowę zdegradowanych i zagrożonych siedlisk przyrodniczych, 
- przebudowę drzewostanów w sposób zgodny z roślinnością potencjalną, 
- przywracanie właściwych stosunków wodnych siedlisk wodno-błotnych. 

Działania mające na celu 
poprawę stanu środowiska 
miejskiego, w tym 
rekultywacja terenów 
poprzemysłowych i redukcja 
zanieczyszczenia powietrza 

- rekultywację gruntów, usuwanie niebezpiecznych materiałów będących 
pozostałością działalności przemysłowej na cele użytkowe, 
- budowę, rozbudowę i modernizację urządzeń do produkcji i przesyłu energii 
ze źródeł odnawialnych, 
- wyburzanie obiektów, które utraciły właściwości użytkowe połączone z 
zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie powiązanego z obiektem, 
- budowę infrastruktury drogowej (drogi i ulice obsługujące tereny 
inwestycyjne, kanalizacja deszczowa, małe obiekty inżynieryjne, chodniki, 
przejścia dla pieszych, ścieżki rowerowe, parkingi), 
- budowę infrastruktury wodno-ściekowej (sieci wodociągowe, sieci kanalizacji 
sanitarnej), 
-budowę sieci ciepłowniczych i energetycznych. 

zwiększenia konkurencyjności 
rynku pracy województwa 
opolskiego 

- wzrost zatrudnienia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej 
sytuacji na rynku pracy, w tym długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, 
osób sprawujących opiekę nad osobami zależnymi, 
- zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób młodych, 
- zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób starszych, 
- wzrost adaptacyjności pracowników i przedsiębiorstw, 
- zwiększenie okresu aktywności zawodowej. 

Zapewnianie dostępu do 
zatrudnienia osobom 
poszukującym pracy 
i nieaktywnym zawodowo, w 
tym podejmowanie lokalnych 
inicjatyw na rzecz 
zatrudnienia oraz 
wspieranie mobilności 
pracowników 

- umożliwienie realizacji programów aktywizacji zawodowej obejmujących 
jedną lub kilka z następujących form wsparcia: staże/praktyki zawodowe, 
szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji 
zawodowych, coaching; 
- korzystanie z usług w zakresie pośrednictwa pracy/poradnictwa zawodowego 
poprzedzone analizą dotyczącą ofert pracy i odzwierciedlającą popyt na 
konkretne zawody. 

Samozatrudnienie, 
przedsiębiorczość oraz 
tworzenie nowych miejsc 
pracy 

bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie 
działalności gospodarczej 

Równouprawnienie płci oraz 
godzenie życia zawodowego i 
prywatnego 

- tworzenie /wsparcie funkcjonujących placówek opieki nad dziećmi do lat 3, 
- tworzenie/wsparcie funkcjonujących placówek opieki nad seniorami i osobami 
niepełnosprawnymi, 
- wdrożenie elastycznego czasu pracy i form zatrudnienia. 

Adaptacja pracowników, 
przedsiębiorstw i 

- umożliwienie szkoleń dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw 
oraz doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie zgodnym ze zdiagnozowanymi 
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przedsiębiorców do zmian potrzebami, 
- umożliwienie wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych, w tym 
przekwalifikowanie pracowników, pomoc w zmianie profilu działalności. 

Aktywne i zdrowe starzenie 
się 

- programy przekwalifikowania pracowników pracujących w warunkach 
szkodliwych, 
- profilaktyka w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, 
piersi i szyjki macicy i płuc 
- opracowanie i wdrożenie programów leczniczych ułatwiającej powrót do 
pracy, w tym programów rehabilitacji leczniczej. 

Aktywna integracja, w 
szczególności w celu poprawy 
zatrudnialności 

- zintegrowane/ zindywidualizowane programy aktywizacji społeczno-
zawodowej, poprzez instrumenty: 
    aktywizacji zawodowej, np. praktykę lub staż, 

 aktywizacji edukacyjnej, np. finansowanie zajęć szkolnych 
uzupełniających wykształcenie na poziomie podstawowym, 
gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym, 

 aktywizacji zdrowotnej, np. sfinansowanie terapii psychologicznej, 
rodzinnej lub psychospołecznej, 

- działania zapobiegające zbyt wczesnemu wypadnięciu z systemu edukacji 
dzieci i młodzieży przebywających np. w zakładach poprawczych. 

