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1. WPROWADZENIE 

1.1. PODSTAWY FORMALNO – PRAWNE OPRACOWANIA NINIEJSZEGO 

STUDIUM 

Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Baborów zostało przyjęte Uchwałą Nr XXI-212/97 Rady 

Miejskiej w Baborowie z dnia 21.02.1997r. Podstawę prawną jego opracowania 

stanowiła ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. 

Ustaw 89/1994 r. poz.415) 

Od tego czasu długoterminowe cele określone w dokumencie studium stanowiły 

podstawę rozwoju przestrzennego Gminy Baborów. Podstawą kierunków polityki 

przestrzennej gminy były uwarunkowania określone w studium. Ciągły monitoring 

przedstawionych w studium uwarunkowań i kierunków skutkował podjęciem przez 

Radę Miejską w Baborowie Uchwały Nr XXV-185/09 z dnia 27 marca 2009r.  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy obejmującego obszar  

w granicach administracyjnych Gminy Baborów. 

 Uchwała Rady Miejskiej o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium 

podjęta została na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591  z późn. zm.) oraz art.9 

ust.1, art.10 ust.2 i art.27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) W związku 

jednak z faktem, iż zakres merytoryczny opracowania dotyczy zarówno uzupełnienia 

większości uwarunkowań zgodnie z  art.10 ust.1  jak i ustaleń zawartych w art.10 ust. 

2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, to jest on właściwy dla 

zakresu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

Dlatego też niniejszy dokument został określony mianem  studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

 Podstawą formalną opracowania projektu niniejszego  studium jest  umowa  

Nr 7322/5/09 z dnia 15 grudnia 2009r. zawarta pomiędzy Gminą Baborów  

a Pracownią Urbanistyki i Architektury „Region” z siedzibą w Tarnowskich Górach 

przy ul. Słoneczników 7, 42-606 Tarnowskie Góry. 
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1.2. ZAKRES MERYTORYCZNY I TOK SPORZĄDZANIA STUDIUM ZGODNIE  

Z USTAWĄ Z DNIA 27 MARCA 2003R. O PLANOWANIU  

I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM 

Projekt niniejszego studium sporządzono zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w tym zakresie, zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym. Teren opracowania studium obejmuje obszar  

w granicach administracyjnych Gminy Baborów. 

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. wprowadziła szereg zmian, uściśleń  

w zakresie merytorycznym Studium, w tym możliwość jego zmiany. Wprowadziła 

również nowe przepisy w zakresie jego uspołeczniania, opublikowania i uzgodnień. 

Ze względu na występujące liczne zmiany w zainwestowaniu tego terenu 

spowodowane między innymi wydawanymi decyzjami administracyjnymi, 

rozbieżnymi z ustaleniami dotychczas obowiązującego Studium, a także ze względu 

na zmianę zakresu merytorycznego zagadnień określanych w Studium 

wprowadzonych przez ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz 

zmiany wprowadzone w innych ustawach związanych z zagospodarowaniem 

przestrzennym, studium dla tego terenu wymaga uzupełnienia uwarunkowań 

(zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym) 

wynikających z: 

1) dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu, 

2) stanu ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony, 

3) stanu środowiska, w tym rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, 

wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów ochrony środowiska, 

przyrody i krajobrazu kulturowego, 

4) stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków dóbr kultury współczesnej, 

5) warunków i jakości życia mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia, 

6) zagrożenia bezpieczeństwa ludności i ich mienia, 

7) potrzeb i możliwości rozwoju gminy, 

8) stanu prawnego gruntów, 

9) występowania obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów 

odrębnych, 

10) występowania obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych, 

11) występowania udokumentowanych złóż kopalin oraz zasobów wód 

podziemnych, 

12) występowania terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów 

odrębnych, 

13) stanu systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym stopnia 
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uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej, energetycznej oraz 

gospodarki odpadami, 

14) zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych. 

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym w studium określa się w szczególności: 

1) kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz  

w przeznaczeniu terenów, 

2) kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania 

terenów, w tym tereny wyłączone spod zabudowy, 

3) obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony 

przyrody, krajobrazu kulturowego i uzdrowisk, 

4) obszary i zasady dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej. 

5) kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, 

6) obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego  

o znaczeniu  lokalnym, 

7) obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego  

o znaczeniu ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu 

zagospodarowania przestrzennego województwa i ustaleniami 

programów, o których mowa w art. 48 ust.1, 

8) obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych,  

w tym obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów 

nieruchomości, a także obszary rozmieszczenia obiektów handlowych  

o powierzchni sprzedaży powyżej 2000mkw., oraz obszary przestrzeni 

publicznej, 

9) obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego w tym obszary wymagające zmiany 

przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze  i nieleśne, 

10) kierunki  i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, 

11) obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi i osuwania się mas 

ziemnych, 

12) obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar 

ochronny, 

13) obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych oraz obowiązujące na 

nich ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie  

z przepisami ustawy z dnia 7 maja 1999r. o ochronie terenów byłych 

hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. Nr 41, poz.412 oraz z 2002r. Nr 

113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271), 

14) obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji, 
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15) granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych, 

16) inne obszary problemowe, w zależności od uwarunkowań i potrzeb 

zagospodarowania występujących w gminie. 

Wymogi zawarte w art. 10 ust. 2 zostały uwzględnione również  w projekcie 

niniejszego studium, za wyjątkiem pkt.12,13 i 16 które dotyczą obszarów nie 

występujących w granicach terenu objętego studium. 

Studium uwzględnia nowe uwarunkowania jak również zmianę prawnego 

otoczenia dokumentu. W dokumencie wykorzystano dorobek metodologiczny oraz 

najważniejsze zasady rozwoju przestrzennego zdefiniowane w studium. 

W niniejszym dokumencie uwzględniono: 

- zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym wynikające m. in. z realizacji 

inwestycji po roku 1997, 

- zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym wynikające z lokalizacji 

głównych ciągów układu komunikacyjnego, 

- zmiany w zapotrzebowaniu na tereny mieszkaniowe dla zabudowy jedno  

i wielorodzinnej, 

- zmiany wynikające z ochrony zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

- zmiany wynikające z aktualnej prognozy demograficznej dla miasta, 

- zmiany wynikające ze zmieniającego się otoczenia prawnego, 

- zmiany wyznaczonych w studium dla terenów rolniczej przestrzeni 

produkcyjnej, 

- ustalenia wynikające z lokalnych programów rozwoju 

1.3. CEL STUDIUM 

Głównym celem Studium jest określenie polityki przestrzennej gminy 

poprzez rozpoznanie uwarunkowań, a następnie sformułowanie odpowiednich 

kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

Studium jest materiałem wejściowym do sporządzania planów miejscowych. 

Przejmuje ono koordynację nad tworzeniem planów, gdyż wskazuje obszary 

wymagające sporządzenia planów. Przedstawiony w studium zasób informacji  

dotyczących  zasad kształtowania rozwoju przestrzennego gminy stanowi podstawę 

merytoryczną podczas sporządzania planów miejscowych. 

Studium nie stanowi prawa miejscowego, jest jedynie wewnętrznym 

dokumentem ukazującym kierunki rozwoju miasta oraz możliwości wykorzystania 

jego atutów społecznych i ekonomicznych. 
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Celem studium jest utrzymanie ładu przestrzennego. Pojęcie „ładu” oznacza 

stan harmonii, stanowiący skutek proporcjonalnego uporządkowania wzajemnie 

dopełniających się elementów określonej całości. Przenosząc je na płaszczyznę 

zagospodarowania przestrzennego, można przyjąć, iż ład funkcjonalny gminy 

oznacza właściwe użytkowanie przestrzeni gminy, zapewniające jego istnienie, 

trwanie i harmonijny, zrównoważony rozwój. 

Stan ładu funkcjonalnego powinien odpowiadać sytuacji, w której funkcje 

gminy (miasta i sołectw) są adekwatne do jego wewnętrznych potrzeb  

i zewnętrznych możliwości (rangi miasta i wsi w jego otoczeniu, strukturze 

osadniczej, gospodarczej, transportowej itp.). Poszczególne elementy funkcjonalne, 

odpowiadające funkcjom miasta, powinny występować we właściwych proporcjach,  

a ich rozmieszczenie - spełniać wymóg w miarę bezkonfliktowego współistnienia 

(separacji w przypadku funkcji konfliktowych) oraz właściwej dostępności dla 

użytkowników. 

Narzędziem kształtowania ładu funkcjonalnego miasta jest przede wszystkim 

prawo miejscowe w postaci miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

mogą nim być także istniejące standardy, programy, strategie, itp. Lokalne 

dokumenty regulujące kształtowanie i kierunki rozwoju poszczególnych dziedzin 

funkcjonowania miasta, znajdujące swój wyraz w ustaleniach miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

Warunkiem oceny ładu funkcjonalnego jest identyfikacja zasadniczych 

konfliktów przestrzennych, dysfunkcji i niedoborów wynikających z istniejącej 

struktury gminy oraz stanu i funkcjonowania poszczególnych elementów 

decydujących o stopniu jego ładu funkcjonalnego. 

Bodźcem podjęcia ostatecznej decyzji o przystąpieniu do opracowania 

niniejszego studium  było podjęcie Uchwały nr XXV-184/09 Rady Miejskiej  

w Baborowie z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy obejmującego 

obszar w granicach administracyjnych miasta Baborów. Ocena aktualności studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego Gminy Baborów oraz 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów wykazała 

niezgodność licznych zamierzeń inwestycyjnych miasta z zapisami studium. Chcąc 

uwzględnić zamierzenia lokalne i ponadlokalne władz miasta oraz kontynuować 

aktywizację gospodarczą miasta w zgodzie z obowiązującymi przepisami podjęto 

decyzję o aktualizacji studium. 
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1.4. ZAŁOŻENIA STUDIUM 

Głównym założeniem studium jest rozpoznanie i scharakteryzowanie 

wszelkich uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych Gminy Baborów. Analiza 

istniejących uwarunkowań pozwoli na określenie długoterminowych kierunków 

rozwoju gminy. 

Zasadniczym elementem rozpoznania uwarunkowań, a następnie kierunków 

rozwoju jest zapoznanie się z lokalnymi jak i regionalnymi programami rozwoju. 

Lokalne programy rozwoju: 

- Strategia Rozwoju Gminy Baborów na lata 2005 – 2013 

- Program Rozwoju Lokalnego Gminy Baborów 

Regionalne programy rozwoju: 

- Plan zagospodarowania przestrzennego województwa Opolskiego 

- Strategia Rozwoju Powiatu Głubczyckiego 

Założeniem studium są działania komplementarne z wyżej wymienionymi 

programami i ich priorytetami. Kompleksowe podejście do problemu rozwoju gminy 

pomoże w sformułowaniu długofalowych kierunków rozwoju gminy  (miasta  

i sołectw). 

1.5. KONSTRUKCJA DOKUMENTU STUDIUM 

Dokument „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy obejmującego obszar w granicach administracyjnych Gminy 

Baborów składa się z czterech części: 

- część I - Wprowadzenie, 

- część II - Uwarunkowania, 

- część III - Kierunki, 

- część IV - Podsumowanie. 

Część I - Wprowadzenie - obejmuje charakterystykę elementów wejściowych 

do sporządzenia studium. Określono tutaj otoczenie prawne dokumentu, jego zakres 

merytoryczny, cel oraz podstawowe założenia. 

Część II - Uwarunkowania – zawiera wnikliwą analizę i charakterystykę 

uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych gminy. W tej części  skrupulatnie 
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przedstawione zostały wszystkie elementy funkcjonalno – przestrzenne gminy. 

Występują tutaj elementy opisowe, tabelaryczne, zestawienia, wykresy, porównania. 

Kwintesencją części II są plansze graficzne uwarunkowań. 

Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego są to czynniki wpływające 

na politykę przestrzenną, które w większości są niezależne od władz gminy. Zawarte 

w części II uwarunkowania mają istotne znaczenie dla sposobu prowadzenia polityki 

przestrzennej. Uwarunkowania wynikają z obecnego i przewidywanego 

występowania obiektywnych zjawisk takich jak np.: stan środowiska, stan prawny 

gruntów, zainwestowanie terenu. W Uwarunkowaniach uwzględniono również 

lokalne działania władz gminy oraz zadania publiczne o znaczeniu ponadlokalnym. 

Część III - Kierunki – wskazuje główne kierunki polityki przestrzennej, a co za 

tym idzie kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy. Wyznaczone kierunki 

są wypadkową przedstawionych w części II uwarunkowań. Kierunki 

zagospodarowania przestrzennego to najważniejsza  - właściwa część studium. 

Poza częścią opisową zostały one przedstawione w formie graficznej. 

Część III ma służyć podejmowaniu działań związanych z przekształceniem 

struktury funkcjonalno – przestrzennej gminy oraz sterowaniu polityką przestrzenną 

jako narzędziem rozwoju. Kierunki zagospodarowania przestrzennego stanowią 

syntetyczne sformułowanie szczegółowych celów polityki przestrzennej oraz 

sposobów ich realizacji. 

Część IV - Podsumowanie – objaśnia przyjęte rozwiązania oraz określa wpływ 

uwarunkowań na ustalenia kierunków Studium. 

Studium nie jest aktem prawa miejscowego toteż w treści dokumentu 

pojawiają się treści informacyjne, wyjaśnienia, uzasadnienia, opisy metod 

postępowania i inne.  
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2. UWARUNKOWANIA 

2.1. POŁOŻENIE MIASTA 

 Położenie administracyjne 

Gmina Baborów położona jest w południowo - wschodniej części województwa 

Opolskiego w powiecie Głubczyckim. Sąsiaduje ona bezpośrednio od wschodu  

z województwem Śląskim. Gmina Baborów sąsiaduje bezpośrednio  

z gminami: od północy – z gminą Pawłowiczki i gminą Polska Cerkiew; od wschodu  

z gminą Pietrowice Wielkie; od południa i południowego zachodu  

z gminą i miastem Kietrz; od zachodu z gminą Głubczyce. 

W skład Gminy Baborów wchodzi miasto Baborów oraz sołectwa: Dziećmarów, 

Babice, Sułków, Boguchwałów, Sucha Psina, Czerwonków, Księże Pole, Szczyty, 

Dzielów, Raków i Tłustomosty. 

Tabela 2.1a. Sołectwa Gminy Baborów 

l.p. Sołectwo Kod 
Powierzchnia 

[km2] 

1 Babice 48-120 Baborów 8,2 

2 Boguchwałów  48-100 Głubczyce 8,2 

3 Czerwonków 48-133 Nowa Cerekwia 9,2 

4 Dzielów 48-120 Baborów 5,4 

5 Dziećmarów 48-120 Baborów 9,7 

6 Księże Pole 48-133 Nowa Cerekwia 10,0 

7 Raków 48-120 Baborów 19,6 

8 Sułków 48-120 Baborów 7,9 

9 Sucha Psina 48-120 Baborów 9,0 

10 Szczyty 47-287 Maciowakrze 2,2 

11 Tłustomosty 
47-480 Pietrowice             
Wielkie 

15,5 

12 Miasto Baborów 48-120 Baborów 12,0 

Powierzchnia gminy ogółem 116,9 
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 Położenie geograficzne 

Teren Gminy Baborów zajmuje powierzchnię 116,90 km2. Współrzędne geograficzne 

miasta Baborów to 17°59'E i 50°09'N. Gmina Baborów położona jest w obrębie 

makroregionu Niziny Śląskiej w mezoregionie Płaskowyżu Głubczyckiego. Obszar 

gminy obejmuje część Wysoczyzny Głubczyckiej wyróżnionej  jako wschodnia część 

płaskowyżu Głubczyckiego. Teren gminy charakteryzuje się dosyć ciekawym 

ukształtowaniem terenu. Występują tu liczne wzniesienia poprzecinane dolinami 

rzeki Psiny i Złotej Żyły (Złotnika). Najwyższe wzniesienie na terenie gminy wynosi 

około 286 m n.p.m. (w sołectwie Sucha Psina). Najniżej usytuowany teren położony 

jest na wysokości 215 m n.p.m. w dolinie rzeki Psina (sołectwo Tłustomosty). 

 Położenie i powiązania komunikacyjne 

Gmina Baborów nie ma zbyt dobrze rozwiniętego układu komunikacyjnego. Jedyna 

droga krajowa przebiegająca w sąsiedztwie gminy to droga krajowa nr 38  

relacji Kędzierzyn Koźle – Głubczyce - do przejścia granicznego z Czechami. 

Pozostałe 3 drogi przebiegające przez gminę to drogi wojewódzkie  

nr: 416 (klasy głównej) relacji Krapkowice – Głogówek – Głubczyce – Kietrz – 

Racibórz, 417 (klasy zbiorczej) relacji Laskowice – Klisino -  Szonów – Szczyty  

- Racibórz i 421 (klasy zbiorczej) relacji Szczyty – Błażejowice - Nędza. 

Odległość Baborowa od ważniejszych miast Polski wynosi: Gdańsk 586km, 

Warszawa 346km, Poznań 330km, Kraków 166km, Wrocław 152. Odległość Gminy 

Baborów od stolicy województwa wynosi około 70km. Baborów jest dobrze 

skomunikowany w kierunku Aglomeracji Katowickiej – około 90km do Katowic i 66km 

do Gliwic. Pozostałe większe miasta w sąsiedztwie Baborowa to: Kędzierzyn Koźle 

26km, Racibórz 21km, Głubczyce 14km, Kietrz12km.  

Gmina Baborów połączona jest z autostradą A4 poprzez drogi wojewódzkie  

i krajowe (Krapkowic 45km, Ujazd-Pyskowice 48km). Odległość Baborowa  

do projektowanej autostrady A1 wyniesie około 46km (w Rybniku). 

Odległość Baborowa od większych portów lotniczych to: Katowice/Pyrzowice 122km, 

Wrocław/Starachowice 160km. Pozostałe mniejsze lotniska położone są  

w Opole/Kamień Śląski, Opole/Polska Nowa Wieś, Gliwice/Trynek, 

Rybnik/Gotartowice. 
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2.2. FUNKCJA GMINY W SIECI OSADNICZEJ WOJEWÓDZTWA 

OPOLSKIEGO 

Gmina Baborów w strukturze administracyjnej województwa opolskiego 

stanowi jednostkę gminną wiejską. W jej skład wchodzi miasto Baborów – siedziba 

władz gminy oraz 11 sołectw: Babice, Boguchwałów, Czerwonków, Dziećmarów, 

Dzielów, Księże Pole, Raków, Sucha Psina, Sułków, Szczyty, Tłustomosty. 

 Pod względem funkcjonalnym gmina Baborów jest typową gminą rolniczą,  

w zasadzie bez przemysłu z wyjątkiem kilku zakładów przemysłowych o znaczeniu 

lokalnym, branży rolno – spożywczej, zlokalizowanych przede wszystkim w obrębie 

miasta. 

Funkcja rolnicza gminy związana jest bezpośrednio z bardzo korzystnymi 

warunkami agrorolniczymi, stąd też teren całej gminy stanowi obszar chroniony dla 

produkcji rolnej. 

Z przeprowadzonych badań regionalnych wynika, że gmina Baborów 

preferowana jest w dalszym ciągu do utrzymania i dalszego rozwoju podstawowej 

swojej funkcji jaką jest rolnictwo. 

Szanse dla intensyfikacji tej funkcji tkwią w warunkach naturalnych, potencjale 

produkcyjnym i społecznym sieci osadniczej gminy. 

Dla jednostek wiejskich, funkcja rolnicza powinna wiązać się przede 

wszystkim z produkcją żywności. Dla miasta Baborowa, które w sieci osadniczej 

województwa opolskiego stanowi ośrodek usługowy o znaczeniu lokalnym dla 

obsługi mieszkańców gminy, przewiduje się w dalszym ciągu utrzymanie i rozwój 

funkcji administracyjno – usługowej, mieszkaniowej, rolniczej oraz przemysłowej 

związanej z produkcją rolno spożywczą. 

2.3. KRÓTKI RYS HISTORYCZNY 

 Historia Baborowa 

Baborów (Bauerwitz)  założony został w 1296 roku i był osadą słowiańską 

podporządkowaną początkowo biskupstwu wrocławskiemu i jednocześnie księstwu 

opolsko - raciborskiemu, a następnie biskupstwu w Ołomuńcu na Morawach. 

Bezpośrednią pieczę nad miasteczkiem sprawowały siostry zakonne klasztoru 

Dominikanek z Raciborza.  
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W roku 1403 miasto otrzymało kościół oraz ołtarz ufundowany przez Jadocusa - 

Margrafa Brandenburskiego - Pana na Morawach. Wcześniejsze wzmianki  

o kościele parafialnym pochodzą z 1386 r. Wraz z powstaniem parafii tworzono 

również szkoły parafialne, w których początkowo dzieci uczyły się religii i śpiewu,  

a z czasem również czytania i rachunków. Do szkoły w Baborowie powstałej  

w 1386 roku uczęszczały oprócz dzieci miejscowych również dzieci z wiosek 

należących do Gminy Baborów. tj. z Sułkowa, Dzielowa, Rakowa i Jaroniowa. 

Dzisiejsza szkoła została urządzona w roku 1910. Okazały, wolnostojący budynek 

miał 8 klas, jedno pomieszczenie zastępcze a w piwnicach znajdowało się 

mieszkanie dozorcy, pomieszczenia centralnego ogrzewania i zbiór książek.  

W 1861 roku utworzona została szkoła rzemieślnicza z nauką księgowości, 

rachunków i rysunków.  

W 1405 r. Baborów był już miasteczkiem zarządzanym przez magistrat, który 

wydawał metryki urodzenia. W 1575 r. Margraf Fredrich nadał miastu prawo 

prowadzenia dwóch jarmarków – jednego rocznego i jednego tygodniowego.  

W 1750 r. w mieście działały cechy szewców, kuśnierzy, tkaczy i kowali. 1368 

mieszkańców mówiło po polsku i po morawsku. Piwo warzone było w 50 budynkach. 

Następuje rozwój handlu, który prowadzony był przez trzy komory handlowe. W tym 

okresie miasto posiadało: 4 piekarzy, l fryzjera, 5 bednarzy, 14 szynkarzy,  

1 farbiarza, 2 rybaków, 7 rzeźników, 12 kuśnierzy, 10 tkaczy,  

1 murarza, 2 młynarzy, 1 olejarza, 1 kołodzieja, 4 garbarzy, 2 siodlarzy, 1 ślusarza,  

7 kowali, 9 krawców, 49 szewców, 1 mydlarza, 1 cieślę, 6 stolarzy, 3 garncarzy.  

W magistracie urzędował burmistrz, szef policji, komornicy, radca i notariusz. 

Urzędami Królewskimi były: Urząd Pocztowy i Urząd Rolny. 

W 1836 r. Baborów był miejscem wielkiego pożaru, który zniszczył zupełnie 

zabudowę jednej z dwu głównych ulic miasta - ul. Głubczycką.  

Dla pełnego rozkwitu miasta decydujące znaczenie miała budowa kolei żelaznej. 

Uroczyste otwarcie linii Głubczyce - Racibórz nastąpiło w dniu 15.10.1856 roku. 

Dopiero jednak po 53 latach poszerzono linię o połączenie z Troppau (Austria) przez 

Koźle do Kędzierzyna. Nowoczesna Cegielnia Rudzińskiego oraz Fabryka Cukru 

miały własne rampy kolejowe.  

Od roku 1752 Baborów został włączony w system połączeń pocztowych przez 

uruchomienie w nim komory pocztowej podległej poczcie w Głubczycach. Przez 

następne dziesięciolecia przetaczał się przez miasto dyliżans pocztowy dla poczty  

w kierunku Kietrza (Baborów był  stacją końcową). Stąd bowiem kursowała do tej 

miejscowości poczta piesza. Przez Baborów do Raciborza  

i Pszczyny kursowała dwa razy w tygodniu poczta z Wrocławia oraz Gdańska. Pod 

koniec XIX w. powstała tu cukrownia i cementownia: w 1909 r. otwarto  

w Baborowie 3 cegielnie, 2 parowe młyny, słodownię, mleczarnię i fabrykę kafli.  
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W okresie międzywojennym działały tu zakonspirowane punkty przerzutowe dla 

komunistycznych kurierów kursujących pomiędzy rejencją opolską i Czechami.  

W okresie II wojny światowej istniały w Baborowie 4 Jenieckie komanda pracy  

i obóz pracy przymusowej. Po licznych pożarach (1708. 1782. 1838. 1844)  

i zniszczeniach wojennych zachowały się: kilkakrotnie odbudowywany późnogotycki 

kościół parafialny, barokowy kościół cmentarny z bogatym wyposażeniem, 

klasycystyczny ratusz (pierwotnie dwór), liczne barokowo-klasycystyczne domy 

mieszkalne i dwie późnobarokowe figury kamienne (św. Jana Nepomucena i św. 

Floriana). (źródło: www.baborów.pl) 

 Charakterystyka zabudowy wsi powiatu głubczyckiego 

Dla większości rejonów Opolszczyzny cechą wpływającą na charakter budownictwa 

był czynnik rozplanowania zagrody, a w konsekwencji ukształtowania 

urbanistycznego całych wsi. Zagrody, to wąskie działki jakie planowo stosowano  

w średniowiecznej wsi lokacyjnej. Budynki mieszkalne i gospodarcze stawiano 

szczytami do ulicy. Między budynkami często znajdował się mur z bramą 

przejazdową i furtką. W głębi dziedzińca budynki mieszkalne przechodziły  

w zabudowania gospodarcze, a całość zamykała wydłużona stodoła z bramami 

pośrodku. 

Szczególnie reprezentacyjną formę w zagrodzie typu frankońskiego uzyskiwała 

oczywiście elewacja szczytowa domów i mur bramy. W poszczególnych przypadkach 

osiągały one, jak na budownictwo bądź co bądź ludowe, bardzo bogate formy 

architektoniczne: gzymsy, stiukową dekorację półszczytu, pilastry  

i balustrady tralkowe. Najwięcej takich zagród znajdowało się w powiecie 

głubczyckim i posiadały one najbardziej ozdobne opracowania, niestety zniszczenia 

wojenne oraz zaniedbania, a wręcz zrujnowania dokonane przez ludność napływową 

zmniejszyły znacznie ich liczbę. 

Przy zakładaniu nowych koloni czy wsi nadawano im uporządkowaną przez 

geometrów zabudowę w postaci regularnych ulic, w których występowały podobnej 

wielkości działki siedliskowe. Obowiązywały znormalizowane, ściśle określone, 

zasady kształtowania zabudowy, a osady były budowane według określonych 

projektów urbanistycznych. (źródło: www.opolski-dom.pl) 

 

 

 



 

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BABORÓW Strona 23 

 

2.4. STAN ŁADU PRZESTRZENNEGO, DOTYCHCZASOWE  PRZEZNACZENIE 

I ZAGOSPODAROWANIE TERENU GMINY BABORÓW 

STRUKTURA PRZESTRZENNA GMINY BABORÓW 

Gmina Baborów podzielona jest na następujące jednostki strukturalne: 

 część miejska – miasto Baborów 

 część wiejska – pozostałe sołectwa gminy w skład których wchodzą: 

 Babice,  

 Boguchwałów,  

 Czerwionków,  

 Dziećmarów,  

 Dzielów, 

 Księże Pole,  

 Raków, 

 Sucha Psina,  

 Sułków,  

 Szczyty,  

 Tłustomosty. 

2.4.1. TERENY MIESZKANIOWE 

 Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej 

Tereny mieszkaniowe Gminy Baborów obejmują tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i wielorodzinnej z rozróżnieniem na zabudowę wchodzącą w skład 

miasta Baborów (zabudowa miejska) oraz występującą w poszczególnych 

sołectwach. 

Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej stanowiące zwartą zabudowę 

kamienicową występują w centrum miasta Baborowa w rejonie Rynku oraz ulic: 

Dąbrowszczaków, Moniuszki, Opawskiej, Świerczewskiego, Powstańców. 

Pozostałe zwarte tereny zabudowy mieszkaniowej obejmujące zespoły budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych w tzw. zabudowie blokowej o maksymalnej wysokości 

5 kondygnacji występują przy ulicach: 40 Lecia i Świerczewskiego, Osiedle Akacjowe 

– Rzemieślników. Powyższa zabudowa występuje także w formie rozproszonej 

głównie w ciągu ulic: Dąbrowszczaków, Raciborskiej, Nowej. 
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Ponadto na terenie całej gminy występują budynki  mieszkalne wielorodzinne 

wolnostojące obejmujące 3 lub 4 mieszania o maksymalnej wysokości trzech 

kondygnacji nadziemnych. Na obszarze sołectw zabudowę tą stanowią przede 

wszystkim budynki mieszkalne byłych PGR-ów. W chwili obecnej większość z nich 

jest w bardzo złym stanie technicznym. 

 Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowo – 

usługowej i zagrodowa 

Tereny  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na terenie miasta Baborów 

zlokalizowane są przede wszystkim w ciągu ulic: Rzemieślników, Osiedlowej, Witosa, 

Róży Wiatrów, Kwiatowej, Strażaków, Stawowej, Ogrodowej, Polnej. 

Cechą charakterystyczną gminy związaną z dominacją funkcji rolniczej jest 

występowanie zabudowy zagrodowej w szczególności na terenie poszczególnych 

sołectw jak również na obszarze miasta. Zabudowę tą obejmują budynki mieszkalne 

jak i gospodarcze służące obsłudze funkcji rolniczej współwystępującą  

z zabudową mieszkaniową jednorodzinną. W chwili obecnej często budynki 

gospodarcze wchodzące w skład zabudowy zagrodowej w szczególności na 

obszarze miasta pozostają nieużytkowane. Na obszarze miasta w/w zabudowa  

występuje w rejonie ulic: Głubczyckiej, Kościuszki, Moniuszki, Powstańców, 

Krakowskiej, Wodnej, Wiejskiej, Raciborskiej. 

2.4.2. TERENY USŁUGOWE 

Głównym ośrodkiem usługowym gminy jest miasto Baborów obejmujące 

usługi publiczne jak i komercyjne służące obsłudze całej gminy.   

 Usługi handlu, gastronomii 

Największe natężenie usług handlu jak i gastronomii (restauracje, pizzerie)  na 

obszarze miasta występuje  głównie w rejonie Rynku, jak również w ciągu ulic 

wchodzących w skład historycznego układu urbanistycznego miasta. Usługi  

w większości zlokalizowane są w parterach kamienic tworzących zwarte pierzeje,  

a także w parterach wolno – stojących budynków mieszkalnych wielorodzinnych. 

Największe pod względem powierzchni handlowej obiekty usługowe (wielobranżowy) 

położone są bezpośrednio przy Urzędzie Miejskim. Stanowią je markety: „Biedronka”  

i „Roldom”. 

Na pozostałym terenie gminy w poszczególnych sołectwach obiekty handlu 

występują jako małe wielobranżowe sklepy (spożywcze, chemiczne, odzieżowe).  
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Na obszarze gminy nie występują obiekty handlowe  

o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2. 

 Usługi oświaty 

Na terenie miasta Baborów znajduje się Zespół Szkół w Baborowie składający się  

z: szkoły podstawowej od klas I do III przy ul. Opawskiej, szkoła podstawowa od klas 

IV do VI i gimnazjum przy ul. Wiejskiej wraz z oddziałem w Tłustomostach. Pozostałe 

tereny usług oświaty na terenie gminy obejmują  przedszkola zlokalizowane  

w: Baborowie – ul. Krakowska, ul. Powstańców, Sułkowie i Suchej Psinie. 

 Usługi kultury 

Na terenie miasta Baborów funkcjonuje Gminny Zespół Oświaty Kultury i Sportu 

położony przy ul. Rynek 17. Pozostałe obiekty usług kultury rozproszone są na 

terenie całej gminy i obejmują filie bibliotek publicznych ze świetlicami położonymi  

w Sułkowie, Suchej Psinie i Rakowie. W mieście funkcjonuje także świetlica 

środowiskowa przy ul. Rynek 9. 

 Usługi sakralne 

Obiekty sakralne na obszarze miasta Baborowa oraz poszczególnych sołectw 

obejmują:  

 Kościół p.w. Św. Józefa przy ul. Kościuszki (Baborów),  

 Kościół p.w. NMP przy ul. Kościuszki (Baborów), 

 Kaplica p.w. Serca Jezusowego przy ul. Powstańców (Baborów), 

 Kościół p.w. Michała Archanioła – Dziećmarów, 

 Kościół p.w. Św. Katarzyny – Babice, 

 Kościół Filialny w Sułkowie 

 Kościół p.w. Jodoka – Sucha Psina, 

 Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP – Czerwonków, 

 Kościół p.w. Św. Bartłomieja – Księże Pole, 

 Kościół p.w. Św. Mikołaja – Dzielów, 

 Kościół p.w. NMP – Raków, 

 Kościół p.w. N. Serca Jezusowego – Tłustomosty 
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 Usługi zdrowia 

Obiekty ochrony zdrowia zlokalizowane są wyłącznie na terenie miasta Baborów.  

Do nich zalicza się budynek Grupowej Praktyki Lekarskiej PRIMED przy  

ul. Kościuszki, a także  gabinet rehabilitacyjny Caritsa przy ul. Kościuszki, stacja 

opieki Caritas przy Rynku, gabinet stomatologiczny STOMADENT przy  

ul. Świerczewskiego, gabinet lekarski Leśniak S.C. przy ul. Moniuszki. W Baborowie 

funkcjonuje także jedna apteka zlokalizowana przy Rynku. 

Ponadto w  Baborowie zlokalizowany jest Ośrodek Pomocy Społecznej 

zlokalizowany przy ul. Dąbrowszczaków 35. 

 Usługi sportu i rekreacji 

Główny teren usług sportu na terenie gminy obejmuje stadion sportowy w Baborowie 

przy ul. Wąskiej. Pozostałe tereny sportowe obejmują boiska sportowe w większości 

do piłki nożnej jak również do siatkówki i koszykówki rozmieszczone prawie że  

w każdym sołectwie. 

Największy teren rekreacyjny zlokalizowany jest także w Baborowie i stanowi go 

Park Miejski im. Sybiraków przy ul. Moniuszki. Park ten posiada amfiteatr wraz   

z widownią na 300 osób. Pozostałe tereny rekreacyjne obejmujące  liczne place 

zabawi skwery rozmieszczone na terenie prawie że każdego sołectwa. 

2.4.3. TERENY PRODUKCYJNE I PRODUKCYJNO USŁUGOWE 

Do największych terenów produkcyjnych i produkcyjno usługowych na terenie 

gminy należą: 

 teren wytwórni pasz,  

 teren elewatorów zbożowych Baborów, 

 teren nieczynnej cukrowni Baborów, 

 teren nieczynnej cegielni przy ul. Kolejowej, 

 teren nieczynnej cegielni przy ul. Głubczyckiej, 

Do pozostałych terenów produkcyjno usługowych należą: 

 teren przy ul. Kolejowej – Polnej, 

 teren przy ul. Powstańców naprzeciw Stacji Kontroli Pojazdów, 

 teren bazy materiałów budowlanych przy ul. Witosa,  

 teren zakładu komunalnego przy ul. Witosa, 

 teren zakładu gazowniczego przy ul. 40lecia, 
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2.4.4. TERENY OTWARTE 

Tereny otwarte stanowią około 90% powierzchni gminy i obejmują obszary 

biologicznie aktywne wyróżniające się bogatą bioróżnorodnością gatunków flory  

i fauny. 

Do terenów otwartych na terenie gminy możemy zaliczyć : 

 tereny rolnicze, 

 tereny leśne, 

 tereny ogrodów i sadów, 

 tereny parkowe i skwery, 

 tereny wód powierzchniowych śródlądowych stojących i płynących. 

Użytkowanie gruntów w gminie Baborów przedstawia tabela – struktura użytkowania 

gruntów Gminy Baborów. 

Tabela 2.4.4a. Struktura użytkowania gruntów Gminy Baborów 

Lp. Rodzaj Wielkość [ha] 

 Powierzchnia ogólna 11 703 

1. Użytki rolne 10 412 

1.1. Grunty orne 9 461 

1.2. Sady 42 

1.3. Łąki i pastwiska  909 

2. Lasy i zadrzewienia 344 

3. 
Pozostałe grunty i nieużytki, obszary 

zabudowane, zainwestowane, drogi 
941 

 Źródło danych: Urząd Gminy Baborów, 2009r. 

Użytki rolne stanowią ponad 89% powierzchni Gminy Baborów, z czego grunty orne 

stanowią 80,8%, sady 0,4%, łąki i pastwiska 7,8%, natomiast lasy i zadrzewienia 

zajmują ok. 3,1% powierzchni gminy. 
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2.5. STAN ŚRODOWISKA 

2.5.1. POŁOŻENIE GEOGRAFICZNO - PRZYRODNICZE 

Teren objęty studium, według podziału fizyczno – geograficznego 

Konradzkiego (2000, ) położony jest w obrębie mezoregionu Płaskowyż Głubczycki 

(318.58), wchodzącego w skład makroregionu Nizina Śląska (318.5), należącego do 

podprowincji Niziny Środkowopolskie (318), prowincji Niż Środkowoeuropejski (31).  

2.5.2. UKSZTAŁTOWANIE POWIERZCHNI TERENU, GEOMORFOLOGIA 

Według podziału na jednostki geomorfologiczne Klimaszewskiego (1972), 

teren objęty studium leży w obrębie - Płaskowyżu Głubczyckiego, będącego częścią 

mezoregionu Kotlina Raciborska, wchodzącego w skład makroregionu Kotlina 

Raciborsko – Oświęcimska, należącej do Podprowincji Kotliny Podkarpackie – 

Zachodnie, prowincji Kotliny Podkarpackie – Strefy Alpejskiej. Natomiast według 

podziału na jednostki geomorfologiczne Gilewskiej (1999) obszar Gminy Baborów 

leży w obrębie - Płaskowyżu Głubczyckiego (AV.d8), będącego częścią 

makroregionu Nizina Śląska (AV.d), wchodzącego w skład podprowincji Niziny 

środkowopolskie (AV), należącej do prowincji Niż Środkowoeuropejski (A). 

Współczesna rzeźba ma charakter akumulacyjno-denudacyjny uwarunkowany 

starszym podłożem, została ukształtowana w plejstocenie, w czasie dwukrotnego 

nasunięcia lądolodu. Ze względu na genezę na terenie Gminy Baborów występują 

następujące rodzaje struktur morfologicznych: 

 struktury dolinne, 

 struktury eoliczne, 

 struktury polodowcowe. 

 

Na terenie Gminy Baborów dominują struktury dolinne pochodzenia fluwialnego 

reprezentowane przez obniżenia dolinne rzeki Psiny oraz jej dopływów, jak Złotnik  

i Sucha Psina. Doliny te stanowią głębokie, wcinające się w powierzchnię 

wysoczyzny obniżenia, dochodzące do 40 m. Struktury eoliczne to pokrywy lessowe 
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powstałe w plejstocenie w wyniku depozycji pyłu na przedpolu lodowca, zajmują  

w szczególności tereny wyniesione Płaskowyżu Głubczyckiego (użytkowane 

rolniczo). Struktury polodowcowe lokalizuje się je na erozyjnych odsłonięciach 

osadów starszych (na skrajach i skarpach dolin rzecznych). Struktury te reprezentują 

na analizowanym terenie denudacyjne odsłonięcia glin zwałowych i osadów 

wodnolodowcowych (piaski i żwiry). 

Najniżej położone obszary Gminy Baborów występują w okolicy miejscowości 

Tłustomosty, gdzie dolina Psiny obniża się do wysokości około 215 m n.p.m. 

Najwyżej położone tereny występują w okolicach wsi Dziećmarów i Suchej Psiny 

275-280m n.p.m. Zarysowuje się spadek powierzchni wysoczyzny w kierunku 

wschodnim. Deniwelacje między najniższymi a najwyższymi rejonami gminy 

dochodzą do 60-70 m. 

2.5.3. BUDOWA GEOLOGICZNA 

Obszar objęty studium znajduje się na pograniczu Metamorfiku Sudetów 

Wschodnich, i częściowo zalegającej na nim Depresji Śląsko-Opolskiej. 

Profil litologiczno – stratygraficzny wygląda następująco: 

 Karbon 

 Kreda: 

 koniak, 

 turon, 

 cenoman, 

 Trzeciorzęd: 

 Czwartorzęd: 

 plejstocen, 

 holocen. 

Utwory karbońskie 

Karbon na terenie Gminy Baborów reprezentują warstwy hradeckie i kyjowickie. 

Warstwy hradeckie zalicza się do wizenu, natomiast warstwy kyjowickie do przełomu 
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najwyższego wizenu i najniższego namuru dolnego.  Warstwy te wykształcone 

zostały w postaci gruboławicowych pakietów piaskowców szarogłazowych, których 

miąższość osiąga  od kilku centymetrów do kilku metrów. Występują przewarstwienia 

łupkami ilastymi i mułowcami oraz zlepieńcami o miąższości do kilku metrów. Strop 

osadów karbońskich kształtuje się średnio na rzędnych 230 – 250m npm. Warstwy 

karbońskie odsłaniają się na powierzchni fragmentarycznie w dolnych partiach 

zboczy dolinnych (dolina Psiny i Złotnika okolice Sułkowa czy Boguchwałowa). 

Utwory kredowe 

Na terenie Gminy Baborów warstwy kredowe występują fragmentarycznie, 

zalegają na karbonie. W rejonie pomiędzy Wojnowicami a Suchą Psiną występują 

białe piaskowce o  lepiszczu kaolinowym oraz iłowce piaszczyste, zaliczane do 

cenomanu dolnego. W okolicach Boguchwałowa na wysoczyźnie oraz na zboczu 

doliny Złotnika, stwierdzono występowanie utworów kredowych  - turon górny, 

którego miąższość wynosi 2,5m.  

Utwory trzeciorzędowe 

Zalegają one na utworach dolnego karbonu, lokalnie na utworach górnej kredy. 

Wykształcone są w postaci iłów szarych, szaroniebieskich z wkładkami mułków  

i piasków, osiągają miąższość powyżej 50m. W Baborowie stwierdzono 

występowanie utworów trzeciorzędowych w postaci mułków, mułków piaszczystych  

i iłów laminowanych barwy szarej. Utwory te zalicza się do miocenu środkowego 

(seria grabowa). Warstwy plioceńskie wykształcone są w postaci żwirów i glin 

kaolinowych serii Gozdnicy, powstałe w procesie akumulacji materiału niesionego 

przez rzeki. Miąższość warstw trzeciorzędowych kształtuje się w zakresie 10 – 20m, 

strop zalega bezpośrednio pod osadami czwartorzędu na średniej głębokości około 

10 – 15m ppt.  

Utwory czwartorzędowe 

Występują powszechnie na całym obszarze Gminy Baborów. Zalegają na utworach 

trzeciorzędowych. Wykształcone są w postaci plejstoceńskich piasków i żwirów 

wodnolodowcowych (utwory glacjalne zlodowacenia środkowopolskiego - 
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zlodowacenie Odry). Osady te mają najczęściej charakter luźnych, różnoziarnistych 

piasków z domieszką żwirów do 10%, z lokalnymi wkładkami mułków. Wyżej 

zalegają plejstoceńskie gliny zwałowe, które odsłaniają się najczęściej na 

krawędziach erozyjnych dolin rzecznych. Miąższość glin zwałowych jest 

zróżnicowana i nie przekracza 2 – 4m, lokalnie może jednak dochodzić do 10 – 15m. 

W okresie zlodowacenia Warty w dolinach rzecznych następowała akumulacja 

żwirów oraz mułków i piasków drobnoziarnistych, natomiast na wysoczyznach 

następowała sedymentacja lessów. W okresie zlodowacenia północnopolskiego 

następowała dalsza akumulacja żółtych i jasnożółtych lessów i glin lessopodobnych. 

Łączna miąższość utworów po zlodowaceniu północnopolskim nie przekracza 6m.  

W holocenie następowała akumulacja w dnach współczesnych dolin rzecznych, iłów, 

mułków i piasków tarasów zalewowych, oraz akumulacja piasków, żwirów i namułów. 

Natomiast zbocza wysoczyzn i dna suchych dolin zostały wypełnione glinami 

deluwialnymi, stanowiącymi materiał denudacyjny, którego miąższość może 

dochodzić do kilku metrów.  

2.5.4. WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE 

2.5.4.1. WODY PODZIEMNE 

Teren objęty studium znajduje się w subregionie wschodniosudeckim (XVI4), 

sudeckim regionie hydrogeologicznym (XII) (Paczyński 1995). 

W profilu hydrogeologicznym omawianego obszaru można wyróżnić piętra 

wodonośne: czwartorzędowe i trzeciorzędowe. 

 Czwartorzędowe piętro wodonośne: 

Poziom czwartorzędowy występuje na całym terenie objętym studium. Poziom 

wodonośny w utworach czwartorzędowych związany jest z osadami piaszczysto-

żwirowymi, które występują pod pokrywą utworów gliniastych  

i lessowych. Zwierciadło wód w obrębie obniżeń dolinnych, zalega na głębokości 

poniżej 5m ppt, w obrębie den dolinnych jest to średnio głębokość 0-2m ppt,  

w rejonach przyległych zboczy jest to głębokość 2 – 5m.  
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W obrębie wysoczyznowym zwierciadło czwartorzędowych wód podziemnych zalega 

na głębokości, średnio 30 – 60m, przy czym woda gruntowa występuje płycej,  

w zachodniej części gminy poniżej 20 m, natomiast w północnej części gminy poniżej 

10 m.  

Zasilanie omawianych wód podziemnych odbywa się bezpośrednio poprzez infiltrację 

wód opadowych. Wody czwartorzędowego piętra charakteryzują się dużym 

zagrożeniem z powierzchniowych ognisk zanieczyszczeń. 

 

 Trzeciorzędowe piętro wodonośne:  

Poziom wodonośny w utworach trzeciorzędowych występuje fragmentarycznie  

w północno-zachodniej części Gminy Baborów. Występuje na głębokości 30 – 50 m 

ppt., i związany jest z  przewarstwieniami osadów ilastych. Zasilanie omawianych 

wód podziemnych odbywa się przez infiltrację opadów atmosferycznych  

i przesączanie wód z poziomu czwartorzędowego. 

Obszar objęty Studium znajduje się w granicach głównego zbiornika wód 

podziemnych GZWP 332 Subniecka Kędzierzyńsko - Głubczycka  (zgodnie  

z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 roku - Dz. U. 06. Nr 

126, poz. 878 - w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych). 

 GZWP 332 Subniecka Kędzierzyńsko – Głubczycka – wiek łączony 

czwartorzędowo – trzeciorzędowy, warstwy wodonośne są ściśle związane  

z rozcięciami erozyjnymi współczesnych rzek (Psina), kolektorami wód są 

piaski i żwiry pochodzenia rzecznego, wodnolodowcowego i lodowcowego.  

Główny zbiornik wód podziemnych GZWP 332 Subniecka Kędzierzyńsko – 

Głubczycka,  występujący na obszarze Gminy Baborów zaliczony została do 

Obszaru Wysokiej Ochrony (OWO). Charakterystykę GZWP 332 Subniecka 

Kędzierzyńsko – Głubczycka przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela 2.5.4a. Charakterystyka GZWP 332 Subniecka Kędzierzyn Koźle – 
Głubczyce. 

2.5.4.2. WODY POWIERZCHNIOWE 

Analizowany obszar położony jest w dorzeczu rzeki Odry, w zlewni rzeki 

Psiny, stanowiącej lewobrzeżny dopływ Odry. Centralna część gminy odwadniana 

jest przez rzekę Psinę (zlewnia 2 rzędu), pozostałe tereny odwadniana jest przez 

dopływy rzeki Psiny (zlewnia 3 i 4 rzędu). Powierzchnia zlewni Psiny wynosi 522,0 

km2, natomiast jej długość całkowita 49,3 km. Koryto rzeki jest w przewadze 

uregulowane i pozbawione naturalnych meandrów rzecznych. 

Sieć rzeczną tworzą: 

 Psina - lewobrzeżny dopływ rzeki Odry, 

 Złotnik - prawobrzeżny dopływ rzeki Psiny, 

 Sucha Psina - prawobrzeżny dopływ rzeki Psiny 

 Dwa bezimienne – lewobrzeżne dopływy rzeki Psiny. 

Hydrografię terenu uzupełniają liczne drobne stałe bądź okresowe dopływy 

powyższych cieków,  rowy melioracyjne,  oraz naturalne i  sztuczne zbiorniki wodne - 

stawy występujące pojedynczo.  

Cieki mają charakter nizinny. Zasilanie cieków ma charakter śnieżno – deszczowy 

(niwalno – pluwialny), a spływ odbywa się w kierunku południowo - wschodnim, 

zgodnie z biegiem naturalnego cieku – Psiny wraz ze swoimi dopływami.  

Nr NAZWA 

POWIERZCHNIA 
km2 

WIEK 
TYP 

ZBIORNI
KA 

KLASA 
JAKOŚCI 

WÓD 

SZACUNKOWE 
ZASOBY 

DYSPOZYCYJNE 

GZW
P 

ON
O 

OW
O 

ZASO
BY 
tyś 

m3/d 

MODUŁ 
l/s/km2 

33
2 

Subniecka 
Kędzierzyńsko 
– Głubczycka 

1350 800 
100
0 

Trzeciorzęd 
+Czwartorz

ęd 

POROW
Y 

Ic - 
nieznacznie 
zanieczysz

czone 

130 1,11 
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2.5.4.3. UJĘCIA WÓD PODZIEMNYCH 

Na obszarze Gminy Baborów zlokalizowano  następujące ujęcia wód 

podziemnych: 

1. Baborów – użytkownik Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Baborów, 

2. Sucha Psina – użytkownik Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Baborów, 

3. Dziećmarów – użytkownik Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Baborów, 

4. Szczyty – użytkownik Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Baborów, 

5. Raków – użytkownik Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Baborów, 

6. Tłustomosty – użytkownik Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Baborów, 

7. Księże Pole - użytkownik Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Baborów, 

8. Czerwonków i Langowo i inne – użytkownik Kombinat Rolny Kietrz Sp. z .o.o. 

Tabela 2.5.4.3a.  Charakterystyka ujęć wody Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. 

Baborów w Gminie Baborów.  

Lp. 
Lokalizacja i 
nazwa ujęcia 

(nr studni) 

Obsługiwane 
miejscowości 

Obecna 
zdolność 
produkcji 
wody w 

m
3
/d 

Zatwierdzone 
zasoby max 

m
3
/d 

Wiek Uwagi 

1. 
Baborów (2) 
Baborów (3z) 
Baborów (5) 

- Baborów, 
- Sułków, 
- Dzielów, 
- w razie 

potrzeby nowa 
magistrala 

Raków 

960 
792 
732 

1 224 czwartorzęd 

Strefa 

ochrony 

bezpośredniej 

Strefa 

ochrony 

pośredniej 

ustanowiona 

w 1997r. 

2. 

Sucha Psina 
(1) 

Sucha Psina 
(2) 

- Sucha Psina, 
Boguchwałów,  

- 
Czerwonków, 
 - Wierzbno 

912 
912 

693 czwartorzęd 

Strefa 

ochrony 

pośredniej i 

bezpośredniej 

ustanowiona 

w 1997r. 

3. 
Dziećmarów (1) 
Dziećmarów (2) 
Dziećmarów (3) 

- Dziećmarów, 
- Babice, 

- Baborów 
- Sułków, 
- Dziejów, 
- Raków. 

624 
624 
1224 

1 224 czwartorzęd 

Strefa 

ochrony 

bezpośredniej 

ustanowiona 

w 1999r. 

4. 
Szczyty (2) 
Szczyty (3) 

- Szczyty 
336 
192 

216 czwartorzęd 

Strefa 

ochrony 

bezpośredniej 

ustanowiona 
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w 2002r. 

