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 II.5. WARUNKI  I  JAKOŚĆ  śYCIA  MIESZKAŃCÓW 

 II.5.1.   Wprowadzenie 

Jakość Ŝycia (ang. Quality of Life) jest to subiektywna ocena jednostki wynikająca z porównań parametrów dotyczących 

poziomu jej Ŝycia i satysfakcji Ŝyciowej. Dla jego odzwierciedlenia opracowanych zostało wiele róŜnych zestawów 

wskaźników łączących rezultaty ankietowania subiektywnej satysfakcji Ŝyciowej z czynnikami obiektywnymi. Do najczęściej 

wykorzystywanych mierników przedstawiających dobrobyt społeczny i ekonomiczny rozumiany jako jakość Ŝycia 

zaliczamy107: sytuację materialną, zdrowie m.in. oczekiwaną długość Ŝycia w latach oraz dostępność do usług zdrowia, 

dostępność do usług edukacji i kultury, stabilność polityczną, Ŝycie rodzinne, w tym wskaźnik rozwodów (na 1000 

mieszkańców), Ŝycie wspólnotowe, stan środowiska, poczucie bezpieczeństwa, w tym w zakresie zatrudnienia, wolność 

polityczną oraz równość płci, w tym proporcje przeciętnych zarobków męŜczyzn i kobiet. Na podstawie badań 

przeprowadzonych w 2005r według powyŜszych wskaźników, Polska znalazła się na 48 pozycji spośród 111 krajów świata. 

Według metodologii opracowanej przez PricewaterhouseCoopers na potrzeby oceny potencjału rozwojowego siedmiu miast 

zawartej w Raportach na temat wielkich miast Polski, stwierdzono, Ŝe dla harmonijnego rozwoju niezbędne jest posiadanie 

odpowiednich zasobów, umownie nazwanych „kapitałami”.  Zaliczono do nich instytucje, infrastrukturę, jakość Ŝycia, kapitał 

ludzki i społeczny, wizerunek, inwestycje i finanse. Wspólną cechą kapitałów jest to, Ŝe aby je rozwinąć trzeba w nie przez 

lata inwestować. 

Gmina lub miasto, które chce odnieść sukces gospodarczy, musi umieć zapewnić swoim mieszkańcom wysoką jakość i 

dobre warunki Ŝycia, sprawiają one bowiem, Ŝe ludzie chętniej decydują się tam mieszkać i pracować, a inwestorzy chętniej 

podejmują decyzję o ulokowaniu swojej działalności. Jakość Ŝycia jest ściśle związana ze zrównowaŜonym rozwojem, 

dlatego dla jej charakterystyki często wykorzystuje się wskaźniki opisujące rozwój zrównowaŜony. 

 

 II.5.2.   Kapitał Ludzki i Społeczny  

Kapitał ludzki i społeczny są ściśle związane z pojęciem kapitału jako czynnika produkcji lub rozwoju, zatem moŜna przyjąć 

Ŝe są to aktywa, które są wykorzystywane w tych procesach. W przypadku analizy kapitału ludzkiego i społecznego gminy 

naleŜy go uznać za je zasób mający znaczenie w procesie jej rozwoju. Zarówno kapitał ludzki jak i społeczny są kategoriami 

pojemnymi, dlatego istnieją ich liczne definicje. Na potrzeby niniejszego opracowania przyjęto, Ŝe:108  

• Kapitał ludzki oznacza wiedzę, umiejętności, kompetencje oraz inne cechy ucieleśnione w człowieku, które 

powiązane są z jego ekonomiczną aktywnością; 

• Kapitał społeczny to z kolei umiejętności współpracy międzyludzkiej w obrębie grup i organizacji w celu realizacji 

wspólnych interesów. 

Podstawową róŜnicą miedzy tymi kapitałami jest fakt, Ŝe kapitał ludzki jest zasobem jednostki, zaś społeczny – społeczności. 

                                                                 

107 The Economist Intelligence Unit’s quality-of-life index, THE WORLD IN 2OO5, 

108  K. Janc, ZróŜnicowanie przestrzenne kapitału ludzkiego i społecznego w Polsce, Wrocław 2009, s. 8, 10. 
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jednakŜe obydwa kapitały są od siebie zaleŜne. Źródłami kształtującymi kapitał ludzki są zarówno cechy wrodzone 

człowieka, jak teŜ ukształtowane poprzez funkcjonowanie w rodzinie, szkole, pracy, społeczności lokalnej i ponadlokalnej. 

Kapitał społeczny zaleŜny jest przede wszystkim od obowiązujących norm społecznych, sieci i organizacji społecznych, 

zaufania. Analizując oba kapitały jako podstawy rozwoju gminy moŜna uznać, Ŝe ich oceną jest syntetyczna miara wartości, 

w tym cech demograficznych mieszkańców, ich kwalifikacji, aktywności oraz dostępności dla potencjalnych pracodawców. Za 

najwaŜniejsze dla potrzeb rozwoju uznano: sytuacje demograficzną, wykształcenie, funkcjonowanie rynku pracy oraz 

aktywność społeczną i organizacji pozarządowych. 

 

II.5.2.a.  Sytuacja demograficzna 

Punktem wyjścia do oceny sytuacji demograficznej gminy Ujazd jest analiza stanu ludnościowego. Jej przeprowadzenie 

wymagało pozyskania informacji statystycznych na temat mieszkańców, co ujawniło róŜnice w zakresie publikowanej liczby 

ludności przez GUS i USC gminy Ujazd. W przypadku kaŜdego okresu statystyka dotycząca liczby ludności się róŜniła. W 

procesie badawczym wykorzystywano w pierwszej kolejności informacje bezpośrednio pozyskane z USC gminy Ujazd, 

natomiast w sytuacji, gdy nie były dostępne podstawę analizy stanowiły dane GUS. W ramach danych GUS wykorzystano 

statystykę opisującą faktyczną liczbę osób zamieszkałych w gminie (nie zaś zameldowanych). 

 W 2013 roku w gminie mieszkało ogółem 6315 osób, z czego 27,65% w mieście a na obszarach wiejskich 72,35% ogółu 

mieszkańców. Zatem analizując strukturę liczby ludności ze względu na miejsce zamieszkania naleŜy gminę Ujazd określić 

jako wiejską. Gęstość zaludnienia w gminie wynosi 75 os/km2, jednakŜe jest ona znacznie wyŜsza w mieście, gdzie osiąga 

116 os/km2, niŜ na wsi gdzie ma wartość  67 os/km2. W zakresie gęstości zaludnienia gminy w latach 2002 – 2012 nastąpiły 

nieznaczne zmiany, bowiem obszar miasta charakteryzował się wzrostem koncentracji ludności o 4 os/km2, a obszary 

wiejskie rozproszeniem ludności, gdyŜ gęstość zaludnienia zmniejszyła się o 3 os/km2.  