Ułatwianie dostępu do 
niedrogich, trwałych oraz 
wysokiej jakości usług, 
w tym opieki zdrowotnej i 
usług społecznych 
świadczonych w interesie 
ogólnym 

- rozwój usług opiekuńczych, wsparcia rodziny oraz pieczy zastępczej, 
- badania diagnostyczne i programy zapobiegające chorobom cywilizacyjnym, 
- kompleksowa opieka nad matką i dzieckiem, 
- diagnostyka i leczenie chorób rozwojowych dzieci, 
- działania asystenta rodziny, koordynatora pieczy zastępczej i asystenta 
osoby starszej, 
- opieka środowiskowa w miejscu zamieszkania osoby starszej, 
- wsparcie funkcjonowania mieszkań chronionych. 

Wspieranie gospodarki 
społecznej i przedsiębiorstw 
społecznych 

- wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania instytucji ekonomii i 
przedsiębiorczości społecznej, 
- finansowanie założenia/przystąpienia/zatrudnienia w spółdzielni socjalnej, 
- tworzenie miejsc pracy w sektorze przedsiębiorczości społecznej, 
- wsparcie dla osób wykluczonych/ zagrożonych wykluczeniem społecznym za 
pośrednictwem podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw 
społecznych, w tym o charakterze integracyjnym, np. CIS, KIS, ZAZ, WTZ . 

ograniczenie przedwczesnego 
kończenia nauki szkolnej oraz 
zapewnienie równego dostępu 
do dobrej jakości edukacji 
elementarnej, kształcenia 
podstawowego i 
ponadpodstawowego 

- tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, 
- wsparcie istniejących przedszkoli oraz innych form wychowania 
przedszkolnego w zakresie m.in. wygenerowania dodatkowych miejsc oraz 
organizowaniu i prowadzeniu dodatkowych zajęć, 
- zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, dla dzieci i młodzieży, 
- doskonalenie umiejętności nauczycieli, 
- prowadzenie doradztwa zawodowego dla dzieci, młodzieży, 
- tworzenie i rozwój centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego, 
- doposażenie bazy dydaktycznej i naukowej szkół i placówek oświatowych, 
- staże/prepraktyki realizowane u pracodawców. 

poprawa dostępności i 
wspieranie uczenia się przez 
całe życie, podniesienie 
umiejętności i kwalifikacji 
pracowników i osób 
poszukujących pracy, 
zwiększenie dopasowania 
systemów kształcenia i 
szkolenia do potrzeb rynku 
pracy m.in. przez poprawę 
jakości kształcenia i szkolenia 
zawodowego oraz utworzenia 

- umożliwienie uczestnictwa w formach szkolnych lub w formach 
pozaszkolnych, 
- umożliwienie udziału w szkoleniach i kursach skierowanych do osób 
dorosłych, 
- zapewnianie elastycznych rozwiązań dostosowanych do różnorodnych 
szkoleniowych potrzeb osób dorosłych np. kształcenie na odległość. 
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i rozwijanie systemów uczenia 
się poprzez praktyczną naukę 
zawodu realizowaną w ścisłej 
współpracy z pracodawcami 
Inwestycje w infrastrukturę 
zdrowotną i społeczną, które 
przyczyniają się do rozwoju 
krajowego, regionalnego i 
lokalnego, zmniejszania 
nierówności w zakresie stanu 
zdrowia oraz przejścia z usług 
instytucjonalnych do usług na 
poziomie społeczności 
lokalnych 

- inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia w obszarach deficytów 
zidentyfikowanych w województwie opolskim, 
- inwestycje polegające na eliminowaniu barier przyczyniających się do 
wykluczenia, w odniesieniu do zidentyfikowanych obszarów i deficytów 
lokalnych (zapewnienie usług opiekuńczych i wsparcia rodziny oraz pieczy 
zastępczej, infrastruktura rehabilitacyjna). 

Wspieranie rewitalizacji 
fizycznej, gospodarczej i 
społecznej ubogich 
społeczności i obszarów 
miejskich i wiejskich 

- uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznych, 
- porządkowanie historycznych centrów miast, 
- tworzenie stref bezpieczeństwa w miastach, 
- zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni w tkance urbanistycznej, 
- przystosowanie obiektów użyteczności publicznej do pełnienia funkcji 
gospodarczych, szkoleniowych, edukacyjnych, kulturowych, społecznych wraz 
z zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego z obiektem, 
- rewitalizacja tkanki mieszkaniowej – w częściach wspólnych budynków, 
- wymiana lub modernizacja zdegradowanej infrastruktury technicznej – w 
ograniczonym zakresie (infrastruktura drogowa, sieć wodociągowa, kanalizacja 
sanitarna, kanalizacja deszczowa, sieć ciepłownicza lub energetyczna) 

Wspieranie przedsiębiorstw 
społecznych  

- zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności przez 
podmioty ekonomii społecznej, 
- modernizacja, dostosowanie lub adaptacja pomieszczeń i miejsc pracy. 