5. 
Raków (1) 
Raków (2) 

- Raków 
528 
336 

528 czwartorzęd 

Strefa 

ochrony 

bezpośredniej 

i pośredniej 

ustanowiona 

w 1997r. 

6. 
Tłustomosty (1) 
Tłustomosty (3) 
Tłustomosty (4) 

- Tłustomosty 
120 
156 
360 

103 czwartorzęd 

Strefa 

ochrony 

bezpośredniej 

i pośredniej 

ustanowiona 

w 1999r. 

7. Księże Pole (1) Księże Pole 288 65 czwartorzęd 

Strefa 

ochrony 

bezpośredniej 

i pośredniej 

ustanowiona 

w 1999r. 

Źródło: Opracowano na podstawie danych Zakładu Usług Komunalnych w Baborowie, 2010r.  

2.5.5. OBSZARY O WALORACH PRZYRODNICZYCH 

Według podziału geobotanicznego J. M. Matuszkiewicza (1993) teren 

podlegający opracowaniu leży w obrębie 2 Podokręgów: 

 B.5.4.c – Dobrosławickiego zaliczanym do Okręgu: B.5.4 – Płaskowyżu 

Głubczyckiego, krainy: B5 – Kraina Dolnośląska, Podprowincji – Środkowo 

– europejskiej właściwej, Prowincji – Środkowoeuropejskiej, 

 B.5.4.d – Głubczycko-Raciborski zaliczanym do Okręgu: B.5.4 – 

Płaskowyżu Głubczyckiego, krainy: B5 – Kraina Dolnośląska, Podprowincji 

– Środkowo – europejskiej właściwej, Prowincji – Środkowoeuropejskiej. 

Na analizowanym terenie zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 

2004r, występują obiekty objęte ochroną prawną: 

 Obszar Chronionego Krajobrazu Wronin – Maciowakrze – utworzony uchwałą 

nr XXIV/193/88 z 26 maja 1988 r. Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu,  

w obrębie Gminy Baborów obejmuje obszar ok. 200 ha  (obszar na północny 

wschód od drogi Krowiarki –Szczyty) –  Obszar ten charakteryzuje się 

pagórkowatym ukształtowaniem terenu o wysokościach względnych 
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dochodzących do 40 m. Występują tu wąwozy, jary i parowy. Wzniesienia 

porośnięte są szpalerami drzew wzdłuż polnych dróg. Miejscami porośnięte są 

naturalnymi zbiorowiskami leśnymi, m.in. podgórskimi łęgami jesionowymi, 

grądami subkontynentalnymi oraz podgórskimi kwaśnymi dąbrowami. Na 

terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wronin – Maciowakrze występują 

ponadto rozległe, suche wierzchowiny lessowe oraz podmokłe dna dolin 

strumieni z licznymi mokradłami i oczkami wodnymi. Teren ten stanowi 

znakomitą ostoję dla wielu interesujących gatunków zwierząt, m.in. błotniaka 

łąkowego, muchołówki białoszyjej, przepiórki. grzebiuszki ziemnej. 

 pomnik przyrody wpisane do WKP w Opolu – nr 375, podstawa prawna Dz. 

Urz. Woj. Opolskiego z dnia 7 listopada 2005r. Nr 72, poz. 2231, pojedynczy 

okaz z gatunku platan klonolistny (Platanus acerifolia), wieku około 200 lat,  

o obwodzie pnia wynoszącym 480 cm.  

Na terenie Gminy Baborów nie zidentyfikowano walorów przyrodniczych, które 

mogłyby stanowić obszar węzłowy lub korytarz ekologiczny o znaczeniu 

międzynarodowym czy krajowym w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej 

(ECONET). 

Na przedmiotowym terenie zlokalizowany jest element (zgodnie  

z „Opracowaniem ekofizjograficznym do planu zagospodarowania przestrzennego 

województwa opolskiego”) ekologicznej przestrzeni województwa opolskiego – 

proponowany Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Psiny”- teren obejmujący 

dolinę rzeki Psiny, pełni rolę ciągu ekologicznego w obrębie gminy, a także poza jej 

granicami, charakteryzuje się ciągami łęgowej zieleni krzewiastej i wysokiej oraz 

płatami trzcinowisk w dolinie, zwłaszcza w strefie przykorytowej.  

Na obszarze studium występuje korytarz ekologiczny rzeki Psiny, Złotnika  

i Suchej Psiny,  o znaczeniu ponadlokalnym – wysokie walory przyrodnicze: 

bioróżnorodność, bogata fauna i flora, charakterystyczna rzeźba terenu, miejsca 

rozrodu i zimowania wielu gatunków ptaków, płazów i gadów, ostoje wielu zwierząt, 

główny szlak migracji organizmów. W dolinie Złotnika zachowały się liczne enklawy 

zieleni wysokiej, głównie łęgowej, ekosystemy wilgotnych łąk i trzcinowisk 

Szczególnie cenne są występujące tu siedliska ptactwa. Dolina Suchej Psiny  

to cenne przyrodniczo przykorytowe ciągi łęgów olszowych i wierzbowych oraz 

przylegające do doliny zboczowe lasy łęgowe z dominacją jesionów i dębów. 
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Na obszarze studium występują tereny leśne (północna część obszaru  

w rejonie ul. Częstochowskiej). Las stanowi generalnie własność Skarbu Państwa  

i znajduje się w zarządzie Nadleśnictwo Rudy Raciborskie. Szczegółową 

charakterystykę terenów leśnych przedstawiono w punkcie zatytułowanym - 

gospodarka leśna. Zgodnie z Zarządzeniem nr 113 MOŚZNiL z dnia 24 lipca 1996r. 

w sprawie uznania za ochronne lasów stanowiących własność Skarbu Państwa, 

będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 

Nadleśnictwa Rudy Raciborskie, grunty leśne stanowiące własność Skarbu Państwa 

w obrębie Gminy Baborów uznaje się ochronne 

2.5.6. ZŁOŻA SUROWCÓW MINERALNYCH 

Na obszarze Gminy Baborów występują 2 złoża kopalin pospolitych: 

1. Baborów 1 

2. Baborów 2  

Ad. 1 Złoże surowca ilastego, czwartorzędowe lessy i glinki lessopodobne  

o zmiennej miąższości,  zasoby bilansowe wynoszą 1 039 tys. m3, zlokalizowane  

w zachodniej części miasta Baborów przy ul. Kolejowej (15.04.2010 Marszałek 

Województwa Opolskiego wydał koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża 

kruszywa naturalnego na działce nr 634/10 obręb Baborów, gmina Baborów na 2 

lata). 

Ad. 2 Złoże surowca ilastego, czwartorzędowe lessy i glinki lessopodobne  

o zmiennej miąższości,  zasoby bilansowe wynoszą 171 tys. m3, zlokalizowane  

w północno-zachodniej części miasta Baborów przy ul. Głubczyckiej. 

 

Na terenie Gminy Baborów prowadzono była eksploatacja kruszywa naturalnego 

w Babicach, Czerwonkowie i Rakowie (surowiec wykorzystywany dla potrzeb 

lokalnych). 
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2.5.7. ROLNICZA I LEŚNA PRZESTRZEŃ PRODUKCYJNA 

2.5.7.1. ROLNICTWO 

 Ogólna charakterystyka warunków dla rozwoju rolnictwa 

Na analizowanym obszarze studium występują następujące rodzaje gleb: 

 Czarnoziemy zdegradowane i gleby szare – wytworzone z lessów, występują 

na eksponowanych fragmentach Płaskowyżu Głubczyckiego, w zasięgu 

występowania lessów. 

 Czarnoziemy deluwialne (namyte) – występują na terenie suchych dolinek 

nieckowatych, na obrzeżach dolin rzecznych, wytworzone z  lessów i utworów 

lessowatych ilastych, pyłów lub glin.  

 Gleby brunatne właściwe – występują w obrębie zboczy wysoczyzny, 

wytworzone z lessów i utworów lessowatych ilastych.  

 Mady rzeczne – występują na zalewowych tarasach rzecznych (dna doliny 

Psiny, Suchej Psiny i Złotnika, a także niektóre z ich mniejszych odnóg), 

wytworzone z iłów pylastych, pyłów ilastych.  

Głównym elementem determinującym rozwój przestrzenny Gminy Baborów 

jest rolnictwo, mające swój ścisły związek z uwarunkowaniami środowiska 

przyrodniczego. 

 Gmina Baborów położona jest w regionie intensywnego rozwoju rolnictwa. 

Charakteryzują się bardzo dobrymi warunkami agrorolniczymi, na które składają się 

m.in. wysoka klasyfikacja bonitacyjna gleb, warunku klimatyczne oraz stosunku 

wodno – glebowe.  

 Pod względem wartości rolniczej przestrzeni produkcyjnej Gmina Baborów 

znajduje się na drugim miejscy w województwie Opolskim, po gminie Pawłowiczki. 

 Biorąc pod uwagę ocenę każdego z ważniejszych czynników środowiska, 

mającego swój wpływ na waloryzację rolniczej przestrzeni produkcyjnej, dla Gminy 

Baborów określono tą wartość na poziomie 102,4 punktów, gdy odpowiedni wskaźnik 

dla województwa opolskiego wynosi 87,2 pkt. 

 Zdecydowanie najlepsze warunki dla rozwoju rolnictwa posiadają w kolejności, 

Sucha Psina, Szczyty, Czerwonków, Dziećmakrów, Raków. 
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 Dla miejscowości tych wskaźniki wartości rolniczej przestrzeni produkcyjnej 

wynosi powyżej 100 punktów/ 108,2 pkt – 101,2 pkt. 

 Bardzo dobrą przydatność dla produkcji rolnej posiadają kolejno: Dzielów, 

Sułków, Babice. 

 Dla miejscowości tych wskaźnik wynosi od 99,0 pkt. Do 96,8 pkt., a więc 

również powyżej średniej dla województwa opolskiego. 

 Gleby i ich rolnicza przydatność 

 Pod względem bonitacyjnym w gminie występują zdecydowanie gleby klas  

I-III; gleby klas V-VI stanowią bardzo niewielki udział. 

Tabela. 2.5.7.1a. Struktura klas bonitacji gruntów w Gminie Baborów 

 

Rodzaje 

gruntów 

Klasa 

bonitacyjna 

Gmina 

ha % pow. gminy 

 

Grunty orne 

łącznie z 

sadami 

I 291 2,4 

II 4 572 39 

III a 3 989 34 

III b 596 5 

IV a 562 4,8 

IV b 199 1,7 

V 174 1,4 

VI 6 <1 

 

 Gmina Baborów położona jest w obrębie płaskowyżu głubczyckiego, którego 

powierzchnię wypełniają utwory czwartorzędowe, reprezentowane głównie przez 

lessy i utwory lessowate, oraz niewielkiej ilości przez gliny, piaski, żwiry. 

 Na obszarze samej gminy przeważają czarnoziemy wytworzone z lessów lub 

utworów lessowatych. Są to najlepsze gleby nie tylko w gminie, ale  
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i w województwie opolskim, określone jako I i II klasy bonitacyjnej i tworzące 

kompleks glebowy I-pszenny najlepszy. 

Największy zwarty obszar czarnoziemów występuje w południowo – 

zachodniej i południowej części Gminy Baborów, obejmujący grunty wsi: 

Boguchwałów, Sucha Psina, Czerwonków, Księże Pole. 

 Na północy i północnym zachodzie czarnoziemom towarzyszą gleby brunatne 

(mniej więcej w równych proporcjach). Zajmują one na ogół gorsze stanowiska, tj. 

zbocza pagórków i zbocza dolin. 

 Pod względem użytkowym tworzą kompleks drugi i trzeci. 

 Dolinę rzeki Psiny i jej większych dopływów wypełniają utwory aluwialne,   

z których wytworzyły się mady, Stanowią one znikomy procent gleb gminy  

i użytkowane są głównie jako trwałe użytki zielone średniej jakości (kompleks 2x). 

 Gmina Baborów posiada zdecydowaną przewagę gleb bardzo dobrych  

i dobrych – ponad 90,0%, oraz bardzo małą ilość gleb słabych i bardzo słabych – ca 

1,8%. 

 Z tych więc powodów użytki rolne w gminie objęte są ochroną i przeznaczenie 

ich na cele nierolnicze, należy ograniczyć do koniecznego minimum. 

 Zanieczyszczenie gleb 

Na terenie Gminy Baborów doszło do zakłócenia warunków glebowo – rolnych  

w skutek: 

- działalności człowieka, 

- nadmiernej zawartość metali ciężkich takich jak: kadm, miedź, nikiel oraz 

innych substancji chemicznych, np. ropopochodnych, 

- zasolenia, 

- nadmiernej alkalizacji, 

- zakwaszenia przez związki siarki i azotu, 

- skażenia radioaktywnego, 

- składowania odpadów, 

- działalności lokalnych zakładów produkcyjnych, produkcyjno - usługowych.  

- działalności zakładów przemysłowych, produkcyjnych, produkcyjno – 

usługowych z miast i gmin ościennych.  
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Na podstawie badań przeprowadzonych w latach 1992 – 97 przez Stację 

Chemiczno-Rolniczą Oddział w Opolu oraz oceny gleb metodyką opracowaną przez 

IUNG w Puławach, wynika że nie występują podwyższone stężenia metali ciężkich  

w glebach Gminy Baborów. Zgodnie z klasyfikacją IUNG gleby te zaliczono do: 

STOPNIA 1 – gleby o podwyższonej zawartości metali, przeznaczone do wszystkich 

upraw polowych z wyjątkiem warzyw przeznaczonych dla dzieci. 

Stopień 1 w przybliżeniu odpowiada strefie A klasyfikacji Instytutu Ekologii Terenów 

Uprzemysłowionych - IETU: 

STREFA A – dopuszczalna (rolnictwo bez ograniczeń) -  strefa w której opad kadmu 

wynosi mniej niż 3,0 kg/km2/rok, ołowiu mniej niż 180 kg/km2/rok, stężenie CO2  

w okresie wegetacyjnym jest niższe od wartości 32 µg/m3, zanieczyszczenie gleb 

ołowiem jest niższe od 100 mg/kg, zaś kadmu niższe od 3,0 mg/kg gleby. W tej 

strefie istnieje możliwość uprawy wszystkich gatunków roślin jadalnych i paszowych. 

Tabela 2.5.7.1b. Zawartość metali ciężkich w glebach użytków rolnych Gminy 
Baborów  

Metal 

ciężki 

L
ic

z
b

a
 p

ró
b

 g
le

b
y
 

Zawartość całkowita w 

[mg/kg] 

 

Udział próbek gleby w stopniu 

zanieczyszczenia 

[liczba próbek] 

 

 

Procentowy udział 

próbek gleby o 

wyższej niż naturalna 

zawartości metali 

ciężkich 

 [%] 

 

min max średnia I II III IV V 

Suma 

I-V 

kadm 

24 

0,22 0,90 0,39 2 - - - - 2 8,3 

Miedź 9,0 21,6 12,9 - - - - - - 0,0 

Nikiel  6,4 22,2 14,1 - - - - - - 0,0 

Ołów 14,6 84,3 25,5 1 - - - - 1 4,2 

Cynk 33,6 98,9 57,7 - - - - - - 0,0 

Źródło: Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Opolu (badania z lat 1992 – 1997). 
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 Produkcja rolnicza i zwierzęca 

 Bardzo dobrej i dobrej jakości tereny dla produkcji rolnej predestynują gminę 

do uprawy o wysokich wymaganiach glebowych. 

 Pod względem produkcji roślinnej, w gminie dominuje kierunek zbożowo – 

okopowy ze szczególnym uwzględnieniem uprawy pszenicy, buraków cukrowych  

i rzepaku, który nadal powinien być utrzymany. 

 Z produkcją roślinną związana jest również produkcja zwierzęca, która 

prowadzona była przez gospodarstwa wszystkich sektorów. Produkcja zwierzęca,  

to przede wszystkim chów bydła, trzody chlewnej i drobiu. 

Na gruntach rolnych gospodarują rolnicy indywidualni oraz zakłady rolnicze: 

- Zakłady Rolne Kombinatu Rolnego Kietrz w Baborowie, Czerwonkowie, 

Rakowie, Langowie, Tłustomostach, gdzie uprawia się zboże, buraki oraz 

prowadzi hodowlę bydła, 

- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Sułków prowadząca produkcję 

roślinną, 

- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Sucha Psina z produkcją roślinną, 

hodowlą trzody chlewnej, 

- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Boguchwałów z produkcją roślinną, 

- Agropol w Baborowie, 

- Spółdzielnia Usług Rolniczych w Baborowie. 

Na terenie studium dominują indywidualne gospodarstwa rolne (305 gospodarstw). 

Grunty w użytkowaniu Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych to 1 380 ha natomiast 

we władaniu Zakładu Rolnego Baborów to 4320 ha. Na terenie Gminy Baborów 

zlokalizowane są 3 rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne: Sułków, Boguchwałów, Sucha 

Psina, a także 2 Kombinaty Rolne: Kietrz i Głubczyce. 

2.5.7.2. GOSPODARKA LEŚNA 

W gminie Baborów, według  regionalizacji przyrodniczo-leśnej, lasy leżą  

w V Śląskiej Krainie przyrodniczo-leśnej, w 3 Dzielnicy Przedgórza Sudeckiego  

i Płaskowyżu Głubczyckiego. Lasy położone w Dzielnicy 3 zalicza się do 

Mezoregionu Płaskowyżu Głubczyckiego. 
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Łącznie lasy i grunty leśne zajmują niewiele, bo 355,14 ha, co stanowi około 

2,2% terenów gminy. Struktura władania i użytkowania gruntów leśnych jest 

następująca:  

- Grunty leśne stanowiące własność Skarbu Państwa (Lasy Państwowe) – 

302,15 ha, co stanowi niewiele ponad 85% wszystkich terenów leśnych gminy.  

- Grunty osób fizycznych, tj. grunty leśne prywatne, stanowią 53 ha,  

co równocześnie wynosi 14,9% wszystkich gruntów leśnych. 

 

Lasy w obrębie gminy znajdują się w terytorialnym zasięgu administrowania 

przez Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Rudy Raciborskie, z siedzibą w Rudach 

Raciborskich przy ul. Rogera 1 i w większości są zarządzane właśnie przez 

Nadleśnictwo, które gospodaruje na 302,15 ha. 

 

Ze względu na znaczny udział powierzchni narażonych na erozję, wszystkie 

lasy w gminie zaliczone są, wg kategorii ochronności, do I grupy lasów 

glebochronnych. Rozmieszczenie terenów leśnych na obszarze gminy jest 

zróżnicowane i rozproszone. Zwarte kompleksy leśne lokalizuje się na północny-

wschód od wsi Raków i obejmuje zasięgiem 10 oddziałów leśnych. Pozostałe tereny 

leśne tworzą małe, rozproszone po całej gminie, jednostki jednooddziałowe lub 

nawet jednopododdziałowe.  

Lasy na terenie Gminy Baborów:: 

- zaliczono do I strefy największego zagrożenia od szkodników owadzich 

pierwotnych i wtórnych, 

- zaliczono do I strefy słabych uszkodzeń - znajdują się pod ujemnym wpływem 

zanieczyszczeń powietrza, 

- zaliczono do III-go, tj. słabego stopnia zagrożenia pożarowego. 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 113 MOŚZNiL z dnia 24 lipca 1996r. w sprawie 

uznania za ochronne lasów stanowiących własność Skarbu Państwa, będących  

w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa 

Rudy Raciborskie, grunty leśne stanowiące własność Skarbu Państwa w obrębie 

Gminy Baborów uznaje się ochronne w ramach następujących kategorii ochronności: 
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- lasy glebochronne, wodochronne, położone w granicach administracyjnych 

miast i w odległości do 10km od granic administracyjnych miast liczących 

ponad 50 tyś. mieszkańców – obręb 331, 

- lasy glebochronne, wodochronne – obręb 351, 

- lasy glebochronne, położone w granicach miast i w odległości do 10km od 

granic administracyjnych miast liczących ponad 50 tyś. mieszkańców – obręb 

288,  321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 

- lasy glebochronne – obręb 350, 351, 352, 

Typy siedliskowe lasu na terenie  Gminy Baborów:  

- Las świeży (Lś) – dominujący typ siedliskowy, tworzy siedliska w dużym 

stopniu zbliżone do naturalnych. Gatunkiem panującym jest dąb, a także buk. 

Domieszkę stanowią następujące gatunki drzew: jodła, jawor, klon, lipa, 

świerk, modrzew, osika, grab. W podszyciu spotyka się podrost powyższych 

drzew oraz krzewy: leszczyny, kruszyny, trzmieliny, głogu, derenia, jarzębiny. 

Las świeży występuje na północny-wschód od Rakowa, a także mniejsze 

powierzchnie rozrzucona na terenie gminy. 

- Las wilgotny (Lw) – zajmuje nieznaczną powierzchnię, oddziały porozrzucane 

na terenie gminy. Gatunkiem panującym jest dąb szypułkowy, z domieszką: 

jesiony, wiązy, klony, lipy, graby, osiki, buk., występuje również olsza czarna 

lub jesion.  

- las mieszany świeży (LMśw) – zajmuje niewielki powierzchnie. 

- olsy (OL) – zajmuje niewielki powierzchnie (głównie w zasięgu dolin  

i przyległych zboczy), reprezentowane są przez olszę czarną oraz domieszki 

jesionu i brzozy. Podszyt zwykle składa się z bzu czarnego, jarzębiny  

i kruszyny.  

 

Lasy pełnią wielorakie funkcje natury gospodarczej, ekologicznej i społecznej:  

- produkcja surowca drzewnego, owoców leśnych i ziół,  

- korzystne oddziaływanie na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia 

człowieka,  

- równowaga przyrodnicza,  

- tereny rekreacji i turystyki,  
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- ochronna, krajobrazowa,  zdrowotna, 

- zachowanie różnorodności biologicznej i zasobów genowych.  

 

W obrębie Gminy Baborów, za nadrzędne należy wskazać następujące funkcje 

lasów: 

- działanie ochronne, 

o kształtowanie strefy ekotonowej, 

o kształtowanie stosunków wodnych, 

o ochrona fauny i flory, 

o ochrona różnorodności biologicznej, 

o glebochronne i wodochronne, 

- zachowanie walorów krajobrazowych, 

- przydatność dla potrzeb turystyki i rekreacji. 

Tereny leśne na obszarze Gminy Baborów podlegają następującym zagrożeniom: 

1. zagrożenia przemysłowe – wpływ zanieczyszczeń powietrza, 

2. zagrożenia od szkodników owadzich pierwotnych i wtórnych, 

3. zagrożenia pożarowe, 

4. zagrożenia erozją wodną, 

5. zagrożenia ze strony miejscowej ludności: 

a. pożary, 

b. wprowadzenie niepokoju w miejscach bytowania zwierząt,  

c. zaśmiecanie środowiska odpadkami, 

d. wydeptywanie i niszczenie roślinności niskie 

e. niszczenie roślinności runa poprzez stosowanie niewłaściwych metod 

zbioru płodów.  
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Tabela 2.5.7.2.a Tereny lasów Gminy Baborów na tle województwa opolskiego, 

powiatu głubczyckiego 

Wojewó- 
dztwo 

Powiat 

Gmina 

(część 
gminy) 

Powierzchni
a ogólna w 

km
2
 

Lasy stanowiące własność 
Skarbu Państwa 

Lasy 

nie stanowiące 
własności Skarbu 

Państwa Lasy 

współwłasnoś
ci Skarbu 
Państwa i 

osób 
prawnych 

Ogółem 
Lesistoś

ć 

W 

zarządzie 

LP 

pozostał

e 

razem 

Stan. 

Włas. 

Osób 

fizyczn

. 

Stan. 

Włas. 

Osób 

prawn

. 

razem Urządzane 

nadleśnictw

o
 

Parki 

narodow

e 

Powierzchnia – ha 

Woj. 

opolskie 
497.90 3003.58 0 

3003.5

8 

305.9

8 

44.0

0 

349.9

8 
0 

3353.5

6 
6.7 

Powiat 

głubczyc

ki 

256.95 587.76 0 587.76 95.00 0.00 95.00 0 682.76 2.7 

M-to 

Baborów 
11.73 0.04 0 0.04 0.00 0.00 0.00 0 0.04 0.0 

Gmina 

Baborów 
105.24 302.15 0 302.15 53.00 0.00 53.00 0 355.15 3.4 

2.5.8. ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA 

Na terenie gminy występują następujące potencjalne ogniska stwarzające 

zagrożenie dla środowiska naturalnego: 

 zewnętrzne: zanieczyszczenia z ościennych miast i gmin (bliskość granicy 

Republiką Czeską), 

 wewnętrzne:  

 punktowe: stacje benzynowe, oczyszczalnie ścieków, składowisko 

odpadów komunalnych, paleniska domowych, kotłownie, zakłady 

produkcyjne, produkcyjno - usługowe, przydomowe zbiorniki – 

szamba, 

 obszarowe: cmentarze, użytki rolne - intensywne stosowanie 

nawozów mineralnych i środków ochrony roślin, obszary 

nieposiadające kanalizacji, niekontrolowane zrzuty ścieków do cieków 

powierzchniowych, 

 liniowe: transport drogowy (istniejąca sieć dróg), transport kolejowy, 

linie energetyczne, kanalizacja, cieki powierzchniowe (tereny 

zalewowe). 
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2.6. STAN DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW i DÓBR KULTURY 

WSPÓŁCZESNEJ 

2.6.1. OBIEKTY ZABYTKOWE WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW 

Na terenie gminy znajdują się obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków ujęte 

w tabeli 2.6.1a oraz stanowisk archeologicznych wpisanych do wojewódzkiego 

rejestru zabytków ujęte w tabeli 2.6.3, które podlegają szczególnej ochronie. 

Tabela 2.6.1a 

OBIEKT ADRES REJESR 
ZABYTKÓW 

DATOWANIE UWAGI 

BABICE 

Kościół 
parafialny p.w. 
Św. Katarzyny 

 Rej. Nr 645/59 z 
dnia 13.11.1959 r. 

1789-92  

BABORÓW 

Stare miasto  Nr rej. 195/56   
Kościół 

parafialny p.w. 
Narodzenia 

NMP 

 Nr rej. 1162/66 1 poł. XIX w.  

Kościół 
cmentarny 

p.w. św. Józefa 

 Nr rej. 777/64 1700 – 1702 r. drewniany 

ratusz  Nr rej. 1823/66 Pocz. XIX w., 2 
poł. XIX w. 

 

Dom Ul. Kozielska 15 Nr rej. 1826/66 1820 r. aktualnie ul. 
Świerczewskiego 

Dom Ul. Raciborska 88 Nr rej. 1828/66 1 po. XIX w.  
Dom Ul. Raciborska 97 Nr rej. 1829/66 XIX w.  
Dom Rynek 13 Nr rej. 1824/66 1 poł. XIX w.  
Dom Rynek 17 Nr rej. 2098/84 k. XIX w.  
Dom Ul. Wiejska 7 Nr rej. 2215/90 Pocz. XIX w.  

Spichrz Ul. Wiejska 3 Nr rej 2214/90   
Kaplica p.w. 

Najświętszego 
Serca Pana 

Jezusa 

Ul. Powstańców 
Nr rej. Ks. A t. I 

108/2010 
1889 

Neogotycka, 
wolnostojąca. 

  BOGUCHWAŁÓW   
Kościół par. 

p.w. św. 
Mateusza 

 Nr rej. 611/59 1602 r.  

Spichrz Ob. Dom mieszkalny 
nr 27 

Nr rej. 1833/66 1808 r.  

BOGUCHWAŁÓW 

spichlerz Nr 27 Nr rej. 1833/66 1808 r. Nie istnieje 
 

CZERWONKÓW 

Zagroda Nr 46 Nr rej. 1838/66 1 poł. XIX w. Dom, spichrz 
DZIEĆMARÓW 
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Kościół par. 
p.w. św. 

Michała Arch. 

 Nr rej 1167/66 1786 r., 1955 r.  

Dom Nr 15 Nr rej. 1922/67 1 poł. XIX w.  
Dom Nr 79 Nr rej. 1923/67 1 poł XIX w.  

  DZIELÓW   
Kościół par. 

p.w. św. 
Mikołaja 

 Nr rej. 779/64 XVIII, XIX w.  

Zagroda Nr 14 Nr rej. 1840/66 XIX w.  
Zagroda Nr 20 Nr rej. 1841/66 1 poł. XIX w. 2 domy, 

ogrodzenie z 
bramą i furtką 

KSIĘŻE POLE 

Kościół par. 
p.w. św. 

Bartłomieja 

 Nr rej. 140/54 1756 – 63  

SUCHA PSINA 

Kościół par. 
p.w. św. 
Jodoka 

 Nr rej. 610/59 1714, XIX w., 
1958 r. 

 

SZCZYTY 

Zespół 
pałacowy 

 Nr rej. 2188/88/91 2 poł. XIX w. pałac 

Nr rej. 292/93 park 

2.6.2. OBIEKTY ZABYTKOWE WPISANE DO GMINNEJ EWIDENCJI 

ZABYTKÓW 

Do obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków należą: 

Tabela 2.6.2a. Obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków. 

Nr. OBIEKT ADRES REJESR 

ZABYTKÓW 

DATOWANIE UWAGI 

BABICE 

1 Kościół parafialny pw. 

Św. Katarzyny 

 Rej. Nr 

645/59 z dnia 

13.11.1959 r. 

1789-92  

2 Kaplica Przy domu nr 98  poł. XIX w.  

3 Kaplica Na końcu wsi  poł. XIX w.  

4 Kaplica Naprzeciw 

nieruchomości nr 

5 

 poł. XIX w.  

5 Kaplica W pobliżu posesji 

nr 13 

 poł. XIX w.  

6 Budynek mieszkalny Nr 1  I poł. XIX w.  

7 Budynek mieszkalny Nr 2  poł. XIX w.  

8 Budynek mieszkalny Nr 3  Ok. poł. XIX w.  

9 Budynek mieszkalny Nr 4  poł. XIX w. Obiekt Ne 

istnieje 

10 Budynek mieszkalny Nr 5  Ok. XIX w.  
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11 Budynek mieszkalny Nr 9  Ok. 1880 r. Obiekt nie 

istnieje 

12 Budynek mieszkalny Nr 12  Ok. 1880 r. Obiekt nie 

istnieje 

13 Budynek mieszkalny Nr 19  Ok. 1880 r. Brak walorów 

zabytkowych 

14 Budynek mieszkalny Nr 20  Ok. poł. XIX w. Brak walorów 

zabytkowych 

15 Budynek mieszkalny Nr 21  Ok. poł. XIX w. Brak walorów 

zabytkowych 

16 Budynek mieszkalny Nr 25  I poł. XIX w.  

17 Budynek mieszkalny Nr 29  Ok. poł. XIX w.  

18 Budynek mieszkalny Nr 30  Ok. poł. XIX w. Brak walorów 

zabytkowych 

19 Budynek mieszkalny Nr 32  Ok. poł. XIX w. Brak walorów 

zabytkowych 

20 Budynek mieszkalny Nr 33  Ok. poł. XIX w.  

21 Budynek mieszkalny Nr 43  Ok. 1880 r.  

22 Budynek mieszkalny Nr 58  poł. XIX w.  

23 Budynek mieszkalny Nr 59  Ok. poł. XIX w.  

24 Budynek mieszkalny Nr 63  Ok. poł. XIX w. Brak walorów 

zabytkowych 

25 Budynek mieszkalny Nr 69  Ok. 1880 r. Brak walorów 

zabytkowych 

26 Budynek mieszkalny Nr 72  Ok. 1880 r.  

27 Budynek mieszkalny Nr 75  Ok. 1880 r. Brak walorów 

zabytkowych 

28 Budynek mieszkalny Nr 77  k. XIX w.  

29 Budynek mieszkalny Nr 80  poł. XIX w.  

30 Budynek mieszkalny Nr 82  Ok. poł. XIX w.  

31 Budynek mieszkalny Nr 86  Ok. poł XIX w. Brak walorów 

zabytkowych 

32 Budynek mieszkalny Nr 89  I poł XIX w.  

33 Budynek mieszkalny Nr 92  Ok. 1880 r.  

34 Budynek mieszkalny Nr 93  I poł XIX w.  

35 Budynek mieszkalny Nr 94  Ok. poł XIX w.  

36 Budynek mieszkalny Nr 95  Ok. 1880 r.  

37 Budynek mieszkalny Nr 98  2 poł XIX w.  

38 Budynek mieszkalny Nr 112  k. XIX w.  

BABORÓW 

39 Układ urbanistyczny  Nr rej. 195/56 XIX w.  

40 Kościół parafialny p.w. 

Św. Józefa 

Dąbrowszczaków 

16 

Nr rej. 

1162/66 z 

dnia 

18.02.1966 r. 

Wzmiankowany 

w 1340 r. 

 

41 Ratusz Dąbrowszczaków 

2 

Nr rej. 

1823/66 z 

dnia 

19.10.1966 r. 

Początek XIX 

w. 
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42 Kościół cmentarny p.w. 

Św. Józefa 

Kościuszki Nr rej. 777/64 

z dnia 

09.04.1964 r. 

1700 – 1702  

43 Budynek mieszkalno - 

usługowy 

Rynek 1  Ok. 1880 r.  

44 Budynek mieszkalno – 

usługowy 

Rynek 2, 2a  Ok. 1880 r.  

45 Budynek mieszkalno – 

usługowy 

Rynek 3  Ok. 1880 r.  

46 Budynek mieszkalno – 

usługowy 

Rynek 4  k. XIX w.  

47 Budynek mieszkalno – 

usługowy 

Rynek 5  Ok. 1880 r.  

48 Budynek mieszkalny Rynek 6  k. XIX w.  

49 Budynek mieszkalno - 

usługowy 

Rynek 7  k. XIX w.  

50 Budynek mieszkalno – 

usługowy 

Rynek 8 Nr rej. 

1824/66 z 

dnia 

19.X.1966 r. 

1 poł. XIX w.  

51 Budynek mieszkalno – 

usługowy 

Rynek 9  Ok. 1880 r.  

52 Budynek mieszkalno – 

usługowy 

Rynek 11  Ok. 1880 r.  

53 Budynek mieszkalno – 

usługowy 

Rynek 13 Rejestrowy Poł. XIX w.  

54 Budynek mieszkalno – 

usługowy 

Rynek 15  Ok. 1880 r.  

55 Budynek mieszkalno – 

administracyjny 

Rynek 17 Nr rej. 

2098/84 z 

dnia 

27.08.1984 r. 

k. XIX w.  

56 Spichlerz Wiejska 2 Nr rej. 

2214/90 z 

dnia 

30.03.1990 r. 

k. XIX w.  

57 Dom mieszkalny Wiejska 7 Nr rej. 

2215/90 z 

dnia 

30.03.1990 r. 

Początek XIX 

w. 

 

58 Cmentarz Kościuszki  Ok. 1700 r. i II 

poł. XIX w. 

 

59 Kaplica p.w. Serca 

Jezusowego 

Powstańców rejestrowy 1889 r.  

60 Dom mieszkalny Dąbrowszczaków 

15 

 Ok. 1880 r.  

61 Budynek mieszkalny Dąbrowszczaków 

20 

 Pocz. XIX w. Brak walorów 

zabytkowych 

62 Budynek mieszkalny Dąbrowszczaków  Ok. 1880 r.  
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21 

63 Budynek mieszkalny Dąbrowszczaków 

23 

 Ok. 1880 r.  

64 Budynek mieszkalny Dąbrowszczaków 

25 

 Ok. 1880 r.  

65 Budynek mieszkalny Dąbrowszczaków 

35 

 Ok. 1880 r.  

66 Budynek mieszkalno – 

usługowy 

Plac dworcowy 1  k. XIX w.  

67 Budynek mieszkalny Głubczycka 27  Poł. XIX w.  

68 Budynek mieszkalny Głubczycka 29  Poł XIX w.  

69 Budynek mieszkalny Głubczycka 45  Ok. 1880 r.  

70 Budynek mieszkalny Głubczycka 54  Poł. XIX  

71 Budynek mieszkalny Głubczycka 58  Ok. 1880 r.  

72 Budynek mieszkalny Głubczycka 68  Poł. XIX w.  

73 Budynek mieszkalny Głubczycka 102  Ok. 1880 r.  

74 Budynek mieszkalny Opawska 4  Koniec XIX w.  

75 Budynek mieszkalny Opawska 4a  Koniec XIX w.  

76 Budynek mieszkalny Opawska 9  Koniec XIX w.  

77 Budynek mieszkalny Powstańców 16  Koniec XIX w.  

78 Budynek mieszkalny Powstańców 20  Koniec XIX w.  

79 Budynek mieszkalny Powstańców 22  Poł. XIX w.  

80 Budynek mieszkalny Powstańców 28  Początek XX w.  

81 Budynek mieszkalny Powstańców 45  Ok. 1880 r.  

82 Budynek mieszkalny Powstańców 48  2 poł XIX w.  

83 Do mieszkalny Powstańców 54  1912 r  

84 Budynek mieszkalny Powstańców 60  1 poł XIX w.  

85 Budynek mieszkalny Powstańców 83  Ok. 1880 r.  

86 Budynek mieszkalny Raciborska 10  Koniec XIX w.  

87 Budynek mieszkalny Raciborska 12  XVIII w.  

88 Budynek mieszkalny Raciborska 15  Poł. XIX w.  

89 Budynek mieszkalny Raciborska 25  Ok. 1880 r.  

90 Budynek mieszkalny Raciborska 29  Ok. 1880 r.  

91 Budynek mieszkalny Raciborska 31  Ok. 1880 r.  

92 Budynek mieszkalny Raciborska 40  Ok. 1822 r.  

93 Budynek mieszkalny Raciborska 49  Poł. XIX w.  

94 Budynek mieszkalny Raciborska 60  Ok. 1880 r.  

95 Budynek mieszkalny Raciborska 65  Ok. 1831 r.  

96 Budynek mieszkalny Raciborska 66  Ok. 1880 r.  

97 Budynek mieszkalny Raciborska 68  Ok. 1880 r.  

98 Budynek mieszkalny Raciborska 82  Kon. XIX w.  

99 Budynek mieszkalny Raciborska 85  Poł. XIX w.  

100 Budynek mieszkalny Raciborska 98  Kon. XIX w.  

101 Budynek mieszkalny Świerczewskiego 

5 

 Ok. 1880 r.  

102 Budynek mieszkalny Świerczewskiego 

7 

 Ok. 1880 r.  

103 Budynek mieszkalny Świerczewskiego  Poł. XIX w.  
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9 

104 Budynek mieszkalny Świerczewskiego 

11 

 Poł. XIX w.  

105 Budynek mieszkalny Świerczewskiego 

13 

 Poł. XIX w.  

106 Budynek mieszkalny Wiejska 12  Poł. XIX w.  

107 Budynek mieszkalny Krakowska 1  Ok. 1880 r.  

108 Budynek szkoły Krakowska 2  XIX/XX w.  

109 Budynek mieszkalny Krakowska 5  Koniec XIX w.  

110 Budynek przedszkola Krakowska 6  Ok. 1880 r.  

111 Kolejowy Plac Dworcowy  Koniec XIX w.  

112 Wodociągowa wieża 

ciśnień – kolejowa 

  Ok. 1907 r.  

BOGUCHWAŁÓW 

113 Kościół par. pw. Św. 

Mateusza 

 Nr 611/59 z 

dnia 

23.10.1959 r. 

1602 r.  

114 Ogrodzenie kościoła 

parafialnego 

  1602 r.  

115 Cmentarz   k. XIX w.  

116 Kapliczka Naprzeciw 

kościoła 

 k. XIX w.  

117 Budynek mieszkalny 55  Ok. 1880 r.  

118 Budynek mieszalny 85  Ok. poł. XIX w.  

119 Budynek mieszkalny 90  Ok. 1880 r.  

CZERWONKÓW 

120 Kościół parafialny p.w. 

wniebowzięcia NMP 

  1893 – 1993  

121 Budynek mieszkalny Nr 10 a  Ok. 1880 r. Brak walorów 

zabytkowych 

122 Budynek mieszkalny Nr 15  Ok. 1880 r. Brak walorów 

zabytkowych 

123 Budynek mieszkalny Nr 21  Ok. 1880 r.  

124  Nr 22 Nr 1838/66 z 

dnia 

21.10.1966 

1 poł. XIX w. Brak walorów 

zabytkowych 

125 Budynek mieszkalny Nr 36  2 poł XIX w.  

126 Budynek mieszkalny Nr 37  Ok. 1880 r. Brak walorów 

zabytkowych 

127 Budynek mieszkalny Nr 44  Ok. 1880 r.  

128 Budynek mieszkalny Nr 55  1880  r. Bral walorów 

zabytkowych 

DZIEĆMARÓW 

129 Kościół parafialny p.w. 

św. Michała Archanioła 

 Nr 1167/66 z 

dnia 

18.02.1966 r. 

1786, 1955 

(1788, 1977) 

 

130 Kapliczka   Przełom 

XIX/XX w. 

 

131 Budynek mieszkalny Nr 1  Ok. poł. XIX w.  



 

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BABORÓW Strona 53 

 

132 Budynek mieszkalny Nr 12  Ok. 1880 r.  

133 Budynek mieszkalny Nr 35  Ok. 1880 r. Brak walorów 

zabytkowych 

134 Budynek mieszkalny Nr 39  Poł. XIX w.  

135 Budynek mieszkalny Nr 41  Ok. 1880 r.  

136 Budynek gospodarczy Nr 47  Poł. XIX w. Brak walorów 

zabytkowych 

137 Budynek mieszkalny Nr 49  Ok. 1880 r.  

138 Budynek mieszkalny Nr 68  Ok. 1880 r. Brak walorów 

zabytkowych 

139 Budynek mieszkalny Nr 71  Ok. 1880 r. Brak walorów 

zabytkowych 

140 Budynek mieszkalny Nr 77  Ok. 1880 r. Obiekt nie 

istnieje 

141 Budynek mieszkalny Nr 79 Nr 1923/67 z 

dnia 

23.10.1967 r. 

Poł. XIX w.  

142 Budynek mieszkalny Nr 85  Ok. 1880 r.  

143 Budynek mieszkalny Nr 86  Ok. 1880 r. Brak walorów 

zabytkowych 

144 Budynek mieszkalny Nr 88  Ok. 1880 r. Obiekt nie 

istnieje 

145 Budynek mieszkalny Nr 96  Rok 1895  

146 Budynek mieszkalny Nr 111  Ok. poł XIX w. Obiekt nie 

istnieje 

147 Budynek mieszkalny Nr 125  Około 1880 r.  

148 Budynek mieszkalny Nr 129  Poł. XIX w. Obiekt nie 

istnieje 

149 Budynek mieszkalny Nr 130  Około XIX w.  

DZIELÓW 

150 Kościół parafialny pw. 

Św. Mikołaja 

 Nr rej. 779/64 

z dnia 

09.04.1964 r. 

1786 - 1824  

151 Kapliczka W pobliżu posesji 

br 48 

 Pocz. XIX w.  

152 Kapliczka Przy posesji nr 

31 

 Pocz. XIX w.  

153 Budynek mieszkalny Nr 10  k. XIX w.  

154 Budynek mieszkalny Nr 13  k. XIX w.  

155 Budynek mieszkalny Nr 14  1 poł XIX w.  

156 Budynek mieszkalny Nr 15  1 poł XIX w. Obiekt nie 

istnieje 

157 Budynek mieszkalny 

wraz z zabudowaniami 

Nr 16 a  Pocz. XX w.  

158 Budynek mieszkalny Nr 18  Ok. 1 poł. XIX 

w. 

Obiekt nie 

istnieje 

159 Budynek mieszkalny 

wraz z gospodarczymi 

Nr 20 Rejestr. 1 poł. XIX w.  

160 Budynek mieszkalny Nr 23  1 poł. XIX w.  
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161 Budynek mieszkalny Nr 24  Ok. 1880 r.  

162 Budynek mieszkalny Nr 28  Poł XIX w. Obiekt nie 

istnieje 

163 Budynek mieszkalny Nr 36  Pocz. XIX w. Obiekt nie 

istnieje 

164 Budynek mieszkalny Nr 38  Ok. poł XIX w., 

pocz. XX w. 

 

165 Budynek mieszkalny Nr 48  Ok. poł. XIX w.  

166 Spichlerz z bramą przy 

Domie nr 6 

Nr 6  Poł. XIX w. Obiekt nie 

istnieje 

167 Budynek mieszkalny Nr 8  Ok. poł. XIX w.  

KSIĘŻE POLE 

168 Kościół parafialny p.w. 

św. Bartłomieja 

 Nr rej. 140/54 

z dnia 

16.12.1954 r. 

1756 – 68  

169 Kapliczka W pobliżu posesji 

nr 59 

 k. XIX w.  

170 Budynek mieszkalny Nr 1  Ok. 1880 r. Brak walorów 

zabytkowych 

171 Budynek mieszkalny Nr 2  k. XIX w. Brak walorów 

zabytkowych 

172 Budynek mieszkalny 

oraz spichlerz przy 

budynku 

Nr 11  2 poł. XVIII w. Obiekt nie 

istnieje 

173 Budynek mieszkalny Nr 24  Ok. 1880 r. Obiekt nie 

istnieje 

174 Budynek mieszkalny Nr 28  Ok. 1880 r. Brak walorów 

zabytkowych 

175 Budynek mieszkalny Nr 31  Poł. XIX w. Brak walorów 

zabytkowych 

176 Gospodarczym Przy posesji nr 

34 

 Ok. 1880 r.  

RAKÓW 

177 Spichlerz   Ok. 1904 r.  

178 Kościół filialny p.w 

Najświętszej Marii 

Panny 

Nr 9  k. XIX w. Obiekt nie 

istnieje 

179 Budynek mieszkalny Nr 17  Pocz. XIX w.  

180 Budynek mieszkalny Nr 56  Pocz. XIX w.  

SUCHA PSINA 

181 Kościół parafialny p.w. 

św. Jodoka 

 Nr rej. 610/59 

z dnia 

23.10.1959 r. 

XVII – XIX w.  

182 Gospodarczymi Nr 5  Początek XX w. Brak walorów 

zabytkowych 

183 Budynek mieszkalny Nr 56  Ok. 1880 r. Brak walorów 

zabytkowych 

184 Budynek mieszkalny Nr 69  Ok. 1880 r. Brak walorów 

zabytkowych 
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185 Budynek mieszkalny Nr 77  Ok. 1880 r. Brak walorów 

zabytkowych 

SUŁKÓW 

186 Kościół Filialny   1854 r.  

187 Kapliczka Przy posesji nr 

21 

 Przełom 

XIX/XX w. 

 

188 Budynek mieszkalny Nr 4  Około 1880 r. Obiekt nie 

istnieje 

189 Budynek mieszkalny Nr 22  Ok. 1880 r. Obiekt nie 

istnieje 

190 Budynek mieszkalny Nr 28  Ok. 1880 r. Brak walorów 

zabytkowych 

191 Budynek mieszkalny Nr 46  Ok. 1880 r.  

192 Budynek mieszkalny Nr 54  Ok. 1880 r. Brak walorów 

zabytkowych 

193 Budynek mieszkalny Nr 59  Ok. 1880 r. Bral walorów 

zabytkowych 

194 Budynek mieszkalny Nr 62  Ok. 1880 r.  

195 Budynek mieszkalny Nr 67  Ok. 1880 r. Obiekt nie 

istnieje 

196 Budynek mieszkalny Nr 74  Ok. 1880 r.  

197 Budynek mieszkalny Nr 81  k. XIX w.  

198 Budynek mieszkalny Nr 97  Ok. 1880 r.  

199 Budynek mieszkalny Nr 98  Ok. 1880 r. Brak walorów 

zabytkowych 

200 Gospodarczymi Nr 103  Ok. 1880 r. Brak walorów 

zabytkowych 

201 Dom mieszkalno 

użytkowy (dawny młyn) 

Nr 106  Ok. 1880 r.  

SZCZYTY 

202 Kapliczka Przy posesji nr 

16 

 Poł. XIX w.  

203 Kapliczka Przy posesji nr 6 

i 7 

 1880 r.  

204 Pałac w otoczeniu 

parku 

 2188/88/91 z 

dnia 

23.01.1991 r. 

2 poł. XIX w.  

205 Park  Nr 292/93 z 

dnia 

14.09.1993 r. 

k. XIX w.  

206 Dom mieszkalny Nr 4  Ok. 1880 r. Brak walorów 

zabytkowych 

207 Budynek mieszkalny Nr 5  Ok. 1880 r. Brak walorów 

zabytkowych 

208 Dom mieszkalny Nr 10  Ok. poł. XIX w. Rudera 

209 Budynek mieszkalny Nr 10 a  Poł XIX w. Rudera 

TŁUSTOMOSTY 

210 Kościół fil. P.w. Serca 

Jezusowego 

  1924 r.  
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211 Kapliczka   1 poł. XIX w.  

212 Gospodarczymi Nr 6  Poł. XIX w. Brak walorów 

zabytkowych 

213 Budynek mieszkalny Nr 10  Poł. XIX w.  

214 Dom mieszkalny Nr 13  Poł. XIX w. Brak walorów 

zabytkowych 

215 Dom mieszkalny Nr 14  1 poł. XIX w.  

216 Dom mieszkalny Nr 16  Poł. XIX w. Rudera 

217 Dom mieszkalny Nr 28  Ok. poł XIX w. Rudera 

218 Budynek mieszkalny Nr 32  Ok. poł. XIX w. Obiekt nie 

istnieje 

219 Spichlerz drewniany 

przy domu nr 55 

Nr 55  XVIII/XIX w. Brak walorów 

zabytkowych 

220 Budynek mieszkalny Nr 62  Ok. poł. XIX w.  

2.6.3. STANOWISKA ARCHEOLOGICZNE – OBSZARY POTENCJALNEGO 

WYSTĘPOWANIA ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH 

Na obszarze objętym studium zlokalizowanych jest 565 zidentyfikowanych stanowisk 

archeologicznych, z czego: 

1. w Sołectwie Babice – 34 stanowiska archeologiczne, 

2. w mieście Baborów – 77 stanowisk archeologicznych, 

3. w sołectwie Boguchwałów – 50 stanowisk archeologicznych, 

4. w sołectwie Czerwonków – 30 stanowisk archeologicznych, 

5. w sołectwie Dziećmarowy – 7 stanowisk archeologicznych, 

6. w sołectwie Dzielów – 62 stanowiska archeologiczne, 

7. w sołectwie Księże Pole – 48 stanowisk archeologicznych, 

8. w sołectwie Raków – 95 stanowisk archeologicznych, 

9. w sołectwie Sucha Psina – 61 stanowisk archeologicznych, 

10. w sołectwie Sułków – 22 stanowiska archeologiczne, 

11. w sołectwie Szczyty – 13 stanowisk archeologicznych, 

12. w sołectwie Tłustomosty – 66 stanowisk archeologicznych. 

W skład których wchodzą:  

 stanowiska archeologiczne o powierzchni do 1 ara 

 stanowiska archeologiczne o powierzchni od 1 do 50 arów 

 stanowiska archeologiczne o powierzchni do 1 hektara 
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 stanowiska archeologiczne o powierzchni do 5 hektarów. 

Powyższe stanowiska położone są na czterech mapach AZP (Archeologiczne 

Zdjęcie Polski) o nr: 99-37, 100/38, 101/37, 101/38, 100/37. 

 Na opracowywanym terenie występuje kilkadziesiąt stanowisk 

archeologicznych wpisanych do wojewódzkiego rejestru zabytków. 

Tabela 2.6.3a. Wykaz stanowisk archeologicznych Sołectwo Babice. 

Gmina Miejscowość Nr stanowiska 

archeologicznego 

zgodny z 

numeracją w 

archiwum WUOZ 

w Opolu 

Chronologia   Funkcje 

obiektów 

Rejestr 

zabytków 

(numer 

rejestru) 

kultura Bliższa chronologia 

Baborów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Babice 1  ? Cmentarzysko?  