Liczbę ludności zamieszkującą aktualnie poszczególne jednostki terytorialne gminy Ujazd przedstawiono w tabeli 10 

Przestrzenne rozmieszczenie liczby ludności na terenie gminy wskazuje, Ŝe najbardziej zaludnione oprócz miasta są wsie: 

Jaryszów, Zimna Wódka oraz Sieroniowice. Jednostki te łącznie z miastem skupiają ponad 60% ludności gminy. 

jednocześnie, naleŜy zauwaŜyć, Ŝe w wymienionych jednostkach stan liczby ludności utrzymuje się na wyrównanym 

poziomie, notowane są tylko nieznaczne przyrosty bądź spadki liczby ludności. MoŜna wnioskować, Ŝe te trzy sołectwa w 

przyszłości będą takŜe kumulowały największą liczbę mieszkańców. Odmienne zjawisko zachodzi w przypadku dwóch 

sołectw, które mają mały potencjał ludnościowy, ale zauwaŜalny jest ich rozwój demograficzny. Są to Niezdrowice i 

Nogowczyce, na terenie których od 2007 roku notowany jest stały przyrost liczby mieszkańców. Badania bezpośrednie 

pozwalają stwierdzić, Ŝe mieszkańcami tymi jest ludność napływowa. Wraz z napływem mieszkańców zachodzi proces 

rozwoju funkcji mieszkaniowej, bowiem ludność ta osiedla się w  nowych budynkach mieszkaniowych. Wymienione sołectwa 

są atrakcyjne pod względem zamieszkania, dlatego moŜna prognozować stały wzrost liczby ich mieszkańców będący 

rezultatem napływu migracyjnego. Przyczyną tych procesów są prowadzone działania planistyczne i inwestycyjne 

warunkujące moŜliwości rozwoju terenów mieszkaniowych. Dlatego moŜna stwierdzić, Ŝe rozwój ludnościowy na 

wymienionych terenach nie zaleŜał wprost od uwarunkowań demograficznych (przyrost liczby urodzeń, wzrost dzietności itp.) 

lecz od prowadzonej polityki rozwoju gminy. Podobne zjawisko zachodziło takŜe w mieście Ujazd, w którym od roku 2003 

systematycznie wzrastała liczba mieszkańców. Dynamika przyrostu zmniejszyła się dopiero w okresie 2010-2012, ale w 

2013 ponownie zanotowano wzrost. Zatem miasto moŜna uznać za rozwijające się ludnościowo. Potwierdzeniem tego faktu 

są takŜe badania R. Rauzińskiego, z których wynika, Ŝe w okresie 2000-2010 Ujazd był jedynym w województwie miastem 
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charakteryzującym się przyrostem liczby ludności (o 1,3%)109.  

 

Tabela 10 Zestawienie liczby ludności według obrębów w gminie Ujazd w 2013 roku. 

lp  Liczba ludności   /dane na dzień 31.XII, za rok 2013 wg stanu na 1.VIII 
Wzrost 
/spadek 

Udział  
w liczbie 
ludności 
gminy 

 Obręby ewidencyjne 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 Balcarzowice 249 243 240 239 242 233 234 240 242 243 244 239 = 3,78% 

2 Jaryszów 
 (w tym Kolonia 
Jaryszowska) 

822 814 814 827 816 808 814 812 804 811 814 818 = 12,95% 

3 Klucz 200 198 192 196 200 202 195 193 193 194 190 189 ↓ 2,99% 

4 Niezdrowice  
(w tym Wydzierów) 

590 585 572 568 570 547 541 557 561 574 585 583 Od 
2009r 
↑↑ 

9,23% 

5 Nogowczyce 268 270 271 273 273 279 279 279 274 276 279 288 ↑↑ 4,56% 

6 Olszowa  
(w tym Janków, 
Komorniki i KsięŜy Las) 

550 545 545 537 523 502 501 502 501 493 490 497 ↓↓ 7,87% 

7 Sieroniowice  
(w tym Grzeboszowice) 

645 644 639 635 639 641 634 630 642 648 638 641 = 10,15% 

8 Stary Ujazd  
(w tym Ferdynand i 
Kopanina) 

636 638 633 631 631 628 616 608 603 605 592 586 ↓↓ 9,28% 

9 Zimna Wódka (w tym 
Buczki i Wesołów) 

766 757 744 743 722 726 733 736 738 741 723 728 ↓ 11,53% 

10 miasto Ujazd 1661 1660 1674 1688 1703 1719 1731 1741 1740 1727 1738 1746 ↑↑ 27,65% 

 Gmina ogółem: 6387 6354 6324 6337 6319 6285 6278 6298 6298 6312 6293 6315 ↓  

źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Stanu Cywilnego w Ujeździe 

 

Istotna z punktu widzenia oceny sytuacji demograficznej i społecznej jest charakterystyka struktury demograficznej 

i społecznej gminy. Podstawowe informacje statystyczne na temat liczby i struktury ludności według płci oraz miejsca 

zamieszkania przedstawiono w tabeli 11 

.

                                                                 

109 Społeczeństwo Śląska Opolskiego 1945-2011-2035. Aspekty społeczne, demograficzne i rynku pracy, [red.] R. Rauziński, T. Sołdra-
GwiŜdŜ, Rządowa Rada Ludnościowa, Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Opole-Warszawa 2012, s.41. 
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Tabela 11  Liczba i struktura ludności gminy Ujazd według płci oraz miejsca zamieszkania w latach 1995-2012. 

cecha 
jednostka 

miary 
lata 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Liczba ludności 
ogółem 

 

osoba 6883 6902 6899 6908 6471 6425 6413 6357 6304 6293 6312 6259 6206 6197 6218 6278 6298 6282 
%; 

100%=rok 
poprzedni 

100 100,3 100,0 100,1 93,7 99,3 99,8 99,1 99,2 99,8 100,3 99,2 99,2 99,9 100,3 101,0 100,3 99,7 

Liczba ludności 
miejskiej 

osoba 1758 1755 1740 1743 1682 1649 1674 1651 1631 1647 1652 1643 1640 1655 1662 1730 1721 1719 
%; 

100%=rok 
poprzedni 

100 99,8 99,1 100,2 96,5 98,0 101,5 98,6 98,8 101,0 100,3 99,5 99,8 100,9 100,4 104,1 99,5 99,9 

Liczba ludności 
wiejskiej 

osoba 5125 5147 5159 5165 4789 4776 4739 4706 4673 4646 4660 4616 4566 4542 4556 4548 4577 4563 
%; 

100%=rok 
poprzedni 

100 100,4 100,2 100,1 92,72 99,73 99,23 99,3 99,3 99,42 100,3 99,06 98,92 99,47 100,3 99,82 100,6 99,69 

Udział ludności 
miejskiej 

% 25,54 25,43 25,22 25,23 25,99 25,67 26,1 25,97 25,87 26,17 26,17 26,25 26,43 26,71 26,73 27,56 27,33 27,36 

Liczba męŜczyzn osoba 3400 3416 3420 3427 3206 3175 3164 3116 3089 3070 3082 3042 3009 2997 3007 3043 3055 3060 

Liczba kobiet osoba 3483 3486 3479 3481 3265 3250 3249 3241 3215 3223 3230 3217 3197 3200 3211 3235 3243 3222 
Udział kobiet 
wśród ogółu 

ludności 
% 50,6 50,51 50,43 50,39 50,46 50,58 50,66 50,98 51 51,22 51,17 51,4 51,51 51,64 51,64 51,53 51,49 51,29 

Udział kobiet 
wśród ludności 

miejskiej 
% 51,36 51,35 51,25 51,19 50,91 50,96 51,3 51,4 51,4 51,46 51,37 51,47 51,49 51,61 51,8 51,87 51,85 51,74 

Udział kobiet 
wśród ludności 

wiejskiej 
% 48,41 48,03 47,99 48,02 49,17 49,48 48,86 49,79 49,85 50,52 50,61 51,19 51,59 51,72 51,2 50,64 50,55 50,09 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL, www.stat.gov.pl/bdl, data pobrania: 02.06.2013r. 
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W zakresie procesów demograficznych w gminie dostrzegalny jest regresywny trend, polegający na spadku liczby 

ludności. Wystąpił on przede wszystkim na obszarze wiejskim gminy, przy czym zróŜnicowanie zakresu zmiany było bardzo 

duŜe w przypadku poszczególnych miejsc zamieszkania. Ubytek liczby ludności nie został zrekompensowany jej napływem 

do wskazanych powyŜej sołectw i miasta Ujazd. W całej gminie w latach 1995-2012 ubyło 601 osób, z czego 562 z obszaru 

wiejskiego, a 39 z miasta. Informacje te dotyczą liczby osób zamieszkałych, nie zaś zameldowanych i nie obejmują roku 

2013, który dla miasta wykazał przyrost liczby mieszkańców. Zatem liczba ludności gminy do 2012 roku zmniejszyła się o 

8,7%, przy czym 2,2% w mieście i aŜ 11% z obszaru wiejskiego. Zjawisko to wskazuje, Ŝe głównym obszarem 

depopulacyjnym w gminie jest obszar wiejski. Efektem tego procesu jest wzrastający wskaźnik udziału ludności miejskiej na 

terenie gminy. Wynika on przede wszystkim ze znaczącego w strukturze zamieszkania ludności ubytku liczby ludności 

wiejskiej 

Analiza struktury płciowej społeczeństwa gminy Ujazd wskazuje, Ŝe jest ona typowa dla obszaru Polski, w tym 

takŜe województwa opolskiego. W odniesieniu do obszaru całej gminy struktura ta jest niemal zrównowaŜona, z 

zaznaczającą się przewagą liczby kobiet. W roku 1995 odsetek kobiet stanowił 50,6% wśród ludności gminy, a w 2012 roku 

51,29%, zatem o około 0,7% więcej. Zmiany te obrazują rozwijający się proces feminizacji gminy. JednakŜe jego przyczyną 

nie jest wzrost liczby kobiet (ta zmniejszyła się w badanym okresie o 261), lecz duŜy spadek liczby męŜczyzn – o 340 osób. 