Inwestycje w edukację, 
umiejętności i uczenie się 
przez całe życie poprzez 
rozwój infrastruktury 
edukacyjnej i szkoleniowej 

inwestycje w infrastrukturę szkół, w tym zawodowych na podstawie 
kompleksowych planów rozwoju 

Promowanie produkcji i 
dystrybucji odnawialnych 
źródeł energii 

dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych, poręczeniowych oraz innych 
publicznych instytucji finansowych oferujących zwrotne instrumenty finansowe 

Promowanie efektywności 
energetycznej i użycia OZE w 
przedsiębiorstwach 
Wspieranie efektywności 
energetycznej i 
wykorzystywania 
odnawialnych 
źródeł energii w budynkach 
publicznych i sektorze 
mieszkaniowym 
 
Rządowy Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej 
na lata 2016 – 2019 
 
Celem Programu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych oraz 
standardu lokalnej sieci drogowej, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności 
terenów inwestycyjnych.  
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Wnioski mogą składać jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego 
w Urzędzie Wojewódzkim w Opolu. 
Cele szczegółowe: 

 poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych i powiatowych ze 
szczególnym uwzględnieniem niechronionych użytkowników dróg; 

 podniesienie standardów technicznych dróg publicznych, a co za tym Idzie ich parametrów 
użytkowych; 

 rozwój spójnej sieci dróg publicznych w skali lokalnej i regionalnej, w szczególności poprzez 
poprawę połączeń dróg lokalnych z drogami wyższej kategorii, 

 zwiększenie płynności ruchu, 
 efektywne wykorzystanie środków finansowych przyznanych na realizację Programu. 

 
 
Program „Maluch”  
 
Program „Maluch” zakłada:  

 stworzenie warunków dla rozwoju zróżnicowanych instytucji opiekuńczo-edukacyjnych dla 
małych dzieci, 

 poprawę standardów funkcjonowania instytucji opieki nad dziećmi do 3 lat (w wyjątkowych 
przypadkach do 4 lat), 

 umożliwienie rodzicom i opiekunom dzieci podjęcia aktywności zawodowej, 
 wspomożenie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu instytucji opiekuńczo-

edukacyjnych dla małych dzieci (zgodnie z potrzebami lokalnej społeczności), 
 szkolenie dziennych opiekunów. 

Podjęcie działań na rzecz godzenia pracy zawodowej z opieką nad dziećmi jest spełnieniem 
zobowiązania Polski do realizacji celów Strategii Lizbońskiej, która jest kluczowym dokumentem 
wyznaczającym kierunki działania Unii Europejskiej w obszarze rozwoju ekonomicznego. Wzrost 
aktywności zawodowej uznawany jest za jeden z celów Strategii. Dla jego osiągnięcia UE postuluje 
m.in. stosowanie różnorodnych rozwiązań ułatwiających osobom aktywnym na rynku pracy godzenie 
obowiązków rodzinnych z zawodowymi. Jednym z postulatów jest objęcie 33% dzieci w wieku 0–3 
lata opieką instytucjonalną. 

Program finansowany będzie ze środków budżetu państwa będących w dyspozycji Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej.  
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7.4. Fundusze Norweskie. 

Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (czyli tzw. fundusze norweskie i fundusze EOG) są formą bezzwrotnej pomocy 
zagranicznej przyznanej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein nowym członkom UE. Fundusze te 
są związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz z jednoczesnym wejściem naszego 
kraju do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE + Islandia, Liechtenstein, Norwegia). W zamian 
za pomoc finansową, państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego Unii 
Europejskiej (choć nie są jej członkami). Obecnie jest realizowana druga edycja funduszy norweskich 
i EOG (lata 2009 - 2014). 
W ramach funduszy norweskich i EOG wydzielono kilkanaście programów (obszarów wsparcia). 
Przede wszystkim należy wymienić: 
Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii  
Operator: Ministerstwo Środowiska we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 
Wartość programu z funduszy EOG: 145 000 000 euro 
Cele  
Celami programu są: redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczenia powietrza oraz 
zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii. 
Sposób wyłonienia projektów  
Projekty do dofinansowania będą wybrane w drodze otwartego naboru wniosku. Planuje się 
przeprowadzenie jednego naboru wniosków. 
Obszary wsparcia 
W ramach programu planowane są następujące obszary wsparcia / obszary priorytetowe: 

 poprawa efektywności energetycznej w budynkach, 
 wzrost świadomości społecznej i edukacja w zakresie efektywności energetycznej (wsparcie 

w ramach projektu predefiniowanego), 
 wzrost produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. 