 OWR Punkt osadniczy  

2 Łużycka III okres epoki 

brązu 

Cmentarzysko 

ciałopalne 
 

 

3  Neolit Ślad osadnictwa  

4  Neolit Punkt osadniczy  

 Okres rzymski Punkt osadniczy  

 XII – XIII w. Punkt osadniczy  

5  Paleolit Punkt osadniczy  

 Neolit Punkt osadniczy  

Łużycka ? Punkt osadniczy  

 Wczesne 

średniowiecze 

Punkt osadniczy  

6  Neolit Punkt osadniczy  

7  Neolit Ślad osadnictwa  

 ? Ślad osadnictwa  

8 Szelecka Paleolit górny Punkt osadniczy  

 Neolit Punkt osadniczy  

9  Epoka 

kamienia 

Punkt osadniczy  

 Epoka żelaza Punkt osadniczy  

10 ? ? Cmentarzysko  

11  III w.n.e. Cmentarzysko  

12  ? Ślad osadnictwa  

Baborów Babice 13 Puch. Lej. neolit  Ślad osadnictwa  

14 Przeworska Faza D Osada  

15 Puch. Lej. neolit Osada  

Łużycka Okr. halsztacki Osada  
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16  Ep. kamienia Ślad osadnictwa  

Przeworska Późny okr. 

rzymski 

Punkt osadniczy A-247/70 

Baborów Babice 17  Średniowiecze Ślad osadnictwa  

18 Krąg kultur 

naddunajskich 

Neolit Ślad osadnictwa  

kpl Neolit Osada  

 Średniowiecze Punkt osadniczy  

19  Neolit Punkt osadniczy  

 XI – XII w.  Ślad osadnictwa  

 XIV – XV w.  Ślad osadnictwa  

20  Pradzieje Punkt osadniczy  

 VIII – IX w.  Punkt osadniczy  

21  Neolit Osada A-901/90 

22  Neolit Osada 

A-378/73 
 Średniowiecze Punkt osadniczy 

23  Neolit Osada 

A-372/73 

Łużycka V okres epoki 

brązu 

Osada 

Przeworska Wczesny okres 

wędrówki 

ludów (faza C3 

– D) 

Osada 

24  Neolit Osada 

A-428/76 
celtycka Okres lateoski Osada 

Baborów Babice 25  Neolit Punkt osadniczy 

A-427/76 
celtycka Późny okres 

lateoski 

Punkt osadniczy 

 XIV – XV wiek Punkt osadniczy 

Baborów Babice 26 ? Neolit Ślad osadnictwa  

Łużycka ? Punkt osadniczy  

27  Neolit Punkt osadniczy  

28  Epoka 

kamienia 

Ślad osadnictwa  

 Neolit Punkt osadniczy  

29 Łużycka ? Osada  

 Okres 

średniowieczny 

Punkt osadniczy  

30 Kpl Neolit Osada  

 Pradzieje   

31  Epoka 

kamienia 

Ślad osadnictwa  

32  IX – X w. Punkt osadniczy  

33 Przeworska Wczesny okres Ślad osadnictwa  
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Tabela 2.6.3b. Wykaz stanowisk archeologicznych Miasto Baborów. 

Gmina Miejscowo

ść 

Nr stanowiska 

archeologicznego 

zgodny z 

numeracją w 

archiwum WUOZ w 

Opolu 

Chronologia Funkcje 

obiektów 

Rejestr 

zabytków 

(numer 

rejestru) 

kultura Bliższa chronologia 

Baborów Baborów  

Jaroniów 

1 Kpl Neolit Osada 

A-105/2011 

Łużycka ? Punkt osadniczy 

Przeworska Późny okres 

wpływów 

rzymskich (faza 

C1 – C2) 

Punkt osadniczy 

 Pradzieje Punkt osadniczy 

Baborów 

 

Baborów 

 

 

 

2  Neolit Osada  

Przeworska Okres rzymski 

faza B2 

Cmentarzysko 

ciałopalne 
 

 

3 kpl Neolit Osada  

Łużycka Epoka brązu Cmentarzysko  

Łużycka Epoka brązu Osada  

Przeworska Okres rzymski Osada  

 Okres 

wczesnośrednio

wieczny 

Osada  

 XIV – XV wieku Osada  

4  Pradzieje Ślad osadnictwa  

5 Łużycka ? Osada  

6 Łużycka Epoka brązu cmentarzysko  

 Okres lateoski osada  

7  Paleolit, mezolit Ślad osadnictwa  

 Neolit Osada  

 Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

8  Wczesne 

średniowiecze 

Osada  

9  Neolit Osada  

10  Epoka kamienia 

– neolit? 

Ślad osadnictwa  

11  Neolit Ślad osadnictwa  

wędrówek 

ludów (faza C3 

– D) 

 XIV – XV w.  Ślad osadnictwa  

34  Paleolit 

schyłkowy? 

Ślad osadnictwa  
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12  Epipaleolit? 

Neolit? 

Osada  

Kcwr? Neolit Osada  

13 ? ? Cmentarzysko?  

14 Przeworska Okres rzymski Punkt osadniczy  

15 ? ? Osada  

16  Neolit Osada  

17  Okres wpływów 

rzymskich 

Ślad osadnictwa  

 Wczesne 

średniowiecze 

(X – XI w.) 

Ślad osadnictwa  

18  Neolit Osada  

19 Kultura 

ceramiki 

sznurowej 

Neolit Ślad osadnictwa  

20 KPL Neolit Ślad osadnictwa  

21  Epoka brązu Cmentarzysko  

22  Okres lateoski Ślad osadnictwa  

23  Okres lateoski Cmentarzysko  

24  Okres wpływów 

rzymskich lub 

wędrówek ludzi 

Osada  

25  Okres wpływów 

rzymskich 

  

26 

 

 Mezolit/ epoka 

kamienia 

Pracownia  

 Epoka brązu Pracownia ?  

27  Paleolit Ślad osadnictwa  

 Paleolit Pracownia  

 Epoka kamienia Pracownia  

28  Epoka 

kamienia/ 

epoka brązu 

Ślad osadnictwa  

29  Epoka kamienia Pracownia  

  Średniowiecze/ 

nowożytnośd 

Ślad osadnictwa  

30  Mezolit Pracownia  

31  Epoka kamienia Pracownia  

 Pradzieje Ślad osadnictwa  

 Średniowiecze/ 

nowożytnośd 

Ślad osadnictwa  

 Nowożytnośd 

(XVIII w.) 
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 Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

32  Neolit Ślad osadnictwa  

33  Paleolit Obozowisko  

 Mezolit Ślad osadnictwa  

 Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

34  Epoka kamienia Obozowisko  

 Paleolit ? Ślad osadnictwa  

 Pradzieje ? Ślad osadnictwa  

 Średniowiecze Ślad osadnictwa  

35 Łużycka IV okres epoki 

brązu 

Cmentarzysko ?  

36  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

37  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

38  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

39  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

40  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

41  Paleolit Ślad osadnictwa  

 Epoka kamienia 

? 

Ślad osadnictwa  

42  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

 Pradzieje Ślad osadnictwa  

43  Epoka 

kamienia/ 

epoka brązu 

Ślad osadnictwa  

 Późne 

średniowiecze/ 

nowożytnośd 

Ślad osadnictwa  

44 Komornicka Mezolit Ślad osadnictwa  

45  Epoka kamienia pracownia  

46  mezolit Ślad osadnictwa  

 Epoka kamienia osada  

47  Epoka kamienia Ślad osadnictwa A-103/2010 

48  Paleolit Pracownia  

 Schyłkowy 

paleolit 

Ślad osadnictwa  

 Epoka kamienia Pracownia  

 Epoka brązu lub 

epoka wpływów 

rzymskich 

Ślad osadnictwa  

 Pradzieje Ślad osadnictwa  

 Średniowiecze Ślad osadnictwa  

49  Pradzieje Ślad osadnictwa  

50  Neolit Ślad osadnictwa  

51  Średniowiecze Ślad osadnictwa  
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  Ślad osadnictwa  

52  Epoka 

kamienia/ 

epoka brązu 

Ślad osadnictwa  

 Okres wpływów 

rzymskich 

Ślad osadnictwa  

 Wczesne 

średniowiecze 

Ślad osadnictwa  

 Późne 

średniowiecze 

Ślad osadnictwa  

53  Pradzieje Ślad osadnictwa  

54  Pradzieje Ślad osadnictwa  

55 Świderska Schyłkowy 

paleolit 

Ślad osadnictwa  

 Paleolit Ślad osadnictwa  

 Epoka kamienia Osada  

 Okres wpływów 

rzymskich 

Ślad osadnictwa  

 Okres lateoski 

lub 

nowożytnośd 

Ślad osadnictwa  

56  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

57  Epoka brązu Ślad osadnictwa  

 OWR Ślad osadnictwa  

58  Mezolit Ślad osadnictwa  

 Epoka brązu ? Ślad osadnictwa  

59  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

 Wczesne 

średniowiecze 

Ślad osadnictwa  

60  Pradzieje Ślad osadnictwa  

 Epoka kamienia 

lub epoka brązu 

Ślad osadnictwa  

61  Epoka 

kamienia/ 

epoka brązu 

Ślad osadnictwa  

62  Paleolit górny 

lub schyłkowy 

Ślad osadnictwa  

63  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

 Późne 

średniowiecze/ 

nowożytnośd 

Ślad osadnictwa  

64  Neolit ? Ślad osadnictwa  

65  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

 Późne Ślad osadnictwa  
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średniowiecze/ 

nowożytnośd 

66  Epoka 

kamienia/epoka 

brązu 

Ślad osadnictwa  

 nowożytnośd Ślad osadnictwa  

67  Epoka kamienia Pracownia  

68  Epoka 

kamienia/epoka 

brązu 

Ślad osadnictwa  

Baborów Baborów 

– 

Jaroniów 

69  Okres rzymski Punkt osadniczy  

 Okres 

średniowieczny 

Punkt osadniczy  

70  Neolit Ślad osadnictwa  

71  Okres rzymski Ślad osadnictwa  

72  Neolit Ślad osadnictwa  

73  Neolit Ślad osadnictwa  

74  Neolit Punkt osadniczy  

75  Okres lateoski? Ślad osadnictwa  

76  Paleolit  

środkowy/ 

górny 

Ślad osadnictwa  

 Neolit Punkt osadniczy  

77  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

Tabela 2.6.3c. Wykaz stanowisk archeologicznych Sołectwo Boguchwałów 

Gmina Miejscowo

ść 

Nr stanowiska 

archeologicznego 

zgodny z 

numeracją w 

archiwum WUOZ 

w Opolu 

Chronologia   Funkcje 

obiektów 

Rejestr 

zabytków 

(numer 

rejestru) 

kultura Bliższa chronologia 

Głubczyce Boguchwał

ów 
1  Neolit Ślad osadnictwa 

A-111/2011 

Łużycka V okres epoki 

brązu/ okres 

halsztacki 

Osada 

 X – XI w. Osada 

 XIV – XV w. Osada 

2  Neolit Punkt osadniczy  

3  OWR Punkt osadniczy  

 Okres 

wczesnośrednio

wieczny 

Punkt osadniczy  

4  Neolit? Punkt osadniczy  



 

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BABORÓW Strona 64 

 

 Wczesnośrednio

wieczne 

Punkt osadniczy  

5  Neolit Ślad osadnictwa  

6  Neolit Ślad osadnictwa  

7  Epoka brązu Punkt osadniczy  

8  Neolit Punkt osadniczy  

Łużycka ? Punkt osadniczy  

Celtycka ? Punkt osadniczy  

9  Neolit Ślad osadnictwa  

Łużycka V okres epoki 

brązu 

Osada  

10  Neolit Ślad osadnictwa  

11 Łużycka Epoka brązu Punkt osadniczy  

12  Neolit Ślad osadnictwa  

13  Neolit Ślad osadnictwa  

14  Neolit? Ślad osadnictwa  

15  Neolit Punkt osadniczy  

Łużycka Epoka brązu Punkt osadniczy  

 OWR Punkt osadniczy  

16  mezolit Pracownia 

krzemieniarska 
 

 neolit Punkt osadniczy  

17  Pradzieje Ślad osadnictwa  

18  Neolit Punkt osadniczy  

19  Pradzieje (verte) Punkt osadniczy  

20  Neolit Ślad osadnictwa  

21 Łużycka Epoka brązu Punkt osadniczy  

Celtycka ? Punkt osadniczy  

 IV wiek Punkt osadniczy  

22 Łużycka Późny okres 

epoki brązu 

Ślad osadnictwa  

 Okres rzymski C2 Grób ciałopalny  

23  Średniowiecze Ślad osadnictwa  

 Pradzieje Ślad osadnictwa  

 Średniowiecze i 

pradzieje 

Ślad osadnictwa  

24  Pradzieje? Ślad osadnictwa  

25  Średniowiecze 

lub 

nowożytnośd 

Ślad osadnictwa  

26  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

 Średniowiecze Ślad osadnictwa  
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lub 

nowożytnośd 

 Pradzieje Ślad osadnictwa  

27 Łużycka Epoka brązu Ślad osadnictwa  

 Średniowiecze Ślad osadnictwa  

 Pradzieje Osada  

28  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

29  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

 Pradzieje Ślad osadnictwa  

 Średniowiecze Ślad osadnictwa  

30  Neolit Punkt osadniczy  

31  Neolit Punkt osadniczy  

 Średniowiecze Punkt osadniczy  

32 Celtycka Okres późno 

lateoski 

Osada 

A-895/90 
 Okres 

wczesnośrednio

wieczny (X – XIII 

w.) 

Osada 

33  Pradzieje Punkt osadniczy  

 Średniowiecze Punkt osadniczy  

34 Późny krąg 

kultur 

naddunajskich 

Neolit Punkt osadniczy  

Łużycka ? Punkt osadniczy  

35  Epoka kamienia Punkt osadniczy  

 XIV – XV wiek Punkt osadniczy  

36  Pradzieje Ślad osadnictwa  

37 Przeworska Późny OWR 

(faza C1 – C2) 

Osada 

A-892/90 
 XI – XIII wiek Punkt osadniczy 

 Średniowiecze Punkt osadniczy 

38 Celtycka Okres lateoski Osada 

A-893/90  XI – XII w. Ślad osadnictwa 

 Pradzieje Ślad osadnictwa 

39  Neolit Punkt osadniczy 

A-903/90 
Przeworska OWR Punkt osadniczy 

 XIV – XV wiek Punkt osadniczy 

 Pradzieje Ślad osadnictwa 

40 Kpl? Neolit Punkt osadniczy 

A-100/2010 
Przeworska Późny OWR Punkt osadniczy 

 IX – X wiek Punkt osadniczy 

 XIV – XV wiek  Punkt osadniczy 



 

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BABORÓW Strona 66 

 

 Pradzieje  

41  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

Łużycka V okres epoki 

brązu/ okres 

halsztacki C 

Osada  

 XIV – XV wiek Ślad osadnictwa  

42  Neolit? Punkt osadniczy  

Łużycka III – V okres 

epoki brązu 

Osada  

43  Neolit Ślad osadnictwa  

 XIV – XV wiek Punkt osadniczy  

 Pradzieje   

44  IX – X wiek Ślad osadnictwa  

 XIV – XV wiek Ślad osadnictwa  

45  Pradzieje   

 XIV – XV wiek Punkt osadniczy  

Łużycka ? Punkt osadniczy  

 Neolit Punkt osadniczy  

46 Łużycka V okres epoki 

brązu - okres 

halsztacki C 

Osada 

A-102/2010 

47 Łużycka V okres epoki 

brązu 

Osada  

 XIV – XV wiek Osada  

48  Neolit Punkt osadniczy 

A-101/2010 

Łużycka V okres epoki 

brązu – okres 

halsztacki C 

Osada 

 XIV – XV wiek Punkt osadniczy 

49  Schyłkowy 

paleolit 

Ślad osadnictwa  

 Pradzieje Ślad osadnictwa  

50  Neolit Punkt osadniczy 

A-894/90 

Celtycka Późny okres 

lateoski 

Punk osadniczy 

Przeworska Późny okres 

wpływów 

rzymskich 

Punkt osadniczy 

 XI – XII w. Ślad osadniczy 

 XIV – XV w. Punkt osadniczy 

Tabela 2.6.3d. Wykaz stanowisk archeologicznych Sołectwo Czerwonków. 

Gmina Miejscowośd Nr stanowiska Chronologia   Funkcje Rejestr 
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archeologicznego 

zgodny z 

numeracją w 

archiwum WUOZ 

w Opolu 

kultura Bliższa chronologia obiektów zabytków 

(numer 

rejestru) 

Baborów Czerwonków 1  Epoka brązu Ślad osadnictwa  

2 Łużycka Epoka brązu Cmentarzysko  

3  Neolit lub epoka 

brązu 

Ślad osadnictwa  

 średniowiecze Ślad osadnictwa  

4  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

 Średniowiecze Ślad osadnictwa  

5  Okres wpływów 

rzymskich 

Ślad osadnictwa  

6  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

 Średniowiecze Ślad osadnictwa  

 Pradzieje Ślad osadnictwa  

 Nieokreślona   

 Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

 Neolit Ślad osadnictwa  

 Średniowiecze Ślad osadnictwa  

7  Średniowiecze Ślad osadnictwa  

 Pradzieje Ślad osadnictwa  

  Średniowiecze Ślad osadnictwa  

 Pradzieje Ślad osadnictwa  

8  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

 Pradzieje Ślad osadnictwa  

 Średniowiecze Ślad osadnictwa  

 Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

 Okres wspływ 

ów rzymskich? 

Ślad osadnictwa  

 Późne 

średniowiecze 

Ślad osadnictwa 

A-907/90 9  Średniowiecze Ślad osadnictwa 

 Pradzieje Osada 

Łużycka Epoka brązu Osada 

 Średniowiecze Ślad osadnictwa  

10  Pradzieje Ślad osadnictwa  

11  Pradzieje Ślad osadnictwa  

 Średniowiecze Ślad osadnictwa  

 Nieokreślone   

12  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

 Średniowiecze Ślad osadnictwa  

 Pradzieje Ślad osadnictwa  

13  Średniowiecze Ślad osadnictwa  
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14  Średniowiecze Ślad osadnictwa  

15  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

16  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

 Średniowiecze Ślad osadnictwa  

 Pradzieje Osada  

17  Okres wpływów 

rzymskich 

Osada  

 Średniowiecze Ślad osadnictwa  

18 Łużycka Epoka brązu Osada  

 Okres wpływów 

rzymskich 

Osada  

 Średniowiecze Ślad osadnictwa  

 Nowożytnośd Ślad osadnictwa  

19  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

Łużycka Epoka brązu Ślad osadnictwa  

 Pradzieje Osada  

20  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

Łużycka Epoka brązu Osada  

 Średniowiecze Ślad osadnictwa  

 Nowożytnośd Ślad osadnictwa  

 Pradzieje Osada  

 Okres wpływów 

rzymskich 

Ślad osadnictwa  

21  Epoka kamienia 

– neolit? 

Osada  

 Pradzieje Ślad osadnictwa  

Łużycka Epoka brązu Ślad osadnictwa  

 Średniowiecze Ślad osadnictwa  

22  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

Łużycka Epoka brązu Osada  

 Średniowiecze Ślad osadnictwa  

 Pradzieje Osada  

23 Łużycka Epoka brązu Ślad osadnictwa  

 Średniowiecze 

lub 

nowożytnośd 

Ślad osadnictwa  

 Pradzieje Osada  

24  Średniowiecze Ślad osadnictwa  

25  Średniowiecze Ślad osadnictwa  

26  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

 Pradzieje Ślad osadnictwa  

27  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

 Średniowiecze Ślad osadnictwa  
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 Pradzieje Ślad osadnictwa  

28  Średniowiecze Ślad osadnictwa  

29  Średniowiecze Ślad osadnictwa  

 Pradzieje Ślad osadnictwa  

30  Średniowiecze Ślad osadnictwa  

 Pradzieje Ślad osadnictwa  

Tabela 2.6.3e. Wykaz stanowisk archeologicznych Sołectwo Dziećmarowy. 

Gmina Miejscowośd Nr stanowiska 

archeologicznego 

zgodny z 

numeracją w 

archiwum WUOZ 

w Opolu 

Chronologia   Funkcje 

obiektów 

Rejestr 

zabytków 

(numer 

rejestru) 

kultura Bliższa chronologia 

Baborów Dziedmarowy 1  Neolit Ślad osadnictwa  

 Wczesne 

średniowiecze 

Ślad osadnictwa  

2  „przedsłowiaosk

a” 

Osada?  

3 ? ? Grób 

szkieletowy 

 

4  Neolit Osada  

5 Puch. Lej. Neolit Punkt osadniczy  

Łużycka Op. brązu Osada  

Przeworska Okr. rzymski Punkt osadniczy  

6  Epoka kamienia Obozowisko  

7  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

Tabela 2.6.3f. Wykaz stanowisk archeologicznych Sołectwo Dzielów. 

Gmina Miejscowośd Nr stanowiska 

archeologicznego 

zgodny z 

numeracją w 

archiwum WUOZ 

w Opolu 

Chronologia   Funkcje 

obiektów 

Rejestr 

zabytków 

(numer 

rejestru) 

kultura Bliższa chronologia 

Baborów Dzielów 1 Lateoska Okr. lateoski Cmentarzysko  

2  Neolit Ślad osadnictwa  

3  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

4  Neolit Ślad osadnictwa  

Przeworska Okres rzymski Ślad osadnictwa  

5 Łużycka Epoka brązu Cmentarzysko  

6  Neolit Ślad osadnictwa  

7  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

8  Neolit Ślad osadnictwa  

9  Neolit Ślad osadnictwa  

10  Neolit Ślad osadnictwa  
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11  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

12  Neolit Ślad osadnictwa  

 Późne 

średniowiecze 

Ślad osadnictwa  

13  Neolit Ślad osadnictwa  

 Późne 

średniowiecze 

Ślad osadnictwa  

14  Neolit Ślad osadnictwa  

15 Pucharów 

lejkowatych 

Neolit Osada   

Łużycka Epoka brązu Osada  

 Późne 

średniowiecze 

Ślad osadnictwa  

16  Paleolit Ślad osadnictwa  

17  Neolit Ślad osadnictwa  

18  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

 Prahistoria Ślad osadnictwa  

19  Neolit Ślad osadnictwa  

 Późne 

średniowiecze 

Ślad osadnictwa  

20  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

21  Neolit Osada  

 Okres 

wypływów 

rzymskich 

Osada  

 Neolit Osada  

Łużycka? Epoka brązu Ślad osadnictwa  

 Średniowiecze Ślad osadnictwa  

 pradzieje Osada  

22  Paleolit Ślad osadnictwa  

23  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

24  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

Przeworska Okres rzymski Ślad osadnictwa  

 Późne 

średniowiecze 

Ślad osadnictwa  

25  Neolit Osada  

26  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

 Późne 

średniowiecze 

Ślad osadnictwa  

27  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

 Prahistoria Ślad osadnictwa  

 Późne 

średniowiecze 

Ślad osadnictwa  
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28  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

 Późne 

średniowiecze 

Ślad osadnictwa  

29  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

30  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

 Prahistoria Ślad osadnictwa  

31  Neolit Osada 

A-1135/2000  Późne 

średniowiecze 

Ślad osadnictwa 

32  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

33  Pradzieje Ślad osadnictwa  

 Pradzieje lub 

wczesne 

średniowiecze 

Ślad osadnictwa  

Łużycka Epoka brązu Ślad osadnictwa  

 Okres wpływów 

rzymskich 

Ślad osadnictwa  

 średniowiecze Ślad osadnictwa  

34  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

 Średniowiecze Ślad osadnictwa  

 Pradzieje? Ślad osadnictwa  

35  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

 Pradzieje Ślad osadnictwa  

 Okres wpływów 

rzymskich 

Osada  

 Okres lateoski? Ślad osadnictwa  

 Średniowiecze Ślad osadnictwa  

 Nowożytnośd Ślad osadnictwa  

36  Neolit Ślad osadnictwa  

 Średniowiecze 

lub 

nowożytnośd 

Ślad osadnictwa  

37  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

 Wczesne 

średniowiecze 

Ślad osadnictwa  

38  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

Łużycka Epoka brązu Osada  

 Okres wpływów 

rzymskich 

Osada  

 Wczesne 

średniowiecze 

Ślad osadnictwa  

 Średniowiecze Ślad osadnictwa  

39 Swiderska Paleolit 

schyłkowy 

Pracownia A-900/90 
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40  Epoka kamienia 

(paleolit, 

mezolit, neolit) 

Osada  

KPL Neolit Osada  

 Okres wpływów 

rzymskich 

Osada  

41  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

 Neolit? 

Średniowiecze? 

Ślad osadnictwa  

42  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

 Pradzieje Ślad osadnictwa  

43  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

Łużycka Epoka brązu Ślad osadnictwa  

 Pradzieje Ślad osadnictwa  

44  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

 Pradzieje Ślad osadnictwa  

45  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

46  Neolit? Ślad osadnictwa  

47  Schyłkowy 

paleolit lub 

mezolit 

Ślad osadnictwa  

48  Paleolit 

schyłkowy, 

mezolit 

Pracownia   

 Epoka kamienia Pracownia  

 Pradzieje  Ślad 

osadnictwa 

 

49  Paleolit? Ślad osadnictwa  

 Epoka kamienia Osada  

50  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

51  Epoka 

kamienia/ 

epoka brązu 

Ślad osadnictwa  

 Późne 

średniowiecze/ 

nowożytnośd 

Ślad osadnictwa  

52  Pradzieje Ślad osadnictwa  

53  Paleolit? Ślad osadnictwa  

 Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

 Późne 

średniowiecze/ 

nowożytnośd 

Ślad osadnictwa  

54  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

55  Epoka Ślad osadnictwa  
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kamienia/ 

epoka brązu 

56  Epoka 

kamienia/ 

epoka brązu 

Ślad osadnictwa  

57  Pradzieje Ślad osadnictwa  

58  Paleolit? Ślad osadnictwa  

59  Epoka 

kamienia/ 

epoka brązu 

Ślad osadnictwa  

60  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

 Średniowiecze Ślad osadnictwa  

61  Epoka kamienia Ślad osadnictwa 

A-107/2011 
Łużycka Epoka brązu Ślad osadnictwa 

 Prahistoria Ślad osadnictwa 

 Epoka kamienia Ślad osadnictwa 

62  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

Tabela 2.6.3g. Wykaz stanowisk archeologicznych Sołectwo Księże Pole. 

Gmina Miejscowośd Nr stanowiska 

archeologicznego 

zgodny z 

numeracją w 

archiwum WUOZ 

w Opolu 

Chronologia   Funkcje 

obiektów 

Rejestr 

zabytków 

(numer 

rejestru) 

kultura Bliższa chronologia 

Baborów Księże 

Pole 

2  Neolit Ślad osadnictwa  

Lateoska Okres lateoski Ślad osadnictwa  

3 Łużycka Epoka brązu Cmentarzysko  

4  Okres wpływów 

rzymskich 

Ślad osadnictwa  

5  Neolit Ślad osadnictwa  

6  Nieokreślona Ślad osadnictwa  

7  Nieokreślona Ślad osadnictwa  

8  Pradzieje Ślad osadnictwa  

9  Epoka brązu Ślad osadnictwa  

10  Średniowiecze Ślad osadnictwa  

11  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

12  Neolit Osada  

Łużycka Epoka brązu Ślad osadnictwa  

13  Epoka kamienia Ślad osadnictwa A-553/80 

14  Pradzieje Osada  

Łużycka Epoka brązu Ślad osadnictwa  

 Okres wpływów 

rzymskich 

Ślad osadnictwa  

 Średniowiecze Ślad osadnictwa  
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15  Neolit Ślad osadnictwa  

16  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

17  Prahistoria Ślad osadnictwa  

18  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

19  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

20  Neolit Ślad osadnictwa  

21  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

22  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

23  Neolit Ślad osadnictwa  

24  Neolit Pracownia 

krzemieniarska 
A-1113/2000 

25  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

26  Neolit Ślad osadnictwa  

27  Neolit Pracownia 

krzemieniarska 

A-1114/2000 

28  Późne 

średniowiecze 

Ślad osadnictwa  

29  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

30  Pradzieje Ślad osadnictwa  

 Średniowiecze Ślad osadnictwa  

31  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

32  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

33  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

 Pradzieje Osada  

 Nowożytnośd? Ślad osadnictwa  

34  Paleolit? Ślad osadnictwa  

35  Średniowiecze Ślad osadnictwa  

 Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

36  Pradzieje Ślad osadnictwa  

Łużycka Epoka kamienia Osada  

 Średniowiecze Ślad osadnictwa  

37  Średniowiecze 

lub 

nowożytnośd 

Ślad osadnictwa  

 Pradzieje Ślad osadnictwa  

38 Łużycka Epoka brązu Ślad osadnictwa  

 Okres lateoski 

lub 

średniowiecze 

Ślad osadnictwa  

 Średniowiecze Ślad osadnictwa  

 Pradzieje Ślad osadnictwa  

39  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

40  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

 Okres lateoski? Ślad osadnictwa  
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 Średniowiecze Ślad osadnictwa  

 Pradzieje Ślad osadnictwa  

41  Średniowiecze Ślad osadnictwa  

 Pradzieje Ślad osadnictwa  

42  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

 Pradzieje Ślad osadnictwa  

43  Średniowiecze Ślad osadnictwa  

44  Średniowiecze Ślad osadnictwa  

45  Średniowiecze Ślad osadnictwa  

 Pradzieje? Ślad osadnictwa  

46 Łużycka Epoka brązu Ślad osadnictwa  

 Średniowiecze Ślad osadnictwa  

47  Pradzieje Ślad osadnictwa  

48  Pradzieje Ślad osadnictwa  

 Średniowiecze 

lub 

nowożytnośd 

Ślad osadnictwa  

49  Średniowiecze Ślad osadnictwa  

Tabela 2.6.3h. Wykaz stanowisk archeologicznych Sołectwo Raków. 

Gmina Miejscowośd Nr stanowiska 

archeologicznego 

zgodny z 

numeracją w 

archiwum WUOZ 

w Opolu 

Chronologia   Funkcje 

obiektów 

Rejestr 

zabytków 

(numer 

rejestru) 

kultura Bliższa chronologia 

Baborów Raków 1 Pucharów 

lejkowatych 

Neolit Osada 

A-325/71 

Łużycka Epoka brązu 

wcz. ep. żel. 

Osada 

obronna? 

 Prahistoria Ślad osadnictwa 

Przeworska Okres rzymski Cmentarzysko 

 Wczesne 

średniowiecze 

Osada 

(grodzisko?) 

2  Neolit Osada  

3 Pucharów 

lejkowatych 

Neolit Osada 

A-40/65 Łużycka Epoka brązu Ślad osadnictwa 

 Wczesne 

średniowiecze 

Ślad osadnictwa 

4  Paleolit? Ślad osadnictwa  

 Mezolit Ślad osadnictwa  

 Neolit Osada  

Łużycka Epoka brązu Ślad osadnictwa  

Przeworska Okres rzymski Ślad osadnictwa  
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 Późne 

średniowiecze 

Ślad osadnictwa  

5  Neolit Osada  

6  Prahistoria Ślad osadnictwa  

7 Pucharów 

lejkowatych 

Neolit Osada  

Łużycka Epoka brązu (III 

brąz) 

Cmentarzysko  

Przeworska Okres rzymski Osada  

8  Neolit Ślad osadnictwa  

9 Pucharów 

lejkowatych i 

ceramiki 

promienistej 

Neolit Osada 

A-41/65 

 Późne 

średniowiecze 

Ślad osadnictwa 

10 Pucharów 

lejkowatych 

Neolit Osada  

11 Pucharów 

dzwonowatyc

h 

Neolit Grób ciałop.?  

12  Neolit Ślad osadnictwa  

Łużycka Epoka brązu Ślad osadnictwa  

13  Neolit Ślad osadnictwa  

14  Okres rzymski Ślad osadnictwa  

15  Neolit Ślad osadnictwa  

16  Epoka brązu Ślad osadnictwa  

17 Łużycka Epoka brązu Ślad osadnictwa  

18  Neolit Ślad osadnictwa  

19  Paleolit 

schyłkowy 

Ślad osadnictwa 

A-559/80 
 Neolit Osada 

Przeworska Okres rzymski Ślad osadnictwa 

20  Neolit Osada  

 Epoka kamienia 

(neolit?) 

Ślad osadnictwa  

 Pradzieje Ślad osadnictwa  

21  Neolit Osada 

A-

1008/2011 

 Łużycka Epoka brązu Osada 

 Pradzieje Osada 

 Nowożytnośd Ślad osadnictwa 

 Neolit Ślad osadnictwa 

łużycka Epoka brązu Ślad osadnictwa 

22 Pucharów Neolit Osada A-554/80 
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lejkowatych 

Łużycka Epoka brązu Osada 

Przeworska Okres rzymski Osada 

 Prahistoria Ślad osadnictwa 

23 Pucharów 

lejkowatych 

Neolit Osada  

 Prahistoria Ślad osadnictwa  

24  Neolit Ślad osadnictwa  

Łużycka Epoka brązu Osada  

 Prahistoria Ślad osadnictwa  

25  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

Łużycka Epoka brązu Ślad osadnictwa  

Przeworska Okres rzymski Ślad osadnictwa  

26  Neolit Ślad osadnictwa A-555/80 

27  Neolit Osada  

28  Neolit Ślad osadnictwa  

Łużycka Epoka brązu Ślad osadnictwa  

 Prahistoria Ślad osadnictwa  

29  Neolit Osada  

Łużycka Epoka brązu Ślad osadnictwa  

 Prahistoria Ślad osadnictwa  

30  Neolit Ślad osadnictwa  

 Prahistoria Ślad osadnictwa  

 Późne 

średniowiecze 

Ślad osadnictwa  

31  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

32  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

 Prahistoria Ślad osadnictwa  

33  Neolit Osada  

Łużycka Epoka brązu Ślad osadnictwa  

 Prahistoria Ślad osadnictwa  

34  Neolit Ślad osadnictwa  

35  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

36  Neolit Ślad osadnictwa  

37  Neolit Osada  

Łużycka Epoka brązu Ślad osadnictwa  

38  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

39  Neolit Ślad osadnictwa  

40  Neolit Ślad osadnictwa  

 Prahistoria Ślad osadnictwa  

41  Neolit Osada  

42  Neolit Osada  

43  Neolit Ślad osadnictwa  
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44  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

45  Neolit Ślad osadnictwa  

 Późne 

średniowiecze 

Ślad osadnictwa  

46  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

47  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

48  Epoka 

kamienia/ 

epoka brązu 

Ślad osadnictwa  

 Epoka brązu Ślad osadnictwa  

 Późne 

średniowiecze 

Ślad osadnictwa  

49  Mezolit lub 

neolit 

Ślad osadnictwa  

Łużycka Epoka brązu Ślad osadnictwa  

50  Późne 

średniowiecze 

Ślad osadnictwa  

 Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

51  Średniowiecze? Ślad osadnictwa  

52  Epoka kamienia Pracownia 

A-109/2011 

 Neolit Osada 

Łużycka Epoka brązu Osada 

 Pradzieje  Osada 

 Późne 

średniowiecze 

Ślad osadnictwa 

53  Epoka 

kamienia/ 

epoka brązu 

Ślad osadnictwa  

 Średniowiecze Ślad osadnictwa  

54  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

 Pradzieje Ślad osadnictwa  

 Nowożytnośd Ślad osadnictwa  

55  Neolit Osada 

A-110/2011 

Łużycka Epoka brązu Ślad osadnictwa 

 Okres lateoski Ślad osadnictwa 

 Okres 

wpływów 

rzymskich 

Ślad osadnictwa 

 Pradzieje Osada 

 Nowożytnośd Ślad osadnictwa 

56  Pradzieje Ślad osadnictwa  

57  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

Łużycka Epoka brązu Ślad osadnictwa  

 Pradzieje Ślad osadnictwa  
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58  Średniowiecze Ślad osadnictwa  

59  Pradzieje Ślad osadnictwa  

60  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

61  Średniowiecze Ślad osadnictwa  

62  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

63  Pradzieje Ślad osadnictwa  

64  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

65  Pradzieje Ślad osadnictwa  

66  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

67  Epoka 

kamienia/ 

epoka brązu 

Ślad osadnictwa  

 Późne 

średniowiecze/ 

nowożytnośd 

Ślad osadnictwa  

68  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

69  Średniowiecze Ślad osadnictwa  

70  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

 Średniowiecze Ślad osadnictwa  

71  Pradzieje Ślad osadnictwa  

72  Epoka 

kamienia/ 

epoka brązu 

Ślad osadnictwa  

73  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

 Nowożytnośd Ślad osadnictwa  

74  Paleolit 

schyłkowy 

Ślad osadnictwa  

 Epoka 

kamienia/ 

epoka brązu 

Ślad osadnictwa  

 Epoka brązu? Ślad osadnictwa  

 Średniowiecze Ślad osadnictwa  

75  Epoka 

kamienia/ 

epoka brązu 

Ślad osadnictwa  

76  Neolit? Ślad osadnictwa  

77  Neolit Ślad osadnictwa  

78  Epoka 

kamienia/ 

epoka brązu 

Ślad osadnictwa  

 Pradzieje Ślad osadnictwa  

79  Pradzieje Ślad osadnictwa  

80  Pradzieje/ 

średniowiecze 

Ślad osadnictwa  



 

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BABORÓW Strona 80 

 

81  Pradzieje Ślad osadnictwa  

82  Epoka 

kamienia/ 

epoka brązu 

Ślad osadnictwa  

83  Epoka 

kamienia/ 

epoka brązu 

Ślad osadnictwa  

84  Epoka kamienia 

(neolit?) 

Ślad osadnictwa  

85  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

Łużycka Epoka brązu Ślad osadnictwa  

 Pradzieje Ślad osadnictwa  

86  Pradzieje Ślad osadnictwa  

87  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

88  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

89  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

90  Świderska? Schyłkowy 

paleolit 

Ślad osadnictwa  

91  Pradzieje Ślad osadnictwa  

92  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

93  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

94  Okres lateoski? Ślad osadnictwa  

95  Neolit? Ślad osadnictwa  

Tabela 2.6.3i. Wykaz stanowisk archeologicznych Sołectwo Sucha Psina. 

Gmina Miejscowośd Nr stanowiska 

archeologicznego 

zgodny z 

numeracją w 

archiwum WUOZ w 

Opolu 

Chronologia   Funkcje 

obiektów 

Rejestr 

zabytków 

(numer 

rejestru) 

kultura Bliższa chronologia 

Baborów Sucha 

Psina 

1  Nieokreślona Ślad osadnictwa  

2  Okres wpływów 

rzymskich 

Ślad osadnictwa  

3  Okres wpływów 

rzymskich 

Ślad osadnictwa  

4 Łużycka Epoka brązu Ślad osadnictwa  

Baborów Sucha 

Psina 

5  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

 Neolit?  Osada 

A-908/90 

Łużycka Epoka brązu Osada 

 Okres wpływów 

rzymskich? 

Osada 

 Pradzieje Ślad osadnictwa 

Baborów  Sucha 

Psina 

6  Nieokreślona Ślad osadnictwa  

7  Nowożytnośd Skarb  
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8  Okres wpływów 

rzymskich 

Ślad osadnictwa  

9  Średniowiecze Ślad osadnictwa  

Baborów Sucha 

Psina 

10  Średniowiecze Ślad osadnictwa  

Baborów Sucha 

Psina 

11  Średniowiecze Ślad osadnictwa  

12  Okres wpływów 

rzymskich 

Ślad osadnictwa  

Baborów Sucha 

Psina 

13 Łużycka Epoka brązu Ślad osadnictwa 

A-906/90 

 Okres lateoski Ślad osadnictwa 

 Średniowiecze Ślad osadnictwa 

 Pradzieje Ślad osadnictwa 

 Okres lateoski Ślad osadnictwa 

14 KPL Neolit Ślad osadnictwa 

A-909/90 
 Pradzieje Ślad osadnictwa 

15  Okres wpływów 

rzymskich 

Ślad osadnictwa  

 Średniowiecze Ślad osadnictwa  

 Pradzieje Ślad osadnictwa  

 Okres wpływów 

rzymskich 

Ślad osadnictwa  

 Późne 

średniowiecze 

Ślad osadnictwa  

Baborów Sucha 

Psina 

16  Neolit Ślad osadnictwa 

A-905/90  Okres lateoski Ślad osadnictwa 

 średniowiecze Ślad osadnictwa 

Baborów Sucha 

Psina 

17  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

 Średniowiecze Ślad osadnictwa  

 Pradzieje Ślad osadnictwa  

18  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

 Pradzieje Ślad osadnictwa  

 Średniowiecze 

lub 

nowożytnośd 

Ślad osadnictwa  

19  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

20  Neolit Ślad osadnictwa  

 Średniowiecze Ślad osadnictwa  

21  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

22  Pradzieje Ślad osadnictwa  

 Średniowiecze Ślad osadnictwa  

23  Wczesne 

średniowiecze? 

Ślad osadnictwa  
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24  Średniowiecze Ślad osadnictwa  

25  Neolit lub 

wczesna epoka 

brązu 

Ślad osadnictwa  

 Średniowiecze Ślad osadnictwa  

26  Okres lateoski Ślad osadnictwa  

 Średniowiecze Ślad osadnictwa  

 Pradzieje Ślad osadnictwa  

27  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

 Pradzieje Ślad osadnictwa  

 Średniowiecze Ślad osadnictwa  

28  Pradzieje Osada  

 Średniowiecze 

lub 

nowożytnośd 

Ślad osadnictwa  

29  Pradzieje? Ślad osadnictwa  

 Nowożytnośd Ślad osadnictwa  

30  Pradzieje Ślad osadnictwa  

31  Pradzieje Ślad osadnictwa  

 Średniowiecze? Ślad osadnictwa  

 średniowiecze Ślad osadnictwa  

32  Pradzieje Ślad osadnictwa  

 Średniowiecze 

lub 

nowożytnośd 

Ślad osadnictwa  

33  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

 Pradzieje Ślad osadnictwa  

 Średniowiecze Ślad osadnictwa  

34  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

 Średniowiecze Ślad osadnictwa  

35  Średniowiecze Ślad osadnictwa  

36  Pradzieje Ślad osadnictwa  

 Średniowiecze? Ślad osadnictwa  

37  Pradzieje Ślad osadnictwa  

38  Pradzieje  Ślad osadnictwa  

 Średniowiecze Ślad osadnictwa  

39  Pradzieje Ślad osadnictwa  

40  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

41  Neolit Ślad osadnictwa  

42  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

 Pradzieje Ślad osadnictwa  

43  Pradzieje Ślad osadnictwa  

44  Pradzieje Ślad osadnictwa  
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 Średniowiecze Ślad osadnictwa  

45  Pradzieje Ślad osadnictwa  

 Średniowiecze Ślad osadnictwa  

46  Pradzieje Ślad osadnictwa  

 Średniowiecze Ślad osadnictwa  

47  Pradzieje Ślad osadnictwa  

 Średniowiecze 

lub 

nowożytnośd 

Ślad osadnictwa  

48  Okres wpływów 

rzymskich 

Osada  

 Pradzieje Osada  

 Wczesne 

średniowiecze 

Ślad osadnictwa  

 Późne 

średniowiecze 

lub 

nowożytnośd 

Ślad osadnictwa  

49  Pradzieje Ślad osadnictwa  

 Średniowiecze Ślad osadnictwa  

50  Pradzieje Ślad osadnictwa  

 Średniowiecze Ślad osadnictwa  

51  Okres lateoski Ślad osadnictwa  

 Pradzieje Osada  

 Nowożytnośd Ślad osadnictwa  

52  Pradzieje Ślad osadnictwa  

 Średniowiecze 

lub 

nowożytnośd 

Ślad osadnictwa  

53  Pradzieje Ślad osadnictwa  

 Średniowiecze 

lub 

nowożytnośd 

Ślad osadnictwa  

54  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

 Nowożytnośd Ślad osadnictwa  

55  Pradzieje Ślad osadnictwa  

Łużycka Epoka brązu Ślad osadnictwa  

 Średniowiecze Ślad osadnictwa  

56  Średniowiecze Ślad osadnictwa  

 Nowożytnośd Ślad osadnictwa  

57  Średniowiecze Ślad osadnictwa  

 Nowożytnośd Ślad osadnictwa  

58  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

Łużycka Okres halsztacki Osada  
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 Okres lateoski? Osada  

 Pradzieje Ślad osadnictwa  

59  Pradzieje Ślad osadnictwa  

 Średniowiecze Ślad osadnictwa  

60  Paleolit? lub 

neolit 

Ślad osadnictwa  

 Pradzieje Ślad osadnictwa  

 Średniowiecze 

lub 

nowożytnośd 

Ślad osadnictwa  

Baborów Sucha 

Psina 

61  Nieokreślona ?  

Tabela 2.6.3j. Wykaz stanowisk archeologicznych Sołectwo Sułków. 

Gmina Miejscowość Nr stanowiska 

archeologicznego 

zgodny z 

numeracją w 

archiwum WUOZ 

w Opolu 

Chronologia   Funkcje 

obiektów 

Rejestr 

zabytków 

(numer 

rejestru) 

kultura Bliższa chronologia 

Baborów Sułków 1  Neolit Ślad osadnictwa  

2  Epoka kamienia Punkt osadniczy  

 Neolit Osada  

3  Neolit Punkt osadniczy  

 Pradzieje Punkt osadniczy  

4  Paleolit? Ślad osadnictwa  

5  Paleolit Ślad osadnictwa  

6 ? ? cmentarzysko  

7  Neolit Obozowisko  

8  Epoka kamienia Punkt osadniczy  

9  Epoka brązu Punkt osadniczy  

 Okres rzymski Punkt osadniczy  

 Średniowiecze Punkt osadniczy  

10  Średniowiecze Punkt osadniczy  

11  Neolit Osada  

 Średniowiecze Osada  

12  Neolit Osada 

A-891/90 Celtycka Okres lateoski Osada 

 Pradzieje  

13  Neolit Osada 

A-899/90 

Łużycka Halsztat Osada 

Celtycka Późny laten Osada 

Przeworska Okres rzymski Osada 

prodykcyjna 

 Wczesne Osada 
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średniowiecze 

 Średniowiecze Osada 

14 Celtycka Okres lateoski Osada 

A-207/69 
 Pradzieje Ślad osadnictwa 

15  Mezolit Obozowisko A-104/2010 

16  Epoka kamienia Obozowisko  

17 Kpl? Neolit Ślad osadnictwa 

A-106/2011 Łużycka Koniec epoki 

brązu 

Osada 

18  Neolit Punkt osadniczy 

A-896/90 
Łużycka Epoka brązu Punkt osadniczy 

Przeworska OWR Punkt osadniczy 

  Średniowiecze Punkt osadniczy 

19  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

 Pradzieje Punkt osadniczy  

 XIV – XV wiek Punkt osadniczy  

20  Neolit Osada 

A-277/70 Łużycka Epoka brązu Osada 

 XIV – XV wiek Punkt osadniczy 

21  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

Łużycka? ? Punkt osadniczy  

 XIV – XV wiek Punkt osadniczy  

22  Pradzieje Ślad osadnictwa  

 XIV – XV wiek Punkt osadniczy  

Tabela 2.6.3k. Wykaz stanowisk archeologicznych Sołectwo Szczyty. 

Gmina Miejscowość Nr stanowiska 

archeologicznego 

zgodny z 

numeracją w 

archiwum WUOZ 

w Opolu 

Chronologia   Funkcje 

obiektów 

Rejestr 

zabytków 

(numer 

rejestru) 

kultura Bliższa chronologia 

Baborów Szczyty 1  XIII – XIV w. Grodzisko  

2 Łużycka Epoka brązu Skarb  

 Okres wpływów 

rzymskich 

Osada  

 Średniowiecze, 

XI – XIII w. 

Osada  

3  Pradzieje Ślad osadnictwa  

4  Neolit Ślad osadnictwa  

5  Neolit Ślad osadnictwa  

 Epoka brązu Ślad osadnictwa  

 Okres wpływów 

rzymskich 

Osada?  

6  Okres wpływów Ślad osadnictwa  
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rzymskich 

 Pradzieje? Ślad osadnictwa  

7 Łużycka Epoka brązu Cmentarzysko  

8  Okres lateoski Ślad osadnictwa  

 Okres wpływów 

rzymskich 

Ślad osadnictwa  

9  Pradzieje Ślad osadnictwa  

10  Okres lateoski Ślad osadnictwa  

11  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

12  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

13  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

 Pradzieje Ślad osadnictwa  

 nieokreślona   

Tabela 2.6.3l. Wykaz stanowisk archeologicznych Sołectwo Tłustomosty. 

Gmina Miejscowość Nr stanowiska 

archeologiczneg

o zgodny z 

numeracją w 

archiwum 

WUOZ w Opolu 

Chronologia   Funkcje 

obiektów 

Rejestr 

zabytków 

(numer 

rejestru) 

kultura Bliższa chronologia 

Baborów Tłustomos

ty 

1 Łużycka Okres halsztacki  Cmentarzysko  

2 Łużycka Epoka brązu Cmentarzysko  

3  Paleolit? Ślad osadnictwa  

4  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

5  Późne 

średniowiecze 

Ślad osadnictwa  

6  Neolit Ślad osadnictwa  

7  Neolit Osada  

 Późne 

średniowiecze 

Ślad osadnictwa  

8  Neolit Ślad osadnictwa  

9  Neolit Ślad osadnictwa  

10  Neolit Ślad osadnictwa  

11  Neolit Ślad osadnictwa  

Przeworska Okres rzymski Ślad osadnictwa  

 Wczesne 

średniowiecze 

Ślad osadnictwa  

12  Neolit Ślad osadnictwa  

13  Neolit Ślad osadnictwa  

14  Neolit Ślad osadnictwa  

15 Lateoska Okres lateoski Ślad osadnictwa  

16  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

 Późne 

średniowiecze 

Ślad osadnictwa  
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17  Neolit Ślad osadnictwa  

 Późne 

średniowiecze 

Ślad osadnictwa  

18  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

19  Neolit Ślad osadnictwa  

20  Neolit Osada  

21  Neolit Ślad osadnictwa  

 Późne 

średniowiecze 

Ślad osadnictwa  

22  Neolit Ślad osadnictwa  

 Późne 

średniowiecze 

Ślad osadnictwa  

23  Neolit Osada  

 Epoka brązu Osada  

 Prahistoria Ślad osadnictwa  

24  Paleolit? Ślad osadnictwa  

 Mezolit? Ślad osadnictwa  

 Neolit? Ślad osadnictwa  

25  Neolit Ślad osadnictwa  

Łużycka Epoka brązu Ślad osadnictwa  

 Prahistoria Ślad osadnictwa  

 Wczesne 

średniowiecze 

Ślad osadnictwa  

 Późne 

średniowiecze 

Ślad osadnictwa  

26  Neolit Ślad osadnictwa  

27  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

28  Neolit? Ślad osadnictwa  

 Prahistoria Ślad osadnictwa  

 Późne 

średniowiecze 

Ślad osadnictwa  

29  Prahistoria Ślad osadnictwa  

30  Prahistoria Ślad osadnictwa  

31  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

32  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

33  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

34  Neolit Pracownia 

krzemieniarska 

 

 Prahistoria Ślad osadnictwa  

35  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

 Prahistoria Ślad osadnictwa  

36  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

Łużycka Epoka brązu Ślad osadnictwa  

 Późne Ślad osadnictwa  
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średniowiecze 

37  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

 Prahistoria Ślad osadnictwa  

 Późne 

średniowiecze 

Ślad osadnictwa  

38  Neolit Osada  

 Okres lateoski Ślad osadnictwa  

 Późne 

średniowiecze 

Ślad osadnictwa  

39  Neolit Pracownia 

krzemieniarska 

 

40  Neolit? Ślad osadnictwa  

Łużycka Epoka brązu Ślad osadnictwa  

 Prahistoria Ślad osadnictwa  

 Późne 

średniowiecze 

Ślad osadnictwa  

41  Neolit Ślad osadnictwa  

 Prahistoria Ślad osadnictwa  

 Późne 

średniowiecze 

Ślad osadnictwa  

42  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

43  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

44  Neolit Osada  

45  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

 Prahistoria Ślad osadnictwa  

 Późne 

średniowiecze 

Ślad osadnictwa  

46 Amfor 

kulistych i 

pucharów 

lejkowatych 

Neolit Osada  

 Późne 

średniowiecze 

Ślad osadnictwa  

47  Neolit Osada  

 Późne 

średniowiecze 

Ślad osadnictwa  

48  Neolit Osada  

Łużycka Epoka brązu Ślad osadnictwa  

 Prahistoria Ślad osadnictwa  

 Wczesne 

średniowiecze 

Ślad osadnictwa  

 Późne 

średniowiecze 

Ślad osadnictwa  

49  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  
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 Prahistoria Ślad osadnictwa  

 Późne 

średniowiecze 

Ślad osadnictwa  

50  Neolit Ślad osadnictwa  

 Prahistoria Ślad osadnictwa  

 Późne 

średniowiecze 

Ślad osadnictwa  

51  Neolit Ślad osadnictwa  

52  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

53  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

 Późne 

średniowiecze 

Ślad osadnictwa  

54  Neolit Osada  

 Późne 

średniowiecze 

Ślad osadnictwa  

55  Paleolit Ślad osadnictwa  

 Neolit Ślad osadnictwa  

 Prahistoria Ślad osadnictwa  

 Późne 

średniowiecze 

Ślad osadnictwa  

56  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

 Późne 

średniowiecze 

Ślad osadnictwa  

57  Neolit Ślad osadnictwa  

Przeworska Okres rzymski Ślad osadnictwa  

 Prahistoria Ślad osadnictwa  

 Późne 

średniowiecze 

Ślad osadnictwa  

58  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

 Prahistoria Ślad osadnictwa  

59  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

 Prahistoria Ślad osadnictwa  

Lateoska Okres lateoski Ślad osadnictwa  

60  Neolit Pracownia 

krzemieniarska 

 

61  Neolit Ślad osadnictwa  

62  Epoka kamienia Ślad osadnictwa  

63  Neolit Pracownia 

krzemieniarska 

 

64  Neolit Ślad osadnictwa  

65  Neolit Ślad osadnictwa  

66 Przeworska Okres rzymski Ślad osadnictwa  

 Późne 

średniowiecze 

Ślad osadnictwa  
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2.6.4. ZABYTKI RUCHOME 

Na terenie gminy znajduje się wiele krzyży, kapliczek i figur o szczególnych 

wartościach kulturowych. Należą do nich: 

 

BABORÓW: 

 Rzeźba kamienna – figura św. Jana Nepomucena, barokowa, 1766 r. wys. 