Rezultatem większego ubytku liczby męŜczyzn jest przewaga liczby kobiet w strukturze płciowej gminy. Analiza struktury 

płciowej społeczeństwa z uwzględnieniem miejsca zamieszkania, wskazuje, Ŝe nadwyŜka kobiet nad liczbą męŜczyzn 

występuje na terenie miasta. Jest to zjawisko typowe dla miast Polski. Miasta oferują większą liczbę miejsc pracy w 

usługach, skierowanych przede wszystkim dla kobiet. Ciekawym i nietypowym zjawiskiem jest jednak znacząco 

przyrastający udział liczby kobiet na obszarze wiejskim gminy Ujazd. W 1995 roku na terenach wiejskich kobiety stanowiły 

48,41% ogółu ludności, a w 2012 juŜ 50,9% czyli o 1,68% więcej. Tym samym równieŜ na obszarze wiejskim liczebnie 

dominują kobiety. JednakŜe przyczyną tego stanu nie jest przyrost liczby kobiet, ale wyludnianie się terenu wiejskiego z 

męŜczyzn. W badanym okresie nastąpił ubytek liczby męŜczyzn z obszaru wsi wynoszący 291 osób, stanowiąc aŜ 13% z 

liczby męŜczyzn mieszkających na obszarach wiejskich w 2012 roku. Dlatego naleŜy wnioskować, Ŝe proces depopulacyjny 

gminy charakterystyczny jest przede wszystkim dla grupy męŜczyzn.  

Ruch naturalny w gminie wyraŜony wskaźnikiem przyrostu naturalnego wskazuje na ubytek naturalny ludności w 

gminie w całym okresie badawczym. JednakŜe tempo i zakres zmian tej cechy są róŜne w poszczególnych latach, a 

charakterystyczne są coroczne wahania wartości (wykres 2)  
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Wykres 2 Przyrost naturalny w gminie Ujazd w latach 1995-2012. /Źródło: opracowanie własne./ 
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Zasadniczo jako przełomowy naleŜy uznać rok 2004, w którym zanotowano w gminie najniŜszy wskaźnik przyrostu 

naturalnego wynoszący -5,24‰. Istotne jest to, Ŝe najniŜsza wartość wystąpiła wówczas zarówno dla miasta (-4,86‰) oraz 

obszaru wiejskiego (-5,38‰). W latach 1995 – 2004 wskaźnik przyrostu naturalnego zarówno dla miasta jak i wsi ulegał 

obniŜaniu, utrzymując jako niemal stałą tendencję korzystniejszą sytuację na obszarze wiejskim. Od 2004 roku dostrzegalny 

jest mimo wahań wzrost wartości przyrostu naturalnego, jednakŜe w końcowym okresie przede wszystkim na obszarze 

miasta. Porównanie tendencji w zakresie liczby zgonów i urodzeń Ŝywych wskazuje, Ŝe główne znaczenie w kształtowaniu 

poziomu przyrostu naturalnego miała znacząco wzrastająca na obszarze wiejskim liczba zgonów oraz malejąca liczba 

urodzeń. Dla obszaru miejskiego charakterystyczna jest dość stabilna sytuacja w zakresie liczby urodzeń Ŝywych jak i liczby 

zgonów. Porównanie wskaźnika ruchu naturalnego dla obszaru miejskiego oraz wiejskiego jednoznacznie wskazuje, Ŝe 

rozwijającym się demograficznie jest miasto. Obszar wiejski cechuje się ubytkiem naturalnym powodowanym w duŜym 

stopniu nadumieralnością w stosunku do obszaru miasta oraz mniejszą liczbą urodzeń Ŝywych. Zjawisko to jest 

konsekwencją zauwaŜalnego na obszarze wiejskim procesu starzenia się mieszkańców oraz depopulacji. Charakterystyczne 

jest takŜe to, Ŝe na obszarze wiejskim niemal w całym okresie rodziło się więcej dziewczynek niŜ chłopców, a na terenie 

miasta trudno wskazać jakąś tendencję.  

 Konsekwencją procesów demograficznych jest ukształtowana aktualnie struktura wieku i płci ludności. Zestawienie 

liczby ludności męŜczyzn i kobiet na obszarze miasta i wsi przedstawia wykres 3. 

 

 

 

Ludność miejska 

 

 Ludność wiejska 

  

Wykres 3 Struktura wieku i płci ludności miejskiej i wiejskiej gminy Ujazd w 2012 roku.  

Źródło: opracowanie własne. 

 

W przypadku ludności miejskiej i wiejskiej struktura wieku ludności wskazuje na regresywny trend. Widoczna jest 

bowiem zmniejszająca się liczba ludności młodej, w przypadku miasta młodszej od 29 lat, a obszaru wiejskiego od 34 lat. 

Najliczniejsze grupy wieku to w mieście 25 -29 lat, a na wsi nieco starsza ludność: 30-34 lata. Zarówno ludność miejska i 

wiejska cechują się duŜą liczebności ludności w wieku produkcyjnym, w przypadku miasta do 54 roku Ŝycia, a wsi 59. Są to 
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grupy wieku zaliczane do ludności produkcyjnej. Struktura wieku ludności wskazuje, Ŝe społeczeństwo w przyszłości będzie 

ulegało starzeniu się, gdyŜ obecnie najliczniejsze grupy wieku zasilać będą jeszcze starsze grupy wieku, w tym 

emerytalnego, natomiast w wiek produkcyjny i rozrodczy wkraczały będą coraz mniej liczebne generacje. W zakresie 

zróŜnicowania płciowego zauwaŜalna jest nadwyŜka liczby kobiet nad męŜczyznami w wieku produkcyjnym. Wśród ludności 

miejskiej są to roczniki od 15 do 44, natomiast na obszarze wiejskim 15 – 19 lat i od lat 25 do 39. Sytuacja ta wskazuje na 

tradycyjny ubytek liczby męŜczyzn w wymienionych grupach wiekowych. Jego przyczynami są nadumieralność męŜczyzn w 

młodym wieku oraz migracje zarobkowe. Typowym zjawiskiem jest takŜe znacząca nadwyŜka liczby kobiet w najstarszych 

grupach wieku. Jest to zjawisko charakterystyczne dla społeczeństwa polskiego, w którym dłuŜszym trwaniem Ŝycia cechują 

się kobiety.  

Istotna z punktu widzenia moŜliwości rozwoju jest struktura ludności ze względu na kategorie wieku 

ekonomicznego. Tradycyjną miarą jej oceny jest wskaźnik obciąŜenia demograficznego wyraŜający liczbę ludności w wieku 

nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym. Wartość tej miary informuje o tym jaka część społeczeństwa 

niepracująca ze względu na swój wiek musi być utrzymywana przez osoby pracujące. Jako grupę osób nie pracujących 

uznaje się tych, który mają mniej niŜ 17 lat oraz więcej niŜ 59 (kobiety) i 64 (męŜczyźni). W przypadku gminy Ujazd wskaźnik  

ten kształtuje się podobnie na obszarze miejskim i wiejskim. Proces przebiega korzystnie, gdyŜ w dziesięcioleciu 2002 – 

2012 wartość tego wskaźnika systematycznie, a co waŜne znacząco zmalała: o 13 w mieście i aŜ 16,6 na obszarze wiejskim. 