Rodzaje kwalifikowalnych projektów 
1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: 

administracji publicznej, oświaty, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, szkolnictwa 
wyższego, nauki, wychowania. 

2. Zastąpienie przestarzałych źródeł ciepła dla ww. budynków użyteczności publicznej o mocy do 
5 MW nowoczesnymi, energooszczędnymi i ekologicznymi źródłami ciepła lub energii 
elektrycznej, w tym: pochodzącymi ze źródeł odnawialnych lub źródłami ciepła i energii 
elektrycznej wytwarzanych w skojarzeniu (kogeneracji / trigeneracji)*. 
Przez źródła ciepła lub energii elektrycznej wykorzystujące energię ze źródeł odnawialnych 
należy rozumieć: 

 kolektory słoneczne, 
 układy fotowoltaiczne, 
 instalacje do wykorzystania biogazu (z wyłączeniem produkcji tylko energii 

elektrycznej), 
 pompy ciepła, 
 instalacje do wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł geotermalnych, 
 kotły na biomasę. 
 małe turbiny wiatrowe, 
 rekuperację ciepła. 

3. Projekty mające na celu modernizację węzłów cieplnych o łącznej mocy do 3 MW dla ww. 
budynków użyteczności publicznej. 
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Uprawnieni beneficjenci 
Jednostki sektora finansów publicznych lub podmioty niepubliczne, realizujące zadania publiczne. 
Wartość i poziom dofinansowania projektu 
Wartość dofinansowania projektu wynosi od 170 000 euro do 3 000 000 euro (wypłacana jako 
dofinansowanie za usunięcie 1 tony CO2/rok). 
Poziom dofinansowania projektu wynosi do 80 proc. (faktyczna intensywność dofinansowania 
będzie uzależniona od redukcji lub uniknięcia emisji CO2). 

7.5. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. 
NFOŚiGW prowadzi samodzielną gospodarkę finansową działając na podstawie ustawy Prawo 
ochrony środowiska. Realizując w praktyce zasadę „zanieczyszczający płaci”, Narodowy Fundusz 
zasilany jest głównie wpływami z: opłat i kar za korzystanie ze środowiska, opłat eksploatacyjnych 
i koncesyjnych, opłat wynikających z Prawa energetycznego oraz ustawy o recyklingu pojazdów 
wycofanych z eksploatacji, przychodów ze sprzedaży jednostek przyznanej emisji gazów 
cieplarnianych i innych źródeł. NFOŚiGW zapewnia wykorzystanie środków zagranicznych 
przeznaczonych na ochronę środowiska, m.in. z Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Instrumentu Finansowego LIFE+, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 
i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dzięki Systemowi zielonych 
inwestycji (GIS - Green Investment Scheme) oraz środkom uzyskanym przez Polskę 
w międzynarodowych transakcjach sprzedaży uprawnień do emisji dwutlenku węgla, przyznanych 
w ramach Protokołu z Kioto, NFOŚiGW dofinansowuje inwestycje z zakresu ochrony klimatu i redukcji 
emisji gazów cieplarnianych. Ze środków NFOŚiGW realizowane są m.in. następujące programy: 
 
Tabela 29. Programy realizowane ze środków NFOŚiGW. 

Program Cel Finansowanie Beneficjenci 
KAWKA – Likwidacja 
niskiej emisji 

Zmniejszenie 
zanieczyszczeń 
powietrza w strefach, 
w których występują 
znaczące przekroczenia 
dopuszczalnych 
poziomów stężeń i dla 
których zostały 
opracowane programy 
ochrony powietrza. 