400 cm, usytuowana przy ul. Powstańców przed kaplicą neogotycką, Nr 

rej.KS.B.t.I-162/59 

 Rzeźba kamienna – figura św. Floriana, barokowa, 1768r. wys. 380 cm, 

usytuowana przy ul. Powstańców , przed kaplicą neogotycką, Nr rej. KS.B.t.I-

161/59 

 Krzyż pokutny, granitowy, XIV – XV w. usytuowany przy kościele na 

cmentarzu, Nr rej. KS.B.t.t.I-362/64 

 Brama secesyjna, początek XX w. w budynku przy Rynku. Trójdzielna brama  

z dekoracyjną kratą w której motywy dwóch główek 

 Kolumna Maryjna z 1897 roku – (eklektyzm), Rynek. 

 

BABICE: 

 Rzeźba – figura drewniana św. Jana Nepomucena, barokowa, 2 poł XVIII w. 

wys. 130cm, umieszczona wewnątrz kapliczki przy skrzyżowaniu dróg,  

w pobliżu domu nr 3 (skradziona w 1992r.) 

 Rzeźba – figura kamienna św. Jana Nepomucena, datowana na 1857 r. wys. 

170 cm, umieszczona wewnątrz kapliczki przy skrzyżowaniu dróg, w pobliżu 

domu nr 3 (skradziona w 1992r.) 

 

DZIELÓW: 

 Krzyż przydrożny, pokutny, granitowy, usytuowany przy skrzyżowaniu dróg  

w północnym krańcu wsi. 

 We wnęce w murze w domu nr 49 – rzeźba drewniana św. Jana Chrzciciela, 

późnogotycka, pocz. XVI w. (dokumentacja z końca lat 60tych) 
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KSIĘŻE POLE: 

 Organy z kościoła par. p.w. św. Bartłomieja - początek XX wieku Nr rej. Ks. B. 

t. III – 183/10 

 

SZCZYTY: 

 Rzeźba – figura drewniana św. Jana Nepomucena, barokowa, koniec XVIII w. 

(w otwartej kapliczce) 

 Obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, późnobarokowa, koniec XVIII w.  

(w otwartej kapliczce) 

 

TŁUSTOMOSTY: 

 Figura w centrum wsi – kamienna, polichromowana z 1877r, w pobliżu domu 

nr2 (z tablicą z inskrypcją KULAWIK 1877). 

2.6.5. HISTORYCZNE UKŁADY PRZESTRZENNE 

W wyniku działań Zespołu ds. zachowania dziedzictwa kulturowego wsi  

i ochrony wiejskiego krajobrazu Opolszczyzny sporządzono zestawienie wsi 

województwa opolskiego o wysokich walorach zabudowy i ukształtowania 

przestrzennego wymagających ochrony. 

W zestawieniu tym znalazła się wieś Księże Pole ze względu na historyczny ogólny 

układ przestrzenny - wartości wybitne. 
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2.7. WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW 

2.7.1. DEMOGRAFIA 

Liczba ludności  zamieszkałej w Gminie Baborów według danych 

opublikowanych przez GUS na dzień 31 grudnia 2009 r. wynosiła 6399 osób (stałe 

miejsce zameldowania 6466 osób). 

Średnia gęstość zaludnienia wyniosła 60 osób na 1 km2.  

Ujemny trend przyrostu naturalnego w gminie odnotowano już po latach 60. 

Przyrost naturalny od 2000 roku także utrzymuje się na ujemnym poziomie i wynosił: 

-11 w 2000 roku,  -20 w 2005 roku i -28 pod koniec 2009 roku. Liczba mieszkańców 

zaczęła się zmniejszać na skutek stałego obniżania się liczby urodzeń a przede 

wszystkim  na skutek odpływu ludności poza granice gminy (ujemne saldo migracji). 

Tabela 2.7.1.a. 

STAN LUDNOŚCI I RUCH NATURALNY 

LUDNOŚĆ WG MIEJSCA ZAMELDOWANIA, ZAMIESZKANIA I PŁCI 

 2000 2005 2009 

Ogółem 

Stałe miejsce 

zameldowania 

Ogółem 7132 6721 6466 

Mężczyźni 3558 3343 3214 

Kobiety 3574 3378 3252 

Faktyczne 

miejsce 

zamieszkania 

Ogółem 7089 6625 6399 

Mężczyźni 3537 3303 3177 

Kobiety 3552 3322 3222 

W miastach 

Stałe miejsce 

zameldowania 

Ogółem 3488 3233 3119 

Mężczyźni 1716 1586 1521 

Kobiety 1772 1647 1598 

Faktyczne 

miejsce 

zamieszkania 

Ogółem 3457 3191 3087 

Mężczyźni 1701 1571 1499 

Kobiety 1756 1620 1588 

Na wsi 

Stałe miejsce 

zameldowania 

Ogółem 3644 3488 3347 

Mężczyźni 1842 1757 1693 

Kobiety 1802 1731 1654 

Faktyczne Ogółem 3632 3434 3312 
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miejsce 

zamieszkania 

Mężczyźni 1836 1732 1678 

Kobiety 1796 1702 1634 

Tabela 2.7.1.b. 

RUCH NATURALNY WZGLĘDEM PŁCI 

Urodzenia 

żywe 

Ogółem 57 53 65 

Mężczyźni 31 23 40 

Kobiety 26 30 25 

Zgony ogółem Ogółem 68 73 93 

Mężczyźni 38 37 56 

Kobiety 30 36 37 

Przyrost 

naturalny 

Ogółem -11 -20 -28 

Mężczyźni -7 -14 -16 

Kobiety -4 -6 -12 

Tabela 2.7.1.c. 

MIGRACJE WEWNĘTRZNE I ZAGRANICZNE 

Migracje na pobyt stały gminne wg typu, kierunku i płci migrantów 

LATA 2000 2005 2009 

Zameldowania 

w ruchu 

wewnętrznym 

Ogółem 72 59 61 

Mężczyźni 35 24 28 

Kobiety 37 35 33 

Zameldowania 

z zagranicy 

Ogółem 5 3 3 

Mężczyźni 2 2 2 

Kobiety 3 1 1 

Wymeldowania 

w ruchu 

wewnętrznym 

Ogółem 85 84 92 

Mężczyźni 39 46 36 

Kobiety 46 38 56 

Wymeldowania 

za granicę 

Ogółem 15 11 24 

Mężczyźni 8 7 12 

Kobiety 7 4 12 

Saldo migracji 

wewnętrznych 

Ogółem -13 -25 -31 

Mężczyźni -4 -22 -8 

Kobiety -9 -3 -23 

Saldo migracji 

zagranicznych 

Ogółem -10 -8 -21 

Mężczyźni -6 -5 -10 

Kobiety -4 -3 -11 
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Tabela 2.7.1.d. 

LUDNOŚĆ WZGLĘDEM GRUP WIEKU I PŁCI 

Ogółem Ogółem 6399 

Mężczyźni 3177 

Kobiety 3222 

0 – 4 Ogółem 251 

Mężczyźni 132 

Kobiety 119 

5 – 9 Ogółem 273 

Mężczyźni 136 

Kobiety 137 

10 – 14 Ogółem 364 

Mężczyźni 213 

Kobiety 151 

15 – 19 Ogółem 461 

Mężczyźni 239 

Kobiety 222 

20 – 24 Ogółem 616 

Mężczyźni 324 

Kobiety 289 

25 – 29 Ogółem 490 

Mężczyźni 266 

Kobiety 224 

30 – 34 Ogółem 413 

Mężczyźni 205 

Kobiety 208 

35 – 39 Ogółem 401 

Mężczyźni 211 

Kobiety 190 

40 – 44 Ogółem 491 

Mężczyźni 232 

Kobiety 259 

45 – 49 Ogółem 520 

Mężczyźni 268 

Kobiety 252 

50 – 54 Ogółem 524 

Mężczyźni 285 

Kobiety 239 

55 – 59 Ogółem 381 

Mężczyźni 192 

Kobiety 189 
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60 – 64 Ogółem 310 

Mężczyźni 145 

Kobiety 165 

65 – 69 Ogółem 258 

Mężczyźni 116 

Kobiety 142 

70 i więcej Ogółem 646 

Mężczyźni 210 

Kobiety 436 

70 – 74 Ogółem 227 

Mężczyźni 94 

Kobiety 133 

75 – 79 Ogółem 216 

Mężczyźni 73 

Kobiety 143 

80 – 84 Ogółem 130 

Mężczyźni 25 

Kobiety 105 

85 i więcej Ogółem 73 

Mężczyźni 18 

Kobiety 55 

Z powyższej tabeli możemy zaobserwować ciągły spadek liczby mieszkańców 

poniżej 15 lat. Najliczniejszą grupę mieszkańców stanowią mieszkańcy w wieku od 

20 do 30 lat, oraz od 45 – 55 lat. Są to wyraźne dwie fale wyżu demograficznego. 

Starszy obejmuje ludność która w niedalekiej przyszłości osiągnie wiek emerytalny.  

Młodszy obejmuje kobiety w okresie największej aktywności rozrodczej, co 

wskazywać może na prawdopodobieństwo zwiększenia liczby urodzeń  

w najbliższych latach. 

Poniższa tabela przedstawia zestawienie liczby mieszkańców gminy w przedziale lat 

od 1996 do połowy 2010 roku. Możemy zaobserwować ze spadek liczby 

mieszkańców następuje we wszystkich sołectwach gminy. Najmniej liczną 

społeczność gminy stanowi sołectwo Szczyty, Langowo oraz Czerwonków. Do 

sołectw w których wystąpił największy spadek mieszkańców w przeciągu ostatnich 

15 lat należą: Raków i Dzielów. Najmniejszy spadek ludności wystąpił w Langowie  

i Czerwonkowie.  

Szacuje się, że w kolejnych latach (2012-2016) będzie następował dalszy spadek 
liczby ludności w mieście i gminie Baborów. 
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Tabela 2.7.1.e. 

 

Gmina Liczba ludności w roku: 

Szacunkowo 

 

2012 

 

2016 

Miasto Baborów 3 062 2 941 

Sołectwa 3 228 3 069 

RAZEM 6 290 6 010 
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Tabela 2.7.1.f. LICZBA MIESZKAŃCÓW GMINY W LATACH 1996 – 2010  

Z ROZDZIELENIEM NA SOŁECTWA 
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2.7.2.  BEZROBOCIE  

Na terenie Gminy Baborów pod koniec 2009 roku zarejestrowanych było 444 

podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON. W sektorze 

publicznym znajdowało się 27 a prywatnym 417 podmiotów gospodarczych. Pod 

względem wielkości ilości zatrudnionych  sytuacja wyglądała następująco: 1-9 osób 

426 firm; od 10 do 49 osób 16 firm; od 50 do 249 osób 2 firmy. Do największych 

pracodawców na terenie gminy należą zakłady przemysłu rolno – spożywczego. 

Stopa bezrobocia na terenie gminy pod koniec 2009 roku wynosiła 8,9%. 

Większy odsetek bezrobotnych stanowią kobiety (10,8%) w liczbie 210 bezrobotnych 

kobiet (na 371 bezrobotnych ogólnie).   

Tabela 2.7.2a. 

RYNEK PRACY 

LATA 2000 2005 2009 

Pracujący wg sektorów ekonomicznych i płci 

Sektor rolniczy Ogółem 249 - - 

Mężczyźni 186 - - 

Kobiety 63 - - 

Sektor 

przemysłowy 

Ogółem 307 - - 

Mężczyźni 214 - - 

Kobiety 93 - - 

Sektor 

usługowy 

razem 

Ogółem 337 - - 

Mężczyźni 114 - - 

Kobiety 223 - - 

Sektor 

usługowy – 

usługi rynkowe 

Ogółem 133 - - 

Mężczyźni 78 - - 

Kobiety 55 - - 

Sektor 

usługowy – 

usługi 

nierynkowe 

Ogółem 204 - - 

Mężczyźni 36 - - 

Kobiety 168 - - 

Pracujący wg sektorów własności i płci 

Sektor 

publiczny 

Ogółem 624 - - 

Mężczyźni 345 - - 

Kobiety 279 - - 

Sektor 

prywatny 

 

Ogółem 269 - - 

Mężczyźni 169 - - 

Kobiety 100 - - 
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Bezrobotni zarejestrowani wg płci 

 Ogółem - 434 371 

Mężczyźni - 188 161 

Kobiety - 246 210 

Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym 

 Ogółem - 10,5% 8,9% 

Mężczyźni - 8,6% 7,2% 

Kobiety - 12,7% 10,8% 

2.7.3. MIESZKALNICTWO 

Według danych WUS na dzień 31. XII.2002 r. na terenie Gminy Baborów 

znajdowało się 2246 mieszkań i 8667 izb mieszkalnych. 

 O ile w gminie (na terenach wiejskich) zdecydowanie dominuje odsetek 

zabudowy mieszkaniowej stanowiącej własność prywatną o charakterze 

zagrodowym; to w granicach miasta ok. 35% stanowią zasoby będące w Zarządzie 

Gospodarki Komunalnej. 

Pozostałe budownictwo mieszkaniowe, to zasoby prywatne, spółdzielni 

mieszkaniowej i tzw. Zakładowe (w tym budownictwo mieszkaniowe związane  

z rolnictwem). 

 Ogólne wskaźniki charakteryzujące warunki mieszkaniowe w gminie tj. 

powierzchnia użytkowa /mieszkanie; powierzchnia użytkowa mieszkań/osobę; liczba 

izb/mieszkanie są korzystniejsze niż średnie wartości dla województwa. Wskaźniki te 

zróżnicowane są również pomiędzy m. Baborowem i terenami wiejskimi,  

z korzystniejszą tendencją dla terenów wiejskich. 

 Stan techniczny zasobów mieszkaniowych na terenie gminy jest 

zróżnicowany. 

 W wielu wsiach takich jak Boguchwałów, Czerwonków, Dziećmarów, Sucha 

Psina, Sułków, budynki w złym stanie technicznym określić można na około 30% 

i więcej. 

 We wszystkich miejscowościach przeważa zabudowa zagrodowa. Budynki 

gospodarcze i inwentarskie w gospodarstwach indywidualnych na ogół są  

w znacznej części wyeksploatowane. 

 W ostatnim okresie czasu zauważalna jest sukcesywna aczkolwiek powolna 

poprawa stanu technicznego zabudowy mieszkaniowej. 
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 Stan techniczny zabudowy mieszkaniowej na terenie miasta Baborowa jest 

lepszy niż na terenach wiejskich. I tak jak na terenach wiejskich,  zauważa się tu 

również sukcesywną poprawę w wyglądzie estetycznym oraz stanie technicznym 

zabudowy. 

  Możliwość poprawy stanu zasobów mieszkaniowych na terenach 

wiejskich widzi się również m, in, poprzez realizację zabudowy odtworzeniowej  

w obrębie istniejących siedlisk oraz przekształceniach zabudowy zagrodowej, przy 

zachowaniu w każdym przypadku wymogów w zakresie przepisów o ochronie 

gruntów rolnych, wartości zabytkowych i kulturowych obiektów oraz ochrony 

środowiska. 

 Z rozpoznania problemów mieszkaniowych w skali regionu rysują się pewne 

tendencje i kierunki działań w tej dziedzinie gospodarczej gminy, Są to m.in.: 

 Podjęcie działań umożliwiających poprawę jakości istniejących zasobów 
mieszkaniowych w zakresie poprawy stanu technicznego budynków oraz 
wyposażenia w instalacje i urządzenia techniczne, 

 Tworzenie ofert w poszczególnych jednostkach osadniczych, 

 Preferowanie w skali gminy budownictwa mieszkaniowego niskiej 
intensywności (budownictwo jednorodzinne i małe domy mieszkalne) ze 
środków własnych ludności. Taka forma budownictwa odpowiada zarówno 
skali miasta Baborowa jak i ogólnemu zapotrzebowaniu na ten rodzaj 
zabudowy mieszkaniowej, przez ludność rolniczą, zamieszkałą na terenach 
wiejskich. 

 

Tabela 2.7.3a. Mieszkania według zamieszkania, przeznaczenia i rodzaju podmiotów 

będących ich właścicielami. 

 OGÓŁE

M 

ZAMIES

ZKANE 

STALE 

PRZEZNACZONE DO 

CZASOWEGO LUB 

SEZONOWEGO 

ZAMIESZKANI 

WYKORZYSTY

WANE 

WYŁĄCZNIE 

DO PROWA 

DZENIA 

DZIAŁALNO 

ŚCI GOSPODA 

RCZEJ 

NIEZAMIESZKANE 

PRZEZNACZONE DO 

ZAMIESZ

KANE 

NIEZAMIESZ

KANE 

STAŁEGO 

ZAMIESZK

ANIA 

ROZBIUR

KI, 

OPUSZCZ

ONE 

OGÓŁEM 2224 2060 17 22 2 93 52 

STANOWIĄCYCH 

WŁASNOŚĆ: 
       

OSÓB 

FIZYCZNYCH 
1847 1678 12 19 2 87 49 

SPÓŁDZIELNI 

MIESZKANIOWYC

H 

45 45      

GMINY 289 277 4 1  5 2 

SKARB PAŃSTWA 5 5      
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ZAKŁADÓW 

PRACY 
51 47 1 1  1 1 

POZOSTAŁYCH 

PODMIOTÓW 
9 8  1    

Źródło- GUS – Narodowy Spis Powszechny 2002 

Tabela 2.7.3b. Ogólne dane o zamieszkanych mieszkaniach i warunkach 

mieszkaniowych według rodzaju podmiotów będących właścicielami mieszkań 

 OGÓŁEM OSÓB 

FIZYCZN

YCH 

SPÓŁD

ZIELNI 

MIESZ

KANIO

WYCH 

GMINY SKARB

U 

PAŃST

WA 

ZAKŁA

DÓW 

PRACY 

POZOS

TAŁYC

H 

PODMI

OTÓW 

Mieszkania 2060 1678 45 277 5 47 8 

Izby 8826 7670 164 778 21 167 26 

W tym 

wykorzystywane 

wyłącznie do 

prowadzenia 

działalności 

gospodarczej 

20 17  1  1 1 

Powierzchnia 

użytkowa 

mieszkań w m2 

177601 156555 2563 14256 577 3172 478 

W tym 

wykorzystywane 

wyłącznie do 

prowadzenia 

działalności 

gospodarczej 

799       

W mieszkaniach:        

ludność 7031 754  12  13 20 

Gospodarstwa 

domowe 

2426 2014 49 300 5 49 9 

rodziny 1866 1569 45 202 4 41 5 

Przeciętna liczba:        

Izb w mieszkaniu 4,29 4,57 3,64 2,81 4,20 3,55 3,25 

Osób w 

mieszkaniu 

3,41 3,54 3,33 2,75 3,00 3,30 2,13 

Gospodarstw 

domowych w 

mieszkaniu 

 

1,18 1,20 1,09 1,08 1,00 1,04 1,13 
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Przeciętna 

powierzchnia 

użytkowa w m2: 

86,3 93,4 57,0 51,5 115,4 67,5 59,8 

1 mieszkania 25,3 26,4 17,1 18,7 38,5 20,5 28,1 

Na 1 osobę 1,18 1,20 1,09 1,08 1,00 1,04 1,13 

Źródło- GUS – Narodowy Spis Powszechny 2002 

Tabela 2.7.3c. Mieszkania zamieszkałe według wyposażenia w infrastrukturę 

 ogółem Przed  

1918 

1918 – 

 1944 

1945- 

1970 

1971- 

1978 

1979 – 

1988 

1989- 

2002 

 2077 493 618 361 228 222 123 

Wodociągi: 2019 453 601 361 227 222 123 

Z sieci 2000 447 592 359 225 222 123 

lokalne 19 6 9 2 2   

Ustęp 

spłukiwany: 

1732 317 477 342 227 222 122 

Do sieci 1084 193 207 225 186 171 91 

Do 

urządzenia 

lokalnego 

648 124 270 117 41 51 31 

Łazienkę 1785 314 509 337 227 222 123 

Ciepłą 

wodę 

1719 334 489 324 206 220 121 

Gaz z sieci 890 229 215 121 102 125 95 

Gaz z butli 937 174 328 191 108 91 20 

Źródło- GUS – Narodowy Spis Powszechny 2002 
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2.8. ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDZI I ICH MIENIA 

 Zagrożenie powodziowe 

Przez centralną cześć gminy przepływa rzeka Psina wraz z dopływami, dla której 

określone granice  obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi o 

prawdopodobieństwie przewyższania  p=1 . Obszary te obecnie są częściowo 

zainwestowane. Na obszarach tych w planach miejscowych zagospodarowania 

przestrzennego winno się uwzględnić zapisy ograniczające lokalizację nowej 

zabudowy, sadzenia drzew lub krzewów. 

Ponadto celem ochrony przeciwpowodziowej na terenie gminy przewiduje się 

realizację zbiorników małej retencji, uwzględnionych w planie zagospodarowania 

przestrzennego województwa opolskiego (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie). 

 Zagrożenie promieniowaniem - promieniowanie niejonizujące 

W odniesieniu do Gminy Baborów źródłem emisji promieniowania 

elektromagnetycznego są anteny nadawcze telefonii komórkowej, anteny sygnału 

radiowego, linie przesyłowe wysokich napięć i stacje transformatorowe. 

Przez południowe sołectwa gminy przebiega linia energetyczna 110kV. Sieć  jest 

prowadzona z dala od budynków mieszkalnych, przez co nie stanowi ona źródła 

zagrożenia  promieniowaniem elektromagnetyczne dla terenów przeznaczonych pod 

zabudowę mieszkaniową oraz miejsc dostępnych dla ludności. 

Dla w/w linii obowiązuje zachowanie stref  technologicznych o szerokości 15m od 

skrajnego przewodu. W strefach tych nie należy wznosić budynków mieszkalnych,  

a lokalizacja innych obiektów budowlanych wymaga uzgodnienia z zarządcami sieci. 

Zgodnie z art. 124 ustawy Prawo ochrony środowiska Wojewódzki inspektor 

prowadzi aktualizowany rejestr zawierający informacje o terenach, na których 

stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych  

w środowisku oraz sposób sprawdzania dotrzymania tych poziomów. Obecnie na 
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terenie Gminy Baborów nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych poziomów 

tych pól z wyszczególnieniem terenów przeznaczonych pod zabudowę oraz miejsc 

dostępnych dla ludności. 

 Zagrożenie hałasem 

Na terenie gminy można wskazać dwie klasy źródeł powodujących zakłócenia 

akustyczne: komunikacja (drogowa i  kolejowa) oraz obiekty produkcyjne w tym  

inwestycje związane z produkcją rolną i przetwórstwem rolno – spożywczym, 

chowem i hodowlą zwierząt. Pewną uciążliwość powodują również zakłady 

rzemieślnicze i usługowe zlokalizowane blisko zabudowy o charakterze 

mieszkalnym. Do zakładów takich należą: warsztaty mechaniki pojazdowej, 

blacharskie, ślusarskie, stolarskie, kamieniarskie. 

Do głównych ciągów komunikacyjnych przebiegających przez obszar gminy zalicza 

się drogi wojewódzkie (nr 416 – klasy głównej, 417, 421 klasy zbiorczej). Droga 

krajowa nr 38 klasy głównej, leżąca poza obszarem gminy  przebiega wzdłuż jej 

północnej granicy. 

Istotnym źródłem emisji hałasu jest droga wojewódzka nr 416 relacji Głubczyce, 

Kietrz, Racibórz stanowiąca główną oś komunikacyjną przebiegającą przez centrum 

sołectw Boguchwałów i Sucha Psina. Celem ograniczenia uciążliwości związanych  

z hałasem w planach zagospodarowania przestrzennego winno się  uwzględnić  

lokalizację zabezpieczeń związanych z ochrona akustyczną terenów przeznaczonych 

pod funkcję mieszkaniową. W przypadku lokalizacji nowej zabudowy  

z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi należy rozważyć jej 

lokalizację w II linii zabudowy. Docelowym rozwiązaniem przestrzennym problemu 

jest realizacja obwodnicy w/w  drogi przebiegającej poza zabudowaniami sołectwa 

Boguchwałów i Sucha Psina. 

Droga krajowa biegnąca wzdłuż północnej granicy gminy jest oddalona  

od zabudowań sołectwa Dziećmarowy około 800m, w związku z czym nie powoduje 

ona uciążliwości związanych z przekroczeniem dopuszczalnych poziomów hałasu  

w stosunku do istniejących terenów zabudowy mieszkaniowej. 

Pełna ocena środowiska hałasem kolejowym nie jest możliwa ze względu na brak 

prowadzonego monitoringu. Zagrożenie hałasem wynikające z eksploatacji szlaków 

kolejowych ma charakter liniowy i jest znacząco odczuwalne w najbliższym otoczeniu 

torowisk. Biorąc pod uwagę badania wykonane w stosunku do podobnych linii 
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(jednotorowe, drugorzędne) należy przewidzieć możliwość przekroczenia 

dopuszczalnych poziomów hałasu (55dB dla pory nocnej w odległości 150m od 

skrajnego toru). 

W związku z brakiem wystąpienia konieczności na terenie gminy nie były dotychczas 

prowadzone pomiary emisji hałasu przemysłowego przez Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska. Obecnie na terenie Gminy Baborów nie ma zakładów, które 

pozsiadają decyzje ustalające dopuszczalną emisję hałasu. Z uwagi na lokalny 

charakter źródeł hałasu przemysłowego oraz na brak dużych zakładów 

przemysłowych na terenie gminy, źródła te mają znaczenie marginalne. 

Należy jednak zwrócić uwagę, iż inwestycje związane z produkcją rolną  

i przetwórstwem rolno – spożywczym, chowem i hodowlą zwierząt zlokalizowane są 

w większości w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Celem 

ograniczenia uciążliwości związanych z emisją hałasu, w planach winno się 

uwzględnić  wprowadzenie  strefy zieleni izolacyjnej od strony terenów 

przeznaczonych pod funkcję mieszkaniową bądź innych zabezpieczeń akustycznych 

oraz ograniczyć lokalizację terenów nowej zabudowy mieszkaniowej   

w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy produkcyjnej. 

 Zagrożenie poważną awarią. 

Zgodnie z kwalifikacją przeprowadzona przez wojewódzkie służby ochrony 

przeciwpożarowej oraz inspekcji ochrony środowiska w woj. opolskim, na terenie 

Gminy Baborów nie występują zakłady o zwiększonym ryzyku lub dużym ryzyku 

wystąpienia poważnych awarii przemysłowych. 

Na obszarze gminy nie ma obiektów magazynujących substancje niebezpieczne 

w ilościach mogących stanowi potencjalną przyczynę wystąpienia nadzwyczajnego 

zagrożenia, nie odnotowano również zdarzeń mających znamiona nadzwyczajnego 

zagrożenia środowiska. 

Przebiegające przez teren gminy drogi  o szczególnym natężeniu ruchu: 

wojewódzkie i droga krajowa, drogi zapewniające dojazd do stacji benzynowych oraz 

linie kolejowe stwarzają potencjalne  zagrożenie związane z transportem materiałów 

niebezpiecznych. 
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 Zagrożenie wybuchem  

Przez teren gminy przebiega sieć gazowa wysokiego ciśnienia  (4 Mpa  250 relacji 

Racibórz-Opole), a także średniego i niskiego ciśnienia. Sieć wymaga zachowania 

stref kontrolowanych zgodnie z przepisami odrębnymi w tym zakresie 

 Skażenie wód powierzchniowych i podziemnych 

Główny wpływ na zanieczyszczenie wód powierzchniowych na obszarze gminy ma: 

 nieuregulowana gospodarka ściekowa z obszarów miejskich i wiejskich, 

 w tym ścieki  powstające przy produkcji zwierzęcej, 

 spływy powierzchniowe z pól uprawnych. 

Na podstawie pomiarów wykonanych w ramach monitoringu operacyjnego w woj. 

opolskim w 2007r.  rzeka Psina zaliczona została do wód V klasy (wody złej jakości) 

ze względu na ponadnormatywną zawartość zawiesiny PO4 i bakterii kałowych. 

Podstawowym zbiornikiem wód podziemnych służących zaopatrzeniu gminy w wodę 

jest zbiornik wód czwartorzędowych. Dolina rzeki Psiny i jej dopływów zaliczona 

została do obszaru wysokiej ochrony (OWO) jako Subniecka Kędzierzyńsko – 

Głubczycka ze zbiornikiem nr 332. 

Na jakość i stopień zanieczyszczenia wód podziemnych wpływa: 

 działalność rolnicza, prowadzenie intensywnej produkcji rolnej w tym  

w szczególności hodowli (stosowanie nieszczelnych zbiorników na 

gnojówkę lub gnojowice, stosowanie nieszczelnych płyt gnojownikowych), 

 niekontrolowane stosowanie nawozów sztucznych, 

 brak sieci kanalizacyjnej na obszarach wiejskich – gromadzenie ścieków 

bytowo – gospodarczych w nieszczelnych szambach, 

 lokalizacja tzw. „dzikich wysypisk”. 

 

Gmina Baborów została zaliczona do obszaru szczególnie narażonego 

odpływem azotu ze źródeł rolniczych i jest objęta „Programem działań mających na 

celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszaru szczególnie 

narażonego, wyznaczonego przez Dyrektora RZGW Gliwice”. 

W 2007r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony  Środowiska  w Opolu przeprowadził 

badania jakości wód w 4 punktach pomiarowo – kontrolnych na terenie gminy.  

Przy zastosowaniu pięciostopniowej klasyfikacji wód podziemnych klasa jakości 

wahała się od II do IV. 
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Obecnie woda pitna na terenie Gminy Baborów spełnia wymagania wyszczególnione 

w rozporządzeniu w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

2.9. STAN PRAWNY GRUNTÓW                                                                

Struktura własności gruntów na terenie Gminy Baborów przedstawia się 

następująco: 

Najliczniejsze tereny należą do osób prywatnych – około 4768 hektarów, oraz 

ANR, Kombinat Rolny Kietrz, TOP-FARMS Głubczyce – około 5309 hektarów. Do 

skarbu państwa należy około 1250 hektarów. Pozostałe tereny - 346 hektarów 

stanowią własność gminy z czego 24 hektary pozostaje w użytkowaniu wieczystym. 

2.10. TERENY ZAMKNIĘTE 

Na terenie Gminy Baborów zlokalizowane są tereny kolejowe, które zostały 

zaliczone do terenów zamkniętych przez Ministra Infrastruktury.  

Wykaz tych terenów zawiera Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury 

(załącznik do nr 14, poz. 51 z dnia 30 grudnia 2009r.) - Granice i powierzchnie 

terenów zamkniętych według podziału administracyjnego i ewidencji gruntów, przez 

które przebiegają linie kolejowe.  

W odniesieniu do terenów zamkniętych w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego ustala się tylko granice tych terenów oraz granice 

ich stref ochronnych. 

2.11. WYSTĘPOWANIE OBSZARÓW NATURALNYCH ZAGROŻEŃ 

GEOLOGICZNYCH 

Zagrożenie wystąpieniem osuwisk wiąże się z podatnością podłoża skalnego, 

znacznym nachyleniem powierzchni terenu oraz lokalnym zawodnieniem 

przypowierzchniowych warstw skalnych.  

Aktywacja procesów osuwiskowych nastąpić może wskutek podcięcia stoku 

robotami ziemnymi, nadmiernego obciążenia stoku zabudową, zakłócenia 
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powierzchniowego odpływu wód lub dopuszczenia do infiltracji wód opadowych lub 

powierzchniowych w odsłonięte warstwy ilaste.  

Na analizowanym terenie nie występują obszary zagrożone osuwaniem 

mas ziemnych. 

Na analizowanym terenie występują obszary predysponowane do wystąpienia 

ruchów masowych ziemi: 

 zbocza dolin rzecznych, 

 zbocza dolin cieków okresowych, 

 skarpy form antropogenicznych: 

 nasypy (m.in. komunikacyjne),  

 wykopy 

 wyrobiska. 

2.12. ZAGROŻENIA POWODZIOWE 

Gmina Baborów nie posiada planu reagowania kryzysowego, planu zagrożenia 

powodziowego.  

Obszar gminy zlokalizowany jest w dorzeczu rzeki Odry. Dla rzeki Odry opracowano 

„Program dla Odry - 2006". Celem tego programu jest zbudowanie systemu 

zintegrowanej gospodarki wodnej dorzecza Odry, uwzględniającej potrzeby 

zabezpieczenia przeciwpowodziowego, ochrony czystości wody, środowiska 

przyrodniczego i kulturowego, transportowe, ogólno - gospodarcze oraz 

konsumpcyjne, czyli modernizacja Odrzańskiego Systemu Wodnego oraz 

zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy obszaru Nadodrza,  

z uwzględnieniem bezpieczeństwa ludzi i realistycznie ocenianych możliwości 

finansowania przedsięwzięć. 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Gliwice wykonało „Studium określające 

obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią dla obszarów nieobwałowanych  

w zlewniach dopływów górnej Odry na terenie działania RZGW Gliwice”. W  materiale 

tym wyznaczono zasięg przestrzenny ewentualnych wylewów - granicę zalewów  

o prawdopodobieństwie przewyższenia p=0,5%, oraz p=1%. Obszar zalewu  
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o prawdopodobieństwie przewyższenia p=1% został przedstawiony na załączniku nr 

2 – Uwarunkowania wynikające z warunków hydrologicznych i hydrogeologicznych.  

Reżim rzeczny nie stwarza licznych sytuacji wylewów powodziowych, a zasięg 

przestrzenny ewentualnych wylewów ogranicza się do terasy zalewowej, w związku  

z czym gmina Baborów posiada niski współczynnik zagrożenia powodziowego. 

2.13. WYSTĘPOWANIE UDOKUMENTOWANYCH ZŁÓŻ KOPALIN ORAZ 

ZASOBÓW WÓD PODZIEMNYCH 

Na terenie obejmującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego występują udokumentowane złoża kopalin pospolitych (złoża 

surowca ilastego): Baborów 1 oraz Baborów 2 (szczegółowo złoża opisano  

w punkcie 2.5.6) 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 roku - Dz. U. 

06. Nr 126, poz. 878 - w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów 

wodnych, obszar Gminy Baborów zlokalizowany jest w obrębie głównego zbiornika 

wód podziemnych GZWP 332 Subniecka Kędzierzyńsko – Głubczycka (szczegółowo 

zasoby wód podziemnych opisano w punkcie 2.5.4.1).  

2.14. WYSTĘPOWANIE TERENÓW GÓRNICZYCH WYZNACZONYCH NA 

PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH 

Na terenie Gminy Baborów nie występują tereny górnicze wyznaczone na podstawie 

przepisów odrębnych. 

 

2.15. SYSTEM KOMUNIKACYJNY 

2.15.1. UKŁAD DROGOWY 

Podstawowy układ drogowo uliczny w gminie Baborów tworzy sieć dróg  

w układzie funkcjonalnym dzielącym się na następujące kategorie:  
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 drogi gminne, 

 drogi powiatowe, 

 drogi wojewódzkie, 

 drogi krajowe (w bezpośrednim sąsiedztwie północnej granicy, poza obszarem 

gminy) 

Administratorami układu drogowo - ulicznego Gminy Baborów są: 

 Gmina Baborów, 

 Zarząd Dróg Powiatowych w Głubczycach, 

 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, 

 Zewnętrzny układ komunikacyjny 

Do zewnętrznego układu komunikacyjnego Gminy Baborów możemy zaliczyć: 

Drogi krajowe: 

Nr 38 klasy G – głównej, leżąca w bezpośrednim sąsiedztwie północnej granicy 

gminy, relacji Kędzierzyn Koźle – Głubczyce - do przejścia granicznego z Czechami.  

Drogi wojewódzkie: 

Nr 416 klasy G – głównej, relacji Krapkowice – Głogówek – Głubczyce – Kietrz – 

Racibórz, 

Nr 417 klasy Z – zbiorczej, relacji Laskowice – Klisino – Szonów – Szczyty – 

Racibórz, 

Nr 421 klasy Z – zbiorczej, relacji Szczyty – Błażejowice – Nędza. 

 Wewnętrzny układ komunikacyjny 

Wewnętrzny układ komunikacyjny Gminy Baborów składa się z dróg 

powiatowych i gminnych. 

Drogi powiatowe przebiegające przez gminę łączą miasto Baborów  

z sołectwami wchodzącymi w skład gminy, jak również tworzą główny układ 

komunikacyjny poszczególnych sołectw. Całkowita długość dróg powiatowych  

w gminie liczy 55,91 km, z czego prawie wszystkie stanowią drogi bitumiczne 

(1,27km drogi gruntowe, 1,97km drogi tłuczniowe). Drogi powiatowe dzielą się na: 

 



 

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BABORÓW Strona 111 

 

Tabela 2.15.1a. 

L.p. nr drogi nazwa drogi klasa drogi 

  DROGI ZAMIEJSKIE  

1 1225O Baborów – Sucha Psina Z 

2 1226O Baborów – Dziećmarowy – do DK38 Z 

3 1227O Kietrz – Tłustomosty – gr. Woj. Śląskiego 

(Racibórz) 

Z 

4 1240O Wojnowice – Sułków L 

5 1259O Baborów – Radoszowy L 

6 1261O Baborów – Szczyty Z 

7 1262O (Racibórz) gr. Woj. śląskiego – Baborów - 

Bernacice 

Z 

8 1263O Babice – Dziećmarowy Z 

9 1276O Czerwonków – Kietrz L 

10 1277O Baborów – Dzielów L 

11 1289O Grobniki - Babice L 

  DROGI MIEJSKIE  

1 1225O ul. Opawska Z 

2 1226O na odcinku od ul. Kościuszki – gr. miasta Z 

3 1259O ul. Kościuszki L 

4 1261O ul. Świerczewskiego – ul. Krakowska Z 

5 1262O ul. Raciborska – Rynek – Dąbrowszczaków –  

ul. Głubczycka 

Z 

6 1277O ul. Powstańców Śląskich (na odcinku ul. Opawskiej 

– granica miasta) 

L 

Pozostały układ drogowy gminy stanowią drogi i ulice gminne klasy 

dojazdowej lub lokalnej. Łączna długość dróg gminnych liczy 21,139 km z czego 

14,126 km stanowią drogi bitumiczne, 3,382km drogi brukowe i 3,631km drogi 

gruntowe.  

Tabela 2.15.1b. W skład dróg i ulic gminnych wchodzą: 

L.p. nr drogi nazwa ulicy / drogi 

1 108712O Moniuszki 

2 108713O Wąska 

3 108714O Wiejska 

4 108715O 40 – lecia 

5 108716O Witosa 

6 108717O Strażaków 

7 108718O Stawowa 
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8 108719O Ogrodowa 

9 108720O Wodna 

10 108741O Babice 

11 108721O Krzyżowa 

12 108722O Fabryczna 

13 108723O Plac Dworcowy 

14 108724O Dworcowa 

15 108725O Kolejowa 

16 108726O Nowa 

17 108727O Polna 

18 108728O Parkowa 

19 108730O Ciasna 

20 108731O Szkolna 

21 1087O32 Piaskowa 

22 108733O Powstańców 

23 108734O Rzemieślników 

24 108735O Osiedlowa 

25 108736O Róży Wiatrów 

26 108737O Słoneczna 

27 108738O Kwiatowa 

28 108739O Kuroczkina 

29 108740O Młynówka 

30 108742O Babice 

31 108743O Babice 

32 108744O Babice 

33 108745O Boguchwałów 

34 108746O Boguchwałów 

35 108747O Boguchwałów 

36 108748O Boguchwałów 

37 108749O Boguchwałów 

38 108750O Boguchwałów 

39 108751O Czerwonków 

40 108752O Czerwonków 

41 108753O Dziećmarów 

42 108754O Dziećmarów 

43 108755O Dziećmarów 

44 108757O Dzielów 

45 108758O Dzielów 

46 108759O Księże Pole 

47 108760O Księże Pole 
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48 108761O Księże Pole 

49 108762O Księże Pole 

50 108763O Raków 

51 108764O Raków 

52 108765O 

108766O 

Sułków 

53 108767O Sułków 

54 108769O Sucha Psina 

55 108770O Sucha Psina 

56 108771O Tłustomosty 

57 108772O Tłustomosty 

58 108773O Tłustomosty 
 

2.13.2. UKŁAD KOLEJOWY 

Do głównej linii kolejowej przebiegającej przez gminę Baborów należy linia 

kolejowa relacji Racibórz – Baborów - Głubczyce – Racławice. Linia ta w mieście 

Baborów posiada dwa rozgałęzienia w kierunku Kędzierzyna Koźla oraz nieczynną 

już linię kierunku na Pilszcz. Linie te obsługują ruch towarowy o charakterze 

przelotowym. 

W gminie zlokalizowane się 3 stacje kolejowe: w Baborowie i Tłustomostach oraz 

nieczynna w Czerwonkowie. W chwili obecnej stacje te obsługują jedynie połączenia 

lokalne. 

Stacja kolejowa towarowo – osobowa w Baborowie obsługuje także dwie bocznice 

kolejowe znajdujące się na terenie Elewatora zbożowego i byłej Cukrowni „Baborów”. 

2.13.3. KOMUNIKACJA PUBLICZNA 

Głównym przewoźnikiem na terenie Gminy Baborów jest Przedsiębiorstwo 

Komunikacji Samochodowej „PKS” w Głubczycach i Raciborzu, oraz Veolia 

Transport Opolszczyzna Sp. z o.o Oddział Kędzierzyn Koźle. Dogodne połączenia  

z pobliskimi miejscowościami umożliwia szybkie dotarcie do głównych ośrodków 

miejskich głównie w celu edukacji młodzieży jak i pracy dorosłych mieszkańców 

gminy. Połączenia z Głubczycami, Raciborzem i Kędzierzynem Koźlem pozwalają na 

dalszy dogodny dojazd do pozostałych większych miast w regionie jak i większymi 

miastami w Polsce. 
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2.16. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

2.16.1. GOSPODARKA WODNO ŚCIEKOWA 

2.16.1.1. ZAOPATRZENIE W WODĘ 

Długość czynnej sieci wodociągowej (rozdzielczej) w 2008 roku wynosiła 41,6 

km w tym na terenach wiejskich 29,7 km, na terenie miasta 11.9 km. Na terenie 

gminy występują tranzyty wodociągowe o długości 18,1km. 

Do sieci wodociągowej podłączonych w 2008 roku było ogółem 1354 budynków 

mieszkalnych w tym w mieście – 593 i na terenach wiejskich 761. W 2008 roku 

zużycie wody w gospodarstwach domowych wynosiło ogółem dla całej gminy 242,5 

tys. m3/rok a straty wynosiły 56,7 tys. m3/rok. 

 Długość sieci wodociągowej w poszczególnych miejscowościach na terenie 

Gminy Baborów (stan na 31.12.2008r.):  

 miasto Baborów  – 11,9 km 

 Dzielów   – 1,7 km 

 Sułków   – 2,2 km 

 Dziećmarów   – 2,2 km 

 Babice   – 2,2 km 

 Księże Pole   – 1,9 km 

 Szczyty   – 1,3 km 

 Raków   – 4,0 km 

 Tłustomosty   – 5,7 km 

 Sucha Psina  – 3,9 km 

 Boguchwałów  – 3,0 km 

 Wierzbno   – 0,1 km 

 Czerwonków  – 1,5 km 

Zaopatrzenie Gminy Baborów w wodę oparte jest na 7 ujęciach wód podziemnych, 

usytuowanych w różnych sołectwach (szczegółowo omówiono w punkcie - ujęcia 
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wód podziemnych). Wody powierzchniowe nie są wykorzystywane dla potrzeb 

komunalnych ze względu na duży stopień zanieczyszczenia. 

2.16.1.2. ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW 

Tylko sołectwo Raków oraz miasto Baborów, posiada system kanalizacji sanitarnej 

podłączony odpowiednio do oczyszczalni ścieków Raków i Baborów. Długość sieci 

kanalizacji sanitarnej w Rakowie wynosi 5 km a przyłączy 0,8 km. W mieście 

Baborów długość sieci wynosi 10,7 km. Na pozostałym terenie Gminy Baborów 

posesje wyposażone są w szamba.  

Na terenie Gminy Baborów występują dwie mechaniczno biologiczne oczyszczalnie 

ścieków: 

 Raków – Wydajność 400m3/dobę. 

 Baborów - Wydajność oczyszczalni wynosi ponad 2000m3/dobę. 

Ponadto występują oczyszczalnie ścieków użytkowane przez Kombinat Rolny Kietrz. 

Charakterystykę oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Baborów przedstawia 

poniższa tabela. 

Tabela 2.16.1.2a. Oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy Baborów.  

Użytkownik 

Lokalizacja, 
rok 

uruchomien
ia/moderniz

acji 

Obsługiwan
y teren 

Przepustow
ość/ średnio 

dobowa 
ilość 

ścieków 
[m

3
/d] 

Obciążenie 
RLM 

projektowan
e/rzeczywist

e 

Roczna 
ilość 

oczyszczon
ych scieków 

[tys. m
3
] 

Bezpośredn
i 

odbiornik/rz
eka 

wyższego 
rzędu 

Miejsko-
Gminna 
Spółka 
Wodno-

Ściekowa 
POŁUDNIE 

Baborów 

1996/–– 

Miasto 
Baborów 

1 878 

6 000 

1 764 148,0 Psina 

Kombinat 
Rolny 

KIETRZ 

Czerwonków 

1972/–– 

Czerwonków 

37 

220 

190 3,3 Psina 

Langowo 

1972/–– 

Langwo 

32 

170 

130 11,7 Troja 

Tłustomosty 

1992/–– 

Tłustomosty 

100 

500 

240 10,9 Rów 
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Zakład Usług 
Komunal-

nych w 
Baborowie 

Raków 

1991/–– 

Raków 

357 

5 600 

632 14,5 Psina 

Źródło: Stan środowiska w województwie opolskim w 2007r., WIOŚ Opole 

2.16.2. ELEKTROENERGETYKA 

W skład sieci elektroenergetycznej na terenie Gminy Baborów zalicza się stacje  

i linie energetyczne. Właścicielem sieci i urządzeń elektroenergetycznych na terenie 

Gminy Baborów jest Oddział EnergiaPro S.A. w Opolu, zaś eksploatacją sieci 

zajmuje się Rejon Dystrybucyjny w Kędzierzynie-Koźlu.  

Przez teren Gminy Baborów przebiega linia napowietrzna 110 kV relacji Głubczyce – 

Kietrz. Długości tej linii w granicach gminy wynosi 12 km.  

Odbiorcy z terenu gminy zasilani są z sieci 15 kV, zasilanej ze stacji 110/15 kV Kietrz 

oraz stacji 110/15 kV Głubczyce. Na terenie Gminy Baborów zlokalizowana jest 

rozdzielnia sieciowa 15 kV RS Baborów. 

Ilość stacji transformatorowych 15/0,4kV na terenie gminy liczy 42 sztuki. Łączna 

moc zainstalowanych transformatorów wynosi 7121 kVA. Sieci 15kV występują  

w wersji napowietrznej i Kablowej. 

2.16.3. GAZOWNIOCTWO 

Przez Gminę Baborów przebiegają gazociągi wysokiego ciśnienia relacji: 

 Obrowiec – Racibórz θ 250 z odgałęzieniem Ø 100 do stacji redukcyjno-

pomiarowej Io w Baborowie 

 nieczynny gazociąg relacji Obrowiec – Racibórz Ø 250. 

 

Na terenie miasta zlokalizowana jest stacja redukcyjno - pomiarowe II stopnia -  

SRP IIo o przepustowości 1 600 m3/h przy ul. 40-lecia w Baborowie. 

Dystrybucję paliwa gazowego prowadzi Górnośląska Spółka Gazownicza Sp. zo.o.  

w Zabrzu, Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu. Eksploatację i utrzymanie sieci 

gazowej na terenie miasta Baborów prowadzi Rozdzielnia Gazu w Krapkowicach. 

Rozprowadzony na terenie gminy gaz ziemny wysokometanowy grupy E spełnia 
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wymogi normy PN-C-04753-E pt. „ Gaz ziemny. Jakość gazu dostarczanego 

odbiorcom z sieci rozdzielczej”. 

Sieć gazowa niskiego ciśnienia rozprowadzona jest w mieście Baborów wzdłuż 

ciągów komunikacyjnych,  pokrywa swym zasięgiem zurbanizowaną część miasta.  

Długość sieci niskiego ciśnienia wynosi 11,9 km, ilość przyłączy gazowych niskiego 

ciśnienia wynosi 510.  

Teren gminy poza miastem Baborów nie jest zgazyfikowany.  

2.16.4. CIEPŁOWNICTWO 

Zarówno na terenie miasta Baborów jak i na terenie Gminy Baborów nie ma 

zorganizowanego systemu ciepłowniczego, z wyjątkiem lokalnych kotłowni, 

obsługujących w szczególności tereny budownictwa mieszkaniowego o charakterze 

wielorodzinnym i budynków użyteczności publicznej. 

Na terenie miasta Baborów występuje 26 kotłowni, natomiast na terenie sołectw 

Gminy Baborów 17 kotłowni (plus kotłownie indywidualne). 