Oznacza to, Ŝe zmniejszyła się liczba osób, które stanowią „obciąŜenie ekonomiczne” dla całego społeczeństwa, w tym 

szczególnie wiejskiego. Dodatkowymi kategoriami oceny struktury wieku ekonomicznego ludności są modyfikacje wskaźnika. 

Pierwszą z nich jest ocena stosunku liczby osób w wieku poprodukcyjnym do 100 osób w wieku przedprodukcyjnym, czyli 

informująca o liczbie osób będących w wieku emerytalnym w stosunku do 100 osób mających poniŜej 17 lat. W zakresie tej 

kategorii oceny charakterystyczny jest bardzo niekorzystny proces, który wyraŜa się wzrostem wartości wskaźnika. W 

przypadku miasta wartość wzrosła o 14,6 osoby, a w przypadku obszarów wiejskich o 24,8 osoby. Sytuacja ta jest efektem 

zmniejszającej się liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym przy jednoczesnym wzroście liczby osób w wieku 

poprodukcyjnym. Relacja ilościowa tych grup ludności w gminie jest bardzo niepokojąca i wskazująca na moŜliwe trudności 

ekonomiczne w przyszłości w gminie. Charakterystyczna jest bowiem znacząca przewaga osób starszych w stosunku do 

młodszych, którzy potencjalnie mogą stanowić o sile ekonomicznej społeczeństwa gminy. Drugą miarą oceny jest relacja 

ilościowa liczby osób w wieku poprodukcyjnym do 100 osób w wieku produkcyjnym. Wartość tej miary, mimo wahań 

utrzymuje się na dość stabilnym poziomie i nieznacznie zmalała, odpowiednio na terenie miasta o 2,4 osoby, a na obszarze 

wiejskim o 2,2 osoby. Wskazuje to na systematyczny spadek liczby osób w wieku emerytalnym w stosunku do liczby 

pracujących.  

Stosunek liczebny poszczególnych grup wieku ekonomicznego stanowi pochodną struktury wiekowej ludności 

gminy. Najtrudniejszą sytuacją dla moŜliwości rozwoju demograficznego gminy jest taka, w której wzrasta udział liczby 

ludności w wieku poprodukcyjnym a maleje on w przypadku ludności w wieku przedprodukcyjnym. Takie zjawisko występuje 

na terenie wiejskim, gdzie zaznacza się wzrost udziału  ludności w wieku emerytalnym z poziomu 16,2% do 16,5%, przy 

jednoczesnym znaczącym spadku udziału ludność młodej z poziomu 25,3% do 18,6%. W przypadku miasta takŜe występuje 

spadek udziału liczby młodzieŜy z 24,2% do 19,7%, ale spada takŜe, choć nieznacznie, udział ludności starszej z poziomu 

15,6 do 15,4%. Grupa ludności w wieku produkcyjnym przyrasta zarówno w mieście jak i na wsi, ale szybciej na terenie 

wiejskim. Zajmuje ona około 65% społeczeństwa gminy Ujazd.  
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II.5.2.b.  Proces migracji 

Migracje są zjawiskiem typowym dla obszaru województwa opolskiego oraz gminy Ujazd. Charakterystyczną jego 

część stanowią migracje zagraniczne, dlatego wydaje się być właściwym przeprowadzenie odrębnie analizy procesu migracji 

wewnętrznych i zagranicznych.  

Migracje w ruchu wewnętrznym dotyczą wszystkich przemieszczeń ludzi związanych ze zmianą miejsca 

zamieszkania na terenie gminy Ujazd i kraju. Saldo migracji wewnętrznych w gminie w latach 1995 – 2012 w systematyczny 

sposób ulegało poprawie (tab12).  

 

Tabela 12 Saldo migracji wewnętrznych w gminie Ujazd w latach 1995-2012 [w ‰] 

Jednostka 
terytorialna 

Struktura 
ludności 

Lata 
1995 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 

 wartości ogólne 

Miasto 
ogółem -23 -9 0 10 13 7 -12 1 
męŜczyźni -8 -3 -4 1 10 -3 -5 3 
kobiety -15 -6 4 9 3 10 -7 -2 

Obszar 
wiejski 

ogółem -21 -24 4 2 11 6 33 11 
męŜczyźni -21 -12 4 2 -1 5 17 12 
kobiety 0 -12 0 0 12 1 16 -1 

Gmina 
razem  

ogółem -44 -33 4 12 24 13 21 12 
męŜczyźni -29 -15 0 3 9 2 12 15 
kobiety -15 -18 4 9 15 11 9 -3 

 w ‰ 

Miasto 
ogółem -13,08 -5,46 0,00 6,04 7,82 4,05 -6,97 0,58 
męŜczyźni -4,55 -1,82 -2,42 0,60 6,02 -1,73 -2,91 1,75 
kobiety -8,53 -3,64 2,42 5,44 1,81 5,78 -4,07 -1,16 

Obszar 
wiejski 

ogółem -4,10 -5,03 0,86 0,44 2,41 1,32 7,21 2,41 
męŜczyźni -4,10 -2,51 0,86 0,44 -0,22 1,10 3,71 2,63 
kobiety 0,00 -2,51 0,00 0,00 2,63 0,22 3,50 -0,22 

Gmina 
razem  

ogółem -6,39 -5,14 0,63 1,94 3,86 2,07 3,33 1,91 
męŜczyźni -4,21 -2,33 0,00 0,48 1,45 0,32 1,91 2,39 
kobiety -2,18 -2,80 0,63 1,45 2,41 1,75 1,43 -0,48 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL, www.stat.gov.pl/bdl, data pobrania 08.06.2013r. 

 

Z poziomu ubytku migracyjnego, sięgającego -6,39 ‰ poprawiło się o 8,3‰  osiągając ostatecznie 1.91‰. 

Zjawisko to oznacza odwrócenie się tendencji wyjazdowej z terenu gminy do przyjazdu na jej obszar. Jako miejsce 

docelowego zamieszkania wybierano przede wszystkim tereny wiejskie, w przypadku których wskaźnik salda migracji 

wewnętrznych osiągnął poziom 2,4 ‰ w 2012 roku. Znacząca poprawa miała takŜe miejsce w przypadku miasta, które 

jednak charakteryzuje się mniejszym napływem migracyjnym liczącym 0,58‰. W ruchu wewnętrznym większą część 

migrantów stanowią męŜczyźni. Nietypowym zjawiskiem jest odpływ migracyjny kobiet z miasta. Korzystniej w tym względzie 

kształtuje się sytuacja na terenie wiejskim. Analiza kierunku pochodzenia migrantów w ruchu wewnętrznym  wskazuje, Ŝe 

pochodzą oni głównie z miasta a osiedlają się na terenie wiejskim. Proces ten dotyczy zarówno męŜczyzn jak i kobiet. W 

roku 2012 w mieście zameldowanych zostało 6 męŜczyzn i 2 kobiety pochodzące równieŜ z miasta, oraz 7 męŜczyzn i 11 

kobiet pochodzących z obszaru wiejskiego. Natomiast w tym samym roku na obszar wiejski przybyło z miasta 16 męŜczyzn i 

15 kobiet, a z terenu wiejskiego 6 męŜczyzn i 4 kobiety. Kierunek napływu wewnętrznego moŜe wskazywać, Ŝe dominują 

przemieszczenia ludności z centralnego miasta gminy na tereny wiejskie. Kierunek napływu wewnętrznego moŜe 
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wskazywać, Ŝe dominują przemieszczenia ludności z centralnego miasta gminy na tereny wiejskie, a takŜe z okolicznych 

miast np. Kędzierzyn – Koźle, Gliwice, Strzelce Opolskie na teren gminy Ujazd.  