Udostępnienie środków 
z przeznaczeniem na 
udzielanie dotacji 

wojewódzkie fundusze 
ochrony środowiska i 
gospodarki wodnej 

LEMUR 
Energooszczędne 
Budynki Użyteczności 
Publicznej 

Uniknięcie emisji CO2 w 
związku z 
projektowaniem i 
budową 
energooszczędnych 
budynków użyteczności 
publicznej 

Dotacja  

Pożyczka 

Podmioty sektora fin. 
publicznych (bez 
Państwowych 
Jednostek 
Budżetowych), 
Jednostek Samorządu 
Terytorialnego i ich 
związki, organizacje 
pozarządowe, kościoły i 
związki wyznaniowe, 
inne podmioty 

Dopłaty do kredytów na 
budowę domów 
energooszczędnych 

Oszczędność energii i 
ograniczenie lub 
uniknięcie emisji CO2 
poprzez dofinansowanie 
przedsięwzięć 
poprawiających 

Dotacja na częściową 
spłatę kapitału kredytu 
bankowego 

Osoby fizyczne 
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efektywność 
wykorzystania energii w 
nowobudowanych 
budynkach 
mieszkalnych 

Poprawa efektywności 
energetycznej – 
Inwestycje 
energooszczędne w 
małych i średnich 
przedsiębiorstwach 

Ograniczenie zużycia 
energii w wyniku 
realizacji inwestycji w 
zakresie efektywności 
energetycznej i 
zastosowania 
odnawialnych źródeł 
energii w sektorze MŚP. 
W rezultacie realizacji 
programu nastąpi 
zmniejszenie emisji 
CO2. 

Dotacje dla MŚP do 60 
mln zł 

Małe i średnie 
przedsiębiorstwa 

BOCIAN – 
Rozproszone, 
odnawialne źródła 
energii 

Ograniczenie lub 
uniknięcie emisji CO2 
poprzez zwiększenie 
produkcji energii z 
instalacji 
wykorzystujących 
odnawialne źródła 
energii. 

Pożyczka Przedsiębiorcy w 
rozumieniu art. 43 (1) 
Kodeksu cywilnego 
podejmujący realizację 
przedsięwzięć z 
zakresu OZE  na 
terenie 
Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

Dopłaty do kredytów na 
kolektory słoneczne 

Ograniczenie lub 
uniknięcie emisji CO2 
poprzez zwiększenie 
produkcji energii 
cieplnej ze źródeł 
odnawialnych 

Dotacja na częściową 
spłatę kapitału kredytu 
bankowego 

Osoby fizyczne, 
wspólnoty 
mieszkaniowe 

Prosument Opole– linia 
dofinansowania z 
przeznaczeniem na 
zakup i montaż 
mikroinstalacji OZE 

Ograniczenie lub 
uniknięcie emisji CO2 w 
wyniku zwiększenia 
produkcji energii z 
odnawialnych źródeł, 
poprzez zakup i montaż 
małych lub 
mikroinstalacji 
odnawialnych źródeł 
energii, do produkcji 
ciepła lub energii 
elektrycznej 

Dotacja Osoby fizyczne, 
wspólnoty 
mieszkaniowe 

Program Ryś – 
termomodernizacja 
budynków 
jednorodzinnych 

Oszczędność i lepsze 
użytkowanie energią 
oraz poprawa jakości 
powietrza 

Kredyt bądź pożyczka 
wraz z dotacją  

Osoby fizyczne 

 

7.6. Bank Ochrony Środowiska. 
 
BOŚ udziela kredytów pod warunkiem prowadzenia prac zgodnie z wymogami prawa na podstawie 
umowy cywilnoprawnej określającej warunki dofinansowania podmiotom, które udokumentowały 
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wymierny efekt ekologiczno-rzeczowy oraz posiadają zdolność do zaciągania zobowiązań 
finansowych, a także ustanowiono odpowiednie formy zabezpieczenia spłaty kredytu. 
Wsparcie oferowane w ramach RPO objęte jest przepisami o pomocy publicznej. W przypadku 
projektów objętych pomocą de minimis, maksymalnie do 85% wydatków kwalifikowalnych, 
z zastrzeżeniem reguł wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 
2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów 
operacyjnych. 
Projekty wybierane są w trybie indywidualnym lub trybie konkursowym. Tryb indywidualny wskazuje 
na projekty kluczowe przyjęte w wykazie indywidualnych projektów kluczowych dla poszczególnych 
Regionalnych Programów Operacyjnych. W trybie konkursowym możliwe są konkursy zamknięte lub 
otwarte. W ramach konkursów zamkniętych daty otwarcia i zamknięcia naboru wniosków (okres 
przyjmowania wniosków) zostają określone w ogłoszeniu o konkursie, a w konkursach otwartych 
nabór wniosków i ich ocena prowadzone są w sposób ciągły, do wyczerpania określonego limitu 
środków lub zamknięcia konkursu uzasadnionego odpowiednią decyzją. 
Lista wydatków kwalifikowanych w ramach działań jest określona w dokumentach Regionalnych 
Programów Operacyjnych, Uszczegółowienie/ Szczegółowy opis RPO są zgodne z wytycznymi 
i podręcznikami dotyczącymi kwalifikowania wydatków. 