W gospodarstwach domowych Gminy Baborów stosuje się: 

- instalacje c.o. z kotłami opalanymi węglem, 

- piece opalane węglem,  

natomiast do celów gospodarczych używane są: 

- ciepła woda użytkowa przygotowywana w bojlerach elektrycznych lub  

z instalacji grzewczych c.o., 

- kuchenki zasilane gazem propan-butan z butli a piekarniki energią 

elektryczną.  

W zakładach przemysłowych znajdujących się na ternie Gminy Baborów stosuje się 

kotłownie z sieciami zakładowymi zasilającymi instalacje centralnego ogrzewania.  

Podstawowym paliwem do produkcji ciepła na terenie Gminy Baborów jest węgiel 

kamienny - zużycie roczne węgla wynosi ok. 17 035 Mg/rok. Inne paliwo 

wykorzystywane do produkcji ciepła jakim jest gaz, stanowi 8 % udziału w ilości 

wytwarzanego ciepła.  
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2.16.5. GOSPODARKA ODPADAMI 

Na obszarze gminy funkcjonuje Miejsko – Gminne Składowisko Odpadów 

Komunalnych w Baborowie, przy ul. Głubczyckiej. Właścicielem składowiska oraz 

właścicielem gruntów pod składowiskiem jest Urząd Miejski Baborów  

ul. Dąbrowszczaków 2a, 48-120 Baborów. Zarządzającym składowiskiem jest Zakład 

Usług Komunalnych  Sp. z o.o., ul. Krakowska 1, 48 – 120 Baborów. Składowisko 

odpadów przyjmuje odpady – inne niż niebezpieczne i obojętne, obejmuje 1,35 ha 

powierzchni, powierzchnia wykorzystana 0,90ha.  

Na terenie Gminy Baborów zlokalizowane są ponadto: 

 Instalacja do odzysku Odpadów Komunalnych - Zakład Usług Komunalnych  

Sp. z o.o. w Baborowie, przy ul. Krakowskiej, 

 Instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów innych niż 

niebezpieczne: 

-  Zakład Usług Komunalnych  Sp. z o.o. w Baborowie, przy ul. Krakowskiej. 

Zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych do 2008 roku objętych było 90% 

powierzchni Gminy Baborów. W roku 2008 w gminie Baborów wytworzono 1 628,7 

Mg/rok odpadów komunalnych. Ilość wytworzonych odpadów komunalnych w 2008 r. 

zwiększyła się o ok. 1,03% w stosunku do 2005 r., przy ok. 3,01% spadku liczby 

ludności w analizowanych latach. Prognozę ilości wytwarzanych odpadów 

przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 2.16.5a. 

Lp. Strumieo odpadów 
Wielkość strumienia [Mg] w roku 

2009 2012 2016 

1. 

Odpady komunalne 

segregowane i zbierane 

selektywnie 146 195 259 

2. 
Odpady zielone             z 

ogrodów i parków 49 49 49 

3. 

Niesegregowane 

(zmieszane) odpady 

komunalne 1 316 1 268,3 1 200 

4. Odpady z targowisk 16 16,3 16 

5. 
Odpady z czyszczenia ulic i 

placów 32 32 32 
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Lp. Strumieo odpadów 
Wielkość strumienia [Mg] w roku 

2009 2012 2016 

6. 
Odpady 

wielkogabarytowe 65 65 65 

Razem 1 625 1 626 1 622 

Prognozowana liczba 

mieszkaoców 
6 449 6 257 6 010 

Prognozowany współczynnik 

wytwarzania odpadów 

[Mg/M/rok] 

0,252 0,260 0,270 

Źródło: Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Baborów. 

2.17. POTRZEBY I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU GMINY 

Główne potrzeby i możliwości rozwoju gminy Baborów zostały sprecyzowane między 

innymi w lokalnych programach  w tym w Programie Rozwoju Lokalnego Gminy 

Baborów, w Strategii Rozwoju Gminy Baborów na lata 2005 – 2013. 

POTRZEBY: 

W zakresie sytuacji społecznej i ekonomicznej 

 Zmniejszenie bezrobocia – utworzenie nowych miejsc pracy, 

 Zwiększenie aktywności ekonomicznej mieszkańców – reorientacja osób 

odchodzących z rolnictwa, 

 Ograniczenie migracji ludzi młodych do dużych ośrodków miejskich lub za 

granicę, 

 Zmniejszenie dysproporcji w dostępie do edukacji i sportu, 

 Budowa społeczeństwa „informacyjnego” – rozwój systemów 

telekomunikacyjnych  i informacyjnych, 

 Zwiększenie aktywności społecznej ludności poprzez organizacje 

pozarządowe, stowarzyszenia, 

 Wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, 

 Restrukturyzacja przemysłu z zastosowaniem nowoczesnych technologii, 

 Poprawa dochodowości gospodarstw rolnych, 

 Wspieranie rozwoju specjalistycznych gospodarstw rolnych. 

 Promocja gminy jako producenta wyspecjalizowanej produkcji rolniczej, 
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W zakresie infrastruktury technicznej i komunikacyjnej 

 Kompleksowa gospodarka wodno ściekowa (kanalizacja sanitarna  

i deszczowa), 

 Poprawienie stanu infrastruktury komunikacyjnej – drogowej jak i kolejowej 

(przywrócenie komunikacji kolejowej), 

 Gazyfikacja całego obszaru gminy (wszystkich sołectw). 

 Budowa chodników i ścieżek rowerowych wzdłuż głównych ciągów 

komunikacyjnych (przede wszystkim w sołectwach oraz wzdłuż dróg 

wojewódzkich), 

W zakresie ochrony środowiska i ochrony przed powodzią 

 Zwiększenie obszarów leśnych, wprowadzanie zadrzewień śródpolnych oraz 

pasów wiatrochronnych, 

 Poprawa stanu czystości wód powierzchniowych jak i podziemnych, poprzez 

miedzy innymi rozwiązanie problemu oczyszczania ścieków (budowa 

oczyszczalni lokalnych w sołectwach lub systemu kanalizacyjnego w oparciu o 

istniejące oczyszczalnie ścieków), 

 Przeciwdziałanie erozji gleb (erozja wietrzna i wodna), 

 Ochrona i i dążenie do zachowania ciągłości istniejących kompleksów rolnych, 

 Budowa małych i dużych zbiorników retencyjnych i kolmatacyjnych w celu 

zapobiegania lokalnych podtopień oraz poprawie mikroklimatu. 

w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego 

 Zachowanie, wyeksponowanie i reklama wielu zabytków architektonicznych  

i archeologicznych jak i urbanistycznych – układy przestrzenne (np. Księże 

Pole), 

MOŻLIWOŚCI: 

W zakresie rozwoju gospodarczego 

 Wyznaczenie terenów w gminie pod lokalizację odnawialnych źródeł energii – 

elektrowni wiatrowych, 

 Rozwój działalności usługowej oraz produkcyjnej związanej z obsługą funkcji 

rolniczej i przetwórstwa rolno spożywczego, 
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 Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw o nowych kierunkach usług  

i rzemiosła, 

 Wykorzystanie terenów po byłych PGR-ach  na bazy magazynowe dla 

centrów wyspecjalizowanych produkcji rolnych, 

 Rozwój nowych kierunków w rolnictwie – produkcja żywności ekologicznej ze 

względu na korzystne warunki przyrodnicze i gruntowe 

 Rozwój  produkcji ogrodniczej, warzywnej i sadowniczej w oparciu o łagodny 

sprzyjający klimat, 

 Przygotowanie w pełni uzbrojonych  nowych terenów pod inwestycje,  

 Rozwój budownictwa mieszkaniowego, 

 Rozwój instytucji oświaty, zdrowia , kultury, sportu i turystyki dla podniesienia 

standardu życia 

 Lepsze pozyskiwanie środków unijnych, 

 Wykorzystanie warunków przyrodniczych i kulturowych do rozwoju turystyki  

w tym: 

 Rozwój turystyki oparty na licznych zabytkach – obiekty wpisane do 

rejestru zabytków, liczne stanowiska archeologiczne, oraz liczne bardzo 

dobrze zachowane historyczne układy przestrzenne (np. Księże Pole), 

 Rozwój agroturystyki – otwarty malowniczy teren oddalony od uciążliwego 

przemysłu i aglomeracji, 

 Rozwój rekreacji  - wyznaczenie terenów rekreacyjnych w oparciu  

o projektowane zbiorniki retencyjne w rejonie Boguchwałowa i Wierzbna 

(sporty wodne),  

W zakresie infrastruktury technicznej 

 Remonty i modernizacje istniejących dróg publicznych, realizacja nowych dróg 

publicznych dla potrzeb obsługi nowych terenów inwestycyjnych, 

 Remonty modernizacja sieci infrastruktury technicznej oraz jej rozbudowa dla 

potrzeb obsługi nowych terenów inwestycyjnych 

 Modernizacja istniejącej linii kolejowej wraz z rozbudową bocznicy kolejowej 

na terenie zlikwidowanej cukrowni. 
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2.18. ZADANIA SŁUŻĄCE REALIZACJI PONADLOKALNYCH CELÓW 

PUBLICZNYCH 

Zadania służące realizacji ponadlokalnych oraz lokalnych celów publicznych 

zostały uwzględnione w następujących opracowaniach (szczegółowy opis  w części 

III – kierunkach zagospodarowania przestrzennego): 

 Strategia Rozwoju Gminy Baborów na lata 2005 – 2013, 

 Program Rozwoju Lokalnego Gminy Baborów, 

 Planu Gospodarki Odpadami, 

 Program Ochrony Środowiska Dla Powiatu Głubczyckiego,  

 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego, 

 Programy Samorządu Województwa: 

 Program budowy zbiorników małej retencji w województwie opolskim, 

2007: 

 Program Opieki nad Zabytkami Województwa Opolskiego na lata 2007-

2010, 2007; 

 Program Ochrony Środowiska, 2008; 

 Wojewódzki Program Gospodarki Odpadami, 2008; 

  „Wieloletni Program Rozwoju Jednostek Ochrony Zdrowia podległych 

Samorządowi Województwa Opolskiego 2006 – 2013”. 

 „Wieloletni program inwestycyjny wojewódzkich jednostek oświatowych na 

lata 2006 - 2013” 

 Zadania rządowe: 

 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ); 

 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 (POIG); 

 Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych, 2005 (Aktualizacja, 

2008); 

 Strategia gospodarki wodnej, 2005; 

 Program dla Odry 2006; 
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3. KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

3.1. KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ GMINY ORAZ  

W PRZEZNACZENIU TERENÓW 

Koncepcja rozwoju przestrzennego Gminy Baborów (obejmującej miasto Baborów 

oraz sołectwa: Babice, Boguchwałów, Czerwonków, Dzielów, Dziećmarów, Księże 

Pole, Raków, Sułków, Sucha Psina, Szczyty, Tłustomosty) w swych priorytetowych 

założeniach zakłada: 

 zwiększenie podaży terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  

a także wielorodzinnej (głównie na obszarze miasta Baborów) oraz 

mieszkaniowo - usługowej stanowiących uzupełnienie istniejących terenów 

przeznaczonych pod tego typu zabudowę, bądź wyznaczenie nowych, 

 określenie terenów dla celów intensywnej produkcji rolniczej, przetwórstwa 

rolno spożywczego, chowu i hodowli zwierząt z uwzględnieniem istniejących 

uwarunkowań z zakresu ochrony środowiska w tym w szczególności  ochrony 

wód powierzchniowych i podziemnych,  

 koncentracja terenów produkcyjnych i produkcyjno – usługowych mająca na 

celu ograniczenie ich negatywnego oddziaływania na tereny sąsiednie, w tym  

w szczególności na tereny zabudowy mieszkaniowej, 

 ochronę zasobów środowiska przyrodniczego w tym: terenów zieleni 

urządzonej, lasów, zadrzewień oraz utrzymanie ciągłości przestrzennej 

terenów otwartych, 

 ochronę kompleksów rolnych, 

 rekultywację i rewitalizację  terenów zdegradowanych na skutek działalności 

człowieka, 

 wyznaczenie obszarów proponowanych pod budowę elektrowni wiatrowych, 

Wyznaczenie w Studium terenów pod nowe inwestycje związane jest bezpośrednio  

z występującymi uwarunkowaniami. W Studium rozważa się wszystkie rodzaje 

uwarunkowań, wynikiem czego jest decyzja o przeznaczeniu terenu pod określoną 

funkcję. Do pewnych przesądzeń lokalizacyjnych Studium winno się 

przyporządkować np. do wydanych decyzji administracyjnych, bądź zamierzeń 
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inwestycyjnych miasta. Jednym z ważniejszych uwarunkowań jest analiza własności 

gruntów. 

Innym ważnym elementem mającym znaczący wpływ na przeznaczenie terenów jest 

analiza wniosków do studium. W opracowaniu wzięto pod uwagę także wnioski, które 

wpłynęły do planu miejscowego sporządzanego równolegle z przedmiotowym 

studium. 

WYZNACZA SIĘ NOWE TERENY: 

 TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ MWIII: 

 Baborów – rejon ul. 40-Lecia PRL, 

 TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ   

I USŁUGOWEJ MWUII 

 Baborów – rejon ul. Kolejowej, 

 TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ  JEDNORODZINNEJ MNII: 

 Baborów – rejon ulic: Głubczyckiej, Kościuszki, Rzemieślników, Piaskowa, 

Raciborska, Nowa, 

 Dziećmarów – na zachód od istniejącej zabudowy, 

 Babice – na północ i południe od istniejącej zabudowy, 

 Sułków – uzupełnienie zabudowy jednorodzinnej po zachodniej stronie 

sołectwa, 

 Boguchwałów – na południu istniejącej zabudowy, oraz w sąsiedztwie 

nowoprojektowanych zbiorników wodnych, 

 Sucha Psina – w rejonie drogi prowadzącej do Czerwonkowa, 

 Czerwonków (Osiedle) – przy istniejącej zabudowie jednorodzinnej, 

 Szczyty – na południe od istniejącej zabudowy, 

 Tłustomosty – na zachód od istniejącej zabudowy, 

 TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ  

I USŁUGOWEJ MNUII: 

 Baborów – rejon ulic: Głubczyckiej, Krakowska - Piaskowa, Wiejska, 

Raciborska, Powstańców, Polna, Opawska, 

 Dziećmarów – jako uzupełnienie istniejącej zabudowy,  

 Babice – jako uzupełnienie istniejącej zabudowy, 
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 Sułków – na północ wzdłuż istniejącej zabudowy,  

 Boguchwałów – jako uzupełnienie istniejącej zabudowy, w rejonie drogi 

prowadzącej do Sułkowa, 

 Sucha Psina – na północ, południe i zachód istniejącej zabudowy, oraz 

jako uzupełnienie istniejącej zabudowy  

 Czerwonków – na północ i południe istniejącej zabudowy, 

 Szczyty – uzupełnienie istniejącej zabudowy, 

 Dzielów – uzupełnienie istniejącej zabudowy, 

 Księże Pole – w rejonie drogi prowadzącej do Kietrza 

 Raków – na północ istniejącej zabudowy, 

 Tłustomosty – uzupełnienie istniejącej zabudowy, 

 TERENY ZABUDOWY REKREACJI INDYWIDUALNEJ MRI 

 Boguchwałów – na zachód od istniejącej zabudowy – w rejonie 

projektowanego zbiornika wodnego, 

 Boguchwałów – Wierzbno 

 Babice - w rejonie projektowanego zbiornika wodnego, 

 TERENY ZABUDOWY USŁUGOWEJ UPUK, KSI 

 Baborów – rejon ulic: Kościuszki (w sąsiedztwie cmentarza), 40-Lecia 

PRL, Witosa, Raciborska, Głubczycka (w rejonie drogi prowadzącej na 

składowisko odpadów), Kuroczkina, 

 Dziećmarów – w rejonie drogi krajowej nr 38 

 Boguchwałów – w rejonie projektowanej obwodnicy (przecięcie z drogą 

prowadzącą do Suchej Psiny), 

 Sucha Psina – w rejonie projektowanej obwodnicy (skrzyżowanie  

z drogą prowadzącą do Nowej Cerkwi), 

 TERENY ZABUDOWY PRODUKCYJNO – USŁUGOWEJ PUI, PUII, PUIII 

 Baborów – rejon ulic: Głubczycka (w rejonie drogi prowadzącej na 

składowisko odpadów), Kolejowa - teren po byłej cegielni, Opawska –  

w sąsiedztwie istniejących zakładów produkcyjnych, 

 Czerwonków (Osiedle) – w sąsiedztwie istniejącego gospodarstwa 

rolnego. 
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WYZNACZA SIĘ NASTĘPUJĄCE KIERUNKI ROZWOJU: 

 KIERUNKI ROZWOJU DLA ROLNICTWA 

Gmina Baborów odznacza się bardzo dobrymi warunkami agrorolniczymi: 

wysoka klasyfikacja bonitacyjna gleb, korzystne warunki klimatyczne i stosunki 

wodno - glebowe. Wartość produkcyjna gleb wynika z faktu, iż obszar gminy 

położony w zasięgu Płaskowyżu Głubczyckiego, gdzie licznie występują lessy  

i utwory lessowate ilaste, na których powstały gleby w typie czarnoziemy i gleby 

brunatne. 

Dla Gminy Baborów opracowany został w roku 1993, przez Wojewódzkie 

Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Opolu „Program produkcji rolnej w mieście  

i gminie Baborów”. Uwzględnia ono charakterystykę warunków naturalnych gminy 

pod względem jej rolniczych wartości, jak również program i kierunki rozwoju 

rolnictwa. 

 W nawiązaniu do w/w opracowania, oraz w oparciu o dodatkowo uzyskane 

materiały i informacje, na terenie gminy przyjęto następujące założenia w zakresie 

rolnictwa: 

 Ze względu na korzystne i bardzo korzystne warunku naturalne dla rozwoju 

rolnictwa w gminie, należy ograniczyć do koniecznego minimum 

przeznaczenia gruntów rolnych na cele nie związane z produkcją rolniczą. 

 W przypadku nowych ośrodków produkcji rolniczej lub urządzeń obsługi 

rolnictwa – ich lokalizacje nie powinny dezorganizować otwartej rolniczej 

przestrzeni produkcyjnej. 

 W związku z szybko postępującym procesem erozji gleb na terenie gminy, 

należy podjąć działania zmierzające do zapobieżenia dalszej degradacji 

gruntów rolnych, w oparciu o odrębne specjalistyczne opracowania wykonane 

dla potrzeb gminy. 

Do wsi, które najpilniej wymagają zabezpieczeń przeciwerozyjnych, ze 

względu na to, że posiadają największe powierzchnie użytków rolnych, zagrożonych 

erozją średnią i silną, należy: Sułków, Babice, Boguchwałów, Dziećmarów, Raków, 

Czerwonków, Księże Pole i miasto Baborów.  
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 W produkcji roślinnej zakładana jest uprawa roślin o wysokich wymaganiach 

glebowych – a więc kierunek zbożowo – okopowy, głównie uprawy zboża, 

buraków cukrowych, rzepaku i roślin pastewnych. 

 Przyjmuje się założenie, że produkcja roślinna będzie podporządkowana 

produkcji zwierzęcej poprzez zabezpieczenie pasz objętościowych  

i komponentów do pasz treściwych (ziarno zbóż, motylkowe gruboziarniste, 

czy ziarno kukurydzy). 

 Intensyfikacja produkcji zwierzęcej powinna iść w kierunku zwiększenia stanu 

pogłowia oraz podniesienia jego produkcyjności z uwzględnieniem wszelkich 

zasad ochrony środowiska. Ponadto należy modyfikować istniejące fermy 

hodowlane, celem eliminowania ich uciążliwości dla środowiska 

przyrodniczego. Przyjmuje się  założenie, że wszelkie nowo projektowane 

budynki inwentarskie będą ściółkowe.  

Orientacyjnie przyjmuje się obsadę inwentarza w granicach 100 SD na 100 ha 

użytków rolnych. 

 Z uwagi na fakt, że gmina Baborów jest gminą typowo rolniczą, bez 

przemysłu, z dużym rozdrobnieniem gospodarstw indywidualnych, na terenie 

gminy preferowany jest rozwój przemysłu rolno – spożywczego w zakresie: 

 Przetwórstwa zboża 

 Przetwórstwa owocowo – warzywnego 

 Przetwórstwa mleczarskiego 

 Przetwórstwa mięsnego 

 W zakresie nowych inwestycji, w celu poprawienia bilansu wodnego dla 

gminy, przewiduje się realizację zbiorników retencyjno – kolmatacyjnych we 

wsiach (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 

2007 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle 

hydrotechniczne i ich usytuowanie): 

 Babice 

 Boguchwałów 

 Sucha Psina 
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 Sułków 

 Oprócz inwestycji i zadań bezpośrednio związanych z rolniczym charakterem 

gminy i służących podniesieniu poziomu produkcji rolniczej nie bez znaczenia 

jest również rozbudowa infrastruktury technicznej, zwłaszcza w zakresie 

zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Dotyczy to przede wszystkim 

podmiotów działających na terenie gminy a szczególnie gospodarstw 

indywidualnych. 

 W zakresie programu władania użytkami rolnymi przyjmuje się możliwość 

występowania zmian we władaniu gruntami, pomiędzy działającymi na terenie 

gminy ośrodkami produkcji rolniczej, gospodarstwami rolników 

indywidualnych, oraz majątkiem Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa  

(d. PGR). 

Zmiany te będą mogły następować poprzez: 

 Sprzedaż gruntów w drodze przetargów 

 Wymianę gruntów między gospodarstwami spółdzielni a rolnikami 

indywidualnymi, celem poprawy ich rozłogów 

 Powiększenie arsenału gospodarstw indywidualnych w ramach zakupu przez 

nie gruntów w obrocie cywilno – prawnym, 

 Umożliwienie rozwoju gospodarstw specjalistycznych dla poprawy ich 

wyników ekonomicznych jak i zmieszczenie nakładów pracy 

 Tworzenie spółek z udziałem Skarbu Państwa na bazie istniejących 

przedsiębiorstw 

 Podejmowanie wspólnych inwestycji w zakresie przemysłu rolno – 

spożywczego, przez wszystkie sektory działające w gminie 

 W zakresie zmian struktury agrarnej, w sektorze indywidualnym, przyjmuje się 

zmniejszenie ilości gospodarstw indywidualnych, na rzecz powiększenia ich 

areału. 

 KIERUNKI ROZWOJU DLA BUDOWNICTWA 

Możliwość poprawy stanu zasobów mieszkaniowych na terenach wiejskich widzi się 

również między innymi poprzez realizację zabudowy odtworzeniowej w obrębie 
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istniejących siedlisk oraz przekształceniach zabudowy zagrodowej, przy zachowaniu 

w każdym przypadku wymogów w zakresie przepisów o ochronie gruntów rolnych, 

wartości zabytkowych i kulturowych obiektów oraz ochrony środowiska. 

 Proponuje się również aby miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego obejmować w pierwszej kolejności takie fragmenty terenów, które 

będą gwarantowały stosunkowo szybkie ich zainwestowanie, oraz możliwość 

skorzystania z istniejącej lub projektowanej do realizacji infrastruktury technicznej. 

 Z rozpoznania problemów mieszkaniowych w skali regionu rysują się pewne 

tendencje i kierunki działań w tej dziedzinie gospodarczej gminy, Są to m.in.: 

 Podjęcie działań umożliwiających poprawę jakości istniejących zasobów 

mieszkaniowych w zakresie poprawy stanu technicznego budynków oraz 

wyposażenia w instalacje i urządzenia techniczne, 

 Tworzenie ofert w poszczególnych jednostkach osadniczych, 

 Preferowanie w skali gminy budownictwa mieszkaniowego niskiej 

intensywności (budownictwo jednorodzinne i małe domy mieszkalne) ze 

środków własnych ludności. Taka forma budownictwa odpowiada zarówno 

skali miasta Baborowa jak i ogólnemu zapotrzebowaniu na ten rodzaj 

zabudowy mieszkaniowej, przez ludność rolniczą, zamieszkałą na terenach 

wiejskich. 

 KIERUNKI ROZWOJU DLA PRZEMYSŁU 

Z racji swego położenia w strefie o zdecydowanej funkcji rolniczej, gmina  

w dalszym ciągu predestynowana jest w szczególności do rozwoju przemysłu rolno-

spożywczego dla miejscowych potrzeb, a także w skali regionu. 

Na terenie gminy przede wszystkim należy rozwinąć przemysł w zakresie: 

 Przetwórstwa zboża: młynarstwo, piekarnictwo, mieszanie pasz treściwych 

różnych asortymentów, produkcji zdrowej żywności, 

 Przetwórstwa owocowo - warzywnego, w oparciu o produkcję owoców  

i warzyw drobnych gospodarstw (produkty ekologicznie zdrowe), 
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 Przemysłu mleczarskiego z uruchomieniem pełnego asortymentu produktów 

nabiałowych, 

 Przemysłu przetwórstwa mięsnego, olejarni, 

Rozwój przemysłu rolno - spożywczego w gminie pozwoli na zatrudnienie 

osób pozostających bez pracy, oraz wyjeżdżających do pracy poza tereny gminy 

Przemysł rolno - spożywczy winien być siłą napędową intensyfikacji  

i unowocześniania produkcji rolniczej biorąc pod uwagę typowo rolniczy charakter 

gminy oraz sąsiedztwo dużych, skażonych ekologicznie aglomeracji śląskich. 

Dla zapotrzebowania miejscowego przemysłu rolno - spożywczego oraz 

innych urządzeń potrzebnych dla ich rozwoju w granicach jednostek wiejskich winne 

być przede wszystkim wykorzystane obiekty już istniejące, ewentualnie w lukach 

(istniejącego zainwestowania), przy zachowaniu wymogów w zakresie ochrony 

środowiska.  

Nowe lokalizacje, poza terenami zainwestowania, winne być na gruntach  

o najmniejszej przydatności rolniczej, a jednocześnie tak, aby nie powodowały 

dezorganizacji otwartej rolniczej przestrzeni produkcyjnej. 

W obrębie miasta rozwój terenów przemysłowych i innych produkcyjnych 

określają ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego. 

Lokalizacje tych terenów związane są bezpośrednio z istniejącym już 

zainwestowaniem produkcyjnym lub też z ograniczeniami wynikającymi z ochrony 

gruntów rolnych. Uznaje się je nadal jako lokalizacje aktualne. 

Rozwój gospodarczy w gminie, zależy w całości od przedsiębiorczości  

i inicjatyw lokalnych. 

Ogólne zadania mieszczące się w polityce regionalnej przewidują potrzebę 

restrukturyzacji istniejącego przemysły w aspekcie ekonomicznym i ekologicznym. 

 Dla południowego regionu województwa opolskiego w tym także dla Gminy 

Baborów, wskazany jest rozwój przemysłu rolno – spożywczego, wykorzystującego 

dobre gleby i naturalne warunku przyrodnicze. 
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3.2. KIERUNKI I WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA ORAZ 

UŻYTKOWANIA TERENÓW, W TYM TERENY WYŁĄCZONE SPOD 

ZABUDOWY 

Tabela 3.2a. 
SYMBOL TERENU 

 

PRZEZNACZENIE 
PODSTAWOWE 

PARAMETRY I 
WSKAŹNIKI 

od 1BA-MWI  

do 6BA-MWI 

1CZ-MWI, 2CZ-MWI 

1TM-MWI, 2TM-MWI  

1BA-MWIII 

  

tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
wielorodzinnej 

istniejące  
i nowo -projektowane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna 

 

 maksymalna 
wysokość zabudowy 
mieszkaniowej -5 
kondygnacji 
nadziemnych, 

 maksymalna 
wysokość zabudowy 
usługowej – 3 
kondygnacje 
nadziemne, 

 powierzchnia 
biologicznie czynna - 
minimum 25% 
powierzchni  działki 
lub terenu inwestycji, 

 maksymalny 
wskaźnik terenów 
zabudowanych  (Pz) 
– 0,7, 

 minimalna wielkość 
nowo –wydzielonych 
działek 
przeznaczonych pod 
zabudowę 
mieszkaniową – 
600m2 

 wskaźniki dotyczące 
miejsc parkingowych  
określono w pkt 4.5 – 
kierunki rozwoju 
komunikacji  

 

2. DOPUSZCZENIE 

 usługi handlu, gastronomii, 
rzemiosła,  

 usługi publiczne, 

 sieci i urządzenia infrastruktury 
technicznej, 

 drogi wewnętrzne, miejsca 
postojowe, parkingi, place do ruchu 
pojazdów, 

 obiekty i urządzenia sportu  
i rekreacji, 

 garaże, budynki gospodarcze 

3. OGRANICZENIA W 
ZAGOSPODAROWANIU 

 

 zakaz lokalizacji obiektów handlu 
hurtowego, 

 lokalizacja inwestycji winna 
uwzględniać ograniczenia 
wynikające z wymogów ochrony 
konserwatorskiej, ochrony 
środowiska, a także  
zagospodarowania  stref  
technicznych od sieci i urządzeń  
infrastruktury technicznej oraz 
wymaganych odległości od ciągów 
komunikacyjnych wynikających z 
przepisów odrębnych. 

4. WYTYCZNE DO PLANÓW 
MIEJSCOWYCH 

Dopuszcza się utrzymanie istniejących 
funkcji nie wymienionych w pkt 1 i 2. o 
ile nie będzie ona powodowała 
ograniczeń w zainwestowaniu działek 
sąsiednich. 
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W planach miejscowych należy 
określić: 

 zasady i warunki lokalizacji funkcji 
usługowych, uwzględniając 
potrzeby lokalne, możliwości 
zapewnienia obsługi 
komunikacyjnej i parkingowej oraz 
potencjalną uciążliwość dla 
zabudowy mieszkaniowej, 

 Które spośród dopuszczalnych 
kierunków przeznaczenia mogą być 
realizowane na danym obszarze, 
biorąc pod uwagę ich potencjalną 
uciążliwość  dla istniejącego 
zagospodarowania – a w razie 
potrzeby zakaz lokalizacji 
określonych rodzajów użytkowania, 

 na terenach zainwestowanych 
parametry i wskaźniki kształtowania 
zabudowy uwzględniające istniejące 
zagospodarowanie -w tym 
nawiązanie do istniejącej wysokości 
obiektów, geometrii dachów, a 
także zapewnienie odpowiedniej 
ilości terenów zielonych 
ogólnodostępnych. 

od 1BA-MWII  

do 26BA-MWII 

1RA-MWII, 2RAMWII 

od 1TM-MWII  

do 5TM-MWII 

1. PRZEZNACZENIE PODSTAWOWE PARAMETRY I 
WSKAŹNIKI  

Tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
wielorodzinnej 

istniejącej 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna  Maksymalna 
wysokość zabudowy 
mieszkaniowej  i 
usługowej-3 
kondygnacje 
nadziemne, 

 powierzchnia 
biologicznie czynna - 
minimum 25% 
powierzchni działki 
lub terenu inwestycji, 

 maksymalny 
wskaźnik terenów 
zabudowanych  (Pz) 
– 0,7, 

 wskaźniki dotyczące 
miejsc parkingowych  
określono w pkt 4.5 – 
kierunki rozwoju 
komunikacji, 

 minimalna wielkość 

2. DOPUSZCZENIE 

 usługi handlu, gastronomii, 
rzemiosła, biura, gabinety, sportu i 
rekreacji, usługi publiczne, 

 rozbudowę istniejących usług 
związanych z obsługą pojazdów 

 sieci i urządzenia infrastruktury 
technicznej, 

 drogi wewnętrzne, miejsca 
postojowe, parkingi, place do ruchu 
pojazdów, 

 obiekty i urządzenia sportu i 
rekreacji, 

 garaże, budynki gospodarcze 

3. OGRANICZENIA W 
ZAGOSPODAROWANIU 

 

 Zakaz lokalizacji obiektów handlu 
hurtowego, 

 lokalizacja inwestycji winna 
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uwzględniać ograniczenia 
wynikające z wymogów ochrony 
konserwatorskiej (pkt 3.4 obszary i 
zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego, zabytków, dóbr kultury 
współczesnej) ochrony środowiska, 
a także  zagospodarowania  stref  
technicznych od sieci i urządzeń  
infrastruktury technicznej oraz 
wymaganych odległości od ciągów 
komunikacyjnych wynikających z 
przepisów odrębnych. 

nowo –wydzielonych 
działek 
przeznaczonych pod 
zabudowę 
mieszkaniową – 
600m2. 

 

4. WYTYCZNE DO PLANÓW 
MIEJSCOWYCH 

Dopuszcza się utrzymanie istniejących 
funkcji nie wymienionych w pkt 1 i 2. o 
ile nie będzie ona powodowała 
ograniczeń w zainwestowaniu działek 
sąsiednich. 

W planach miejscowych należy 
określić: 

 zasady i warunki lokalizacji funkcji 
usługowych, uwzględniając 
potrzeby lokalne, możliwości 
zapewnienia obsługi 
komunikacyjnej i parkingowej oraz 
potencjalną uciążliwość dla 
zabudowy mieszkaniowej, 

 Które spośród dopuszczalnych 
kierunków przeznaczenia mogą być 
realizowane na danym obszarze, 
biorąc pod uwagę ich potencjalną 
uciążliwość  dla istniejącego 
zagospodarowania – a w razie 
potrzeby zakaz lokalizacji 
określonych rodzajów użytkowania. 

od 1BA-MWUI 

do 12BA-MWUI 

1BA-MWUII 

1. PRZEZNACZENIE PODSTAWOWE  

Tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
wielorodzinnej i 

usługowej  istniejące i 
nowo -projektowane 

 

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 
i usługowa z zakresu usług publicznych 
i komercyjnych służących obsłudze 
funkcji mieszkaniowej. 

 Maksymalna 
wysokość zabudowy 
mieszkaniowej i 
usługowej -3 
kondygnacje 
nadziemne, 

 powierzchnia 
biologicznie czynna - 
minimum 5% 
powierzchni działki 
lub terenu inwestycji, 

 maksymalny 
wskaźnik terenów 
zabudowanych  (Pz) 

2. DOPUSZCZENIE 
 

 sieci i urządzenia infrastruktury 
technicznej, 

 drogi wewnętrzne, miejsca 
postojowe, parkingi, place do ruchu 
pojazdów, 

 zieleń urządzoną, obiekty małej 
architektury, 

  obiekty i urządzenia sportu i 
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rekreacji, 

 garaże, 

  budynki gospodarcze, 

 rozbudowę istniejących obiektów 
związanych z obsługą pojazdów 
mechanicznych  

 rozbudowę istniejących obiektów 
służących funkcji rolniczej, 
hodowlanej, ogrodniczej, 

 budynki mieszkalne jednorodzinne 
realizowane na odrębnie 
wydzielonych działkach. 

– 0,85 

 wskaźniki dotyczące 
miejsc parkingowych  
określono w pkt 4.5 – 
kierunki rozwoju 
komunikacji  

 minimalna wielkość 
nowo –wydzielonych 
działek 
przeznaczonych pod 
zabudowę 
mieszkaniową, 
mieszkaniowo – 
usługową i usługową 
– 600m2 

 

3. OGRANICZENIA W 
ZAGOSPODAROWANIU 

 lokalizacja inwestycji winna 
uwzględniać ograniczenia 
wynikające z wymogów ochrony 
konserwatorskiej (pkt 3.4 obszary i 
zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego, zabytków, dóbr kultury 
współczesnej) ochrony środowiska, 
a także  zagospodarowania  stref  
technicznych od sieci i urządzeń  
infrastruktury technicznej, 
wymaganych odległości od ciągów 
komunikacyjnych wynikających z 
przepisów odrębnych  oraz 
wymogów związanych z obszarem 
przestrzeni publicznej (pkt 3.9.4) 

4. WYTYCZNE DO PLANÓW 
MIEJSCOWYCH 

Dopuszcza się utrzymanie istniejących 
funkcji nie wymienionych w pkt 1 i 2. (w 
tym istniejącej zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 
zagrodowej wraz budynkami 
gospodarczymi i garażowymi) o ile nie 
będzie ona powodowała ograniczeń w 
zainwestowaniu działek sąsiednich. 

W planach miejscowych należy 
określić: 

 zasady i warunki lokalizacji funkcji 
usługowych, uwzględniając 
potrzeby lokalne, możliwości 
zapewnienia obsługi 
komunikacyjnej i parkingowej oraz 
potencjalną uciążliwość dla 
zabudowy mieszkaniowej, 

 Które spośród dopuszczalnych 
kierunków przeznaczenia mogą być 
realizowane na danym obszarze, 
biorąc pod uwagę ich potencjalną 
uciążliwość  dla istniejącego 
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zagospodarowania – a w razie 
potrzeby zakaz lokalizacji 
określonych rodzajów użytkowania, 

 na terenach zainwestowanych 
parametry i wskaźniki kształtowania 
zabudowy uwzględniające istniejące 
zagospodarowanie -w tym 
nawiązanie do istniejącej wysokości 
obiektów, geometrii dachów, a 
także zapewnienie odpowiedniej 
ilości terenów zielonych 
ogólnodostępnych. 

1DZ-MNII, 2DZ-MNII 

1BC-MNII, 2BC-MNII 

1SU-MNII 

od 1BA-MNII  

do 8BA-MNII 

od 1BO-MNII  

do 6BO-MNII 

1CZ-MNII 

1SC-MNII, 2SC-MNII 

1TM-MNII 

1SP-MNII 

1. PRZEZNACZENIE PODSTAWOWE PARAMETRY I 
WSKAŹNIKI 

Tereny zabudowy 
mieszkaniowej 

jednorodzinnej  - nowo 
projektowane 

 

zabudowa mieszkaniowej 
jednorodzinna 

 maksymalna 
wysokość zabudowy    
mieszkaniowej i 
mieszkaniowo – 
usługowej  
-3 kondygnacje 
nadziemnych, 

 powierzchnia 
biologicznie czynna - 
minimum 45% 
powierzchni działki 
lub terenu inwestycji 

 maksymalny 
wskaźnik terenów 
zabudowanych  (Pz) 
– 0,5, 

 dla budynków 
jednorodzinnych  w 
zabudowie 
szeregowej: 
powierzchnia 
biologicznie czynna 
 - min 20% terenu 
inwestycji, 
maksymalny 
wskaźnik terenów 
zabudowanych  (Pz) 
– 0,75, 

 wskaźniki dotyczące 
miejsc parkingowych  
określono w pkt 4.5 – 

2. DOPUSZCZENIE 

 biura, gabinety, 

 usługi sportu i rekreacji, 

 usługi gastronomii, handlu, 
rzemiosła służące obsłudze funkcji 
mieszkaniowej, 

 sieci i urządzenia infrastruktury 
technicznej, 

 drogi wewnętrzne, miejsca 
postojowe, parkingi, place do ruchu 
pojazdów, 

 zieleń urządzoną, urządzenia sportu 
i rekreacji, 

 budynki gospodarcze, garaże. 
3. OGRANICZENIA W 

ZAGOSPODAROWANIU 

 zakaz lokalizacji obiektów handlu 
hurtowego, garaży zbiorowych, 

 lokalizacja inwestycji winna 
uwzględniać ograniczenia 
wynikające z wymogów ochrony 
konserwatorskiej (pkt 3.4 obszary i 
zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego, zabytków, dóbr kultury 
współczesnej) ochrony środowiska, 
a także  zagospodarowania  stref  
technicznych od sieci i urządzeń  
infrastruktury technicznej, 
wymaganych odległości od ciągów 
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komunikacyjnych wynikających z 
przepisów odrębnych. 

kierunki rozwoju 
komunikacji, 

 minimalna wielkość 
nowo wydzielonych 
działek: 
- dla budynków 
mieszkalnych 
jednorodzinnych w:- 
zabudowie 
szeregowej: 160m²,  
-bliźniaczej: 400m²,  
- wolno stojącej: - 
600m², 
Dla zabudowy 
mieszkaniowo – 
usługowej - 800m2 

4. WYTYCZNE DO PLANÓW 
MIEJSCOWYCH 

W planach miejscowych należy określić 
zasady i warunki lokalizacji funkcji 
usługowych, uwzględniając potrzeby 
lokalne, możliwości zapewnienia 
obsługi komunikacyjnej i parkingowej 
oraz potencjalną uciążliwość dla 
zabudowy usługowej 

1SU-MNI, 2SU-MNI 

od 1BA-MNI  

do 21BA-MNI 

1CZ-MNI, 2CZ-MNI 

1. PRZEZNACZENIE PODSTAWOWE PARAMETRY I 
WSKAŹNIKI 

Tereny zabudowy 
mieszkaniowej 

jednorodzinnej  - 
istniejące 

 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna   

 Maksymalna 
wysokość zabudowy 
mieszkaniowej  i 
mieszkaniowo –
usługowej-3 
kondygnacje 
nadziemnych, 

 powierzchnia 
biologicznie czynna - 
minimum 30% 
powierzchni działki 
lub terenu inwestycji, 

  maksymalny 
wskaźnik terenów 
zabudowanych  (Pz) 
– 0,55. 

 dla budynków 
jednorodzinnych  w 
zabudowie 
szeregowej: 
powierzchnia 
biologicznie czynna 
 - min 20% terenu 
inwestycji, 
maksymalny 
wskaźnik terenów 
zabudowanych  (Pz) 
– 0,75, 

 wskaźniki dotyczące 
miejsc parkingowych  
określono w pkt 4.5 – 
kierunki rozwoju 
komunikacji, 

 minimalna wielkość 

2. DOPUSZCZENIE 

 biura, gabinety, 

 usługi sportu i rekreacji, 

 usługi, gastronomii, handlu, 
rzemiosła służące obsłudze funkcji 
mieszkaniowej, 

 sieci i urządzenia infrastruktury 
technicznej, 

 drogi wewnętrzne, miejsca 
postojowe, parkingi, place do ruchu 
pojazdów, 

 zieleń urządzoną, urządzenia sportu 
i rekreacji, 

 budynki gospodarcze, garaże. 
3. OGRANICZENIA w 

ZAGOSPODAROWANIU 

 

 zakaz lokalizacji obiektów handlu 
hurtowego, garaży zbiorowych, 

 lokalizacja inwestycji winna 
uwzględniać ograniczenia 
wynikające z wymogów ochrony 
konserwatorskiej (pkt 3.4 obszary i 
zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego, zabytków, dóbr kultury 
współczesnej) ochrony środowiska, 
a także  w tym zagospodarowania  
stref  technicznych od sieci i 
urządzeń  infrastruktury technicznej, 
wymaganych odległości od ciągów 
komunikacyjnych wynikających z 
przepisów odrębnych. 



 

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BABORÓW Strona 138 

 

4. WYTYCZNE DO PLANÓW 
MIEJSCOWYCH 

nowo wydzielonych 
działek: 
- dla budynków 
mieszkalnych 
jednorodzinnych w: 
- zabudowie 
szeregowej: 160m²,  
-bliźniaczej: 400m²,  
- wolno stojącej: - 
600m², 
Dla zabudowy 
mieszkaniowo – 
usługowej - 800m2 

 

Dopuszcza się utrzymanie istniejących 
funkcji nie wymienionych w pkt 1 i 2. o 
ile nie będzie ona powodowała 
ograniczeń w zainwestowaniu działek 
sąsiednich. 

W planach miejscowych należy 
określić: 

 zasady i warunki lokalizacji funkcji 
usługowych, uwzględniając 
potrzeby lokalne, możliwości 
zapewnienia obsługi 
komunikacyjnej i parkingowej oraz 
potencjalną uciążliwość dla 
zabudowy mieszkaniowej, 

 Które spośród dopuszczalnych 
kierunków przeznaczenia mogą być 
realizowane na danym obszarze, 
biorąc pod uwagę ich potencjalną 
uciążliwość  dla istniejącego 
zagospodarowania – a w razie 
potrzeby zakaz lokalizacji 
określonych rodzajów użytkowania, 

 na terenach zainwestowanych 
parametry i wskaźniki kształtowania 
zabudowy uwzględniające istniejące 
zagospodarowanie -w tym 
nawiązanie do istniejącej wysokości 
obiektów, geometrii dachów. 

 Dla istniejących zespołów 
zabudowy o  jednolitej formie nakaz 
utrzymania istniejącej wysokości 
obiektów, geometrii  dachów . 

od 1DZ-MNUI  

do 13DZ-MNUI 

od 1BC-MNUI  

do 13BC-MNUI 

od 1SU-MNUI  

do 9SU-MNUI 

od 1BA-MNUI  

do 43BA-MNUI 

od 1BO-MNUI  

do 18BO-MNUI 

od 1SP-MNUI  

do 13SP-MNUI 

od 1CZ-MNUI  

do 12CZ-MNUI 

od 1KP-MNUI  

do 14KP-MNUI 

od 1DL-MNUI  

do 13DL-MNUI 

od 1SC-MNUI  

1. PRZEZNACZENIE PODSTAWOWE PARAMETRY I 
WSKAŹNIKI 
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do 6SC-MNUI 

od 1RA-MNUI  

do 15RA-MNUI 

od 1TM-MNUI  

do 12TM-MNUI 

 

od 1DZ-MNUII  

do 9DZ-MNUII 

1BC-MNUII,  

od 1SU-MNUII  

do 4SU-MNUII 

od 1BA-MNUII  

do 21BA-MNUII 

od 1BO-MNUII  

do 3BO-MNUII 

od 1SP-MNUII  

do 12SP-MNUII 

od 1CZ-MNUII  

do 6CZ-MNUII 

od 1KP-MNUII  

do 7KP-MNUII 

1DL-MNUII 

od 1RA-MNUII  

do 7RA-MNUII 

od 1TM-MNUII  

do 4TM-MNUII 
Tereny zabudowy 

mieszkaniowo 
jednorodzinnej i 

usługowej 

- istniejące i nowo -
projektowane 

Zabudowa mieszkaniowo – usługowa  
obejmująca zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną, zagrodową, funkcję 
usługową oraz obiekty związane z 
działalnością ogrodniczą. 

Funkcja usługowa, obejmuje: usługi 
handlu, rzemiosła, gastronomii 
rekreacji, sportu, biura, gabinety. 

Ustala się możliwość rozbudowy 
obiektów obejmujących piekarnie, 
obiekty dla potrzeb usług 
weterynaryjnych, zakłady 
kamieniarskie, stolarnie w granicach 
zainwestowanej działki. 

 maksymalna 
wysokość zabudowy 
mieszkaniowej, 
usługowej,  -3 
kondygnacje 
nadziemne, 

 powierzchnia 
biologicznie czynna - 
minimum 30% 
powierzchni działki 
lub terenu inwestycji, 

 maksymalny 
wskaźnik terenów 
zabudowanych  (Pz) 
– 0,6. 

 dla budynków 
jednorodzinnych  w 
zabudowie 
szeregowej: 
powierzchnia 
biologicznie czynna 
 - min 20% terenu 
inwestycji, 
maksymalny 
wskaźnik terenów 
zabudowanych  (Pz) 
– 0,75, 

2. DOPUSZCZENIE 

 usługi  związane z obsługą i 
naprawą pojazdów mechanicznych. 

 obiekty związane z obsługą funkcji 
rolniczej  (hurtownie pasz, nasion, 
nawozów itp.), obsługą maszyn 
rolniczych, 

 sieci i urządzenia infrastruktury 
technicznej, 

 drogi wewnętrzne, miejsca 
postojowe, parkingi, place do ruchu 
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pojazdów, 

 zieleń urządzoną, urządzenia sportu 
i rekreacji, 

 budynki gospodarcze, garaże, 

 obiekty małej architektury. 

 dla istniejących 
zabudowanych 
działek nie 
spełniającej 
wymogów dot. pow. 
biologicznie czynnej i 
wskaźnika terenów 
zabudowanych 
dopuszcza się 
określenie tych 
parametrów z 
uwzględnieniem 
istniejących 
uwarunkowań. 

 wskaźniki dotyczące 
miejsc parkingowych  
określono w pkt 4.5 – 
kierunki rozwoju 
komunikacji, 

 minimalna wielkość 
nowo wydzielonych 
działek: 

       - dla budynków        
        mieszkalnych     
        jednorodzinnych w: 
      - zabudowie  
        szeregowej: 160m²,  
      -bliźniaczej: 400m²,  

     - wolno stojącej: -  

      600m², 

     Dla zabudowy   

     mieszkaniowo –  

     usługowej i usługowej-  

      800m2 

 

3. OGRANICZENIA w 
ZAGOSPODAROWANIU 

 zakaz realizacji garaży zbiorowych, 

 lokalizacja inwestycji winna 
uwzględniać ograniczenia 
wynikające z wymogów ochrony 
konserwatorskiej (pkt 3.4 obszary i 
zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego, zabytków, dóbr kultury 
współczesnej) ochrony środowiska, 
a także  zagospodarowania  stref  
technicznych od sieci i urządzeń  
infrastruktury technicznej oraz 
wymaganych odległości od ciągów 
komunikacyjnych wynikających z 
przepisów odrębnych. 

4. WYTYCZNE DO PLANÓW 
MIEJSCOWYCH 

 Dopuszcza się utrzymanie istniejących 
funkcji niewymienionych w pkt 1 i 2. ( w 
tym zakłady kamieniarskie, stolarnie o 
ile nie będzie ona powodowała 
ograniczeń w zainwestowaniu działek 
sąsiednich. 

W planach miejscowych należy 
określić: 

 zasady i warunki lokalizacji funkcji 
usługowych, uwzględniając 
potrzeby lokalne, możliwości 
zapewnienia obsługi 
komunikacyjnej i parkingowej oraz 
potencjalną uciążliwość dla 
zabudowy mieszkaniowej, 

 Które spośród dopuszczalnych 
kierunków przeznaczenia mogą być 
realizowane na danym obszarze, 
biorąc pod uwagę ich potencjalną 
uciążliwość  dla istniejącego 
zagospodarowania – a w razie 
potrzeby zakaz lokalizacji 
określonych rodzajów użytkowania, 

 na terenach zainwestowanych 
parametry i wskaźniki kształtowania 
zabudowy uwzględniające istniejące 
zagospodarowanie -w tym 
nawiązanie do istniejącej wysokości 
obiektów, geometrii dachów. 

 Dla istniejących zespołów 
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zabudowy o  jednolitej formie nakaz 
utrzymania istniejącej wysokości 
obiektów, geometrii  dachów oraz 
zachwiana istniejącej kubatury 
budynków. 

1DZ-UPUKI 

1SU-UPUKI 

od 1BA-UPUKI  

do 9BA-UPUKI 

od 1BO-UPUKI  

do 4BO-UPUKI 

1SP-UPUKI,  

2SP-UPUKI 

1SC-UPUKI,  

2SC-UPUKI 

1RA-UPUKI, 

2RA-UPUKI 

1CZ-UPUKI, 

2CZ-UPUKI 

1TM-UPUKI 

 

1DZ-UPUKII 

od 1BA-UPUKII  

do 6BA-UPUKII 

od 1BO-UPUKII  

do 4BO-UPUKII 

od 1SP-UPUKII  

do 4SP-UPUKI 

1. PRZEZNACZENIE PODSTAWOWE PARAMETRY I 
WSKAŹNIKI 

Tereny zabudowy 
usługowej  z 

podstawowym 
przeznaczeniem pod 

usługi publiczne i 
komercyjne istniejące i 
nowo - projektowane 

Zabudowa usługowa  obejmująca: 
usługi publiczne i komercyjne z 
zakresu:   handlu, gastronomii, 
rzemiosła, bankowości, hotelarskich, 
pocztowych, telekomunikacyjnych, 
obsługi i naprawy pojazdów 
mechanicznych, a ponadto: opieki 
zdrowotnej, społecznej socjalnej, 
kultury, sądownictwa, szkolnictwa, 
administracji, sportu, rekreacji, 
turystyki, a także obiekty służb 
bezpieczeństwa państwa, straży 
pożarnej, zakłady usług komunalnych, 
biura i  gabinety, piekarnie. 