W zdecydowanie mniej korzystny sposób kształtuje się poziom migracji zagranicznych (tab14).  

Tabela 13  Saldo migracji zewnętrznych w gminie Ujazd w latach 1995-2012 [w ‰]  

Jednostka 
terytorialna 

Struktura 
ludności 

Lata 
1995 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 

 wartości ogólne 

Miasto 
ogółem -4 0 4 -7 0 1 -7 -4 
męŜczyźni -1 -1 2 -3 0 1 -5 -3 
kobiety -3 1 2 -4 0 0 -2 -1 

Obszar 
wiejski 

ogółem -19 -30 -1 -22 -9 -7 -11 -16 
męŜczyźni -13 -18 -3 -7 -1 0 -3 -7 
kobiety -6 -12 2 -15 -8 -7 -8 -9 

Gmina 
razem  

ogółem -23 -30 3 -29 -9 -6 -18 -20 
męŜczyźni -14 -19 -1 -10 -1 1 -8 -10 
kobiety -9 -11 4 -19 -8 -7 -10 -10 

 w ‰ 

Miasto 
ogółem -2,28 0,00 2,42 -4,23 0,00 0,58 -4,07 -2,33 
męŜczyźni -0,57 -0,61 1,21 -1,81 0,00 0,58 -2,91 -1,75 
kobiety -1,71 0,61 1,21 -2,42 0,00 0,00 -1,16 -0,58 

Obszar 
wiejski 

ogółem -3,71 -6,28 -0,21 -4,84 -1,98 -1,54 -2,40 -3,51 
męŜczyźni -2,54 -3,77 -0,64 -1,54 -0,22 0,00 -0,66 -1,53 
kobiety -1,17 -2,51 0,43 -3,30 -1,76 -1,54 -1,75 -1,97 

Gmina 
razem  

ogółem -3,34 -4,67 0,48 -4,68 -1,45 -0,96 -2,86 -3,18 
męŜczyźni -4,12 -5,98 -0,32 -3,34 -0,33 0,33 -2,62 -3,27 
kobiety -2,58 -3,38 1,24 -5,94 -2,49 -2,16 -3,08 -3,10 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL, www.stat.gov.pl/bdl, data pobrania 08.06.2013r. 

W całym badanym okresie, zarówno w przypadku miasta jak i terenów wiejskich saldo migracji zagranicznych było 

ujemne. Wskazuje to, Ŝe z terenu gminy bezustannie mieszkańcy emigrują za granicę państwa. Choć skala emigracji niemal 

w całym okresie przyjętym do analizy jest taka sama, to jednak w kilku latach wystąpiły wyraźne, negatywne wahania. Ze 

względu na miejsce zamieszkania bardziej niekorzystnie kształtuje się proces emigracji na terenie wiejskim. Zachodzi on na 

znacznie wyŜszą skalę niŜ w przypadku miasta. Wraz z upływem lat zmniejszeniu uległa jednak skala emigracji 

zagranicznych wśród męŜczyzn. Procesem, który przybiera niekorzystny trend jest wzrastający udział kobiet opuszczających 

na stałe, przede wszystkim, obszar wiejski. O ile w przypadku miasta emigrantami są głównie męŜczyźni, to w przypadku 

obszarów wiejskich od roku 2007 nadwyŜką wśród emigrantów wyróŜniają się kobiety. Proces emigracji zagranicznych jest 

związany przede wszystkim z wyjazdami zarobkowymi i dotyczy ludności w wieku produkcyjnym. PoniewaŜ dominują w 

gminie wśród emigrantów męŜczyźni, stąd w strukturze płciowej społeczeństwa ujawniła się znacząca nadwyŜka kobiet w 

tych grupach wiekowych. Charakterystycznym zjawiskiem dla gminy są migracje „zawieszone”, polegające na pobycie za 

granicą ponad 3 miesiące, ale z zamiarem powrotu do kraju. JednakŜe w całym województwie w ostatnich latach wzrasta 

skala migracji definitywnych. W przypadku gminy Ujazd mogą o tym sugerować wyjazdy na stałe kobiet, które być moŜe 

dołączają do wcześniej emigrujących męŜów.  

Ze zjawiskiem migracji wiąŜe się  odrębność narodowo – etniczna oraz dwujęzyczność społeczeństwa gminy. Wynika ona z 

pochodzenia, którą jako niepolską deklaruje duŜa część mieszkańców gminy. Gmina Ujazd została zakwalifikowana do grupy 

35 gmin w województwie opolskim (i 181 w Polsce) charakteryzujących się duŜym udziałem ludności deklarującej inna niŜ 
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polską przynaleŜność narodowo – etniczną. Ludność ta liczy więcej niŜ 10% mieszkańców gminy110.  Według NSP 2002 

udział tej grupy ludności wynosił 37,9%, ale biorąc pod uwagę procesy demograficzne zachodzące w minionym 

dziesięcioleciu, moŜna załoŜyć, Ŝe odsetek ten jest nieco mniejszy. Z przynaleŜnością etniczną wiąŜe się w istotnym stopniu 

dwujęzyczność mieszkańców. W gminie Ujazd w większości przypadków drugim językiem oprócz polskiego jest niemiecki. 

Na podstawie wyników NSP z 2002 roku stwierdzono, Ŝe w codziennym uŜyciu dwujęzyczność deklaruje ponad dwa tysiące 

osób, z czego 1835 osób - język polski i niepolski (w większości niemiecki) oraz 278 wyłącznie język niepolski. Niestety 

wyniki NSP z 2011 roku nie informują o tej kwestii. Biorąc pod uwagę stan w 2002 roku oraz zachodzące w gminie procesy 

demograficzne moŜna załoŜyć, Ŝe dwujęzycznością wyróŜnia się nieco mniejsza liczba osób, natomiast znacząco zmalała 

liczba osób posługująca się tylko językiem niepolskim.   

II.5.2.c. Sytuacja  demograficzna - podsumowanie 

Sytuacja demograficzna gminy Ujazd nie kształtuje się korzystnie dla perspektywicznego rozwoju gminy, choć oprócz 

procesów niekorzystnych zachodzą takŜe pozytywne. Analiza zmian liczby ludności w odniesieniu do całej gminy wskazuje, 

Ŝe w minionych latach malała, zatem gmina ulegała wyludnieniu. JednakŜe w mieście i dwóch sołectwach liczba ludności się 

zwiększyła. Podstawową przyczyną zarówno ubytku, jak teŜ przyrostu liczby ludności jest ruch migracyjny. NatęŜenie 

odpływu ludności z gminy jest relatywnie wysokie i powoduje sukcesywny ubytek zaludnienia gminy. ZagroŜeniem dla 

rozwoju ludnościowego gminy jest takŜe postępujący proces starzenia się ludności. Jednocześnie w mieście oraz 

Niezdrowicach i Nogowczycach odnotowuje się napływ ludności. Nie rekompensuje on jednak dotychczasowego ubytku. W 

zakresie ruchu naturalnego zarysowują się w odniesieniu do całej gminy niekorzystne tendencje, wyraŜone ujemnym 

wskaźnikiem przyrostu naturalnego. Jest on jednak takŜe przestrzennie zróŜnicowany, bowiem w mieście uległ wyraźnej 

poprawie i osiągnął pozytywne wartości. Wyniki badania struktury płciowej i wiekowej społeczeństwa gminy Ujazd wskazują, 

Ŝe jest ona typowa dla społeczeństwa regionu i kraju. Społeczeństwo charakteryzuje się równowagą płciową, a takŜe 

sukcesywnym starzeniem się.  