7.6. Budżet gminy. 
Od 21 grudnia 2010 roku zgodnie z Ustawą z dnia 29 października 2010 roku o zmianie ustawy – 
Prawo ochrony środowiska /Dz.U. Nr 229 poz. 1498/ możliwe jest finansowanie lub  dofinansowanie 
kosztów inwestycji związanych z działaniami w ochronie środowiska z budżetu gminy: 
1. podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w szczególności: 

- osób fizycznych, 
- wspólnot mieszkaniowych, 
- osób prawnych, 
- przedsiębiorców; 

2. jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. 
Zasady udzielania dotacji celowej na działania związane m.in. z ochroną powietrza określa rada 
gminy w drodze uchwały. 
Udzielenie dotacji celowej, udzielane będzie na podstawie umowy zawartej przez gminę z podmiotami 
wymienionymi powyżej.  
 
8. System monitorowania i oceny realizacji strategii. 
System monitorowania jest ważnym elementem w procesie wdrażania strategii. Dane z monitoringu 
służą do oceny skuteczności realizowanych działań i pozwalają na bardziej efektywne wydatkowanie 
środków publicznych. 
Zakłada się, że instytucją odpowiedzialną za ogólną koordynację i monitorowanie procesu realizacji 
strategii będzie Urząd Miejski w Zdzieszowicach.  
Zadaniem będzie w szczególności: 

- zbieranie i przekazywanie partnerom społecznym i gospodarczym informacji o dostępnych 
źródłach finansowania zewnętrznego (kierowanie potencjalnych beneficjentów do odpowiednich 
instytucji), 

- wyrażanie opinii co do zgodności proponowanych zmian w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego z zapisami strategii,  

- wydawanie opinii o zgodności planowanej inwestycji/zadania z zapisami strategii (w przypadku 
gdy taka opinia jest wymagana), 

- inicjowanie i koordynowanie opracowania średniookresowych dokumentów programowych (np. 
program rozwoju bazy oświatowej, program rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego), 
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- informowanie społeczności lokalnej o istnieniu strategii i obranych kierunkach rozwoju, a także 
o postępach i efektach jej wdrażania. 

 
Ocena postępów we wdrażaniu strategii będzie dokonywana w cyklu dwuletnim i będzie oparta 
o zestaw bazowych wskaźników. Poniżej zaprezentowano wybrane rodzaje wskaźników, 
dostosowując ich charakter do rodzaju monitorowanego celu. 
 
Tabela 30. Wskaźniki monitorowania Strategii. 

Nazwa celu Rodzaj wskaźnika 

I. Tworzenie warunków dla rozwoju 
gospodarczego Gminy  

 wartość wskaźnika przedsiębiorczości, 
 wielkość utworzonych nowych terenów 

inwestycyjnych, 
 % budżetu gminy przeznaczanego na 

inwestycje i remonty dróg, 
 liczba nowych podmiotów gospodarczych, 
 odsetek powierzchni gminy objęty 

miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego 

II. Poprawa standardu życia 
mieszkańców 

 stopa bezrobocia, 
 dochód gminy na 1 mieszkańca, 
 średni poziom zarobków mieszkańców 

miasta/gminy, 
 stan powietrza atmosferycznego, wód 

powierzchniowych i podziemnych, hałasu 
komunikacyjnego i promieniowania 
elektromagnetycznego na terenie gminy, 

 odsetek osób korzystających z pomocy 
społecznej, 

 liczba porad lekarskich i ambulatoryjnych 
w placówkach opieki zdrowotnej 

III. Modernizacja i rozbudowa 
infrastruktury  

 stopień zwodociągowania                                    
i skanalizowania gminy, 

 odsetek osób korzystających z sieci 
gazowej, 

 liczba gospodarstw domowych 
posiadających dostęp do internetu, 

 długość wyremontowanych, 
zmodernizowanych dróg w km i 
poniesione nakłady, 

 długość wybudowanych nowych dróg, 
chodników na terenie gminy wraz z 
poniesionymi nakładami, 

 liczba publicznych punktów dostępu do 
Internetu 

IV. Rozwój oświaty, rekreacji, kultury 
i wypoczynku  

 współczynnik scholaryzacji brutto na 
poszczególnych poziomach edukacji, 

 ilość turystów odwiedzających gminę, 
 liczba miejsc noclegowych, 
 % budżetu gminy przeznaczonych na 
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sport, rekreację, turystykę 
 liczba osób korzystających z obiektów 

sportowych na terenie gminy, 
 łączna długość tras turystycznych na 

terenie gminy 
 
Dane dotyczące zaproponowanych powyżej wskaźników dostępne są w ramach oficjalnej statystyki 
GUS i będą pozyskiwane m.in. z Banku Danych Regionalnych GUS, sprawozdań gminnych oraz 
z wydziałów Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach. Wskaźniki te w większości zostały wykorzystane 
w części diagnostycznej, przy opisie sytuacji społeczno-gospodarczej gminy. 
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9. Wykorzystane materiały, literatura. 
 