Na terenach o symbolach: od 2BA-
UPUKII do 4BA-UPUKII  oprócz w/w 
usług bazy, składy, magazyny. 

 maksymalna 
wysokość zabudowy 
usługowej -3 
kondygnacje 
nadziemne, 

na terenach: od 1BA-

UPUKI do 9BA-UPUKI 

 powierzchnia 
biologicznie czynna - 
minimum 20% 
powierzchni działki 
lub terenu inwestycji, 

 maksymalny 
wskaźnik terenów 
zabudowanych  (Pz) 
– 0,75. 

na terenach: od 1BA-

UPUKII do 6BA-UPUKII 

 powierzchnia 
biologicznie czynna - 
minimum 10% 
powierzchni działki 
lub terenu inwestycji, 

 maksymalny 
wskaźnik terenów 

2. DOPUSZCZENIE 
 sieci i urządzenia infrastruktury 

technicznej, 

 inne nieuciążliwe usługi nie 
wymienione w pkt 1 i 2, 

 obiekty zaplecza administracyjnego 
i socjalnego, 
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 drogi wewnętrzne, miejsca 
postojowe, parkingi, place do ruchu 
pojazdów, 

 zieleń urządzona, obiekty małej 
architektury, 

 garaże,  budynki gospodarcze, 

 mieszkania wbudowane w obiekty 
usługowe, budynki mieszkalne 
jednorodzinne 

zabudowanych  (Pz) 
– 0,8. 

 dla istniejących 
zabudowanych 
działek nie 
spełniającej 
wymogów dot. pow. 
biologicznie czynnej i 
wskaźnika terenów 
zabudowanych 
dopuszcza się 
określenie tych 
parametrów z 
uwzględnieniem 
istniejących 
uwarunkowań. 

 wskaźniki dotyczące 
miejsc parkingowych  
określono w pkt 4.5 – 
kierunki rozwoju 
komunikacji, 

 minimalna wielkość 
nowo wydzielonych 
działek dla zabudowy 
usługowej – 500m2. 

 

3. OGRANICZENIA w 
ZAGOSPODAROWANIU 

lokalizacja inwestycji winna 
uwzględniać ograniczenia wynikające z 
wymogów ochrony konserwatorskiej 
(pkt 3.4 obszary i zasady ochrony 
dziedzictwa kulturowego, zabytków, 
dóbr kultury współczesnej) ochrony 
środowiska, a także  
zagospodarowania  stref  technicznych 
od sieci i urządzeń  infrastruktury 
technicznej a także wymaganych 
odległości od ciągów komunikacyjnych 
wynikających z przepisów odrębnych. 

 
4. WYTYCZNE DO PLANÓW 

MIEJSCOWYCH 
Dopuszcza się utrzymanie istniejących 
funkcji nie wymienionych w pkt 1 i 2. o 
ile nie będzie ona powodowała 
ograniczeń w zainwestowaniu działek 
sąsiednich. 

W planach miejscowych należy 
określić: 

 zasady i warunki lokalizacji funkcji 
usługowych, uwzględniając 
potrzeby lokalne, możliwości 
zapewnienia obsługi 
komunikacyjnej i parkingowej oraz 
potencjalną uciążliwość dla 
zabudowy mieszkaniowej, 

 Które spośród z podstawowych i 
dopuszczalnych kierunków 
przeznaczenia mogą być 
realizowane na danym obszarze, 
biorąc pod uwagę ich potencjalną 
uciążliwość  dla istniejącego 
zagospodarowania – a w razie 
potrzeby zakaz lokalizacji 
określonych rodzajów użytkowania, 

 na terenach zainwestowanych 
parametry i wskaźniki kształtowania 
zabudowy uwzględniające istniejące 
zagospodarowanie -w tym 
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nawiązanie do istniejącej wysokości 
obiektów, geometrii dachów. 

1DZ-UPI 

od 1BC-UPI  

do 3BCUPI 

1SU-UPI 

od 1BAUPI  

do 8BA-UPI 

1BO-UPI 

1SP-UPI, 2SP-UPI 

1CZ-UPI 

od 1KP-UPI  

do 3KP-UPI 

1DL-UPI, 2DL-UPI 

1RA-UPI, 2RA-UPI 

1TM-UPI, 2TM-UPI 

1. PRZEZNACZENIE PODSTAWOWE PARAMETRY I 
WSKAŹNIKI 

Tereny zabudowy 
usługowej  - z 
podstawowym 

przeznaczeniem pod 
usługi publiczne 

istniejące i nowo -
projektowane 

 

Zabudowa usługowa  obejmująca 
usługi publiczne z zakresu:  
administracji, opieki zdrowotnej, 
społecznej, socjalnej, nauki, oświaty, 
kultury, sądownictwa, kultu religijnego, 
sportu, zdrowia, bankowości, usługi 
pocztowe i telekomunikacyjne. 

 maksymalna 
wysokość zabudowy 
usługowej,  - 4 
kondygnacje 
nadziemne, 

 powierzchnia 
biologicznie czynna - 
minimum 20% 
powierzchni działki 
lub terenu inwestycji, 

 maksymalny 
wskaźnik terenów 
zabudowanych  dla 
terenów z istniejącą 
zabudową(Pz) – 0,7. 

 dla istniejących 
zabudowanych 
działek nie 
spełniającej 
wymogów dot. pow. 
biologicznie czynnej i 
wskaźnika terenów 
zabudowanych 
dopuszcza się 
określenie tych 
parametrów z 
uwzględnieniem 
istniejących 
uwarunkowań. 

 wskaźniki dotyczące 
miejsc parkingowych  
określono w pkt 4.5 – 
kierunki rozwoju 
komunikacji, 

 minimalna wielkość 
nowo wydzielonych 
działek dla zabudowy 
usługowej – 500m2 

2. DOPUSZCZENIE 
 sieci i urządzenia infrastruktury 

technicznej, 

 obiekty zaplecza administracyjnego 
i socjalnego, 

 usługi handlu, gastronomii, 
rzemiosła, 

 drogi dwewnętrzne, miejsca 
postojowe, parkingi, place do ruchu 
pojazdów, 

 zieleń urządzoną, obiekty małej 
architektury, 

 garaże,  budynki gospodarcze, 

 mieszkania wbudowane w obiekty 
usługowe  

3. OGRANICZENIA w 
ZAGOSPODAROWANIU 

 lokalizacja inwestycji winna 
uwzględniać ograniczenia 
wynikające z wymogów ochrony 
konserwatorskiej (pkt 3.4 obszary i 
zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego, zabytków, dóbr kultury 
współczesnej) ochrony środowiska 
,a także  zagospodarowania  stref  
technicznych od sieci i urządzeń  
infrastruktury technicznej oraz 
wymaganych odległości od ciągów 
komunikacyjnych wynikających z 
przepisów odrębnych. 
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4. WYTYCZNE DO PLANÓW 
MIEJSCOWYCH  

Dopuszcza się utrzymanie istniejących 
funkcji nie wymienionych w pkt 1 i 2. o 
ile nie będzie ona powodowała 
ograniczeń w zainwestowaniu działek 
sąsiednich. 

W planach miejscowych należy 
określić: 

 zasady i warunki lokalizacji funkcji 
usługowych, uwzględniając 
potrzeby lokalne, możliwości 
zapewnienia obsługi 
komunikacyjnej i parkingowej oraz 
potencjalną uciążliwość dla 
zabudowy mieszkaniowej, 

 które spośród dopuszczalnych  i 
podstawowych kierunków 
przeznaczenia mogą być 
realizowane na danym obszarze, 
biorąc pod uwagę ich potencjalną 
uciążliwość  dla istniejącego 
zagospodarowania – a w razie 
potrzeby zakaz lokalizacji 
określonych rodzajów użytkowania, 

 na terenach zainwestowanych 
parametry i wskaźniki kształtowania 
zabudowy uwzględniające istniejące 
zagospodarowanie -w tym 
nawiązanie do istniejącej wysokości 
obiektów, geometrii dachów. 

1BC-RPI 

od 1SU-RPI  

do 3SU-RPI 

1BA-RPI 

od 1BO-RPI  

do 3BO-RPI 

1SP-RPI 

1CZ-RPI, 2CZ-RPI 

1KP-RPI 

1DL-RPI 

od 1RA-RPI  

do 3RA-RPI 

od 1TM-RPI  

do 6TM-RPI 

1. PRZEZNACZENIE PODSTAWOWE PARAMETRY I 
WSKAŹNIKI 

Tereny gospodarki 
hodowlanej  i  produkcji 

rolnej – istniejące i 
nowo - projektowane 

Obiekty związane z chowem i hodowlą  
zwierząt, działalnością ogrodniczą, 
produkcją spożywczą, przetwórstwem 
rolno- spożywczym, ubojnie zwierząt, a 
także funkcja usługowa, składy, 
magazyny, bazy maszyn rolniczych, 
naprawy sprzętu mechanicznego w tym  
maszyn rolniczych  zabudowa, 

 maksymalna 
wysokość zabudowy 
- 3 kondygnacje 
nadziemne, 

 powierzchnia 
biologicznie czynna - 
minimum 15% 
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zagrodowa. powierzchni działki 
lub terenu inwestycji 

 maksymalny 
wskaźnik terenów 
zabudowanych  (Pz) 
– 0,7. 

 wskaźniki dotyczące 
miejsc parkingowych  
określono w pkt 4.5 – 
kierunki rozwoju 
komunikacji. 

 

2. DOPUSZCZENIE 

 budynki zaplecza administracyjno – 
socjalnego, 

 usługi handlu, 

 drogi wewnętrzne, place do ruchu 
pojazdów,, parkingi, garaże, 

 sieci i urządzenia infrastruktury 
technicznej, w tym indywidualne 
oczyszczalnie ścieków dla obsługi 
funkcji przewidzianej planem3.  

3. OGRANICZENIA W 
ZAGOSPODAROWANIU 

 Uciążliwość  działalności określonej 
pkt 1 i 2 nie może powodować 
ograniczeń w użytkowaniu terenów 
sąsiednich o funkcji określonej w 
studium 

 zagospodarowanie terenów winno 
być realizowane z uwzględnieniem 
poszanowania estetyki krajobrazu 
oraz zabezpieczeniem przed 
zanieczyszczeniem środowiska ze 
szczególnym uwzględnieniem 
gleby, wód powierzchniowych i 
podziemnych, powietrza 
atmosferycznego. 

 lokalizacja inwestycji winna 
uwzględniać ograniczenia 
wynikające z wymogów ochrony 
konserwatorskiej (pkt 3.4 obszary i 
zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego, zabytków, dóbr kultury 
współczesnej) ochrony środowiska, 
a także  zagospodarowania  stref  
technicznych od sieci i urządzeń  
infrastruktury technicznej oraz 
wymaganych odległości od ciągów 
komunikacyjnych wynikających z 
przepisów odrębnych. 

4. WYTYCZNE DO PLANÓW 
MIEJSCOWYCH 

Dopuszcza się utrzymanie istniejących 
funkcji nie wymienionych w pkt 1 i 2. o 
ile nie będzie ona powodowała 
ograniczeń w zainwestowaniu działek 
sąsiednich. 

W planach miejscowych należy 
określić: 

 zasady i warunki lokalizacji funkcji 
uwzględniając potrzeby lokalne, 
możliwości zapewnienia obsługi 
komunikacyjnej i parkingowej oraz 
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potencjalną uciążliwość dla 
zabudowy mieszkaniowej, 

 Które zpośród podstawowych i 
dopuszczalnych kierunków 
przeznaczenia mogą być 
realizowane na danym obszarze, 
biorąc pod uwagę ich potencjalną 
uciążliwość  dla istniejącego 
zagospodarowania – a w razie 
potrzeby zakaz lokalizacji 
określonych rodzajów użytkowania, 

 na terenach zainwestowanych 
parametry i wskaźniki kształtowania 
zabudowy uwzględniające istniejące 
zagospodarowanie -w tym 
nawiązanie do istniejącej wysokości 
obiektów, geometrii dachów. 

od 1BA-PUI  

do 7BA-PUI 

1BO-PUI 

1CZ-PUI, 2CZ-PUI 

1BA-PUII 

1BA-PUII 

1. PRZEZNACZENIE PODSTAWOWE PARAMETRY I 
WSKAŹNIKI 

Tereny zabudowy 
produkcyjno – usługowej 

istniejące i nowo - 
projektowane 

 

Zabudowa produkcyjna, usługowa, 
bazy, składy magazyny, usługi 
logistyczne, biogazownie. 

Na terenie 1BA-PUII oprócz w/w funkcji 
obiekty i urządzenia związane z 
eksploatacją złoża kopalin pospolitych. 

 maksymalna 
wysokość zabudowy 
- 4 kondygnacje 
nadziemne, 

 powierzchnia 
biologicznie czynna - 
minimum 15% 
powierzchni działki 
lub terenu inwestycji, 

 maksymalny 
wskaźnik terenów 
zabudowanych  (Pz) 
– 0,8. 

 wskaźniki dotyczące 
miejsc parkingowych  
określono w pkt 4.5 – 
kierunki rozwoju 
komunikacji, 

 minimalna wielkość 
nowo wydzielonych 
działek dla zabudowy 
produkcyjnej i  
usługowej, składów, 
magazynów  – 500m2 

 

2. DOPUSZCZENIE 

 obiekty zaplecza socjalnego, 
budynki pomocnicze dla obsługi 
funkcji określonej w ust. 1,2, 

 sieci i urządzenia infrastruktury 
technicznej, w tym indywidualne 
oczyszczalnie  ścieków, 

 drogi wewnętrzne, miejsca 
postojowe, parkingi, place do ruchu  

 garaże,  

 zieleń urządzona, 

 stacje paliw, usługi techniczne 
motoryzacji. 

3. OGRANICZENIA w 
ZAGOSPODAROWANIU 

 Uciążliwość  działalności określonej 
pkt 1 i 2 nie może powodować 
ograniczeń w użytkowaniu terenów 
sąsiednich o funkcji określonej w 
studium 

 zagospodarowanie terenów winno 
być realizowane  z uwzględnieniem 
poszanowania estetyki krajobrazu 
oraz zabezpieczeniem przed 
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zanieczyszczeniem środowiska ze 
szczególnym uwzględnieniem 
gleby, wód powierzchniowych i 
podziemnych, powietrza 
atmosferycznego, 

 zaleca się wprowadzenie pasa 
zieleni izolacyjnej wzdłuż granicy od 
strony terenów zabudowy 
mieszkaniowej 

 lokalizacja inwestycji winna 
uwzględniać ograniczenia 
wynikające z wymogów ochrony 
konserwatorskiej (pkt 3.4 obszary i 
zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego, zabytków, dóbr kultury 
współczesnej) ochrony środowiska, 
a także  zagospodarowania  stref  
technicznych od sieci i urządzeń  
infrastruktury technicznej oraz 
wymaganych odległości od ciągów 
komunikacyjnych wynikających z 
przepisów odrębnych. 

4. WYTYCZNE DO PLANÓW 
MIEJSCOWYCH 

Dopuszcza się utrzymanie istniejących 
funkcji nie wymienionych w pkt 1 i 2. o 
ile nie będzie ona powodowała 
ograniczeń w zainwestowaniu działek 
sąsiednich. 

W planach miejscowych należy 
określić: 

 zasady i warunki lokalizacji funkcji 
uwzględniając potrzeby lokalne, 
możliwości zapewnienia obsługi 
komunikacyjnej i parkingowej oraz 
potencjalną uciążliwość dla 
zabudowy mieszkaniowej, 

 które spośród dopuszczalnych 
kierunków przeznaczenia mogą być 
realizowane na danym obszarze, 
biorąc pod uwagę ich potencjalną 
uciążliwość  dla istniejącego 
zagospodarowania – a w razie 
potrzeby zakaz lokalizacji 
określonych rodzajów użytkowania, 

 na terenach zainwestowanych 
parametry i wskaźniki kształtowania 
zabudowy uwzględniające istniejące 
zagospodarowanie -w tym 
nawiązanie do istniejącej wysokości 
obiektów, geometrii dachów. 
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1BA-PUIII 

2BA-PUIII 

1. PRZEZNACZENIE PODSTAWOWE PARAMETRY I 
WSKAŹNIKI 

Tereny zabudowy 
produkcyjno – usługowej 

–istniejące i nowo -
projektowane 

 

      Obiekty produkcyjne w tym w 
szczególności z zakresu produkcji  
spożywczej, przetwórstwa rolno - 
spożywczego (np.: wytwórnie pasz, 
zakłady tłuszczowe), a także 
obiekty magazynowo – składowe, 
bazy transportowe, naprawy sprzętu 
mechanicznego w tym maszyn 
rolniczych, funkcje usługowe  

 maksymalna 
wysokość zabudowy 
- 6 kondygnacji 
nadziemnych, 

 powierzchnia 
biologicznie czynna - 
minimum 15% 
powierzchni działki 
lub terenu inwestycji, 

 maksymalny 
wskaźnik terenów 
zabudowanych  (Pz) 
– 0,8. 

 wskaźniki dotyczące 
miejsc parkingowych  
określono w pkt 4.5 – 
kierunki rozwoju 
komunikacji, 

 minimalna wielkość 
nowo wydzielonych 
działek dla zabudowy 
produkcyjnej i 
usługowej, składów, 
magazynów – 500m2 

 

2. DOPUSZCZENIE 

 obiekty zaplecza socjalnego, 
budynki pomocnicze dla obsługi 
funkcji określonej w ust. pkt1, 

 sieci i urządzenia infrastruktury 
technicznej, w tym indywidualne 
oczyszczalnie ścieków, 

 stacje paliw, usługi techniczne 
motoryzacji, 

 drogi wewnętrzne, miejsca 
postojowe, parkingi, place do ruchu 
pojazdów, 

 garaże,  

 zieleń urządzoną. 
3. OGRANICZENIA w 

ZAGOSPODAROWANIU 

 Uciążliwość  działalności określonej 
pkt 1 i 2 nie może powodować 
ograniczeń w użytkowaniu terenów 
sąsiednich o funkcji określonej w 
studium. Zagospodarowanie 
terenów winno być realizowane  z 
uwzględnieniem poszanowania 
estetyki krajobrazu oraz 
zabezpieczeniem przed 
zanieczyszczeniem środowiska ze 
szczególnym uwzględnieniem 
gleby, wód powierzchniowych i 
podziemnych, powietrza 
atmosferycznego. 

 zaleca się wprowadzenie pasa 
zieleni izolacyjnej wzdłuż granicy od 
strony terenów zabudowy 
mieszkaniowej, 

 lokalizacja inwestycji winna 
uwzględniać ograniczenia 
wynikające z wymogów ochrony 
konserwatorskiej (pkt 3.4 obszary i 
zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego, zabytków, dóbr kultury 
współczesnej) ochrony środowiska, 
a także  zagospodarowania  stref  
technicznych od sieci i urządzeń  
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infrastruktury techniczne oraz 
wymaganych odległości od ciągów 
komunikacyjnych wynikających z 
przepisów odrębnych. 

4. WYTYCZNE DO PLANÓW 
MIEJSCOWYCH 

Dopuszcza się utrzymanie istniejących 
funkcji nie wymienionych w pkt 1 i 2. o 
ile nie będzie ona powodowała 
ograniczeń w zainwestowaniu działek 
sąsiednich. 

W planach miejscowych należy 
określić: 

 zasady i warunki lokalizacji funkcji 
uwzględniając potrzeby lokalne, 
możliwości zapewnienia obsługi 
komunikacyjnej i parkingowej oraz 
potencjalną uciążliwość dla 
zabudowy mieszkaniowej, 

 które spośród dopuszczalnych 
kierunków przeznaczenia mogą być 
realizowane na danym obszarze, 
biorąc pod uwagę ich potencjalną 
uciążliwość  dla istniejącego 
zagospodarowania – a w razie 
potrzeby zakaz lokalizacji 
określonych rodzajów użytkowania, 

 na terenach zainwestowanych 
parametry i wskaźniki kształtowania 
zabudowy uwzględniające istniejące 
zagospodarowanie -w tym 
nawiązanie do istniejącej wysokości 
obiektów, geometrii dachów. 

 

1BA-KSI 

2BA-KSI 

1BA-KSII 

1. PRZEZNACZENIE PODSTAWOWE PARAMETRY I 
WSKAŹNIKI 

Tereny obsługi 
komunikacji 

samochodowej 
Istniejące i nowo - 

projektowane 

Obiekty  i urządzenia komunikacji 
samochodowej w tym: stacje paliw, 
usługi techniczne motoryzacji, myjnie 
samochodowe. 

Na terenie 1BA-KSII oprócz w/w funkcji 
- przetwarzanie zużytego sprzętu 
elektrycznego  i elektronicznego, składy 
złomu i metali kolorowych, skład opału. 

 maksymalna 
wysokość zabudowy 
- 3 kondygnacje 
nadziemne, 

 powierzchnia 
biologicznie czynna - 
minimum 15% 
powierzchni działki 
lub terenu inwestycji, 

 maksymalny 
wskaźnik terenów 
zabudowanych  (Pz) 
– 0,7. 

 wskaźniki dotyczące 
miejsc parkingowych  
określono w pkt 4.5 – 
kierunki rozwoju 

2. DOPUSZCZENIE 

 miejsca postojowe dla samochodów 
osobowych, ciężarowych, 
autobusów, 

 usługi handlu, gastronomii, 
hotelarskie. 

 sieci i urządzenia infrastruktury 
technicznej, 
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 garaże, budynki pomocnicze, 

 dojścia piesze, dojazdy, place do 
ruchu pojazdów, zatoki postojowe, 

 zieleń urządzoną, 

 obiekty małej architektury. 

komunikacji, 

 minimalna wielkość 
nowo wydzielonych 
działek dla zabudowy 
usługowej– 500m2 

 
3. OGRANICZENIA W 

ZAGOSPODAROWANIU 

 Wymagane zabezpieczenie przed 
wprowadzaniem 
wszelkich substancji i 
zanieczyszczeń mogących stanowić 
zagrożenie dla wód 
powierzchniowych, podziemnych, 
powietrza atmosferycznego, 
przenikaniem hałasu zgodnie z 
przepisami odrębnymi w tym 
zakresie 

 lokalizacja inwestycji winna 
uwzględniać ograniczenia 
wynikające z wymogów ochrony 
konserwatorskiej (pkt 3.4 obszary i 
zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego, zabytków, dóbr kultury 
współczesnej) ochrony środowiska, 
a także  zagospodarowania  stref  
technicznych od sieci i urządzeń  
infrastruktury technicznej oraz 
wymaganych odległości od ciągów 
komunikacyjnych wynikających z 
przepisów odrębnych. 

 4. WYTYCZNE DO PLANÓW 
MIEJSCOWYCH 

Dopuszcza się utrzymanie istniejących 
funkcji nie wymienionych w pkt 1. o ile 
nie będzie ona powodowała ograniczeń 
w zainwestowaniu działek sąsiednich. 

W planach miejscowych należy 
określić: 

 zasady i warunki lokalizacji funkcji 
uwzględniając potrzeby lokalne, 
możliwości zapewnienia obsługi 
komunikacyjnej i parkingowej oraz 
potencjalną uciążliwość dla 
zabudowy mieszkaniowej, 

 które spośród dopuszczalnych 
kierunków przeznaczenia mogą być 
realizowane na danym obszarze, 
biorąc pod uwagę ich potencjalną 
uciążliwość  dla istniejącego 
zagospodarowania – a w razie 
potrzeby zakaz lokalizacji 
określonych rodzajów użytkowania, 
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1DZ-USI, 2DZ-USI 

1BC-USI 

1SU-USI, 2SU-USI 

Od 1BA-USI do 3BA-USI 

1BO-USI 

1SP-USI, 2SP-USI 

1CZ-USI 

1KP-USI 

1DL-USI 

1RA-USI 

1TM-USI, 2TM-USI 

1. PRZEZNACZENIE PODSTAWOWE 

Obiekty i urządzenia sportu i rekreacji. 

PARAMETRY I 
WSKAŹNIKI 

Tereny sportu i rekreacji  
istniejące i 

nowoprojektowane 

 maksymalna 
wysokość zabudowy 
- 3 kondygnacje 
nadziemne, 

 powierzchnia 
biologicznie czynna - 
minimum 50% 
powierzchni działki 
lub terenu inwestycji, 

 maksymalny 
wskaźnik terenów 
zabudowanych  (Pz) 
– 0,3. 

 wskaźniki dotyczące 
miejsc parkingowych  
określono w pkt 4.5 – 
kierunki rozwoju 
komunikacji, 

 minimalna wielkość 
nowo wydzielonych 
działek dla zabudowy 
usługowej– 500m2 

 

2. DOPUSZCZENIE 

 obiekty  zaplecza administracyjno – 
socjalnego, 

 sieci i urządzenia infrastruktury 
technicznej,  

 obiekty małej architektury, 

 drogi wewnętrzne, miejsca 
postojowe, parkingi, place do ruchu 
pojazdów, 

 budynki pomocnicze, 

 tymczasowe obiekty handlu i 
gastronomii, 

3. OGRANICZENIA W 
ZAGOSPODAROWANIU 

 lokalizacja inwestycji winna 
uwzględniać ograniczenia 
wynikające z wymogów ochrony 
konserwatorskiej (pkt 3.4 obszary i 
zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego, zabytków, dóbr kultury 
współczesnej) ochrony środowiska , 
a także  zagospodarowania  stref  
technicznych od sieci i urządzeń  
infrastruktury technicznej oraz 
wymaganych odległości od ciągów 
komunikacyjnych wynikających z 
przepisów odrębnych. 

4. WYTYCZNE DO PLANÓW 
MIEJSCOWYCH 

W planach miejscowych należy 
określić:  

 zasady i warunki lokalizacji funkcji 
uwzględniając potrzeby lokalne, 
możliwości zapewnienia obsługi 
komunikacyjnej i parkingowej. 

 W planach należy określić, które 
spośród dopuszczalnych kierunków 
przeznaczenia mogą być 
realizowane na danym obszarze, 
biorąc pod uwagę ich potencjalną 
uciążliwość  dla istniejącego 
zagospodarowania – a w razie 
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potrzeby zakaz lokalizacji 
określonych rodzajów użytkowania. 

1BC-MRI 

1BO-MRI 

2BO-MRI 

1. PRZEZNACZENIE PODSTAWOWE PARAMETRY I 
WSKAŹNIKI 

Tereny rekreacji 
indywidualnej – nowo 

projektowane 

Budynki rekreacji indywidualnej, 
obiekty i  urządzenia sportu i 
rekreacji, 

 maksymalna 
wysokość zabudowy 
- 2 kondygnacje 
nadziemne łącznie z 
poddaszem 
użytkowym, dachy 
spadziste, 

 powierzchnia 
biologicznie czynna - 
minimum 70% 
powierzchni działki 
lub terenu inwestycji, 

 maksymalny 
wskaźnik terenów 
zabudowanych  dla 
terenów z istniejącą 
zabudową(Pz) – 0,3, 

 minimalna wielkość 
nowo wydzielonych 
działek– 500m2 

 

2. DOPUSZCZENIE 

 usługi handlu detalicznego, 
gastronomii służące obsłudze 
funkcji rekreacyjnej, 

 drogi wewnętrzne, miejsca 
postojowe, garaże indywidualne, 

 sieci i urządzenia infrastruktury 
technicznej, 

 obiekty małej architektury, 

 zieleń urządzona 
3. OGRANICZENIA W 

ZAGOSPODAROWANIU 

 lokalizacja inwestycji winna 
uwzględniać ograniczenia 
wynikające z wymogów ochrony 
środowiska a także 
zagospodarowania  stref  
technicznych od sieci i urządzeń  
infrastruktury technicznej, a także 
wymaganych odległości od ciągów 
komunikacyjnych wynikających z 
przepisów odrębnych. 

4. WYTYCZNE DO PLANÓW 
MIEJSCOWYCH 

W planach miejscowych należy 
określić:  

 zasady i warunki lokalizacji funkcji 
uwzględniając potrzeby lokalne, 
możliwości zapewnienia obsługi 
komunikacyjnej i parkingowej. 

 W planach należy określić, które 
spośród dopuszczalnych kierunków 
przeznaczenia mogą być 
realizowane na danym obszarze, 
biorąc pod uwagę ich potencjalną 
uciążliwość  dla istniejącego 
zagospodarowania – a w razie 
potrzeby zakaz lokalizacji 
określonych rodzajów użytkowania. 
 

1DZ-RI 

od 1BC-RI  

do 8BC-RI 

od 1SU-RI  

do 6SU-RI 

1. PRZEZNACZENIE PODSTAWOWE PARAMETRY I 
WSKAŹNIKI 
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od 1BA-RI  

do 16BA-RI 

od 1BO-RI  

do 17BO-RI 

od 1SP-RI  

do 7SP-RI 

od 1CZ-RI  

do 12CZ-RI 

od 1KP-RI  

do 7KP-RI 

od 1DL-RI 

do 13DL-RI 

od 1RA-RI  

do 18RA-RI 

od 1TM-RI  

do 8TM-RI 
Tereny rolnicze – 
adaptacja stanu 

istniejącego 

RI - grunty orne, zbiorniki wodne dla 
potrzeb rolnictwa sieci i urządzenia 
infrastruktury technicznej dla potrzeb 
rolnictwa,  

maksymalna 
wysokość zabudowy 
- 2 kondygnacje 
nadziemne łącznie z 
poddaszem 
użytkowym, dachy 
spadziste, 

2. DOPUSZCZENIE 

 Sieci i urządzenia infrastruktury 
technicznej nie wymienione w pkt 1, 

 wody stojące, płynące, 

 lokalizacji elektrowni wiatrowych 
na terenach oznaczonych  
graficznie na rysunku nr 1-  kierunki 
zagospodarowania przestrzennego 
w odległości nie mniejszej niż 700 -
800 metrów od terenów 
przeznaczonych pod zabudowę, 

 drogi wewnętrzne niezbędne dla 
obsługi funkcji określonej w pkt 1i2, 

 ścieżki piesze, rowerowe, 

 dopuszcza się eksploatację złóż 
kopalin pospolitych zgodnie z 
warunkami określonymi w 
przepisach odrębnych, 

 utrzymanie istniejącej zabudowy, 

 rozbudowa istniejących terenów 
(RPI) gospodarki hodowlanej  i  
produkcji rolnej 

3. OGRANICZENIA W 
ZAGOSPODAROWANIU 

 Zakaz lokalizacji nowych budynków 
za wyjątkiem budynków realizowa- 
nych dla potrzeb elektrowni wiatro- 
wych i inf. tech, oraz produkcji o 
której mowa w pkt 2.) 

 lokalizacja inwestycji winna 
uwzględniać ograniczenia 
wynikające z wymogów ochrony 
środowiska w tym wymóg  
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stosowania zabezpieczeń przed 
wprowadzaniem 
wszelkich substancji i 
zanieczyszczeń mogących stanowić 
zagrożenie dla wód 
powierzchniowych i podziemnych, 
zagospodarowania  stref  
technicznych od sieci i urządzeń  
infrastruktury technicznej, 
wymaganych odległości od ciągów 
komunikacyjnych wynikających z 
przepisów odrębnych a także 
uwzględniać ograniczenia 
wynikające ze stref ochrony 
konserwatorskiej. 

 4. WYTYCZNE DO PLANÓW 
MIEJSCOWYCH 

 

 Zagospodarowanie związane z 
dopuszczalnymi kierunkami 
obejmujące zmianę przeznaczenia 
gruntów rolnych na cele nierolnicze 
wymaga uzyskania zgody 
właściwego organu zgodnie z 
wymogami ustawy ochronie 
gruntów rolnych i leśnych. 

 Dla elektrowni wiatrowych w 
planach powinno wprowadzić się 
zapisy dotyczące intensywności 
inwestycji w tym mocy, liczby i 
wysokości elektrowni w planach. 

 Lokalizacja elektrowni wiatrowych 
możliwa po przeprowadzeniu 
monitoringu, który wykaże brak 
znaczącego negatywnego 
oddziaływania na awifaunę i 
chiropterofaunę  

od 1DZ-RII  

do 5DZ-RII 

od 1BC-RII  

do 5BC-RII 

1SU-RII, 2SU-RII 

1BA-RII, 2BA-RII 

od 1BO-RII  

do 5BO-RII 

od 1SP-RII  

do 8SP-RII 

od 1CZ-RII  

do 7CZ-RII 

od 1KP-RII  

do 7KP-RII 

1DL-RII, 2DL-RII 

od 1SC-RII  

do 4SC-RII 

od 1RA-RII  

do 4RA-RII 

1. PRZEZNACZENIE PODSTAWOWE PARAMETRY I WSKAŹNIKI 
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1TM-RII, 2TM-RII 

Tereny rolnicze – 
adaptacja stanu 

istniejącego 

 grunty orne, zbiorniki wodne dla 
potrzeb rolnictwa sieci i urządzenia 
infrastruktury technicznej dla potrzeb 
rolnictwa, budynki i urządzenia 
wchodzące w skład inwestycji 
służących produkcji rolniczej i  
przetwórstwu rolno – spożywczemu. 

 maksymalna 
wysokość budynków 
- 2 kondygnacje 
nadziemne  

 

 

 

 

 

 

 

2. DOPUSZCZENIE 

 sieci i urządzenia infrastruktury 
technicznej, 

 wody stojące, płynące, 

 lokalizacji elektrowni wiatrowych 
na terenach oznaczonych  
graficznie na rysunku nr 1-  kierunki 
zagospodarowania przestrzennego 
w odległości nie mniejszej niż 700 -
800 metrów od terenów 
przeznaczonych pod zabudowę, 

 drogi wewnętrzne niezbędne dla 
obsługi funkcji określonej w pkt 1i2, 

 ścieżki piesze, rowerowe. 

3. Ograniczenia w zainwestowaniu 

  Nowe inwestycje służące produkcji 
rolniczej i przetwórstwu rolno - 
spożywczemu stanowiące 
przedsięwzięcia mogące zawsze 
znacząco oddziaływać na 
środowisko oraz potencjalnie 
znacząco oddziaływać na 
środowisko obejmujące obiekty 
związane z chowem bądź hodowlą 
zwierząt, dla których stwierdzono 
obowiązek przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko (w 
rozumieniu ustawy o udostępnieniu 
informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz  o 
ocenach oddziaływania na 
środowisko) winny być lokalizowane 
w odległości minimum 750m od 
terenów przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkaniową 
oznaczoną w studium. 

 lokalizacja inwestycji winna 
uwzględniać ograniczenia 
wynikające z wymogów ochrony 
środowiska w tym wymóg 
stosowania zabezpieczeń przed 
wprowadzaniem 
wszelkich substancji i 
 zanieczyszczeń mogących 
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stanowić zagrożenie dla wód 
powierzchniowych i podziemnych, 
zagospodarowania  stref  
technicznych od sieci i urządzeń  
infrastruktury technicznej, 
wymaganych odległości od ciągów 
komunikacyjnych wynikających z 
przepisów odrębnych a także 
uwzględniać ograniczenia 
wynikające ze stref ochrony 
konserwatorskiej. 

4. WYTYCZNE DO PLANÓW 
MIEJSCOWYCH 

 Zagospodarowanie związane z 
dopuszczalnymi kierunkami 
obejmujące zmianę przeznaczenia 
gruntów rolnych na cele nierolnicze 
wymaga uzyskania zgody 
właściwego organu zgodnie z 
wymogami ustawy ochronie 
gruntów rolnych i leśnych. 

 Lokalizacja elektrowni wiatrowych 
możliwa po przeprowadzeniu 
monitoringu, który wykaże brak 
znaczącego negatywnego 
oddziaływania na awifaunę i 
chiropterofaunę 

od 1DZ-ZLI  

do 16DZ-ZLI 

od 1BC-ZLI  

do 29BC-ZLI 

od 1SU-ZLI  

do 13SU-ZLI 

od 1BA-ZLI  

do 15BA-ZLI 

od 1BO-ZLI  

do 23BO-ZLI 

od 1SP-ZLI  

do 6SP-ZLI 

od 1CZ-ZLI  

do 11CZ-ZLI 

od 1KP-ZLI  

do 11KP-ZLI 

od 1DL-ZLI  

do 7DL-ZLI 

od 1SC-ZLI  

do 3SC-ZLI 

od 1RA-ZLI  

do 17RA-ZLI 

od 1TM-ZLI  

do 7TM-ZLI 

 

1DZ-ZLII, 2DZ-ZLII 

od 1BC-ZLII  

PRZEZNACZENIE PODSTAWOWE  
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do 7BC-ZLII 

od 1SU-ZLII  

do 4SU-ZLII 

od 1BA-ZLII  

do 8BA-ZLII 

od 1BO-ZLII  

do 3BO-ZLII 

od 1CZ-ZLII  

do 3CZ-ZLII 

od 1KP-ZLII  

do 4KP-ZLII 

1DL-ZLII 

1RA-ZLII, 2RA-ZLII 

ZLI   -  

Tereny lasów i 
zadrzewień 

ZLII – 

 tereny przeznaczone do 
zalesienia i zadrzewienia 

 

 lasy w rozumieniu ustawy o lasach 
oraz ochronie gruntów rolnych i 
leśnych,  

 zadrzewienia 

 

1. DOPUSZCZENIE 

 sieci i urządzenia infrastruktury 
technicznej, 

 wody płynące i stojące, 

 ścieżki piesze, rowerowe,  

 parkingi leśne, urządzenia 
turystyczne uwzględnione w planie 
urządzenia lasu, 

 drogi wewnętrzne, 

 dopuszcza się eksploatację złóż 
kopalin pospolitych zgodnie z 
warunkami określonymi w 
przepisach odrębnych 

2. OGRANICZENIA W 
ZAGOSPODAROWANIU 

Zagospodarowanie związane z 
dopuszczalnymi kierunkami 
przeznaczenia może być realizowane 
pod warunkiem zabezpieczenia wód 
powierzchniowych  i podziemnych 
przed zanieczyszczeniem, w 
szczególności rozwiązania zasad 
odprowadzania o oczyszczania  wód 
opadowych, 

3. WYTYCZNE DO PLANÓW 
MIEJSCOWYCH 

 

 Zagospodarowanie terenów winno 
uwzględniać  plany  urządzenia 
lasów. 

 Zagospodarowanie związane z 
dopuszczalnymi kierunkami 
obejmujące zmianę przeznaczenia 
gruntów leśnych na cele nieleśne 
wymaga uzyskania zgody 
właściwego organu zgodnie z 
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wymogami ustawy ochronie 
gruntów rolnych i leśnych. 

 Zalesianie terenów powinno być 
prowadzone poza terenami dobrze 
wykształconych zbiorowisk 
łąkowych 

od 1BA-ZNI  

do 4BA-ZNI 

1. PRZEZNACZENIE PODSTAWOWE  

Tereny trwałych użytków 
zielonych – adaptacja 

stanu istniejącego 

Tereny obejmujące łąki i pastwiska w 
tym w szczególności związane z 
dolinami cieków 

2. DOPUSZCZENIE 

 sieci i urządzenia infrastruktury 
technicznej, w tym urządzenia 
melioracji wodnej, 
przeciwpowodziowe, 
przeciwpożarowe, 

 dojścia piesze, drogi wewnętrzne,  

 wody płynące i stojące, 

 ścieżki rowerowe, spacerowe, 

 obiekty małej architektury. 

3. OGRANICZENIA W 
ZAGOSPODAROWANIU 

wykonywania wszelkich prac, a 
także  magazynowania bądź 
składowania materiałów mogących 
doprowadzić do skażenia gleby 
oraz wód, 

od 1BA-ZPI  

do 5BA-ZPI 

1SC-ZPI 

1. PRZEZNACZENIE PODSTAWOWE WSKAŹNIKI 

Tereny zieleni 
urządzonej - adaptacja 
stanu istniejącego oraz 

nowoprojektowane 

parki, ogrody, zieleńce Udział terenów trwale 
zainwestowanych nie 
może przekraczać 30% 
jego powierzchni 

 

2. DOPUSZCZENIE 

 ścieżki rowerowe, spacerowe, 

 obiekty i urządzenia sportu i 
rekreacji, 

 obiekty małej architektury np.: ławki, 
zadaszenia, fontanny, pomniki, 

 amfiteatry, muszle koncertowe, 

 drogi wewnętrzne, place postojowe, 
miejsca parkingowe lokalizowane 
przy ciągach komunikacyjnych,  

 sieci i urządzenia infrastruktury 
technicznej, 

 oczka wodne, stawy 

3. OGRANICZENIA W 
ZAGOSPODAROWANIU 

 Lokalizacja obiektów i urządzeń na 
terenach ZP winna uwzględniać 
maksymalną możliwą  ochronę 
istniejącej zieleni wysokiej 

 lokalizacja obiektów i urządzeń 
sportu i rekreacji winna uwzględniać 



 

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BABORÓW Strona 159 

 

ograniczenia wynikające ze  stref  
technicznych od sieci i urządzeń  
infrastruktury technicznej, a także 
wymaganych odległości od ciągów 
komunikacyjnych wynikających z 
przepisów odrębnych. 

 
 

1DZ-ZPII  

1BC-ZPII 

1RA-ZPII 

1. PRZEZNACZENIE PODSTAWOWE  

Tereny zieleni 
urządzonej - stan 

nowoprojektowany 

parki, ogrody, zieleńce, zieleń 
izolacyjna wysoka i niska, 

 maksymalna 
wysokość zabudowy 
- 3 kondygnacje 
nadziemne łącznie z 
poddaszem 
użytkowym, 

 powierzchnia 
biologicznie czynna - 
minimum 70% 
powierzchni działki 
lub terenu inwestycji, 

 maksymalny 
wskaźnik terenów 
zabudowanych  (Pz) 
– 0,25, 

 minimalna wielkość 
nowo wydzielonych 
działek– 300m2 

 

2. DOPUSZCZENIE 

 Obiekty handlu, rzemiosła 
usługowego, zakłady kamieniarskie, 

 urządzenia sportu i rekreacji, ścieżki 
rowerowe, spacerowe, 

 obiekty małej architektury np.: ławki, 
zadaszenia, fontanny, pomniki, 

 drogi wewnętrzne, place postojowe, 
miejsca parkingowe lokalizowane 
przy ciągach komunikacyjnych,  

 sieci i urządzenia infrastruktury 
technicznej, 

 oczka wodne, stawy 

3. OGRANICZENIA W 
ZAGOSPODAROWANIU 

 lokalizacja obiektów i urządzeń 
winna uwzględniać ograniczenia 
wynikające ze  stref  technicznych 
od sieci i urządzeń  infrastruktury 
technicznej, stref ochrony sanitarnej 
od cmentarzy a także wymaganych 
odległości od ciągów 
komunikacyjnych wynikających z 
przepisów odrębnych. 

1SP-ZI, 2SP-ZI  

1BO-ZI, 2BO-ZI 
1. PRZEZNACZENIE PODSTAWOWE  

Tereny zieleni 
izolacyjnej 

stan projektowany 

Zieleń wysoka,  minimalna wielkość 
nowo wydzielonych 
działek– 9m2 

 

2. DOPUSZCZENIE 

 Ciągi piesze,  

 sieci i urządzenia infrastruktury 
technicznej. 

1BA-ZDI, 2BA-ZDI 1. PRZEZNACZENIE PODSTAWOWE  

Tereny ogrodów 
działkowych- adaptacja 

stanu istniejącego 

ogrody działkowe w tym: obiekty 
gospodarcze, altany, obiekty 
administracyjne, socjalne. 

 

2. DOPUSZCZENIE PARAMETRY 

 sieci i urządzenia infrastruktury 
technicznej, 

 ścieżki piesze, rowerowe, 

 parkingi. 

maksymalna wysokość 
zabudowy - 2 
kondygnacje nadziemne.  
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3. OGRANICZENIA W 
ZAGOSPODAROWANIU 

 

 

 lokalizacja inwestycji winna 
uwzględniać ograniczenia 
wynikające ze  stref  technicznych 
od sieci i urządzeń  infrastruktury 
technicznej, a także wymaganych 
odległości od ciągów 
komunikacyjnych wynikających z 
przepisów odrębnych. 

1DZ-ZCI  

1BC-ZCI   

1BA-ZCI  

1BO-ZCI  

1SP-ZCI  

1CZ-ZCI  

1KP-ZCI  

1DL-ZCI  

1RA-ZCI 

1TM-ZCI 

4. PRZEZNACZENIE PODSTAWOWE PARAMETRY 

Tereny cmentarzy - 
adaptacja stanu 

istniejącego 

Tereny cmentarzy wraz z obiektami 
towarzyszącymi związanymi z 
pochówkiem zmarłych, obiekty sakralne 

maksymalna wysokość 
zabudowy - 2 
kondygnacje nadziemne.  

5. DOPUSZCZENIE  
 miejsca parkingowe, dojazdy 

służące obsłudze funkcji 
podstawowej, 

 sieci i urządzenia infrastruktury 
technicznej, 

 obiekty zaplecza administracyjno –
gospodarczego. 

6. OGRANICZENIA W 
ZAGOSPODAROWANIU 

 lokalizacja inwestycji winna 
uwzględniać ograniczenia 
wynikające z wymogów ochrony 
konserwatorskiej (pkt 3.4 obszary i 
zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego, zabytków, dóbr kultury 
współczesnej) ochrony środowiska 
w tym zagospodarowania  stref  
technicznych od sieci i urządzeń  
infrastruktury technicznej a także 
wymaganych odległości od ciągów 
komunikacyjnych wynikających z 
przepisów odrębnych. 
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EI, WI 1. PRZEZNACZENIE PODSTAWOWE PARAMETRY I 
WSKAŹNIKI 

Tereny obiektów i 
urządzeń infrastruktury 
Technicznej - adaptacja 

stanu istniejącego 

EI 

elektroenergetycznych: 

1BA-EI 

 

WI 

wodociągowych: 

1BC-WI 

od 1BO-WI  

do 3BO-WI 

1SP-WI 

1KP-WI 

1RA-WI 

1TM-WI 

1BA-WI 

Tereny obiektów i urządzeń infrastruktury 

technicznej 

 

 maksymalna 
wysokość zabudowy 
- 3 kondygnacje 
nadziemne,  

 powierzchnia 
biologicznie czynna – 
minimum15% 
powierzchni działki 
lub terenu inwestycji, 

 maksymalny 
wskaźnik terenów 
zabudowanych  (Pz) 
– 0,75. 

2. DOPUSZCZENIE 

 obiekty administracyjne, techniczne 
służące obsłudze terenów, 

 sieci i urządzenia infrastruktury 
technicznej nie wymienione w pkt.1, 

 dojścia piesze, dojazdy, place, 
zatoki i miejsca postojowe, 

 zieleń urządzona. 
 

 
 

1CZ-NOI 

1RA-NOI, 2RA-NOI 

1TM-NOI, 2TM-NOI 

1BA-NOI 

1DZ-NOI, 2DZ-NOI 

1BC-NOI 

1BO-NOI 

2CZ-NOI 

1. PRZEZNACZENIE PODSTAWOWE PARAMETRY I 
WSKAŹNIKI 

Tereny oczyszczalni i 
przepompowni ścieków 
– istniejące i nowo  
projektowane 

Obiekty i urządzenia wchodzące w 
skład oczyszczalni i przepompowni 
ścieków 

 maksymalna 
wysokość zabudowy 
- 2 kondygnacje 
nadziemne  

 powierzchnia 
biologicznie czynna – 
minimum 10% 
powierzchni terenu 
inwestycji, 

 maksymalny 
wskaźnik terenów 
zabudowanych  (Pz) 
– 0,75. 

 minimalna wielkość 
nowo wydzielonych 
działek– 9m2 

2. DOPUSZCZENIE 

 obiekty techniczne, administracyjne, 
socjalne służące obsłudze terenów, 

 sieci i urządzenia infrastruktury 
technicznej nie wymienione w pkt 1 

 dojścia piesze, dojazdy, place, 
zatoki i miejsca postojowe, garaże, 

 zieleń urządzona. 

3. OGRANICZENIA W 
ZAGOSPODAROWANIU 

Wymagane zabezpieczenie przed 
zanieczyszczeniem wód 
powierzchniowych i podziemnych. 

1BA-NUI 1. PRZEZNACZENIE PODSTAWOWE  minimalna wielkość 
nowo wydzielonych 
działek– 9m2 

 

Teren składowiska 
odpadów - adaptacja 

stanu istniejącego 

Teren składowanie odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne, a także sieci, 
urządzenia techniczne i obiekty 
niezbędne dla prawidłowego 
funkcjonowania składowiska. 

2. DOPUSZCZENIE 

 sieci i urządzenia infrastruktury 
technicznej nie wymienione w pkt 1 

 dojścia piesze, dojazdy, place, 
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zatoki i miejsca postojowe, garaże, 

 zieleń izolacyjna, zieleń urządzona, 

 dopuszcza się eksploatację złóż 
kopalin pospolitych zgodnie z 
warunkami określonymi w 
przepisach odrębnych. 

3. OGRANICZENIA W 
ZAGOSPODAROWANIU 

 Technologia składowania odpadów 
wymaga realizacji odpowiednich 
zabezpieczeń         
zapobiegających infiltracji 
szkodliwych substancji do wód 
powierzchniowych,   
podziemnych oraz gruntu, a także 
emisji zanieczyszczeń do powietrza 
atmosferycznego oraz ograniczenia 
emisji hałasu, zabezpieczenia 
przeciwpożarowego zgodnie z 
przepisami odrębnymi w tym 
zakresie [ ustawa z  dnia  27 
kwietnia 2001r o odpadach (tekst  
jednolity Dz.U z 2007r. Nr 39 poz.
 251 z późn.zm.) wraz z aktami 
wykonawczymi]. 

 W fazie eksploatacji i 
poeksploatacyjnej obowiązuje 
monitoring składowiska zgodnie  
z przepisami odrębnymi 
wymienionymi w pkt 1. 

 Wokół terenu składowiska 
obowiązuje wprowadzenie pasa 
zieleni izolacyjnej o szerokości min. 
5m, 

 Po zakończeniu eksploatacji 
składowiska – obowiązuje 
rekultywacja techniczna i 
biologiczna – zadrzewienie, 
zakrzewienie. 

1DZ-WSI 

od 1BC-WSI  

do 3BC-WSI 

1SU-WSI, 2SU-WSI 

od 1BA-WSI  

do 6BA-WSI 

od 1BO-WSI  

do 7BO-WSI 

od 1SP-WSI 

do 4SP-WSI 

od 1CZ-WSI  

do 5CZ-WSI 

od 1KP-WSI  

do 3KP-WSI 

od 1DL-WSI  

1. PRZEZNACZENIE PODSTAWOWE  
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do 4DL-WSI 

od 1RA-WSI  

do 7RA-WSI 

1TM-WSI, 2TM-WSI 
Tereny wód 

powierzchniowych 
śródlądowych płynących 

- adaptacja stanu 
istniejącego 

Tereny wód powierzchniowych 
śródlądowych płynących obejmujące  
cieki powierzchniowe wraz  
z otuliną. 

2. DOPUSZCZENIE 

 urządzenia wodne, melioracji 
wodnej, przeciwpowodziowe, 
przeciwpożarowe, 

 sieci i urządzenia infrastruktury 
technicznej, 

 obiekty mostowe, 

 urządzenia rekreacyjno – sportowe. 
3. OGRANICZENIA W 

ZAGOSPODAROWANIU 

Wymagane zabezpieczenie przed 
wprowadzaniem wszelkich substancji i 
zanieczyszczeń mogących stanowić 
zagrożenie dla wód oraz pogorszenia 
ich parametrów jakościowych. 

od 1BC-WSII  

do 3BC-WSII 

1BA-WSII, 2BA-WSII 

od 1BO-WSII 

do 4BO-WSII 

od 1CZ-WSII 

do 3CZ-WSII 

1TM-WSII, 2TM-WSII 

1SP-WSII 

1KP-WSII 

1DL-WSII 

1. PRZEZNACZENIE PODSTAWOWE  

Tereny wód 
powierzchniowych 

śródlądowych stojących 

- adaptacja stanu 
istniejącego i 

nowoprojektowane 

 

 

 

 

 

 

Tereny wód powierzchniowych 
śródlądowych stojących obejmujące  
zbiorniki wodne wraz z otuliną. 