Reasumując, moŜna uznać, Ŝe sytuację demograficzną w gminie Ujazd cechuje: 

− zróŜnicowanie przestrzenne ubytku oraz przyrostu liczby mieszkańców – przyrost notowany jest w mieście oraz 

sołectwach Nogowczyce i Niezdrowice, ubytek dotyczy obszaru wiejskiego z wyłączeniem wymienionych powyŜej 

sołectw; 

− zróŜnicowanie przestrzenne w zakresie ruchu naturalnego – przyrost notowany jest w mieście ubytek dotyczy 

obszaru wiejskiego; 

− odpływ migracyjny, w tym głównie za granicę, 

− zrównowaŜona strukturą płciową, 

− starzenie się ludności na skutek ubytku ludności w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym, 

Według prognozy demograficznej dla kraju opublikowanej przez GUS w 2003r a takŜe badań dotyczących kryzysu 

demograficznego województwa opolskiego111 do 2030r w regionie opolskim nastąpi spadek liczby mieszkańców o ok.18% w 

stosunku do roku 2003, przy czym dla powiatu strzeleckiego zaliczanego do obszarów depopulacji, aŜ o 25%. Przyjmując 

powyŜszą wartość równieŜ dla gminy Ujazd naleŜałoby oczekiwać zmniejszenia liczby ludności do poziomu ok. 4728 osób. 

                                                                 

110 PrzynaleŜność narodowo – etniczna ludności – wyniki spisu ludności i mieszkań 2011,  Materiał na konferencję prasową w dniu  
29.01.2013 r.; GUS.  

111 Społeczeństwo Śląska Opolskiego 1945-2011-2035. Aspekty społeczne, demograficzne i rynku pracy, [red.] R. Rauziński, T. Sołdra-
GwiŜdŜ, Rządowa Rada Ludnościowa, Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Opole-Warszawa 2012., s. 61. 
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Wydaje się jednak Ŝe są to prognozy zbyt pesymistyczne, gdyŜ jak juŜ podkreślano miasto Ujazd odnotowuje systematyczny 

wzrost liczby mieszkańców. Na okres perspektywiczny 2020r prognozuje się zatem liczbę ludności gminy Ujazd na poziomie 

6,5 tys. , a na 2030 rok około 6 tys. 

II.5.2.d.  Wykształcenie 

We współczesnej gospodarce o jakości zasobów ludzkich decydują w znacznej mierze kwalifikacje. Dokonano zatem analizy 

przeciętnego poziomu wykształcenia mieszkańców gminy uznając, Ŝe wysoki poziom ich wykształcenia, wpływa na 

atrakcyjność gminy jako miejsca do inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Podstawowe wskaźniki 

stosowane do oceny poziomu wykształcenia to: odsetek osób z wykształceniem wyŜszym i średnim oraz liczba studentów 

szkół wyŜszych przypadających na 1000 mieszkańców. W związku z brakiem aktualnych danych liczbowych dotyczących 

tych wskaźników na poziomie gminy wykorzystano informacje o stanie wykształcenia w 2011 roku w powiecie strzeleckim 

(na podstawie Narodowego Spisu Powszechnego 2011) oraz takie same informacje z 2002 roku dla gminy (na podstawie 

Narodowego Spisu Powszechnego 2002). W tabeli 14 zobrazowano liczbę osób mających określony poziom wykształcenia, 

a takŜe strukturę w kobiet i męŜczyzn ze względu na posiadane wykształcenie. Wykres 4 przedstawia liczbę kobiet i 

męŜczyzn o określonym poziomie  wykształcenia.  

Tabela 14 Poziom wykształcenia ludności powiatu strzeleckiego w 2011r 

Poziom wykształcenia 
razem męŜczyźni kobiety 

liczba % liczba % liczba % 

wyŜsze 6669 9,7 2573 7,8 4096 11,6 

policealne 1081 1,6 224 0,7 856 2,4 

średnie zawodowe 9595 14,0 5050 15,3 4545 12,8 

średnie ogólnokształcące 5032 7,4 1761 5,3 3271 9,2 

zasadnicze zawodowe 18696 27,3 11833 35,8 6863 19,4 

gimnazjalne 3251 4,7 1600 4,8 1651 4,7 

podstawowe ukończone 13138 19,2 4731 14,3 8407 23,7 

podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego 631 0,9 278 0,8 353 1,0 

ogółem 68445 100,0 33025 100,0 35420 100,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NSP 2011 

 

 

Wykres 4 Struktura wykształcenia mieszkańców powiatu strzeleckiego według płci w 2011 roku.  
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NSP 2011 

W 2011 roku struktura wykształcenia mieszkańców powiatu strzeleckiego wskazywała na dominację osób z wykształceniem 

zasadniczym zawodowym. Odsetek osób mających takie wykształcenie sięgał 27,3% , a wśród nich dominowali męŜczyźni. 

Drugą pod względem liczebności grupą osób byli mieszkańcy posiadający wykształcenie podstawowe ukończone (19%), a 

kolejną średnie zawodowe (14%).  Istotne jest, Ŝe w 2002 roku te same grupy osób dominowały w strukturze wykształcenia 

mieszkańców, ale ich udział był większy. Wówczas stanowiły około 71% mieszkańców, a w 2011 roku o niemal 10% mniej. 

Jednocześnie naleŜy podkreślić, iŜ wzrosła liczba osób legitymująca się wykształceniem wyŜszym  z 5,3% do 9,7%, co 

oznacza sukcesywny wzrost aspiracji mieszkańców i wzrost poziomu ich wykształcenia. Dane te opisują sytuację w całym 

powiecie, uwzględniają zatem obszar centralny i peryferyjne powiatu, które z reguły róŜnią się poziomem wykształcenia 

mieszkańców. JednakŜe naleŜy uznać, Ŝe w gminie Ujazd poziom wykształcenia takŜe ulegał poprawie, lecz nie jest jeszcze 

wystarczający.  W 2002 roku dominowały w strukturze wykształcenia mieszkańców osoby o wykształceniu: podstawowym 

ukończonym (40%), zasadniczym zawodowym (37,72%) oraz średnim (14,79%). Stan ten przedstawia wykres 5, przy czym  

obraz dotyczy sytuacji sprzed wprowadzenia reformy systemu edukacji, zatem nie obejmuje kształcenia na poziomie 

gimnazjum. Osoby z wykształceniem podstawowym mają ukończonych 8 klas i są przygotowane do kontynuowania nauki  

na poziomie zawodowym lub  średnim.  

Wykres 5 Poziom wykształcenia ludności gminy Ujazd wg NSP 2002  

źródło: opracowanie własne/ 

MoŜna uznać, Ŝe obecnie nadal grupy o niskim poziomie wykształcenia mają duŜy udział wśród wszystkich mieszkańców, 

ale ich znaczenie liczebne maleje na rzecz osób z wykształceniem wyŜszym a przede wszystkim średnim z maturą. 

Podobnie jak w całym kraju, województwie i powiecie, tak równieŜ w gminie Ujazd poziom wykształcenia się poprawia. 

Analogicznie jak w 2002 roku, tak w 2011 lepiej wykształcone w powiecie strzeleckim były kobiety niŜ męŜczyźni. Aktualnie 

11,6% kobiet, a 7,8% męŜczyzn posiada wykształcenie wyŜsze. Podobne dysproporcje występują wśród osób z 

wykształceniem policealnym oraz średnim ogólnokształcącym. Odwrotne tendencje zachodzą natomiast w grupie 

legitymującej się wykształceniem zasadniczym zawodowym (35,8% męŜczyzn i 19,4% kobiet) oraz średnim zawodowym 

(15,3% męŜczyzn i 12,8% kobiet). Niepokojący jest jednak duŜy udział kobiet liczący 23,7%, które mają tylko wykształcenie 

podstawowe. ZróŜnicowanie poziomu wykształcenia w grupach płciowych wskazuje, Ŝe męŜczyźni dąŜą do zdobycia 

określonych kwalifikacji zawodowych, natomiast kobiety wykazują większy stopień zróŜnicowania aspiracji i kierunków 

kształcenia.  