1. Studium rozwoju systemów energetycznych na terenie województwa opolskiego do 2015 roku, 

Energoprojekt Katowice. 
2. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Zdzieszowice na lata 2001-2010. 
 Dane pozyskane z Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach oraz podległych jednostek budżetowych 

w Gminie Zdzieszowice, 
 Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy 

Zdzieszowice.
5. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowice. 
6. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zdzieszowice. 
7. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych WiK 

Zdzieszowice. 
8. Gminny Program Opieki nad Zabytkami gminy Zdzieszowice. 
9. Bank Danych Regionalnych GUS 
10. Rejestr Form Ochrony Przyrody RDOŚ Opole. 
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ZAŁĄCZNIK nr 1. Najważniejsze przedsięwzięcia inwestycyjne w latach 2016-2020. 
 
 

Lp. 
 

Zadanie Jednostka 
realizująca 

Okres 
realizacji 

Limity wydatków w latach 

2016 2017 2018 2019 2020 

1. 
Przebudowa budynku żłobka – zmniejszenie 
kosztów zużycia energii cieplnej oraz poprawa 
wartości techniczno – użytkowej budynku. 

Gmina 
Zdzieszowice 2015-2016 450 000,00 - - - - 

2. Termomodernizacja budynku Publicznego 
Gimnazjum w Zdzieszowicach 

Gmina 
Zdzieszowice 2016-2018 10 000 500 000 500 000 - - 

3. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 3 w 
Zdzieszowicach 

Gmina 
Zdzieszowice 2018-2020 - - 10 000 200 000 150 000 

4. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 5 w 
Zdzieszowicach 

Gmina 
Zdzieszowice 2018-2020 - - 10 000 200 000 150 000 

5. Termomodernizacja budynku PSP nr 2 w 
Zdzieszowicach wraz z salą gimnastyczną 

Gmina 
Zdzieszowice 2017-2019 - 10 000 200 000 200 000 - 

6. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 6 w 
Zdzieszowicach 

Gmina 
Zdzieszowice 2017-2019 - 10 000 200 000 150 000 - 

7. Termomodernizacja budynku PSP nr 1 w 
Zdzieszowicach wraz z salą gimnastyczną 

Gmina 
Zdzieszowice 2018-2020 - - 10 000 200 000 200 000 

8. Termomodernizacja budynku PSP w Żyrowej Gmina 
Zdzieszowice 2018-2020 - - 10 000 200 000 200 000 

9. Termomodernizacja budynku Publicznego 
Przedszkola w Żyrowej 

Gmina 
Zdzieszowice 2018-2020 - - 10 000 150 000 50 000 

10. Termomodernizacja budynku PSP w Krępnej Gmina 
Zdzieszowice 2018-2020 - - 10 000 200 000 200 000 

11. Termomodernizacja budynku siedziby spółki 
gminnej WiK w Zdzieszowicach 

Gmina 
Zdzieszowice 2017-2019 - 10 000 200 000 150 000 - 

12. Termomodernizacja budynku siedziby MGBP 
oraz OPiWR w Zdzieszowicach 

Gmina 
Zdzieszowice 2016-2018 10 000 200 000 150 000 - - 

13. Termomodernizacja budynku zaplecza stadionu 
miejskiego w Zdzieszowicach 

Gmina 
Zdzieszowice 2019-2020 - - - 7 000 50 000 
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Lp. 