2. DOPUSZCZENIE 

 urządzenia wodne, melioracji 
wodnej, przeciwpowodziowe, 
przeciwpożarowe, 

 sieci i urządzenia infrastruktury 
technicznej, 

 obiekty mostowe, 

 urządzenia rekreacyjno – sportowe  
3. OGRANICZENIA W 

ZAGOSPODAROWANIU 

Wymagane zabezpieczenie przed 
wprowadzaniem wszelkich substancji i 
zanieczyszczeń mogących stanowić 
zagrożenie dla wód oraz pogorszenia 
ich parametrów jakościowych. 
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KDG1/2 

 KDZ1/2 

 KDL1/2 

1. PRZEZNACZENIE PODSTAWOWE  

Tereny dróg publicznych Tereny dróg publicznych, dla których 

sposób zagospodarowania, w tym 

lokalizacji obiektów, sieci i urządzeń 

infrastruktury technicznej, zieleni 

określają w  przepisy odrębne  w tym 

zakresie [(ustawa o drogach 

publicznych (tekst jednolity Dz.u. z 

2009r. Nr 19, poz.115 z późn.zm) wraz 

z aktami wykonawczymi )] 

PZ- wskaźnik terenów zabudowanych – należy przez to rozumieć parametr będący ilorazem 

powierzchni zabudowy (liczonym w zewnętrznym obrysie murów) wszystkich obiektów istniejących lub 

przewidzianych do realizacji w granicach terenu inwestycji do  powierzchni terenu inwestycji, 

Przez Teren inwestycji  - należy rozumied teren obejmujący kilka sąsiadujących ze sobą działek 

budowlanych, wskazany przez inwestora w projekcie budowlanym jako miejsce lokalizacji inwestycji, 

Dla istniejących zabudowanych działek lub dla działek, na których proces budowlany został 

rozpoczęty  nie spełniających wymogów dot. pow. biologicznie czynnej i wskaźnika terenów 

zabudowanych dopuszcza się określenie tych parametrów z uwzględnieniem istniejących 

uwarunkowań. 
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3.3. OBSZARY ORAZ ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I JEGO ZASOBÓW, 

OCHRONY PRZYRODY, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO I UZDROWISK 

3.3.1. OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONE 

3.3.1.1. OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU WRONIN – 

MACIOWAKRZE 

W granicach Gminy Baborów  znajduje się fragment obszaru chronionego 

krajobrazu Wronin – Maciowakrze obejmujący obszar ok. 200 ha (północno – 

wschodnia część Gniny Baborów). Utworzony uchwałą nr XXIV/193/88 z 26 maja 

1988 r. Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu. Obszar o charakterystycznym 

pagórkowatym ukształtowaniem terenu z wąwozami, parowami i jarami oraz 

rozległymi, suchymi wierzchowinami lessowymi i podmokłymi dnami dolin strumieni  

z licznymi mokradłami i oczkami wodnymi. 

3.3.1.2. POMNIKI PRZYRODY ŻYWEJ 

W granicach Gminy Baborów znajduje się jeden pomnik przyrody żywej 

wpisany do WKP w Opolu - nr 375, podstawa prawna Dz. Urz. Woj. Opolskiego  

z dnia 7 listopada 2005r. Nr 72, poz. 2231, pojedynczy okaz z gatunku platan 

klonolistny. 

3.3.1.3. LASY OCHRONNE 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 113 MOŚZNiL z dnia 24 lipca 1996r. w sprawie 

uznania za ochronne lasów stanowiących własność Skarbu Państwa, będących  

w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa 

Rudy Raciborskie, lasy występujące na terenie studium, uznaje się za lasy ochronne: 

- lasy glebochronne, wodochronne, położone w granicach administracyjnych 

miast i w odległości do 10km od granic administracyjnych miast liczących 

ponad 50 tyś. mieszkańców – obręb 331, 

- lasy glebochronne, wodochronne – obręb 351, 
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- lasy glebochronne, położone w granicach miast i w odległości do 10km od 

granic administracyjnych miast liczących ponad 50 tyś. mieszkańców – obręb 

288,  321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 

- lasy glebochronne – obręb 350, 351, 352, 

3.3.1.4. OBSZAR WYSOKIEJ OCHRONY GŁÓWNEGO ZBIORNIKA 

WÓD PODZIEMNYCH GZWP 332 SUBNIECKA KĘDZIERZYŃSKO 

– GŁUBCZYCKA 

W granicach Gminy Baborów (zachodni, centralny i wschodni obszar gminy) 

znajduje się czwartorzędowo – trzeciorzędowy główny zbiornik wód podziemnych 

GZWP 332 Subniecka Kędzierzyńsko – Głubczycka, wyznaczony zgodnie  

z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 roku - Dz. U. 06. Nr 

126, poz. 878 - w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych. 

Wyżej wymieniony zbiornik zaliczony został do obszarów wysokiej ochrony (OWO)  

w rejonie oraz o wysokim stopniu zagrożenia wód podziemnych zanieczyszczeniami 

przenikającymi z powierzchni. 

Na obszarze OWO - zakaz stosowania rozwiązań technologicznych  

w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, które mogłyby powodować 

przedostawanie się ścieków do wód powierzchniowych, podziemnych i do gruntu, 

nakaz stosowania na terenach: parkingów, stacji obsługi pojazdów, baz sprzętowo – 

transportowych, stacji sprzedaży i magazynowania paliw, placów oraz dróg,  a także 

na terenach, na których istnieje możliwość  zanieczyszczenie wód opadowych 

substancjami ropopochodnymi  i toksycznymi -szczelnych nawierzchni na podłożu 

izolowanym oraz urządzeń do odprowadzania wód opadowych wyposażonych  

w separatory związków ropopochodnych, zakaz prowadzenia prac geologicznych  

i hydrogeologicznych bez odpowiednich zabezpieczeń warunkujących ochronę wód 

podziemnych przed zanieczyszczeniem, zakaz magazynowania nawozów oraz 

urządzania pryzm kiszonkowych bez  odpowiednich zabezpieczeń  warunkujących 

ochronę wód podziemnych przed zanieczyszczeniem, wymóg stosowania 

odpowiednich zabezpieczeń dla składowiska odpadów komunalnych. 
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3.3.1.5. UJĘCIA WÓD PODZIEMNYCH I ICH STREFY OCHRONY 

Na terenie Gminy Baborów występują ujęcia wód podziemnych: 

1. Baborów - zabezpieczenie i użytkowanie terenu studzien spełniają wymogi 

odnośnie terenu ochrony bezpośredniej, celem ochrony wód utworzono strefę 

ochrony pośredniej, 

2. Sucha Psina - zabezpieczenie i użytkowanie terenu studzien spełniają wymogi 

odnośnie terenu ochrony bezpośredniej, celem ochrony wód utworzono strefę 

ochrony pośredniej, 

3. Dziećmarów - zabezpieczenie i użytkowanie terenu studzien spełniają wymogi 

odnośnie terenu ochrony bezpośredniej, 

4. Szczyty - zabezpieczenie i użytkowanie terenu studzien spełniają wymogi 

odnośnie terenu ochrony bezpośredniej, 

5. Raków - zabezpieczenie i użytkowanie terenu studzien spełniają wymogi 

odnośnie terenu ochrony bezpośredniej, celem ochrony wód utworzono strefę 

ochrony pośredniej, 

6. Tłustomosty - zabezpieczenie i użytkowanie terenu studzien spełniają wymogi 

odnośnie terenu ochrony bezpośredniej, celem ochrony wód utworzono strefę 

ochrony pośredniej, 

7. Księże Pole- zabezpieczenie i użytkowanie terenu studzien spełniają wymogi 

odnośnie terenu ochrony bezpośredniej, celem ochrony wód utworzono strefę 

ochrony pośredniej, 

8. Czerwonków i Langowo i inne - zabezpieczenie i użytkowanie terenu studzien 

spełniają wymogi odnośnie terenu ochrony bezpośredniej. 

Na terenie ochrony bezpośredniej, zabezpieczenia i użytkowanie terenu wokół 

ujęć, wyłącznie do celów związanych z ich eksploatacją, z przestrzeganiem na 

przedmiotowym terenie zasad: 

a. Ujęcie Baborów - na terenie strefy ochrony bezpośredniej  obowiązuje zakaz 

prowadzenia działalności nie  związanej z eksploatacją urządzeń służących do 

ujęcia i poboru wody, 
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b. Ujęcie Sucha Psina - na terenie strefy ochrony bezpośredniej  należy: 

ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób nie zatrudnionych stale 

przy urządzeniach służących do poboru wody, teren oznakować tablicami 

informacyjnymi o ujęciu wody i zakazie wstępu osób nie upoważnionych, 

zabraniać użytkowania gruntów do celów nie związanych z eksploatacją 

ujęcia. 

c. Ujęcie Tłustomosty - na terenie strefy ochrony bezpośredniej należy: 

ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób nie zatrudnionych stale 

przy urządzeniach służących do poboru wody, teren oznakować tablicami 

informacyjnymi o ujęciu wody i zakazie wstępu osób nie upoważnionych, 

zabraniać użytkowania gruntów do celów nie związanych z eksploatacją 

ujęcia. 

d. Ujęcie Księże Pole - na terenie strefy ochrony bezpośredniej należy: 

ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób nie zatrudnionych stale 

przy urządzeniach służących do poboru wody, teren oznakować tablicami 

informacyjnymi o ujęciu wody i zakazie wstępu osób nie upoważnionych, 

zabraniać użytkowania gruntów do celów nie związanych z eksploatacją 

ujęcia. 

e. Ujęcie Dziećmarów – na terenie strefy ochrony bezpośredniej  należy: 

ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób nie zatrudnionych stale 

przy urządzeniach służących do poboru wody, teren oznakować tablicami 

informacyjnymi o ujęciu wody i zakazie wstępu osób nie upoważnionych, 

zabraniać użytkowania gruntów do celów nie związanych z eksploatacją 

ujęcia. 

f. Ujęcie Szczyty – na terenie strefy ochrony bezpośredniej  należy: ograniczyć 

do niezbędnych potrzeb przebywanie osób nie zatrudnionych stale przy 

urządzeniach służących do poboru wody, teren oznakować tablicami 

informacyjnymi o ujęciu wody i zakazie wstępu osób nie upoważnionych, 

zabraniać użytkowania gruntów do celów nie związanych z eksploatacją 

ujęcia. 
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g. Ujęcie Raków - na terenie strefy ochrony bezpośredniej  należy: ograniczyć do 

niezbędnych potrzeb przebywanie osób nie zatrudnionych stale przy 

urządzeniach służących do poboru wody, teren oznakować tablicami 

informacyjnymi o ujęciu wody i zakazie wstępu osób nie upoważnionych, 

zabraniać użytkowania gruntów do celów nie związanych z eksploatacją 

ujęcia. 

Na terenie ochrony pośredniej, użytkowanie terenu z przestrzeganiem zasad: 

a. Ujęcie wód Baborów – na terenie występowania strefy ochrony pośredniej 

ujęcia obejmujących „gliniankę” obowiązuje zakaz: wprowadzania ścieków do 

wód powierzchniowych i podziemnych, wydobywania materiałów z wód 

powierzchniowych, grzebania zwierząt, w pozostałej części strefy pośredniej 

obowiązuje zakaz budowy ujęć wody dla celów innych niż zaopatrzenie  

w wodę  miasta Baborowa. 

b. Ujęcie Sucha Psina - na terenie strefy ochrony pośredniej zabrania się: 

wykonywania robót i czynności mogących spowodować zmniejszenie 

przydatności ujmowanej wody, wprowadzania ścieków do ziemi i cieków 

powierzchniowych, składowania materiałów promieniotwórczych, 

lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych i substancji 

chemicznych, lokalizowania wysypisk i wylewisk komunalnych, wydobywania 

kopalin, lokalizowania zakładów przemysłowych, cmentarzy, nowych ujęć 

wody nie związanych z zaopatrzeniem wodociągu grupowego Sucha Psina, 

wykonywania wyrobisk i zakładania stawów. 

c. Ujęcie Tłustomosty - na terenie strefy ochrony pośredniej zewnętrznej 

obowiązuje zakaz: wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do ziemi i wód 

powierzchniowych, składowania materiałów promieniotwórczych, 

lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych i substancji 

chemicznych, lokalizowania wysypisk i wylewisk komunalnych, wydobywania 

kopalin, lokalizowania zakładów przemysłowych, nowych ujęć wody nie 

związanych z ujęciem wody Tłustomosty, na terenie strefy ochrony pośredniej 

wewnętrznej obowiązuje zakaz: wprowadzania ścieków do ziemi, rolniczego 
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wykorzystania ścieków, przechowywania i składowania materiałów 

promieniotwórczych, stosowania chemicznych środków ochrony roślin, 

wydobywania kopalin, wykonywania robót melioracyjnych i wykopów, 

wykonywania odwodnień budowlanych, lokalizowania magazynów 

ropopochodnych, lokalizowania wysypisk i wylewisk komunalnych, 

lokalizowania nowych ujęć, wykonywania wyrobisk i zakładania stawów, 

lokalizowania cmentarzy i grzebania zwierząt, budowy dróg publicznych. 

d. Ujęcie Księże Pole - na terenie strefy ochrony pośredniej zewnętrznej 

obowiązuje zakaz: wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do ziemi i wód 

powierzchniowych, składowania materiałów promieniotwórczych, 

lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych i substancji 

chemicznych, lokalizowania cmentarzy, lokalizowania nowych ujęć, 

wydobywania kopalin, lokalizowania zakładów przemysłowych, na terenie 

strefy ochrony pośredniej wewnętrznej obowiązuje zakaz: wprowadzania 

ścieków do ziemi, rolniczego wykorzystania ścieków, przechowywania  

i składowania materiałów promieniotwórczych, stosowania chemicznych 

środków ochrony roślin, wydobywania kopalin, wykonywania robót 

melioracyjnych i wykopów, wykonywania odwodnień budowlanych, 

lokalizowania zakładów przemysłowych i  magazynów produktów 

ropopochodnych, lokalizowania wysypisk i wylewisk komunalnych, 

lokalizowania nowych ujęć, lokalizowania cmentarzy i grzebania zwierząt, 

budowy dróg publicznych. 

e. Ujęcie Raków -  na terenie strefy ochrony pośredniej zabrania się: 

wprowadzania ścieków do ziemi, rolniczego wykorzystania ścieków, 

przechowywania i składowania materiałów promieniotwórczych, stosowania 

chemicznych środków ochrony roślin, wydobywania kopalin, wykonywania 

robót melioracyjnych i wykopów, wykonywania odwodnień budowlanych, 

lokalizowania zakładów przemysłowych i  magazynów produktów 

ropopochodnych, lokalizowania wysypisk i wylewisk komunalnych, 

lokalizowania nowych ujęć, lokalizowania cmentarzy i grzebania zwierząt, 

budowy dróg publicznych, wykonywania robót melioracyjnych i wykopów, 
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3.3.2. OBSZARY WSKAZANE DO OCHRONY 

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego województwa 

opolskiego, obszar obejmujący dolinę rzeki Psiny, występujący w granicach Gminy 

Baborów, został wskazany do ochrony w formie obszaru chronionego krajobrazu 

„Dolina Psiny” – obszar obejmuje dolinę rzeki Psiny, z łęgową zielenią krzewiastą  

i wysoką oraz płatami trzcinowisk zwłaszcza w strefie przykorytowej. Jest to obszar  

o wysokich walorach przyrodniczych - bogata fauna i flora, miejsca rozrodu  

i zimowania wielu gatunków ptaków, płazów i gadów, ostoje wielu zwierząt, główny 

szlak migracji organizmów. 

Zgodnie z art. 23 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. 

wyznaczenie obszaru chronionego krajobrazu następuje w drodze rozporządzenia 

wojewody, które określa jego nazwę, położenie, obszar, sprawującego nadzór, 

ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów oraz zakazy właściwe dla danego 

obszaru chronionego krajobrazu. 

3.3.3. USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY ŚRODOWISKA  

I PRZYRODY 

Kierunki kształtowania i ochrony środowiska przyrodniczego będą wymagały  

podjęcia działań polegających na: 

 kształtowaniu przyrodniczych struktur przestrzennych oraz ochrona i poprawa 

jakości środowiska, przy zapewnieniu zrównoważonego rozwoju społeczno – 

gospodarczego (Plan zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Opolskiego), 

 dostosowaniu zagospodarowania przestrzennego Gminy Baborów  

do naturalnych przyrodniczych predyspozycji, uwarunkowań i walorów (Plan 

zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego), 

 zachowaniu i ochronie różnorodności biologicznej, pomnażanie dziedzictwa  

i walorów przyrodniczo – krajobrazowych (Plan zagospodarowania 

Przestrzennego Województwa Opolskiego), 

 budowie zbiorników małej retencji: Boguchwałów, Babice, Boguchwałów- 

Wierzbno, Sułków, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 
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20 kwietnia 2007 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Program budowy 

zbiorników małej retencji w województwie opolskim). 

 utworzenie Regionów Gospodarki Odpadami Komunalnymi wraz  

z instalacjami (Wojewódzki Program Gospodarki Odpadami), 

 przywróceniu wysokiej jakości wód powierzchniowych oraz ochronie jakości 

wód podziemnych i racjonalizacja ich wykorzystania, 

 ograniczeniu możliwości wprowadzania na analizowany obszar inwestycji 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko i pogorszyć jego stan, 

 ochronie wartości przyrodniczych doliny rzeki Psiny, 

 zachowaniu ciągłości „korytarzy” ekologicznych w obrębie systemu dolin 

cieków wodnych wraz z terenami zieleni łęgowej, 

 objęciu ochroną prawną proponowanych form ochrony przyrody, 

 pielęgnowaniu i konserwowaniu istniejących pomników przyrody, 

 ochronie terenów leśnych uznanych za lasy ochronne (funkcja wodochronna  

i glebochronna), 

 ochronie obszaru wysokiej ochrony wód podziemnych (OWO), 

 kształtowaniu terenów zieleni urządzonej - zieleni miejskiej, 

 zachowaniu zwartych kompleksów terenów otwartych związanych  

z rolnictwem i produkcją rolną, 

 ograniczeniu możliwości rozpraszania zabudowy na terenach wyznaczonych 

jako rolnicza przestrzeń produkcyjna, 

 wprowadzenie działań ochrony gleb przed erozją i przywróceniem równowagi 

przyrodniczej rolniczej przestrzeni produkcyjnej, 

 respektowaniu stref ochrony sanitarnej od cmentarzy, dla których zasady 

zagospodarowania, w tym ograniczenia winny być zgodne z  przepisami 

odrębnymi  tym zakresie, 

 ochronie złóż surowców ilastych Baborów1 i Baborów2, dalsza eksploatacja, 

prowadzenie prac poszukiwawczo - rozpoznawczych, rekultywacja powinna 

być zgodna z  wymogami ustawy prawo geologiczne i górnicze, 

 uporządkowaniu gospodarki ściekowej, 

 modernizacja i rozbudowa systemu ochrony przeciwpowodziowej, 

 opracowaniu planu zagrożenia powodziowego, 
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 ochronie występujących ujęć wód podziemnych wraz z respektowaniem 

wymagań określonych dla stref ochronnych ujęć wód, 

 uporządkowaniu i wdrożeniu systemu gospodarki odpadami, 

 minimalizacja ilości powstających odpadów, wzrost wtórnego wykorzystania  

i bezpieczne składowanie pozostałych odpadów, 

 ochronie i kształtowaniu rolniczej przestrzeni produkcyjnej, 

 poprawie jakości powietrza atmosferycznego, 

 ograniczeniu niskiej emisji (wykorzystanie alternatywnych źródeł energii 

cieplnej), 

 poprawie stanu technicznego dróg (poprawa stanu jakości powietrza terenów 

przyległych), 

 budowie i organizacji tras rowerowych, 

 poprawie klimatu akustycznego (zmniejszenie emisji hałasu do środowiska).  

Ustalenia dotyczące form ochrony przyrody ustanowionych w trybie przepisów  

o ochronie przyrody: 

 obowiązuje ochrona pomnika przyrody żywej obejmująca pojedynczy gatunek 

drzewa; podlega ochronie aż do całkowitego samoistnego rozpadu, jeżeli nie 

stanowi to zagrożenia dla ludzi. 

 Stosowanie zasad określonych w rozporządzeniu Nr 0151/P/16/2006 

Wojewody Opolskiego z dnia 8 maja 2006r. w sprawie obszarów chronionego 

krajobrazu (Dziennik Urzędowy woj. opolskiego z 2006r., Nr 33, poz. 1133)  

w stosunku do Obszaru Chronionego Krajobrazu WRONIN – 

MACIOWAKRZE. 

 

Dla zwiększenia skuteczności funkcjonowania lokalnego systemu 

ekologicznego oraz powiązań terenu Gminy Baborów z ekologicznym systemem 

przestrzennym województwa opolskiego, a także zapewnienia rozwoju dominującej 

funkcji gminy – rolnictwa należy: 

 szczególnie poddać ochronie  tereny lasów ze względu na ich niewielką ilość 

oraz dominującą ich funkcję wodochronną i glebochronną, 

 zwiększyć udział lasów, zadrzewień i łąk w strukturze użytkowania gruntów 

obszaru gminy, 
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 przywrócić ciągłość przestrzenną w ramach określonych typów ekosystemów 

łąkowych, wodnych i leśnych, 

 zachować równowagę w organizacji w dolinach rzek funkcji osiedleńczej  

i biocenotyczno-ochronnej. 

 racjonalnie lokalizować nowe tereny zabudowane wsi w strefach 

wyznaczonych korytarzy ekologicznych 

 ograniczyć  lokalizowania obiektów uciążliwych lub mogących pogorszyć stan 

środowiska, szczególnie wód powierzchniowych i gleb. 

 zapewnić pełną infrastrukturę techniczną, eliminującą negatywny wpływ 

terenów zainwestowanych (w tym szczególnie terenów działalności 

gospodarczych) na stan środowiska przyrodniczego - zachowanie walorów 

przyrodniczych oraz wartości rolniczej przestrzeni produkcyjnej. 

3.4. OBSZARY I ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO  

I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ 

Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków na terenie objętym Studium 

uwzględnia: 

  Obiekty i obszary  wpisane do wojewódzkiego rejestru zabytków wymienione 

w pkt 2.6.1 i 2.6.3 

  Obiekty i obszary wpisane do gminnej ewidencji zabytków i nieujęte  

w rejestrze zabytków wymienione w pkt 2.6.2, objęte ochroną poprzez 

ustalenia planu 

  obiekty małej architektury o szczególnych wartościach kulturowych wskazane 

do ochrony  poprzez ustalenia planu wymienione w pkt 2.6.4 

  obszary wskazane do objęcia ochroną w formie stref ochrony 

konserwatorskiej (ochrona poprzez ustalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego). 

3.4.1. OBIEKTY I OBSZARY WPISANE DO WOJEWÓDZKIEGO 

REJESTRU ZABYTKÓW 

Zgodnie z art. 19 ust.1 pkt 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami – w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy oraz w miejscowym planie zagospodarowania  przestrzennego uwzględnia się 
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w szczególności ochronę zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru i ich 

otoczenia. 

Dla zabytków wpisanych do wojewódzkiego rejestru zabytków obowiązuje 

wymóg ich zachowania i utrzymania zgodnie z przepisami odrębnymi w tym zakresie 

[ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 

 z 2003r. Nr 162 Poz. 1568 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi]. 

Zgodnie z art. 36 ust.1  w/w ustawy - pozwolenia wojewódzkiego konserwatora 

zabytków wymaga między innymi: prowadzenie prac konserwatorskich, 

restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, a także 

wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku, prowadzenie badań 

konserwatorskich, architektonicznych, archeologicznych, zmiana przeznaczenia 

zabytku, a także umieszczania na zabytku urządzeń  technicznych, tablic 

reklamowych oraz napisów. 

Ponadto wymóg uzyskania pozwolenie przez właściwego konserwatora 

zabytków na prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie lub obszarze wpisanym 

do rejestru zabytków, a także pozwoleniu na rozbiórkę tegoż obiektu zawiera art. 39 

ust 1 i 2 prawa budowlanego 

Ochrona  głównego  obszaru wpisanego do wojewódzkiego rejestru zabytków 

stanowiącego historyczny układ urbanistyczny miasta Baborowa winna  

uwzględniać: 

 Zachowanie historycznego układu urbanistycznego wraz z utrzymaniem 

historycznego układu dróg, ulic i placów oraz utrzymaniem pierwotnie 

ukształtowanej linii zabudowy obiektów, 

 zakaz lokalizacji reklam wolno – stojanych o powierzchni reklamowej większej 

niż 6 m²;  w  przypadku lokalizacji reklam na budynkach – obowiązuje nakaz 

umieszczania ich w parterach obiektów do linii gzymsu, a w razie jego braku 

do dolnej wysokości okien  I pietra;  

 zakaz stosowania panelowych materiałów wykończeniowych z tworzyw 

sztucznych np.:  „siding” na elewacjach budynków oraz innych materiałów nie 

nawiązujących do pierwotnego wykończenia elewacji, bądź w przypadku 

realizacji nowej zabudowy do tradycyjnych materiałów wykończeniowych   

(w tym: tynk, cegła, dachówka), 
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 zakaz stosowania betonowych prefabrykowanych ogrodzeń bądź ogrodzeń  

z blachy na frontach działek, 

 nakaz utrzymania jednolitej formy dla elementów małej architektury,  

w szczególności ławek, lamp oświetleniowych, słupów ogłoszeniowych  

w granicach  terenów przeznaczonych pod funkcję usługową, 

 zakaz realizacji obiektów stanowiących nowe dominanty architektoniczne, 

 utrzymanie istniejących terenów zieleni urządzonej z dopuszczeniem 

kształtowania  nowych wraz z zadrzewniami realizowanymi w sposób nie 

przesłaniający ekspozycji zabytkowej zabudowy. 

3.4.2. OBIEKTY I OBSZARY WPISANE DO GMINNEJ EWIDENCJI 

ZABYTKÓW I NIEUJĘTE W REJESTRZE ZABYTKÓW WYMIENIONE 

W pkt 2.6.2, OBJĘTE OCHRONĄ POPRZEZ USTALENIA PLANU 

Zgodnie z art. 19 ust.1 pkt 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami - w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uwzględnia się 

w szczególności ochronę zabytków nieruchomych znajdujących się w gminnej 

ewidencji zabytków. 

Ponadto zgodnie z art. 39 ust.1 pkt 3 prawa budowlanego  w stosunku do 

obiektów budowlanych i obszarów niewpisanych do wojewódzkiego rejestru 

zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub 

rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ w uzgodnieniu  

z wojewódzkim konserwatorem zabytków. 

 Dla budynków wpisanych do gminnej ewidencji zabytków obowiązuje: 

utrzymanie istniejącej formy i pierwotnego charakteru elewacji w tym: 

kształtów i kątów nachylenia głównych  połaci dachowych, rodzaju pokrycia 

dachów oraz elementów wykończenia, m.in. sposobu rozmieszczenia, 

wymiarów i podziałów stolarki okiennej, detalu architektonicznego (w tym: 

gzymsy, opaski okienne, pilastry), 

 Dla obiektów małej architektury obowiązuje utrzymanie istniejącej formy, 

detalu architektonicznego, a także w przypadku ich renowacji zastosowanie 
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materiałów wykończeniowych nawiązujących do pierwotnego ich 

 wykończenia. 

 Dla terenów cmentarzy ustala się wprowadzenie stref ochrony krajobrazu 

kulturowego „K” wraz z następującymi wymogami: zachowaniem 

ukształtowanego planu alei, zieleni cmentarnej, ochrona i rewaloryzacja 

zabytkowych nagrobków oraz innych obiektów architektury sakralnej. 

3.4.3. OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY O SZCZEGÓLNYCH 

WARTOŚCIACH KULTUROWYCH WSKAZANE DO OCHRONY 

POPRZEZ USTALENIA PLANU 

Dla obiektów małej architektury obowiązuje utrzymanie istniejącej formy, 

detalu architektonicznego, a także w przypadku ich renowacji zastosowanie 

materiałów wykończeniowych nawiązujących do pierwotnego ich wykończenia. 

3.4.4. OBSZARY WSKAZANE DO OBJĘCIA OCHRONĄ W FORMIE STREF 

OCHRONY KONSERWATORSKIEJ (OCHRONA PRZEZ USTALENIA 

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO) 

W granicach Gminy Baborów dla obszarów o szczególnych wartościach 

kulturowych ustala się następujące strefy ochrony konserwatorskiej: 

 strefa „B” ochron konserwatorskiej stanowiącą otulinę historycznego układu 

urbanistycznego miasta Baborowa, 

 strefy ochrony konserwatorskiej obejmujące historyczne układy ruralistyczne 

dla sołectw: Książe Pole, Sucha Psina, Szczyty, Tłustomosty, Czerwonków, 

Boguchwałów, Babice, Dziećmarowy, Sułków, Dzielów,   

 strefy obserwacji archeologicznej „OW” obejmujące rejon występowania 

stanowisk archeologicznych oraz obszar wokół tych stanowisk (stanowiska 

archeologiczne zostały opisane w pkt 2.6.3) 
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 strefy ochrony krajobrazu kulturowego „K” obejmujące cmentarze o sposobie 

zagospodarowania wymienionym  w pkt 3.4.2. 

Dla strefy ochrony konserwatorskiej „B” stanowiącej otulinę historycznego 

układu urbanistycznego obejmującego centrum miasta Baborowa obowiązują 

następujące ustalenia: 

 zakaz stosowania panelowych materiałów wykończeniowych z tworzyw 

sztucznych np.:  „siding” na elewacjach budynków, 

 zakaz stosowania betonowych prefabrykowanych ogrodzeń bądź ogrodzeń  

z blachy na frontach działek, 

 dla nowo – realizowanych obiektów nakaz stosowania tradycyjnych 

materiałów w elementach wykończeniowych elewacji tj.: dla dachów -

dachówki ceramicznej bądź innego materiału imitującego dachówkę, dla ścian: 

drewna, cegły klinkierowej, kamienia. 

 

Dla stref obejmujących historyczne układy ruralistyczne obowiązują 

następujące ustalenia: 

 zachowanie i ochrona historycznego układu ulic, 

 zakaz stosowania panelowych materiałów wykończeniowych z tworzyw 

sztucznych np.:  „siding” na elewacjach budynków, 

 zakaz stosowania betonowych prefabrykowanych ogrodzeń bądź ogrodzeń  

z blachy na frontach działek, 

 dla nowo – realizowanych obiektów nakaz stosowania tradycyjnych 

materiałów w elementach wykończeniowych elewacji tj.: dla dachów -

dachówki ceramicznej bądź innego materiału imitującego dachówkę, dla ścian: 

drewna, cegły klinkierowej, kamienia, tynku, 

 zakaz realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w formie szeregowej 

bądź grupowej, 

 dla sołectwa Książe Pole lokalizacja zabudowy w „układzie kalenicowym” 

(kalenica budynków prostopadła do osi drogi). 
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Dla stref obserwacji archeologicznej obejmujących rejon występowania 

stanowisk archeologicznych oraz obszar wokół tych stanowisk (stanowiska 

archeologiczne zostały opisane w pkt 2.6.3) sposób ochrony obiektów oraz  zakres   

i rodzaj prowadzenia badan archeologicznych winien być zgodny  

z przepisami odrębnymi w tym zakresie [ustawa z dnia 23 lipca 2003r  

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.u z 2003r. Nr 162 poz.1568  

z późn. zm), ustawa z dnia 7 lipca 1994r  prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U  

z 20006r.,  Nr 156, Poz.1118 z poźn. zm.)] 

3.5. KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW KOMUNIKACJI  

Na obszarze Gminy Baborów ustala się  zachowanie istniejącej siatki uliczno 

drogowej (w skład której wchodzą ulice i drogi  klasy zbiorczej, lokalnej i dojazdowe j) 

jak i poprawę parametrów istniejących dróg. 

Na obszarze gminy nie przewiduje się wyznaczenia nowych połączeń 

komunikacyjnych stanowiących zewnętrzny układ komunikacyjny – obsługujący 

Gminę Baborów z otoczeniem. W niniejszym Studium określono  jedynie nowe 

obejścia drogowe drogi wojewódzkiej nr 416 klasy głównej – obwodnica dla 

zainwestowanych terenów Sołectw: Boguchwałów i Sucha Psina. 

 

W niniejszym Studium przewidziano realizację  nowych  dróg publicznych 

klasy dojazdowej oraz dróg wewnętrznych  służących obsłudze terenów 

przeznaczonych pod nową zabudowę. 

 Zewnętrzny układ komunikacyjny 

Do zewnętrznego układu komunikacyjnego Gminy Baborów możemy zaliczyć: 

Drogi krajowe: 

Nr 38 (poza granicami opracowania studium) klasy G – głównej, relacji Kędzierzyn 

Koźle – Głubczyce - do przejścia granicznego z Czechami. 

Drogi wojewódzkie: 

Nr 416 klasy G – głównej, relacji Krapkowice – Głogówek – Głubczyce – Kietrz - 

Racibórz 
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Nr 417 klasy Z – zbiorczej, relacji Laskowice – Klisino – Szonów – Szczyty - Racibórz 

Nr 421 klasy Z – zbiorczej, relacji Szczyty – Błażejowice – Nędza. 

Obsługę komunikacyjną nowoprojektowanego  terenu usługowego (z podstawowym 

przeznaczeniem pod usługi publiczne i komercyjne)  oznaczonego symbolem  

1DZ-UPUKII należy zapewnić od istniejącej drogi powiatowej klasy zbiorczej. 

Projektowane obejście miejscowości (Boguchwałów i Sucha Psina) powinno 

uwzględniać wytyczne w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 

drogi publiczne i ich usytuowanie (Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z 2.03.1999r.).  

Wymagana jest ochrona przed hałasem (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie) terenów 

leżących w sąsiedztwie nowoprojektowanych obejść miejscowości Boguchwałów  

i Sucha Psina poprzez realizację ekranów dźwiękochłonnych i pasa zieleni 

izolacyjnej.  

Obsługę komunikacyjną nowoprojektowanych terenów usługowych (z podstawowym 

przeznaczeniem pod usługi publiczne i komercyjne)  oznaczonych symbolami: 7BO-

UPUKII, 8BO-UPUKII, 3SP-UPUKII, 4SP-UPUKII; należy zapewnić od istniejących 

dróg publicznych bądź od projektowanych dróg wojewódzkich poprzez dodatkowe 

pasy ruchu. 

 Wewnętrzny układ komunikacyjny 

Wewnętrzny układ komunikacyjny Gminy Baborów składa się z dróg 

powiatowych i gminnych. 

Tabela 3.5a. Drogi powiatowe dzielą się na: 

L.p. nr drogi nazwa drogi klasa drogi 

  DROGI ZAMIEJSKIE  

1 1225O Baborów – Sucha Psina Z 

2 1226O Baborów – Dziećmarowy – do DK38 Z 

3 1227O Kietrz – Tłustomosty – gr. Woj. Śląskiego 

(Racibórz) 

Z 

4 1240O Wojnowice – Sułków L 

5 1259O Baborów – Radoszowy L 

6 1261O Baborów – Szczyty Z 

7 1262O (Racibórz) gr. Woj. śląskiego – Baborów - Z 
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Bernacice 

8 1263O Babice – Dziećmarowy Z 

9 1276O Czerwonków – Kietrz L 

10 1277O Baborów – Dzielów L 

11 1289O Grobniki - Babice L 

  DROGI MIEJSKIE  

1 1225O ul. Opawska Z 

2 1226O na odcinku od ul. Kościuszki – gr. miasta Z 

3 1259O ul. Kościuszki L 

4 1261O ul. Świerczewskiego – ul. Krakowska Z 

5 1262O ul. Raciborska – Rynek – Dąbrowszczaków –  

ul. Głubczycka 

Z 

6 1277O ul. Powstańców Śląskich (na odcinku ul. Opawskiej 

– granica miasta) 

L 

Tabela 3.5b. W skład dróg i ulic gminnych wchodzą: 

L.p. nr drogi nazwa ulicy / drogi 

1 108712O Moniuszki 

2 108713O Wąska 

3 108714O Wiejska 

4 108715O 40 – lecia 

5 108716O Witosa 

6 108717O Strażaków 

7 108718O Stawowa 

8 108719O Ogrodowa 

9 108720O Wodna 

10 108741O Babice 

11 108721O Krzyżowa 

12 108722O Fabryczna 

13 108723O Plac Dworcowy 

14 108724O Dworcowa 

15 108725O Kolejowa 

16 108726O Nowa 

17 108727O Polna 

18 108728O Parkowa 

19 108730O Ciasna 

20 108731O Szkolna 

21 1087O32 Piaskowa 

22 108733O Powstańców 

23 108734O Rzemieślników 
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24 108735O Osiedlowa 

25 108736O Róży Wiatrów 

26 108737O Słoneczna 

27 108738O Kwiatowa 

28 108739O Kuroczkina 

29 108740O Młynówka 

30 108742O Babice 

31 108743O Babice 

32 108744O Babice 

33 108745O Boguchwałów 

34 108746O Boguchwałów 

35 108747O Boguchwałów 

36 108748O Boguchwałów 

37 108749O Boguchwałów 

38 108750O Boguchwałów 

39 108751O Czerwonków 

40 108752O Czerwonków 

41 108753O Dziećmarów 

42 108754O Dziećmarów 

43 108755O Dziećmarów 

44 108757O Dzielów 

45 108758O Dzielów 

46 108759O Księże Pole 

47 108760O Księże Pole 

48 108761O Księże Pole 

49 108762O Księże Pole 

50 108763O Raków 

51 108764O Raków 

52 108765O 

108766O 

Sułków 

53 108767O Sułków 

54 108769O Sucha Psina 

55 108770O Sucha Psina 

56 108771O Tłustomosty 

57 108772O Tłustomosty 

58 108773O Tłustomosty 
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 KOMUNIKACJA KOLEJOWA 

Do głównej linii kolejowej przeznaczonej do zachowania i modernizacji  

w planie zagospodarowania przestrzennego województwa przebiegającej przez 

gminę Baborów należy drugorzędowa linia kolejowa nr 177 relacji Racibórz – 

Baborów - Głubczyce – Racławice. Linia ta w mieście Baborów posiada dwa 

rozgałęzienia w kierunku Kędzierzyna Koźla (linia znaczenia miejscowego nr 195 

przeznaczona do zachowania i modernizacji) oraz nieczynną już linię kierunku na 

Pilszcz. Linie te obsługują ruch pasażerski i towarowy i są o charakterze 

przelotowym. 

W gminie zlokalizowane się 3 stacje kolejowe: w Baborowie i Tłustomostach oraz 

nieczynna w Czerwonkowie. W chwili obecnej stacje te obsługują jedynie połączenia 

lokalne. Winny one zostać przeznaczone pod obiekty usługowe. 

Stacja kolejowa towarowo – osobowa w Baborowie obsługuje także dwie bocznice 

kolejowe znajdujące się na terenie Elewatora zbożowego i byłej Cukrowni „Baborów”. 

Powyższe bocznice kolejowe należy zachować ponieważ stanowią one możliwość 

rozwoju produkcji rolno spożywczej jak i przemysłu w gminie.    

 KOMUNIKACJA PUBLICZNA 

Głównym przewoźnikiem na terenie Gminy Baborów jest Przedsiębiorstwo 

Komunikacji Samochodowej „PKS” w Głubczycach i Raciborzu, oraz Veolia 

Transport Opolszczyzna Sp. Zo.o. O/Kędzierzyn Koźle. Dogodne połączenia  

z pobliskimi miejscowościami umożliwiają szybkie dotarcie do głównych ośrodków 

miejskich głównie w celu edukacji młodzieży jak i pracy dorosłych mieszkańców 

gminy. Połączenia z Głubczycami, Raciborzem i Kędzierzynem Koźlem pozwalają na 

dalszy dogodny dojazd do pozostałych większych miast w regionie jak i większymi 

miastami w Polsce.  

Działania samorządów lokalnych jak i wojewódzkich powinny zmierzać do 

utrzymania w/w połączeń jak i poprawy częstotliwości przyjazdów i odjazdów. 
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 WSKAŹNIKI ZABEZPIECZENIA MIEJSC PARKINGOWYCH 

Na terenie gminy za wyjątkiem miasta nie ma w zasadzie wydzielonych miejsc 

parkingowych ogólnodostępnych lub postojowych. Wzrost motoryzacji w ostatnich 

latach stworzył jednak potrzeby do utworzenia takich miejsc szczególnie w rejonie 

Śródmieścia miasta – okolice Rynku, ul. Wiejskiej, Opawskiej, przy dworcu PKP oraz 

w rejonie istniejących jak i projektowanych terenów zabudowy wielorodzinnej  

i wielorodzinno – usługowej. Utworzenia takich miejsc nie wymagają jedynie tereny 

wiejskie. 

Poniższa tabela przedstawia proponowane minimalne ilości miejsc 
postojowych dla określonej funkcji przeznaczenia terenu. 

Tabela 3.5c. Minimalne ilości miejsc postojowych 

Funkcja 
przeznaczenia 

terenu 

Rodzaj przeznaczenia w 
ramach funkcji 

Liczba miejsc 
postojowych 

Jednostka 
odniesienia 

Zabudowa 
mieszkaniowa 

Budynki mieszkalne 
jednorodzinne 

2 1 budynek 
mieszkalny 

Budynki mieszkalne 
wielorodzinne 

1,5 1 mieszkanie 

Usługi Handel detaliczny 3 100m2 pow. 
sprzedaży 

Gastronomia 3 10 miejsc 
konsumenckich 

Kultura 3 10 miejsc w 
obiektach 

Biura i administracja 3 100  m2 pow. 
użytkowej 

Opieka zdrowotna i 
społeczna 

3 100m2 pow. 
użytkowej 

Hotele, motele, pensjonaty 30 100 łóżek 

Szkoły, przedszkola, żłobki 4 10 
zatrudnionych 

Produkcja,rzemiosło Produkcja, przemysł, 
rzemiosło 

1 4 zatrudnionych 

Sport i rekreacja Obiekty sportowe 3 10  
użytkowników 
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3.6. KIERUNKI ROZWOJU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

3.6.1. GOSPODARKA WODNO ŚCIEKOWA 

W zakresie gospodarki wodno – ściekowej dla terenu objętego studium ustala 

się: 

- budowę, przebudowę, modernizację i remonty sieci wodociągowej, 

- budowę, przebudowę, modernizację i remonty sieci kanalizacyjnej, 

- nowe sieci wodno – kanalizacyjne należy lokalizować w ciągach 

komunikacyjnych, 

- rozbudowę istniejącej sieci kanalizacyjnej dla miejscowości dla których jest to 

ekonomicznie uzasadnione, 

- wspieranie budowy indywidualnych systemów oczyszczania ścieków 

w miejscach gdzie jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona budowa 

sieci kanalizacyjnej, 

- budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Baborów. 

3.6.2. ELEKTROENERGETYKA 

W zakresie elektroenergetyki dla terenu objętego studium ustala się: 

- budowę, przebudowę oraz modernizację i remonty sieci  

i urządzeń elektroenergetycznych, 

- budowę jednotorowej linii 110kV relacji Kietrz – Szczyty – Polska Cerkiew, 

- Wzdłuż elektroenergetycznych linii napowietrznych ustala się strefę 

techniczną o szerokości licząc od osi  linii z każdej strony: 

- dla linii 110kV – 15m, 

- dla linii 15 kV – 8m, 

- dla linii 0,4 kV – 3m. 

- W przypadku lokalizacji elektrowni wiatrowych należy je lokalizować  

w odległości: 

- od linii 110 kV – odległość będąca sumą wysokości masztu, promienia 

wirnika oraz odcinka o długości 15m, 

- od linii 15 kV – odległość będąca sumą średnicy wirnika oraz odcinka  

o długości 10m. 
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3.6.3. GAZOWNICTWO 

W zakresie gazownictwa dla terenu objętego studium ustala się: 

- rozbudowę sieci gazowej w mieście Baborów 

- budowę sieci gazowej na terenie sołectw Gminy Baborów, 

- przebudowę oraz modernizację i remonty istniejących sieci gazowych. 

3.6.4. CIEPŁOWNICTWO 

W zakresie ciepłownictwa dla terenu studium ustala się: 

- budowę, przebudowę, modernizację i remonty sieci i urządzeń ciepłowniczych. 

3.6.5. GOSPODARKA ODPADAMI 

Główne założenia gospodarki odpadami dla terenu objętego studium polegają 

na: 

 zwiększeniu udziału odzysku, w tym w szczególności odzysku energii z odpadów, 

zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska, 

 zmniejszeniu ilości wszystkich odpadów kierowanych na składowiska odpadów, 

 wyeliminowaniu praktyki nielegalnego składowania odpadów. 

 objęciu zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych 100% 

mieszkańców Gminy Baborów, 

 zapewnieniu objęcia wszystkich mieszkańców Gminy Baborów systemem 

selektywnego zbierania odpadów, 

 zmniejszeniu ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

kierowanych na składowiska odpadów,  

 zmniejszeniu masy składowanych odpadów komunalnych do maks. 85% 

wytworzonych odpadów do końca 2014 r. 

 powołaniu Południowo-Wschodniego Regionu Gospodarki Odpadami 

Komunalnymi zgodnie z Programem Gospodarki Odpadami Województwa 

Opolskiego - cel odbieranie, zbieranie i rozdział strumienia odpadów na 

następujące frakcje: surowce wtórne, odpady ulegające biodegradacji, balast, 
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 ograniczenie składowania osadów ściekowych do 60% w 2010 r., do 

całkowitego wyeliminowania składowania od 2015 roku, 

 zwiększeniu ilości osadów ściekowych unieszkodliwianych metodami 

termicznymi, 

 odzysku komunalnych osadów ściekowych, 

 usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest do 2032 r. 

Studium ustala budowy, przebudowy oraz modernizacje i remonty istniejących 

urządzeń związanych z gospodarką odpadami. 

3.6.6 TELEKOMUNIKACJA 

 Na terenie objętym studium dopuszcza się  lokalizację celu publicznego  

w zakresie łączności publicznej  obejmujących utrzymanie istniejącej, 

rozbudowę oraz budowę nowej infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci 

 telekomunikacyjnych zgodnie z przepisami odrębnymi w tym zakresie, 

 Oddziaływanie instalacji radiokomunikacyjnych, radiolokacyjnych  

i radionawigacyjnych emitujących pola elektroenergetyczne nie może 

powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów tych pól, określonych  

w przepisach odrębnych w zakresie dopuszczalnych poziomów pól 

elektromagnetycznych dla terenów przeznaczonych pod zabudowę 

mieszkaniową i dostępnych dla ludności. 

3.6.7 ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII – ENERGIA WIATROWA 

Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Opolskiego w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Baborów 

wskazano obszary predysponowane do lokalizowania terenów obiektów  

i urządzeń infrastruktury technicznej – elektrowni  wiatrowych. Rozwój odnawialnych 

źródeł energii winien być prowadzony na obszarach predysponowanych dla rozwoju 

energii wiatrowej, położonych poza obszarami zabudowanymi i przeznaczonymi do 

zabudowy, z uwzględnieniem wymaganych standardów akustycznych  

(z uwzględnieniem odległości nie mniejszej niż 700–800 m od zabudowy 
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mieszkalnej, chyba że z ustaleń raportu oddziaływania na środowisko wyniknie 

inaczej). 

Na rysunku nr 1- Kierunki zagospodarowania przestrzennego zaznaczono 

proponowane obszary lokalizacji elektrowni wiatrowych. 

Analiza uwzględniała również  wymogi ochrony krajobrazu w odniesieniu do 

obszarów prawnie chronionych oraz wymogi ochrony środowiska przyrodniczego,  

w aspekcie siedlisk zwierzyny i ptactwa, tras przelotu ptaków. Realizacja inwestycji 

wymaga sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

w którym powinno należy uwzględnić  zapisy dotyczące intensywności inwestycji  

w tym mocy, liczby i wysokości elektrowni. 

3.7 OBSZARY, NA KTÓRYCH ROZMIESZCZONE BĘDĄ INWESTYCJE 

CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU LOKALNYM 

Inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym  zamieszczono między innymi  

w następujących opracowaniach: Strategii Rozwoju Gminy Baborów na lata 2005 – 

2013, Programie Rozwoju Lokalnego Gminy Baborów. 

Strategia Rozwoju Gminy Baborów na lata 2005 – 2013: 

 Wykreowanie jednoznacznego wizerunku gminy jako zagłębia rolniczego 

regionu, 

 wsparcie dla podmiotów rynku rolno – spożywczego oraz inicjatyw 

społeczno – gospodarczych (wzmocnienie wizerunku gminy jako 

atrakcyjnego miejsca dla prowadzenia działalności rolniczej, ogrodniczej 

oraz pokrewnych, będzie w długiej perspektywie czasu decydowało  

o sukcesie rozwojowym gminy), 

 promocja nowego wizerunku gminy (gmina musi aktywnie zabiegać  

o ugruntowanie  jej wizerunku jako oferującej produkty rynku rolnego  

i ogrodniczego pozwalające na konkurowanie na rynku całej Unii 

Europejskiej oraz przyjaznej dla inwestorów wewnętrznych jak  

i zewnętrznych), 

 poprawa stanu infrastruktury transportowej  - zwiększenie mobilności 

mieszkańców oraz ułatwienie prowadzenia wymiany towarów, 
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 aktywna polityka gminy na rzecz zatrudnienia 

 Stworzenie warunków dla efektywnego wykorzystania przez mieszkańców  

gminy szans wynikających z dużego potencjału rolniczego gminy – silne 

rolnictwo atutem Gminy Baborów 

 prężnie działający rynek rolny oraz ogrodniczy, 

 „krok do informacji” – stworzenie przy Urzędzie Gminy Baborów punktu 

informacyjno – doradczego dla podmiotów rynku rolnego i ogrodniczego, 

 Społeczeństwo XXI wieku – zmniejszenie dysproporcji w dostępie do edukacji 

i sportu oraz budowa społeczeństwa „informacyjnego” 

 „Przyjazna i nowoczesna szkoła” – modernizacja placówek oświatowych 

oraz dostosowanie ich do standardów nowoczesnego kształcenia, 

 „e – urząd dla mieszkańców Gminy Baborów” – wdrożenie elektronicznego 

obiegu dokumentów i zapewnienie dostępu do zasobów internetowych, 

 „aktywne i zdrowe społeczeństwo” – zapewnienie dostępu do obiektów 

sportowych 

 Ochrona walorów przyrodniczych i kulturowych gminy – poprawa warunków 

życia mieszkańców gminy 

 „Czysta gmina” – kompleksowa gospodarka odpadami i wodno – ściekowa, 

 Gmina z tradycjami – dbałość o rozwój kultury oraz dziedzictwo kulturowe  

i przyrodnicze Gminy Baborów. 

Program Rozwoju Lokalnego Gminy Baborów 

W Programie Rozwoju Lokalnego Gminy Baborów zamieszczono listę zadań 

niezbędnych do zrealizowania z wyróżnieniem na miasto i poszczególne sołectwa. 