Reasumując, sytuację w zakresie wykształcenia ludności gminy moŜna uznać jako niezadowalającą, choć naleŜy 

podkreślić, Ŝe się poprawia.  
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II.5.2.e. Rynek pracy 

Rynek pracy jest kształtowany w oparciu o liczbę  osób pracujących oraz pozostających bez pracy. W gminie Ujazd 

w badanym okresie dostrzegalne są istotne przekształcenia w zakresie rynku pracy oraz liczebności i struktury zasobów 

pracy. Gmina w relacji do województwa i powiatu strzeleckiego nie tworzy duŜego rynku pracy. Na koniec 2011 roku w gminie 

pracowały 732 osoby, co stanowiło 0,36% ogółu pracujących w regionie i 5,79% pracujących w powiecie strzeleckim. 

Spośród ogółu pracujących w gminie większa część, bo 57% pracuje na obszarze wiejskim. Dominującą grupą wśród 

pracujących są kobiety, stanowiące aŜ 56% ogółu pracujących w gminie. Struktura pracujących ulegała jednak na terenie 

gminy zmianom w latach 1995 – 2011. Strukturę pracujących ze względu na płeć oraz miejsce zamieszkania przedstawia 

tabela 15 

 

Tabela 15 Struktura pracujących według płci i miejsca zamieszkania w gminie Ujazd w latach 1995-2011.  

Pracujący 
ogółem 

Lata 
Ogółem Miasto Obszar wiejski 

liczba 
na 1000 
mieszk. 

liczba % liczba % 

ogółem 

1995 507 73,7 351 69,2 156 30,8 
2000 502 78,1 386 76,9 116 23,1 
2006 658 105,1 315 47,9 343 52,1 
2011 732 116,2 315 43,0 417 57,0 

męŜczyźni 

1995 204 60,0 137 67,2 67 32,8 
2000 188 59,2 151 80,3 37 19,7 
2006 329 108,2 93 28,3 236 71,7 
2011 321 105,1 104 32,4 217 67,6 

kobiety 

1995 303 87,0 214 70,6 89 29,4 
2000 314 96,6 235 74,8 79 25,2 
2006 329 102,3 222 67,5 107 32,5 
2011 411 126,7 211 51,3 200 48,7 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL, www.stat.gov.pl/bdl; data pobrania 16.06.2013. 

 

W całym badanym okresie nastąpił wzrost liczby pracujących w gminie, przy czym był on charakterystyczny dla 

obszaru wiejskiego. W mieście zanotowano natomiast spadek liczby pracujących o 35 osób, co stanowi około 10 % ogółu 

pracujących w mieście. Jest to zjawisko niekorzystne, ale jednocześnie rekompensowane ponad dwukrotnym wzrostem 

liczby pracujących na obszarze wiejskim. Zatem struktura pracujących ze względu na miejsce zamieszkania wskazuje, Ŝe 

aktualnie obszar wiejski wyróŜnia się większą liczbą miejsc pracy w gminie. Istotne jest, iŜ proces ten zaczął się kształtować 

około 2006 roku. Analiza zróŜnicowania płciowego pracujących wskazuje, Ŝe wzrosła zarówno liczba pracujących męŜczyzn i 

kobiet, ale nieco większą dynamiką wzrostu liczby pracujących cechowała się grupa kobiet. Proces kształtował się podobnie 

na terenie miasta i obszarów wiejskich. JednakŜe proporcje pracujących męŜczyzn i kobiet ze względu na miejsce 

zamieszkania znacznie się zmieniły wraz z upływem czasu. W pierwszej części badanego okresu wśród męŜczyzn 

większość pracowała w mieście, natomiast w drugiej części wzrastał ich udział na terenach wiejskich. Oznacza to iŜ obszary 

wiejskie stanowiły dla męŜczyzn bardziej atrakcyjny rynek pracy. W przypadku kobiet w całym okresie większa ich część 

pracuje na terenie miasta, ale zauwaŜalny jest proces spadku ich liczby i udziału na tym rynku pracy. Istotna z punktu 

widzenia oceny rynku pracy jest aktywność zawodowa ludności. Jest ona rozumiana jako udział ludności pracującej wśród 

ogółu ludności w wieku produkcyjnym. Zmiany w zakresie tej kategorii przedstawia tabela 16. 

 

Tabela 16  Aktywność zawodowa ludności w gminie Ujazd w latach 1995-2011.  
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Kategoria Lata 
% pracujących wśród ludności w wieku produkcyjnym 

Ogółem Miasto Wieś 

Ogółem 

1995 12,44 33,30 5,16 

2000 13,47 38,83 4,24 
2006 16,86 30,29 11,98 
2011 17,97 28,07 14,13 

MęŜczyźni 

1995 9,41 24,25 4,18 
2000 9,36 27,96 2,52 
2006 16,53 17,38 16,22 
2011 15,40 17,96 14,42 

Kobiety 

1995 15,89 43,76 6,28 
2000 18,26 51,76 6,24 
2006 17,20 43,96 7,60 
2011 20,65 38,86 13,82 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL,WWW.stat.gov.pl/bdl; data pobrania 16.06.2013. 

 
Zdecydowanie większa część osób pracujących  w wieku produkcyjnym zamieszkuje tereny miasta. W badanym 

okresie aktywność zawodowa osób mieszkających w mieście wykazuje tendencje spadkową, natomiast na obszarze 

wiejskim – wzrastającą. Nadal jednak wyraźnie widoczna jest dysproporcja w zakresie aktywności zawodowej mieszkańców 

miasta i obszarów wiejskich. RóŜnica w zakresie tej kategorii zmniejszyła się z 28,14% do 13,94%., zatem niemal 

dwukrotnie. Sytuacja ta wskazuje na dynamiczny rozwój obszaru wiejskiego w zakresie kształtowania rynku pracy. 

Charakterystycznym procesem dla gminy Ujazd jest poprawa aktywności zawodowej wśród męŜczyzn i kobiet, ale co 

ciekawe, wyŜszą aktywnością zawodową charakteryzują się kobiety. Udział pracujących kobiet wśród wszystkich kobiet w 

wieku produkcyjnym wzrastał dynamicznie, przede wszystkim na obszarze wiejskim. Być moŜe przyczyną tego faktu była 

emigracja czynnych zawodowo kobiet z obszaru wiejskiego za granicę. 

Strukturę pracujących według sektorów ekonomicznych i własnościowych w gminie Ujazd jest bardzo trudno 

scharakteryzować i ocenić, ze względu na zmianę klasyfikacji PKD i brak ciągłości danych statystycznych na ten temat w 

badanym okresie. Dlatego przedstawiono ogólny jej zarys w odniesieniu do roku 2001 i 2011. Na koniec 2001 roku 

dominowało zatrudnienie w sektorze usługowym. Łącznie pracujący w tym sektorze stanowili 56,8%, w tym 175 osób 

zamieszkujących teren miasta i 74 osób obszar wiejski. Wyraźną większość osób zatrudnionych w tym sektorze stanowiły 

kobiety. Najmniejszym udziałem osób pracujących cechował się sektor rolniczy, liczący 6,4% ogólnej liczby pracujących. W 

tym wypadku zdecydowanie większym udziałem osób pracujących cechował się obszar wiejski. Odsetek pracujących w 

sektorze przemysłowym wyniósł 36,8% wszystkich pracujących przy czym w tych grupach większość stanowili męŜczyźni. 

Ponad 70% mieszkańców gminy była zatrudniona w sektorze publicznym, tj. 316 osób, z czego 247 osoby znalazły 

zatrudnienie w mieście i 105 – na terenach wiejskich. Głównym pracodawcą zarówno na terenie miasta, jak i obszarach 

wiejskich była administracja samorządowa, w tym podlegle jej szkolnictwo. Pozostałe 30% osób pracujących, tj. 122 znalazło 

zatrudnienie w sektorze prywatnym, w którym podobnie kształtują się proporcje miedzy miastem, a wsiami. Ponadto na 

koniec 2001 roku odnotowano bardzo znaczący, bo sięgający 86,9% udział kobiet pracujących w sektorze publicznym. Rok 

2011 dowodzi, Ŝe nieznacznie struktura sektorowa pracujących w gminie się zmieniła. Największa część osób pracuje w 

sektorze usługowym, przede wszystkim w mieście. Wśród usług pracę przede wszystkim podejmują kobiety. Pracujący w 

usługach w gminie stanowią 64% spośród wszystkich pracujących. Jest to jednak odsetek niŜszy niŜ w 2001 roku. 