 
Zadanie Jednostka 

realizująca 
Okres 

realizacji 
Limity wydatków w latach 

2016 2017 2018 2019 2020 

14. Termomodernizacja obiektu OSP Krępna Gmina 
Zdzieszowice 2016-2018 10 000 200 000 150 000 - - 

15. Termomodernizacja obiektu kina w 
Zdzieszowicach 

Gmina 
Zdzieszowice 2018-2020 - - 10 000 200 000 200 000 

16. Termomodernizacja obiektu Hali Sportowej w 
Zdzieszowicach 

Gmina 
Zdzieszowice 2018-2020 - - 10 000 150 000 250 000 

17. Termomodernizacja obiektu OSP Jasiona Gmina 
Zdzieszowice 2019-2020 - - - 10 000 300 000 

18. Termomodernizacja obiektu OSP Januszkowice Gmina 
Zdzieszowice 2018-2019 - - 10 000 400 000 - 

19. Termomodernizacja obiektu OSP Żyrowa Gmina 
Zdzieszowice 2019-2020 - - - 10 000 250 000 

20. Termomodernizacja budynku komunalnego w 
Rozwadzy przy ul. Szkolnej 20 

Gmina 
Zdzieszowice 2019-2020 - - - 10 000 250 000 

21. Termomodernizacja budynku komunalnego w 
Żyrowej przy ul. W. Polskiego 12 

Gmina 
Zdzieszowice 2018-2020 - - 10 000 250 000 - 

22. 

Wymiana istniejących źródeł/opraw wydzielonego 
oświetlenia ulicznego na energooszczędne – 
kontynuacja dla dokończenia wymiany 
pozostałych 167 opraw starego typu rtęciowych z 
kloszem mlecznym 125W na przezroczyste z 
kloszem/odbłyśnikiemOEP2X24W na osiedlach 
Piastów 1 i Piastów 2, Akacjowa, ul. K. Miarki, 
Stare Osiedle, Żyrowa oraz Oleszka. 

Gmina 
Zdzieszowice 2015-2020 * * * * * 

23. 

Budowa energooszczędnego oświetlenia 
ulicznego – kontynuacja dla dokończenia 
rozpoczętych zadań z istniejącymi projektami 
modernizacji oświetlenia na energooszczędne 
kablowe:  
- Stare Miasto w zakresie od ul. Górnej, Myśliwca 
(UM) do ul. K. Miarki, 
- na osiedlu Piastów (wokół bloków tzw. 
„Dogęszczenia” – projekt SM), 
- na osiedlu Korfantego w zakresie oświetlenia 
wokół budynków socjalnych ul. Filarskiego), 
- oświetlenia wsi Rozwadza wzdłuż ulic Szkolna, 
Polna, Jasiońska, 

Gmina 
Zdzieszowice 2015-2020 * * * * * 
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Lp. 

 
Zadanie Jednostka 

realizująca 
Okres 

realizacji 
Limity wydatków w latach 

2016 2017 2018 2019 2020 

- oświetlenia wsi Krępna wzdłuż ulicy 
Cegielnianej, Jasiońskiej i Polnej, 
- oświetlenia wsi Januszkowice wzdłuż ul. 
Piaskowej oraz przysiółek Lesiany, 
- oświetlenia wsi Jasiona wzdłuż ulicy Głównej, 
- oświetlenia centrum wsi Oleszka w obrębie 
Placu Rekreacyjnego. 

24. Budowa drogi dla rowerów z Gogolina do 
Zdzieszowic przez Krępną, Obrowiec. 

Gmina 
Zdzieszowice 2015-2020 ** ** ** ** ** 

25. Stworzenie trasy dla rowerów w Zdzieszowicach 
(ul. Żyrowska-Chrobrego do Opolskiej) 

Gmina 
Zdzieszowice 2015-2020 ** ** ** ** ** 

26. Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych Gmina 
Zdzieszowice 2015-2020 ** ** ** ** ** 

27. 
Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego 
przy stacji kolejowej (z parkingami Bike and Ride) 
– Zdzieszowice**  

Gmina 
Zdzieszowice 2015-2020 ** ** ** ** ** 

28. 

Budowa parkingów Bike and Ride przy 
wszystkich istniejących i czynnych przystankach 
oraz stacjach kolejowych (Jasiona, 
Zdzieszowice)** 

Gmina 
Zdzieszowice 2015-2020 ** ** ** ** ** 

29. Rewitalizacja Parku Miejskiego Gmina 
Zdzieszowice 2015 254 000 * * * * 

30. 
Projekt „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej 
aglomeracji Zdzieszowice – budowa kanalizacji 
sanitarnej w m. Januszkowice etap III 

WiK 
Zdzieszowice 2016 * * * * * 

31. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Jasiona, 
Oleszka 

WiK 
Zdzieszowice 2016-2020 * * * * * 

Źródło: Opracowane na informacji pozyskanych z Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach,  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zdzieszowice, danych WiK 
Zdzieszowice. 
 
*kwoty zostaną podane po określeniu ich w kolejnych planach budżetowych 
**kwoty zostaną określone po opracowaniu dokumentacji projektowych dla planowanych przedsięwzięć w ramach Aglomeracji Opolskiej 
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