Do zadań tych należą między innymi: 

 Baborów:  

 dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej na terenie miasta, 

 dokończenie budowy składowiska odpadów 

 zakończenie rozbudowy systemu gazyfikacyjnego na terenie miasta, 

 wymiana rur cementowo-azbestowych w sieci wodociągowej, 

 remonty i modernizacja nawierzchni dróg gminnych na terenie miasta oraz 

dróg transportu rolnego w obrębie Baborowa, 
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 dokończenie budowy chodnika na ul. Powstańców, 

 przebudowa skrzyżowania ul. Wiejskiej z ul. Kościuszki 

 Sołectwo Dzielów: 

 kanalizacja sanitarna 

 kanalizacja burzowa 

 nowa nawierzchnia asfaltowa w ciągu drogi powiatowej nr 0277 od 

Baborowa, w obrębie wsi oraz od wsi do drogi powiatowej nr 0262 

Bernacie-Racibórz 

 chodnik w obrębie wsi w pasie drogi pow. 0277 

 remonty nawierzchni wszystkich dróg transportu rolnego w obrębie 

sołectwa 

 remont kapitalny świetlicy wiejskiej 

 Sołectwo Dziećmarów: 

 remonty dróg transportu rolnego w obrębie sołectwa 

 budowa kanalizacji sanitarnej wraz z systemem oczyszczania 

 wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami 

 remont świetlicy wiejskiej 

 dokończenie etapu budowy remizy strażackiej w części socjalnej  

 Sołectwo Szczyty: 

 budowa kanalizacji sanitarnej wraz z systemem oczyszczania 

 budowa kanalizacji burzowej 

 budowa tranzytu wody z miejscowości Maciowakrze do Szczytów 

 wyłączenie z eksploatacji ujęcia wody w sołectwie Szczyty 

 modernizacja nawierzchni dróg transportu rolnego w obrębie sołectwa 

 modernizacja drogi wojewódzkiej nr 417 (nawierzchnia i kanalizacja 

burzowa wraz z  przebudową skrzyżowania) 

 Sołectwo Sułków: 

 budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią tłoczną i połączenia 

jej z oczyszczalnią ścieków w Baborowie. 

 budowa systemu kanalizacji burzowej na terenie wsi 

 remont drogi gminnej od nr 1 do nr 93 w Sułkowie  

 remont budynku świetlicy (budowa sanitariatów, odnowienie elewacji) 
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 modernizacja placu zabaw i jego ogrodzenia 

 remont  i modernizacja dróg transportu rolnego 

 budowa chodnika w Sułkowie 

 Sołectwo Babice: 

 modernizacja dróg transportu rolnego w obrębie sołectwa 

 budowa kanalizacji burzowej  

 budowa kanalizacji sanitarnej wraz z systemem oczyszczania  

 Sołectwo Czerwonków: 

 budowa kanalizacji sanitarnej wraz z systemem oczyszczania lub 

rurociągu tłocznego do oczyszczalni w Baborowie  

 modernizacja dróg transportu rolnego w obrębie sołectwa  

 budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0225 na terenie wsi  

 remont przepustów (mostków) na zbiorczym rowie melioracyjnym na 

terenie wsi 

 remont nawierzchni drogi gminnej w Czerwonkowie  

 gazyfikacja wsi Czerwonków i Osiedla Czerwonków  

 remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Czerwonkowie  

 remonty dróg gminnych w obrębie sołectwa Czerwonków 

 Sołectwo Księże Pole: 

 modernizacja i remonty dróg transportu rolnego 

 budowa kanalizacji sanitarnej wraz z systemem oczyszczania lub 

przerzutu ścieków do oczyszczalni ścieków  

 Sołectwo Sucha Psina: 

 budowa kanalizacji sanitarnej wraz z systemem oczyszczania bądź 

przerzutu ścieków do oczyszczalni 

 remonty i modernizacja dróg transportu rolnego na terenie sołectwa  

 modernizacja nawierzchni asfaltowych na terenie sołectwa 

 remonty przepustów w pasach dróg gruntowych 

 remont przepustu w pasie drogi wojewódzkiej nr 416 w miejscowości 

Sucha Psina 

 modernizacja świetlicy wiejskiej (węzeł sanitarny, węzeł kuchenny, 

elewacja) 
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 modernizacja ujęcia wody 

 modernizacja drogi wojewódzkiej nr 417 

 budowa zbiornika małej retencji (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie) 

 budowa szatni sportowej na boisku  

 Sołectwo Boguchwałów: 

 budowa chodnika w obrębie wsi w pasie drogi wojewódzkiej nr 416 

 budowa systemu kanalizacji sanitarnej wraz z systemem oczyszczania 

bądź stworzenia możliwości przerzutu ścieków do jednej z istniejących 

oczyszczalni  

 remonty i modernizacja dróg transportu rolnego w obrębie sołectwa  

 budowa zbiornika małej retencji Boguchwałów – przysiołek Wierzbno 

(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 

r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle 

hydrotechniczne i ich usytuowanie) 

 remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Boguchwałów 

 Sołectwo Tłustomosty: 

 budowa systemu kanalizacji sanitarnej wraz z rurociągiem tłocznym do 

oczyszczalni ścieków w Rakowie  

 remonty i modernizacja drogi transportu rolnego w obrębie sołectwa 

Tłustomosty i przysiołka Langowo  

 remont nawierzchni drogi do „Starego Osiedla”  

 kompleksowe prace związane z odprowadzeniem wód opadowych  

i roztopowych na terenie wsi 

 remonty dróg gminnych w Tłustomostach 

 budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kolejowej oraz na drodze do „starego 

osiedla” 

 budowa szatni sportowej lub budynku gospodarczego na obiekcie 

sportowym STAL 

 Tłustomosty: 

 modernizacja budynku szkoły podstawowej w Tłustomostach 

 Sołectwo Raków: 
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 remontu i modernizacja dróg transportu rolnego w obrębie sołectwa 

 dokończenie modernizacji drogi gminnej wzdłuż boiska w Rakowie 

 remont dachu świetlicy wiejskiej  

 tranzyt wodociągowy Dzielów – Raków  

 utwardzenie dróg gminnych wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej  

 budowa nowych chodników z kostki brukowej w Rakowie  

 remont obiektów mostowych w Rakowie 

 budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej  

 budowa kostnicy 

 wykonanie nowej nawierzchni jezdni drogi powiatowej na odcinku od 

Osiedla do końca wsi Raków. 

3.8  OBSZARY, NA KTÓRYCH ROZMIESZCZONE BĘDĄ INWESTYCJE CELU 

PUBLICZNEGO O ZNACZENIU PONADLOKALNYM 

W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego 

zamieszczono następujące elementy dotyczące inwestycji: 

Dla osiągnięcia wypracowanej wizji niezbędne jest oparcie polityki przestrzennej 

regionu na zasadach zgodnych z Europejską Perspektywą Rozwoju Przestrzennego 

(ESDP), tj.: 

 policentrycznego rozwoju przestrzennego, przy wzroście znaczenia 

węzłowych elementów układu osadniczego i nowych relacjach miasto-wieś; 

 rosnącej roli pasm infrastruktury o znaczeniu europejskim; 

 zapewnienia równości w dostępie do infrastruktury i wiedzy; 

 zrównoważonego rozwoju, rozważnego zarządzania dziedzictwem naturalnym 

i kulturowym. 

Koncepcja policentrycznego rozwoju opiera się na założeniu, że gospodarcza  

i funkcjonalna integracja może być osiągnięta bez powodowania przestrzennych 

nierówności w poziomie rozwoju. Istotą modelu policentrycznego rozwoju jest 

koncentracja aktywności społeczno-gospodarczej w miejscach najkorzystniejszych 

dla efektywności rozwoju. Koncentracja nie może jednak powodować polaryzacji 
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przestrzeni. Konieczna zatem będzie aktywna polityka równoważenia rozwoju 

ułatwiająca dyfuzję procesów rozwojowych na całą strukturę regionu. 

Głównym celem polityki przestrzennej województwa opolskiego jest 

kształtowanie struktury przestrzennej, która będzie pobudzała rozwój województwa, 

zapewniała konkurencyjność w stosunku do otoczenia zewnętrznego i eliminowała 

niekorzystne różnice w warunkach życia wewnątrz regionu. 

Realizacja celów polityki przestrzennej wymaga by podmioty prowadzące te 

politykę kierowały się w swych działaniach planistycznych i realizacyjnych 

określonymi ogólnymi zasadami (powszechnymi normami postępowania  

w odniesieniu do kształtowania zagospodarowania przestrzennego), które prowadzić 

będą do zrównoważonego rozwoju województwa opolskiego, uwzględniającego 

zarówno uwarunkowania przyrodnicze, jak i potrzeby rozwoju gospodarczego. 

Jako naczelną zasadę zagospodarowania przestrzennego województwa 

opolskiego należy uznać: racjonalizację przestrzeni i równoważenie rozwoju 

uwzględniające niezbędną dynamizację rozwoju, tworzenie warunków wzrostu 

efektywności gospodarowania i znacznej poprawy warunków życia mieszkańców. 

Rozwinięciem tej zasady są: 

 zasada doskonalenia struktury przestrzennej województwa, spójnej 

wewnętrznie i otwartej na świat, zapewniającej sprawne funkcjonowanie 

wszystkich elementów zagospodarowania przestrzennego na zasadach 

harmonii i ładu przestrzennego i w pełni zaspokajającej cywilizacyjne potrzeby 

społeczeństwa, 

 zasada zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego poprzez minimalizowanie 

zagrożeń wynikających z urbanizacji, rozwoju sfery gospodarczej  

i występujących powodzi, racjonalne wykorzystywanie zasobów środowiska 

naturalnego i ograniczanie degradacji zasobów, 

 zasada ochrony obszarów i systemów o cennych walorach przyrodniczych  

i krajobrazowych, 

 zasada przestrzegania barier i ograniczeń rozwoju przestrzennego w obrębie 

stref uciążliwości i stref zagrożenia, 
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 zasada racjonalnego gospodarowania i przekształcania obszarów rolnych  

i leśnych, 

 zasada racjonalnego kształtowania stref aktywizacji gospodarczej 

uwzględniająca prymat zrównoważonego rozwoju, 

 zasada humanizacji procesu restrukturyzacyjnego przemysłu uwzględniająca 

efektywność gospodarki przy równoczesnym eliminowaniu występujących 

konfliktów w środowisku, 

 zasada kształtowania sieci osadniczej zapewniająca dominację kryteriów 

jakościowych w zakresie warunków życia, ograniczania dysproporcji w tym 

zakresie między miastem i wsią i między różnymi strefami obszarowymi, 

zapewnienia równego dostępu do pracy, zamieszkania, usług i wypoczynku, 

zapewnienia symbiozy środowiska zurbanizowanego, przyrodniczego  

i kulturowego, 

 zasada kształtowania obszarów wiejskich według kryteriów rozwoju 

wielofunkcyjnego i ładu przestrzennego, 

 zasada doskonalenia struktury hierarchicznej sieci osadniczej poprzez rozwój 

ośrodków znaczeniu biegunów wzrostu, w tym miasta wojewódzkiego, miast  

o predyspozycjach subregionalnych, miast powiatowych i siedzib gmin, 

 zasada bezkolizyjnego rozwoju systemu komunikacyjnego w zakresie 

powiązań zewnętrznych i wewnętrznych oparta na modernizacji i wyłączaniu 

uciążliwego ruchu tranzytowego z obszarów intensywnie zabudowanych, 

 zasada tworzenia korytarzy infrastruktury technicznej sprzyjająca ograniczaniu 

uciążliwości dla otoczenia, 

 zasada racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi w zlewniach, 

 zasada racjonalnego gospodarowania zasobami geologicznymi i racjonalnej 

eksploatacji surowców mineralnych i rekultywacji terenów zdegradowanych, 

 zasada ekologizacji gospodarki odpadami, 

 zasada rozwoju turystyki i rekreacji w dostosowaniu do pojemności 

środowiska przyrodniczego i utrzymania predyspozycji dla rozwoju innych 

funkcji użytkowych, 

 zasada bezpieczeństwa, w tym zapewnienia bezpieczeństwa 

przeciwpowodziowego i obronności w kształtowaniu struktur przestrzennych, 

 zasada upowszechniania i wykorzystania zasobów energii odnawialnej. 
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Ze struktury funkcjonalno – przestrzennej województwa opolskiego wynika że 

gmina Baborów znajduje się w obszarze ekstensywnego zagospodarowania 

ROLNEGO. Najbliższym ośrodkiem ponadlokalnym jest miasto Głubczyce  

a regionalnym Kędzierzyn Koźle. Przez gminę Baborów przebiega korytarz 

ponadlokalny transportowo – osiedleńczy (droga wojewódzka 416 Boguchwałów, 

Sucha Psina) , oraz jeden w sąsiedztwie na północ gminy (droga krajowa nr 38). 

W Polityce Przestrzennej Województwa Opolskiego zawarte zostały między 

innymi następujące kierunki rozwoju dla Gminy Baborów: 

 Wielofunkcyjny rozwój obszarów otwartych – rozwój infrastruktury technicznej 

w obszarach wiejskich – rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej  

i oczyszczalni ścieków, 

 Wsparcie i aktywizacja obszarów problemowych – poprawa jakości 

środowiska – Rekultywacja terenów zdewastowanych i zdegradowanych – 

zagrożonych erozją w gminie Baborów, 

 Wsparcie i aktywizacja obszarów problemowych – poprawa jakości 

środowiska – poprawa standardów jakości środowiska – wód podziemnych  

w gminie Baborów, 

 Obszary poprawy stanu środowiska i przeciwdziałania antropopresji – obszary 

rekultywacji, rewitalizacji i przywrócenia wartości użytkowej 

wyeksploatowanych złóż surowców mineralnych, 

 Obszary poprawy stanu środowiska i przeciwdziałania antropopresji – obszary 

rekultywacji, rewitalizacji, ochrony powierzchni ziemi i gleb - tereny gospodarki 

rolnej, zagrożone erozja gleb na obszarze Płaskowyżu Głubczyckiego,  

 Obszary realizacji polityki przestrzennej – Struktura hierarchiczno – 

funkcjonalna sieci osadniczej – miasto Baborów znajduje się na IV poziomie – 

ośrodku lokalnym miejskim –  ośrodki lokalne miejskie realizują ważną funkcję 

uzupełniającą w stosunku do ośrodków powiatowych - koncentrują instytucje  

i obiekty zapewniające usługi podstawowe w zakresie szkolnictwa 

podstawowego i gimnazjalnego, ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, kultury, 

sportu i handlu. Zasięg oddziaływania ogranicza się zwykle do granic gminy 

na terenie której zlokalizowany jest ośrodek miejski. 
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Do najważniejszych kierunków działań dotyczących rozwoju sieci osadniczej 

miast i jej struktury przestrzennej należą: 

 rozwój wielofunkcyjny jednostek osadniczych; 

 poprawa dostępności śródmieść i ogólnej drożności w powiązaniu  

z modernizacją, integracją i promocją transportu publicznego; 

 krystalizacja sieci osadniczej – tak, by nowe tereny mieszkaniowe lub nowe 

łącznie z istniejącymi tworzyły skupione jednostki osadnicze wyposażone  

w ośrodki usługowe, przynajmniej poziomu podstawowego, o racjonalnej do 

nich dostępności. Zespoły takich jednostek (miejscowości, osiedli) powinny 

łączyć się, tworząc układy przestrzenne lokalizacji i geometrii 

respektujących uwarunkowania ekofizjograficzne, cechy krajobrazu i walory 

kulturowe oraz względy ekonomiczne i funkcjonalne: racjonalność 

(efektywność, koszty) budowy lub rozbudowy systemów infrastruktury  

i przyszłego funkcjonowania (dojazdy do pracy i usług, realizacja kontaktów 

społecznych); 

 rewitalizacja obszarów zdegradowanych, w tym zaniedbanych dzielnic  

i osiedli fabrycznych, blokowisk, terenów poprzemysłowych, powojskowych  

i pogórniczych; 

 aktywizacja małych miast na terenie aglomeracji poprzez rozwój funkcji 

usługowych; 

 stabilizacja sieci osadniczej i równoważenie struktury demograficznej 

poprzez zatrzymywanie odpływu ludności wskutek rozwoju miejsc pracy 

(np. w turystyce) w miejscu zamieszkania lub w zasięgu dojazdu do miejsca 

pracy; 

 poprawa stanu środowiska umożliwiająca łagodzenie kolizji między 

rozwojem funkcji przemysłowych a funkcją mieszkaniową. 

Do najważniejszych kierunków działań dotyczących rozwoju wiejskiej sieci 

osadniczej należą: 

 krystalizacja sieci osadniczej - tak, by nowe tereny mieszkaniowe lub nowe 

łącznie z istniejącymi tworzyły skupione jednostki osadnicze wyposażone  

w ośrodki usługowe, 

 przynajmniej poziomu podstawowego, o racjonalnej do nich dostępności. 

Zespoły takich jednostek (miejscowości, osiedli) powinny łączyć się, 
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tworząc układy przestrzenne o lokalizacji i geometrii respektujących 

uwarunkowania ekofizjograficzne, cechy krajobrazu i walory kulturowe oraz 

względy ekonomiczne i funkcjonalne: racjonalność (efektywność, koszty) 

budowy lub rozbudowy systemów infrastruktury i przyszłego 

funkcjonowania (dojazdy do pracy i usług, realizacja kontaktów 

społecznych); 

 stabilizacja sieci osadniczej i równoważenie struktury demograficznej 

poprzez zatrzymywanie odpływu ludności wskutek rozwoju miejsc pracy 

(np. w turystyce) w miejscu zamieszkania lub w zasięgu dojazdu do miejsca 

pracy; 

 rozwój funkcji pozarolniczych; 

 rozbudowa i modernizacja komunikacji, infrastruktury technicznej  

i społecznej; 

 restrukturyzacja rolnictwa w kierunku tworzenia silnych gospodarstw 

rolnych; 

 tworzenie w ośrodkach lokalnych zespołów obsługi gospodarki rolnej  

i rozwijanie bazy przetwórstwa rolno-spożywczego; 

 restrukturyzacja gospodarki rolnej i leśnej pod kątem ograniczeń 

wynikających z położenia w obszarach chronionego krajobrazu; 

 pełniejsze wykorzystanie zasobów i walorów obszarów leśnych do celów 

turystyczno wypoczynkowych; 

 zachowanie walorów i zasobów środowiska na obszarach parków 

krajobrazowych i chronionego krajobrazu; 

 rozwijanie bazy i zaplecza turystyczno-rekreacyjnego. 

 Ochrona historycznych układów przestrzennych – historyczne układy 

ruralistyczne – wartości wybitne – Księże Pole. 

 Rozwój układu komunikacji: 

 droga wojewódzka nr 416 – dostosowanie parametrów do drogi klasy  

G – głównej wraz z budową obwodnic dla Boguchwałowa i Suchej Psiny, 

 drogi wojewódzkie nr 417 i 421 – dostosowanie do parametrów drogi Z – 

zbiorczej, 

 linia kolejowa nr 195 – Kedzierzyn – koźle – Baborów – linia znaczenia 

miejscowego, 
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 Rozwój infrastruktury technicznej: 

 budowa jednotorowej linii 110kV relacji Kietrz – Szczyty – Polska Cerkiew 

 gazyfikacja gmin, przez obszar których przebiega istniejąca sieć gazowa – 

gmina Baborów,  

 Na terenie Gminy Baborów wyznaczono obszary predysponowane do 

lokalizacji elektrowni wiatrowych. 

PROGRAMY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA 

W planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego 

zamieszczono zadania samorządu województwa służące realizacji ponadlokalnych 

celów publicznych zawarte w programach rozwoju województwa opolskiego 

uchwalonych przez Sejmik Województwa Opolskiego, w tym: 

 Program budowy zbiorników małej retencji w województwie opolskim, 2007 

(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r.  

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle 

hydrotechniczne i ich usytuowanie): 

 Budowa zbiornika małej retencji Boguchwałów – kolejność realizacji I 

(najpilniejsza) 

 Budowa zbiornika małej retencji Babice – kolejność realizacji II (pilne) 

 Budowa zbiornika małej retencji Boguchwałów-Wierzbno – kolejność 

realizacji III (mało pilne) 

 Program Opieki nad Zabytkami Województwa Opolskiego na lata 2007-2010, 

2007; 

 Program Ochrony Środowiska, 2008; 

 Wojewódzki Program Gospodarki Odpadami, 2008; 

 Południowo - wschodni Region Gospodarki Odpadami z Regionalnym 

Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów oraz regionalnym 

składowiskiem odpadów w Kędzierzynie-Koźlu 

 „Wieloletni Program Rozwoju Jednostek Ochrony Zdrowia podległych 

Samorządowi Województwa Opolskiego 2006 – 2013”. 

 „Wieloletni program inwestycyjny wojewódzkich jednostek oświatowych na lata 

2006 - 2013” 
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Oprócz rejestru programów prowadzonych przez Ministra Infrastruktury, 

funkcjonuje kilka programów zadań rządowych uchwalonych przez Radę 

Ministrów. 

Zadania rządowe z inwestycjami celu publicznego, określają: 

 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ); 

 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 (POIG); 

 Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych, 2005 (Aktualizacja, 2008); 

 Strategia gospodarki wodnej, 2005; 

 Program dla Odry 2006; 

„Program dla Odry – 2006” przyjęty przez Sejm RP ustawą z dnia 6 lipca 2001r. 

o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006” (Dz. U. z dnia 

12 września 2001 r.), obejmuje swym zakresem modernizację Odrzańskiego 

Systemu Wodnego. Celem Programu jest zbudowanie systemu zintegrowanej 

gospodarki wodnej dorzecza Odry, uwzględniającej przede wszystkim potrzeby 

zabezpieczania przeciwpowodziowego, sporządzenia prewencyjnych planów 

zagospodarowania przestrzennego, zbilansowania zasobów wodnych, ochrony 

czystości wody, środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz transportu 

wodnego. Modernizacja Odrzańskiego Systemu Wodnego ma zapewnić 

zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy obszaru Nadodrza. 

W ramach Programu podejmuje się zadania dotyczące: 

 zbudowania systemu biernego i czynnego zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego, 

 ochrony środowiska przyrodniczego i czystości wód, 

 usunięcia szkód powodziowych, 

 prewencyjnego zagospodarowania przestrzennego oraz renaturyzacji 

ekosystemów, 

 zwiększenia lesistości, 

 utrzymania i rozwoju żeglugi śródlądowej, 

 energetycznego wykorzystania rzek. 
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3.9  OBSZARY, DLA KTÓRYCH OBOWIĄZKOWE JEST SPORZĄDZENIE 

MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH, W TYM OBSZARY 

WYMAGAJĄCE PRZEPROWADZENIA SCALEŃ I PODZIAŁU 

NIERUCHOMOŚCI, A TAKŻE OBSZARY ROZMIESZCZENIA OBIEKTÓW 

HANDLOWYCH O POWIERZCHNI SPRZEDAŻY POWYŻEJ 2000M2 ORAZ 

OBSZARY PRZESTRZENI PUBLICZNEJ 

3.9.1 OBSZARY DLA KTÓRYCH OBOWIĄZKOWE JEST SPORZĄDZENIE 

MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH 

Na terenie objętym studium nie wyznacza się terenów na których 

obowiązkowe jest sporządzenie Miejscowych Planów Zagospodarowania 

Przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych. 

3.9.2 OBSZARY WYMAGAJĄCE PRZEPROWADZENIA SCALENIA  

I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI 

Na terenie studium nie wyznacza się obszarów wymagających 

przeprowadzenia scalenia i podziału nieruchomości. Dopuszcza się jednak 

możliwość wszczęcia odpowiednich procedur scalania i podziału gruntów  

zgodnie z przepisami odrębnymi w tym zakresie w przypadku wystąpienia takiej 

konieczności. 

3.9.3 OBSZARY ROZMIESZCZENIA OBIEKTÓW HANDLOWYCH  

O POWIERZCHNI SPRZEDAŻY POWYŻEJ 2000M2 

Na terenie studium nie wyznacza się obszarów przeznaczonych pod obiekty 

handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2. 
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3.9.4 OBSZARY PRZESTRZENI PUBLICZNEJ 

Przez obszar przestrzeni publicznej należy rozumieć obszar o szczególnym 

znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia  

i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jego położenie 

oraz cechy funkcjonalno – przestrzenne, 

W granicach  terenu objętego studium wyznacza się obszar przestrzeni 

publicznej obejmującej Rynek ze względu na jego walory historyczne jak  

i kulturowe, Granice w/w obszaru oznaczono graficznie na rysunku nr 2 – Kierunki 

zagospodarowania Przestrzennego. 

Na obszarze tym obowiązuje: 

 nakaz wprowadzenia ujednoliconych pod względem formy obiektów małej 

architektury takich jak: ławki, lampy oświetleniowe, słupy ogłoszeniowe, 

 dopuszcza się lokalizację  elementów małej architektury, 

 zaleca się podkreślenie obszaru stanowiącego przestrzeń publiczną poprzez 

zróżnicowanie materiałów posadzki (np. wprowadzenie kostki brukowej), 

 utrzymanie istniejących terenów zieleni urządzonej oraz zadrzewień  

z dopuszczeniem wprowadzania nowych nie przesłaniających zabytkowej 

zabudowy; dopuszcza się usunięcia drzew związanego z zabiegami 

pielęgnacyjnymi bądź stwarzających zagrożenie dla  istniejącego ruchu 

pieszego i kołowego, 

 dopuszcza się realizację ogrodów gastronomicznych, o jednolitej formie  

i kolorystyce poszczególnych elementów (siedziska, parasole). 

3.10 OBSZARY DLA KTÓRYCH GMINA ZAMIERZA SPORZĄDZIĆ 

MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA  PRZESTRZENNEGO,  

W TYM OBSZARY WYMAGAJĄCE ZMIANY PRZEZNACZENIA GRUNTÓW 

ROLNYCH NA CELE NIEROLNICZE 

Na terenie Gminy Baborów obowiązuje tylko jeden miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar Miasta Baborów (uchwała Nr 

XXXIV-275/02 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 20.09.2002r.) 
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Niniejsze studium ma na celu umożliwienie dokonania zmiany w/w 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Baborów wraz  

z korektami granic opracowania. 

Obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego obejmują poszczególne sołectwa: 

1. MPZP Babice 

2. MPZP Boguchwałów 

3. MPZP Czerwionków,  

4. MPZP Dziećmarów,  

5. MPZP Dzielów, 

6. MPZP Księże Pole,  

7. MPZP Raków, 

8. MPZP Sucha Psina,  

9. MPZP Sułków,  

10. MPZP Szczyty,  

11. MPZP Tłustomosty. 

Ponadto gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego pod lokalizację elektrowni wiatrowych - fermy wiatrowej. 

Dopuszcza się opracowanie planów obejmujących jedno lub kilka sołectw 

równocześnie. Uwzględnia się również możliwość  przeprowadzenia korekty 

zaproponowanych granic miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Granice w/w planów oznaczono graficznie na rysunku 2 – Kierunki 

Zagospodarowania Przestrzennego. 

OBSZARY WYMAGAJĄCE ZMIANY PRZEZNACZENIA GRUNTÓW ROLNYCH 

NA CELE NIEROLNICZE 

Zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze wymagać będą obszary  

przeznaczono pod budownictwo  mieszkaniowe, mieszkaniowo – usługowe, 

usługowe i produkcyjno – usługowe we wszystkich sołectwach  ze względu na 

wysoką klasę bonitacyjna gruntów (klasa bonitacyjna od RI do RIII), na których to 

znajdują się nowoprojektowane zamierzenia inwestycyjne. Granice tych terenów 

oznaczono graficznie na rysunku numer 2. 

Zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze będą mogły także 

wymagać tereny przeznaczone pod lokalizację elektrowni wiatrowych (tereny pod 

fundamenty elektrowni wiatrowych, tereny infrastruktury, drogi dojazdowe 

obsługujące elektrownie, stacje zasilania itp.). 
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3.11 KIERUNKI I ZASADY KSZTAŁTOWANIA ROLNICZEJ I LEŚNEJ 

PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ 

Celem ochrony istniejących gruntów rolnych stanowiących użytki rolne, w tym 

w celu zachowania ich ciągłości, a także  uwzględniając wymogi ochrony środowiska 

w szczególności w zakresie ochrony wód podziemnych na części terenów rolnych 

wprowadzono zakaz  lokalizacji nowych budynków  (tereny o symbolu RI)  

Na terenach rolniczych (RI) obowiązują następujące ustalenia: 

 dopuszcza się możliwość realizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

elektrowni wiatrowych (na obszarach oznaczonych na rysunku studium – 

kierunki zagospodarowania przestrzennego), oraz dróg dojazdowych do 

gruntów rolnych i elektrowni wiatrowych, dopuszcza się eksploatację złóż 

kopalin pospolitych, 

 dopuszcza się rozbudowę istniejących terenów gospodarki hodowlanej  

i produkcji rolnej (RPI)  

 zakaz lokalizacji nowych budynków za wyjątkiem budynków realizowanych dla 

potrzeb elektrowni wiatrowych, inf. technicznej, telekomunikacyjnej oraz 

wchodzących w skład w/w terenów gosp. hodowlanej i produkcji  rolnej. 

 obowiązuje ochrona istniejących terenów zadrzewień śródpolnych  

z dopuszczeniem realizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. 

 Na terenach rolniczych (RII) obowiązują następujące ustalenia: 

 możliwość zagospodarowania zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych  

i leśnych, za wyjątkiem pracowniczych ogrodów działkowych, 

 dopuszcza się możliwość realizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

elektrowni wiatrowych(na obszarach oznaczonych na rysunku nr 1 studium – 

kierunki zagospodarowania przestrzennego), oraz dróg dojazdowych do 

gruntów rolnych i elektrowni wiatrowych, 

 dopuszcza się ścieżki piesze, rowerowe. 

Na terenie Gminy Baborów wyznacza się obszary pod nową zabudowę, wymagające 

zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych klas I – III na cele nierolnicze. Na 

terenie sołectwa: 

 



 

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BABORÓW Strona 205 

 

 Babice – ok. 13ha pod zabudowę mieszkaniową i mieszkaniowo – usługową. 

 Boguchwałów – ok. 5ha pod zabudowę rekreacji indywidualnej, ok. 10ha pod 

zabudowę mieszkaniową i mieszkaniowo – usługową, ok. 6ha pod zabudowę 

usługową. 

 Czerwonków – ok. 11ha pod zabudowę mieszkaniową i mieszkaniowo – 

usługową, ok. 5,5ha pod zabudowę produkcyjno – usługową. 

 Dziećmarów – ok. 6ha pod zabudowę usługową, ok. 15ha pod zabudowę 

mieszkaniową i mieszkaniowo – usługową. 

 Księże Pole – ok. 5ha pod zabudowę mieszkaniowo – usługową. 

 Raków – ok. 10ha pod zabudowę mieszkaniowo – usługową. 

 Sułków – ok. 30ha mieszkaniową i mieszkaniowo – usługową. 

 Sucha Psina – ok. 39ha pod zabudowę mieszkaniową i mieszkaniowo – 

usługową, ok. 1,5ha pod zabudowę usługową. 

 Szczyty – ok. 5ha pod zabudowę mieszkaniową. 

 Tłustomosty – ok. 9ha pod zabudowę mieszkaniową i mieszkaniowo – 

usługową. 

 Obliczenia wykonano w programie MapInfo Proffesional na podstawie mapy 

topograficznej Gminy Baborów w skali 1 : 10000. 

 W zależności od usytuowania, obszary predysponowane do lokalizowania 

elektrowni wiatrowych wraz z obsługą komunikacyjną, mogą wymagać zgody na 

zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze. 

W granicach obszaru objętego Studium obowiązuje utrzymanie  

i ochrona istniejących kompleksów lasów zgodnie z wymogami ustawy o lasach oraz 

przepisami odrębnymi w tym zakresie. Równocześnie przewiduje się nowe tereny 

przeznaczone pod zalesienia – ZLII. W granicach Studium nie wyznacza się 

obszarów wymagających zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne. 
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3.12 OBSZARY NARAŻONE NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI  

I OSUWANIA SIĘ MAS ZIEMNYCH 

3.12.1 OBSZARY NARAŻONE NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI 

Gmina Baborów położona jest w dorzeczu rzeki Odry. Obszar dorzecza Odry objęto 

„Programem dla Odry – 2006”. Celem Programu jest zbudowanie systemu 

zintegrowanej gospodarki wodnej dorzecza Odry, uwzględniającej przede wszystkim 

potrzeby zabezpieczania przeciwpowodziowego, sporządzenia prewencyjnych 

planów zagospodarowania przestrzennego, zbilansowania zasobów wodnych, 

ochrony czystości wody, środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz transportu 

wodnego. Modernizacja Odrzańskiego Systemu Wodnego ma zapewnić 

zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy obszaru Nadodrza. 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach opracował „Studium określające 

obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią dla obszarów nieobwałowanych  

w zlewniach dopływów górnej Odry na terenie działania RZGW Gliwice”.  Dla Gminy 

Baborów wyznaczono zasięg przestrzenny ewentualnych wylewów - granicę 

zalewów o prawdopodobieństwie przewyższenia p=0,5%, oraz p=1%. 

Gmina Baborów celem zabezpieczenia przed skutkami powodzi powinna:  

1. prowadzić systematyczną konserwację koryt rzek i cieków, 

2. przystosować tereny międzywala do szybkiego reagowania w przypadku 

powodzi  

a. wycinanie lasów i zarośli łęgowych,  

b. odnowa użytków zielonych,  

c. konserwacja rowów melioracyjnych, 

3. stworzyć system szybkiego ostrzegania i reagowania w przypadku zagrożenia 

powodzią 

4. opracować plan awaryjny na wypadek powodzi, uwzględniającego ochronę 

obiektów wrażliwych na terenie gminy (np. oczyszczalni ścieków, ujęć wód, 

terenów zabytkowych i przyrodniczo cennych, składowisk odpadów, itp.) 
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5. prowadzić prace w kierunku odbudowy i konserwacji urządzeń 

przeciwpowodziowych. 

 

Dla obszaru narażonego na niebezpieczeństwo powodzi o prawdopodobieństwie 

przewyższania  p=1% obowiązują następujące ustalenia: 

1. zakaz   sadzenia drzew i krzewów, 

2. zakaz lokalizacji nowych budynków, za wyjątkiem budynków realizowanych  

dla celów infrastruktury telekomunikacyjnej, 

3.  zakaz zmiany ukształtowania terenu z dopuszczeniem robót związanych  

z regulacją wód oraz robót służących zabezpieczeniu przeciwpowodziowemu, 

4. zakaz lokalizowania nowych inwestycji uciążliwych lub mogących pogorszyć 

stan wód powierzchniowych. 

3.12.2 OBSZARY NARAŻONE NA NIEBEZPIECZEŃSTWO OSUWANIA SIĘ 

MAS ZIEMNYCH 

W granicach obszaru objętego Studium nie występują obszary narażone na 

niebezpieczeństwo osuwania się mas ziemnych. 

3.13 OBIEKTY LUB OBSZARY, DLA KTÓRYCH WYZNACZA SIĘ  

W ZŁOŻU KOPALINY FILAR OCHRONNY 

W granicach obszaru objętego Studium nie występują obiekty i obszary dla 

których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny. 

3.14 OBSZARY POMNIKÓW ZAGŁADY I ICH STREFY OCHRONY 

W granicach obszaru objętego Studium nie występują Obszary Pomników 

Zagłady i ich Strefy Ochronne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 maja 1999 r.  

o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady. 
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3.15 OBSZARY WYMAGAJĄCE PRZEKSZTAŁCEŃ, REHABILITACJI 

LUB REKULTYWACJI 

Na terenie objętym studium wyznacza się obszary wymagające rekultywacji oraz 

rewitalizacji. 

 Do obszarów wymagających rekultywacji należą: 

 Obecne składowisko odpadów przy ulicy Głubczyckiej przeznaczone 

docelowo (po zakończeniu eksploatacji) do rekultywacji technicznej  

i biologicznej. W ramach rekultywacji  obowiązuje wyrównanie niecki 

składowiska, pokrycie warstwą gruntu, wprowadzenie zadrzewień i krzewów, 

 Obszar po byłej cukrowni „Baborów” przeznaczony do rekultywacji 

biologicznej. W ramach rekultywacji ustala się   likwidację urządzeń 

gospodarki wodno - ściekowej po byłej cukrowni „Baborów”, niwelację 

gruntów, uregulowanie stosunków wodnych oraz przywrócenie funkcji zieleni 

zgodnie z zasadami zagospodarowania dla terenów ZN – trwałych użytków 

zielonych. 

 

 Do obszarów wymagających rewitalizacji należą: 

 Tereny po byłej „Cukrowni Baborów”, 

 Tereny byłej cegielni – przy ulicy Głubczyckiej. 

W ramach rewitalizacji dopuszcza się likwidację sieci i urządzeń infrastruktury 

technicznej (w tym gospodarki wodno - ściekowej po byłej Cukrowni „Baborów”),  

a także rozbiórkę obiektów pozostających w kolizji z nowym zainwestowaniem, bądź 

też adaptację istniejących obiektów - dla potrzeb nowej funkcji produkcyjno – 

usługowej, zgodnie z zasadami zagospodarowania dla terenów PU – produkcyjno 

usługowych. 

3.16 GRANICE TERENÓW ZAMKNIĘTYCH I ICH STREFY OCHRONY 

Na terenie Gminy Baborów zlokalizowane są tereny kolejowe które zostały 

zaliczone do terenów zamkniętych zgodnie z decyzją Ministra Infrastruktury  

i oznaczone na rysunku studium.  
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Wykaz tych terenów znajduje się w Dzienniku Urzędowym Ministra 

Infrastruktury (załącznik do nr 14, poz. 51 z dnia 30 grudnia 2009r.) - Granice  

i powierzchnie terenów zamkniętych według podziału administracyjnego i ewidencji 

gruntów, przez które przebiegają linie kolejowe.  

W odniesieniu do terenów zamkniętych w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego ustala się tylko granice tych terenów oraz granice 

ich stref ochronnych. 
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4. PODSUMOWANIE 

4.1. USTALENIA ZAWIERAJĄCE OBJAŚNIENIE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ 

ORAZ SYNTEZA USTALEŃ PROJEKTU STUDIUM 

Częściowa dezaktualizacja rozwiązań przestrzennych obowiązującego studium 

gminy Baborów sporządzonego na mocy ustawy o zagospodarowaniu 

przestrzennym (uchwalonego w 1997r.)  oraz zmiana otoczenia prawnego 

skutkowała podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia niniejszego 

studium. 

Rozwiązania przyjęte w studium  są konsekwencją istniejących  uwarunkowań  

w zakresie zagospodarowania przestrzennego gminy, uwzględniają obowiązujące 

lokalne oraz regionalne plany rozwoju (strategia rozwoju gminy Baborów na lata 

2005 – 2013, program rozwoju lokalnego gminy Baborów, plan zagospodarowania 

przestrzennego województwa opolskiego, strategia rozwoju powiatu głubczyckiego), 

w części ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla miasta Baborów, a także wymogi obowiązujących aktów 

prawnych związanych z planowaniem  przestrzennym.  

Przyjęte rozwiązania  uwzględniają również  wnioski składane na etapie 

przystąpienia do sporządzenia studium zgodnie z wymogami ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym, a także decyzje administracyjne dotyczące 

lokalizacji inwestycji. 

Synteza ustaleń projektu Studium 

Tereny zainwestowane i przeznaczone do zainwestowania 

 Zwiększenie podaży terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MWI)  

o wysokości do 5 kondygnacji   na obszarze      miasta  Baborów  stanowiących 

kontynuację istniejących terenów zabudowy o tym charakterze. Zachowanie 

istniejących terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (do 3 kondygnacji) 

określonych w obowiązujący studium na obszarze miasta Baborów jak  

i w sołectwach: Tłustomosty, Langowo, Czerwonków. Zachowanie i uzupełnienie 
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zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej występującej w centrum miasta 

Baborów (MWU), 

 Zwiększenie podaży terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  

i usługowej (MNU) obejmującej zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zagrodową, 

funkcję usługową oraz obiekty związane z działalnością ogrodniczą, a także obsługą 

produkcji rolniczej zarówno na obszarze miasta jak i w poszczególnych sołectwach. 

Zabudowa ta stanowi kontynuację  istniejącej funkcji mieszkaniowej wraz z usługami 

i zlokalizowana jest wzdłuż istniejących ciągów komunikacyjnych zapewniających 

właściwą obsługę komunikacyjną. 

 Zachowanie istniejących oraz wprowadzenie nowych terenów zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej (na obszarze miasta Baborowa oraz w sołectwach: 

Dziećmarów, Babice, Sułków, Boguchwałów, Sucha Psina, Czerwonków), 

 Zachowanie istniejących oraz wprowadzenie nowych terenów o funkcji 

usługowej w centrum miasta oraz poszczególnych sołectw a także  wzdłuż głównych 

ciągów komunikacyjnych (drogi klasy zbiorczej, głównej), 

 Zachowanie istniejących oraz rozbudowa terenów produkcyjno – usługowych 

(PUI, PUII i PUIII) w szczególności  na obszarze miasta Baborów.  Rewitalizacja 

terenów poprzemysłowych po byłej cukrowni Baborów oraz byłej cegielni  

z przeznaczeniem terenów pod nowe funkcje produkcyjne lub usługowe. Na terenie 

PUII w związku z występowaniem terenu złóż kopalin pospolitych uwzględniono 

możliwość realizacji  obiektów i urządzeń  związanych z eksploatacją złoża. 

 Zachowanie istniejących terenów gospodarki hodowlanej i produkcji rolnej 

(RP). Możliwość  ich rozbudowy na terenach rolniczych leżących poza obszarem 

wysokiej ochrony głównego zbiornika wód podziemnych GZWP 332 Subniecka 

Kędzierzyńsko – Głubczycka 

Tereny otwarte 

 Zachowanie i ochrona istniejących terenów otwartych: terenów rolniczych, 

lasów i zadrzewień, trwałych użytków zielonych zieleni urządzonej, ogrodów 

działkowych, cmentarzy. Wprowadzenie nowych zalesień na obszarach 

obejmujących nieużytki, a także nieużytkowanych rolniczo, zlokalizowanych na 

obrzeżach projektowanych zbiorników wodnych, a także istniejących cieków  oraz 

obejmujących rejony stromych zboczy. 
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 Ograniczenie lokalizacji zabudowy na gruntach rolnych (RI) leżących  

w obrębie obszaru wysokiej ochrony głównego zbiornika wód podziemnych, stref 

ochronnych ujęć wód oraz zespołu chronionego krajobrazu; dopuszczenie 

możliwości lokalizacji inwestycji służących produkcji rolnej i przetwórstwu rolno – 

spożywczemu) na terenach o symbolach RII 

 Uwzględnienie (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 

kwietnia 2007 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 

budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie) lokalizacji zbiorników małej retencji dla 

celów ochrony przeciwpowodziowej na rzece Psinie w sołectwach: Babice, 

Boguchwałów i Sułków zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego 

województwa opolskiego. 

Sieci i urządzeń i infrastruktury technicznej i komunikacyjnej 

 Utrzymanie przebiegu istniejących sieci przesyłowych (elektroenergetycznych, 

wodociągowych, gazowych) w tym służących obsłudze obszaru objętego studium   

z dopuszczeniem ich remontu, modernizacji, przebudowy, a także  realizacja  

niezbędnych sieci rozdzielczych  i urządzenia infrastruktury technicznej dla nowo – 

projektowanych terenów wyznaczonych w Studium. 

 Uwzględnienie budowy jednotorowej linii elektroenergetycznej 110kV relacji 

Kietrz – Szczyty – Polska Cerkiew, 

 Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej dla obszaru gminy. Wyznaczenie 

nowych terenów z przeznaczeniem pod oczyszczalnie i przepompownie ścieków 

 Wyznaczenie obszarów proponowanych pod budowę elektrowni wiatrowych, 

 Dostosowanie parametrów głównych ciągów komunikacyjnych (drogi 

wojewódzkie) do pełnionych funkcji ciągów klasy głównej i zbiorczej. Uwzględnienie 

przebiegu projektowanej obwodnicy drogi wojewódzkiej nr 416 dla sołectw:  

Boguchwałów i Sucha Psina zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego 

województwa opolskiego. 

 Obsługa komunikacyjna terenów wyznaczonych w studium dla potrzeb 

nowych funkcji. 

 Zachowanie istniejących terenów kolejowych stanowiących tereny zamknięte. 
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Ochrona konserwatorska 

W ustaleniach studium uwzględniono ochronę obiektów i obszarów  wpisanych do 

wojewódzkiego rejestru zabytków, a także do gminnej ewidencji zabytków ustalono 

strefy ochrony konserwatorskiej obejmujące: historyczne układy ruralistyczne 

sołectw, tereny zabytkowych cmentarzy, strefę stanowiącą otulinę historycznego 

układu urbanistycznego centrum miasta Baborów wpisanego do wojewódzkiego 

rejestru zabytków oraz strefy obejmujące rejon występowania stanowisk 

archeologicznych oraz obszary wokół tych stanowisk. 

 

Ochrona przyrody 

W ustaleniach studium uwzględniono wymogi związane z ochroną: Obszaru 

Chronionego Krajobrazu Wronin – Maciowakrze, pomnika przyrody, lasów w tym 

lasów ochronnych, wód podziemnych (głównego zbiornika wód podziemnych 

GZWP332 Subniecka Kędzierzyńsko – Głubczycka) oraz ujęć wód i ich stref 

ochronnych. Uwzględniono obszar o szczególnych wartościach przyrodniczych 

obejmujący dolinę rzeki Psiny, który zgodnie z planem zagospodarowania 

przestrzennego województwa opolskiego został wskazany do objęcia ochroną  

w formie obszaru chronionego krajobrazu.  

Obszary przeznaczone do rewitalizacji, rekultywacji, obszar przestrzeni publicznej 

W ustaleniach studium wskazano obszary wymagające rewitalizacji leżące na 

obszarze miasta Baborów  (po byłej cukrowni  „Baborów” i cegielni), obszary 

przeznaczone do rekultywacji (tereny po byłej cukrowni Baborów oraz teren 

składowiska odpadów komunalnych – rekultywacja docelowa) oraz obszary 

przestrzeni publicznej (obszar rynku w  mieście Baborów). 
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4.2. OKREŚLENIE WPŁYWU UWARUNKOWAŃ NA USTALENIA KIERUNKÓW 

I ZASADY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY 

BABORÓW 

Podstawowymi uwarunkowaniami wpływającymi na ustalenia kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Baborów są:  

 DOTYCHCZASOWE PRZEZNACZENIE, ZAGOSPODAROWANIE  

I UZBROJENIE TERENÓW 

W ustaleniach kierunków studium uwzględniono dotychczasowe przeznaczenie  

i zagospodarowanie terenów poprzez utrzymanie w większości istniejącej  funkcji  

wraz z możliwością jej dalszego rozwoju.  Wprowadzono nowe tereny dla celów 

funkcji mieszkaniowej, mieszkaniowo – usługowej, usługowej, i produkcyjnej 

stanowiące kontynuację funkcji istniejącej. W większości zachowano istniejące 

tereny otwarte.  

Dla potrzeb poszczególnych funkcji wyznaczono wskaźniki i parametry urbanistyczne 

dostosowane do istniejącej zabudowy uwzględniając wymagania ładu 

przestrzennego oraz zasadę zrównoważonego rozwoju. 

Uwzględniono utrzymanie istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej  

z dopuszczeniem jej remontów przebudowy, rozbudowy dla celów obsługi nowo – 

projektowanych terenów. 

 OCHRONA ŚRODOWISKA 

W ustaleniach kierunków studium uwzględniono wymogi związane z  istniejącymi 

formami  ochrony przyrody (obszar chronionego krajobrazu Wronin – Maciowakrze, 

pomnik  przyrody żywej),  

Ponadto uwzględniono wymogi związane  z   występowaniem obszaru wysokiej 

ochrony głównego zbiornika wód podziemnych GZWP 332 Subniecka Kędzierzyńsko 

– Głubczycka, ujęć  wód podziemnych wraz ze strefami ochronnymi, występowaniem 

lasów w tym lasów ochronnych, zadrzewień, a także  gruntów rolnych. 
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Uwzględniono obszar o szczególnych wartościach przyrodniczych obejmujący dolinę 

rzeki Psiny, który zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego województwa 

opolskiego został wskazany do objęcia ochroną w formie obszaru chronionego 

krajobrazu. 

 OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 

 

W ustaleniach kierunków studium uwzględniono ochronę obiektów i obszarów  

wpisanych do wojewódzkiego rejestru zabytków a także wpisanych do  gminnej 

ewidencji zabytków. Obszary o szczególnych wartościach kulturowych wskazano do 

ochrony poprzez ustanowienie stref ochrony konserwatorskiej wraz z określeniem 

niezbędnych ustaleń.  

 

 SYSTEM KOMUNIKACYJNY 

W ustaleniach kierunków studium uwzględniono utrzymanie  istniejącego przebiegu 

dróg publicznych Gminy Baborów (drogi wojewódzkie, powiatowe, gminne) wraz  

z wnioskowaną zmianą parametrów dróg. Uwzględniono również  realizację 

obwodnicy dla sołectw: Boguchwałów i Sucha Psina zawartą w planie 

zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego. 

W kierunkach zachowano także istniejące tereny kolejowe stanowiące tereny 

zamknięte. 

 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

W ustaleniach kierunków studium uwzględniono utrzymanie istniejących głównych 

sieci infrastruktury technicznej w tym.: sieci elektroenergetycznej, gazowniczej, 

wodociągowej z możliwością ich remontów, przebudowy i rozbudowy.  

W kierunkach studium uwzględniono w szczególności  rozwój sieci gazowej  

i kanalizacyjnej na terenach poszczególnych sołectw Gminy Baborów  

(z uwzględnieniem projektowanych oczyszczalni i przepompowni ścieków). 



 

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BABORÓW Strona 217 

 

Głównym priorytetem ustaleń kierunków studium jest wyznaczenie obszarów pod 

lokalizacje elektrowni wiatrowych (zgodnie z planem zagospodarowania 

województwa opolskiego).  

 INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU LOKALNYM  

I PONADLOKALNYM 

Programy dotyczące inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym  

i ponadlokalnym odnoszące się do Gminy Baborów wpływają znacząco na kierunki 

zagospodarowania przestrzennego gminy i zawarte są w następujących 

opracowaniach: 

- Strategia Rozwoju Gminy Baborów na lata 2005-2013, 

- Program Rozwoju Lokalnego Gminy Baborów, 

- Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego, 

- Programy Samorządu Województwa, 

Główne inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym uwzględnione  

w kierunkach niniejszego studium obejmują: 

- wyznaczenie obszarów pod lokalizację elektrowni wiatrowych, 

- realizację obwodnicy dla sołectw: Boguchwałów i Sucha Psina, 

- budowę jednotorowej linii elektroenergetycznej 110kV relacji Kietrz – Szczyty – 

Polska Cerkiew, 

- lokalizacji (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 

2007 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle 

hydrotechniczne i ich usytuowanie) zbiorników małej retencji dla celów ochrony 

przeciwpowodziowej na rzece Psinie w sołectwach: Babice, Boguchwałów i Sułków 

zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego. 
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 ROLNICZA I LEŚNA PRZESTRZEŃ PRODUKCYJNA 

Ze względu na rolniczy charakter gminy zachowano tereny intensywnej produkcji 

rolniczej,  a także wyznaczono obszary na których istnieje możliwość  lokalizacji  

nowych ośrodków produkcji rolniczej (RII). Na terenach RI wprowadzono 

ograniczenia w zainwestowaniu terenów rolniczych. 

W ustaleniach kierunków studium wyznaczono nowe  tereny do zalesienia 

 OBSZARY NARAŻONA NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI 

W ustaleniach kierunków zagospodarowania przestrzennego uwzględniono 

uwarunkowania wynikające ze „Studium określającego obszary bezpośredniego 

zagrożenia powodzią dla obszarów nieobwałowanych w zlewniach dopływów górnej 

Odry na terenie działania RZGW Gliwice”.  

 WYSTĘPOWANIE ZŁÓŻ KOPALIN 

W ustaleniach kierunków studium na obszarach występowania złóż kopalin 

pospolitych uwzględniono możliwość dalszej eksploatacji złóż, prowadzenia prac 

poszukiwawczo - rozpoznawczych, docelowo rekultywacji zgodnie z  wymogami 

ustawy prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz.U z 2005r Nr 228 poz,1947  

z późn.zm.) 