Zmniejszył się równieŜ udział pracujących w przemyśle, który w 2011 roku liczyli 24,5% ogółu pracujących w gminie. 

Zjawisko to wywołane jest przyrostem udziału pracujących w sektorze rolniczym. 

 

Szczególnym elementem rynku pracy są osoby pozostające bez pracy. Ze względu na dostępność danych 
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statystycznych opisujących zróŜnicowanie zjawiska bezrobocia w gminie Ujazd zostanie ono zbadane dla roku 2005, 2009 i 

2012. Informacje statystyczne na temat bezrobocia zestawiono w tabeli 17 

Tabela 17 Struktura bezrobotnych według płci i miejsca zamieszkania w gminie Ujazd w latach 2005-2012 

Kategoria Struktura Lata 

Jednostka terytorialna 

Ogółem 
Miasto Wieś 

Liczba % Liczba % 

Liczba bezrobotnych 

Ogółem 

2005 281 90 32,0 191 68,0 

2009 206 67 32,5 139 67,5 

2012 204 69 33,8 135 66,2 

MęŜczyźni 

2005 102 35 34,3 67 65,7 

2009 95 38 40,0 57 60,0 

2012 93 39 41,9 54 58,1 

Kobiety 

2005 179 55 30,7 124 69,3 

2009 111 29 26,1 82 73,9 

2012 111 30 27,0 81 73,0 

Bezrobotni na 100 
osób w wieku 
produkcyjnym 

Ogółem 

2005 9,9 8,7 --- 6,7 --- 

2009 5,2 6,2 --- 4,8 --- 

2012 5,6 5,5 --- 5,6 --- 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL, www.stat.gov.pl/bdl; data pobrania 16.06.2013. 

Liczba bezrobotnych w gminie Ujazd zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Opolskich na koniec 

2012 roku wyniosła 204 osoby i w porównaniu do stanu na koniec 2005 roku jest niŜsza o 77 osób. NaleŜy to uznać za 

pozytywny proces, którego efektem jest poprawa sytuacji na rynku pracy. Wyraźna większość mieszkańców pozostających 

bez pracy w gminie Ujazd zamieszkuje obszary wiejskie, tj. 66% ogółu mieszkańców. Ze względu na płeć dominującą wśród 

bezrobotnych są kobiety. JednakŜe w badanych latach poprawiła się sytuacja w grupie bezrobotnych kobiet w gminie, wśród 

których zanotowano spadek o 68 osób bezrobotnych. Wśród bezrobotnych kobiet sytuacja uległa poprawie zarówno w 

mieście jak i na terenach wiejskich. JednakŜe większą skalą pozytywnej zmiany charakteryzują się obszary wiejskie. W 

przypadku męŜczyzn takŜe zaznaczył się spadek liczby bezrobotnych na obszarach wiejskich, ale jednocześnie 

zarejestrowano niekorzystną sytuację w mieście. 

Mimo nieznacznego rozmiaru, to jednak wzrosła liczba bezrobotnych męŜczyzn w mieście. Ogólnie moŜna stwierdzić, Ŝe 

pozytywne trendy dotyczące bezrobocia zauwaŜalne były na obszarach wiejskich i przede wszystkim dotyczyły kobiet. 

Jednocześnie analiza stopy bezrobocia w gminie Ujazd wskazuje na zmienne tendencje. Generalnie w całej gminie 

zanotowano spadek z 9,9% do 5,6%, co daje podstawy sądzić, Ŝe w gminie nie istnieje problem bezrobocia. JednakŜe w 

roku 2012 zanotowano wzrost tego wskaźnika na terenie wiejskim. Jest to zjawisko o tyle niekorzystne, Ŝe w duŜym stopniu 

wynika z ubytku liczby osób w wieku produkcyjnym, nie zaś tylko liczby bezrobotnych. Istotną z punktu widzenia rozwoju 

gminy jest struktura bezrobotnych ze względu na ich wiek oraz czas pozostawania bez pracy. Charakterystykę tę obrazuje 

tabela 18 

Największy udział osób bezrobotnych w gminie Ujazd w latach 2005-2012 stanowili bezrobotni w wieku najmłodszym, tzn. od 

18 do 24 lat. Ich udział się zmniejszył, ale liczył ponad 25% ogółu bezrobotnych. Podobnie liczne grupy bezrobotnych – 

ponad 20%- dotyczą osób w wieku 25-34 oraz 35-44 lata. Jest to sytuacja bardzo niekorzystna, bowiem wskazuje, Ŝe wśród 

ludności w wieku produkcyjnym, zatem zdolnej do pracy, przynajmniej co piąta osoba jest bezrobotna. Wraz ze wzrostem 

grupy wiekowej spada udział osób bezrobotnych. Najmniejszy udział bezrobotnych notowany jest w grupie powyŜej 60 roku 
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Ŝycia. Charakterystyczne jest jednak to, Ŝe w najstarszych grupach wiekowych wzrasta w miarę upływu czasu odsetek osób 

bezrobotnych. O ile problem ten kształtuje się pozytywnie w młodszych grupach wiekowych, w których udział bezrobotnych 

spada, to wśród ludności starszej bezrobocie się utrzymuje.   

Tabela 18  Struktura bezrobotnych według płci i wieku w gminie Ujazd w latach 2005-2012 

Kategoria Struktura Lata  
Grupy wieku 

18-24 25-34 35-44 45-54 55-59 pow.60 

Bezrobotni  
w ogólnej liczbie 

bezrobotnych 
(%) 

 

ogółem 
2005 29,5 25,3 24,6 14,9 3,9 1,8 
2009 29,1 21,4 23,8 16,0 8,7 1,0 
2012 25,5 22,6 19,6 23,5 6,4 2,5 

męŜczyźni 
2005 43,4 28,2 27,5 35,7 63,6 Bd 
2009 40,0 50,0 34,7 57,6 61,1 Bd 
2012 48,1 30,4 25,0 58,3 61,5 Bd 

kobiety 
2005 56,6 71,8 72,5 64,3 36,4 Bd 
2009 60,0 50,0 65,3 42,4 38,9 Bd 
2012 51,9 69,6 75,0 41,7 38,5 Bd 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL,WWW.stat.gov.pl/bdl; data pobrania 16.06.2013. 

Wśród bezrobotnych dominują kobiety niemal w kaŜdej grupie wiekowej. Szczególnie jest to jednak widoczne w przypadku 

osób w wieku 35-44 lata, wśród których ponad 70 % stanowią kobiety. DuŜy odsetek kobiet wśród ogółu bezrobotnych 

przypada takŜe w młodszych grupach wiekowych, tj. 25-34 lata (około 70% bezrobotnych) i 18-24 lata (ponad 50%). W 

przypadku męŜczyzn ich udział w strukturze bezrobotnych wzrasta w starszych grupach wiekowych. JednakŜe wśród 

bezrobotnych kobiet największa część stanowią bezrobotne w wieku 25-34 lata (28%), 35-44 lata (26%) oraz 18-24 lata 

(24%). Łącznie te trzy grupy bezrobotnych kobiet stanowią 78% wszystkich bezrobotnych kobiet. W grupie męŜczyzn relacje 

te kształtują się nieco inaczej, gdyŜ najwięcej bezrobotnych męŜczyzn jest w grupie męŜczyzn w wieku 45-54 lata (33%) oraz 

18-24 lata (29%). Razem w tych grupach wiekowych jest 62% bezrobotnych męŜczyzn. Charakterystyczne jest zatem to, Ŝe 

bezrobotnymi męŜczyznami są przede wszystkim Ci, którzy rozpoczynają lub kończą pracę zawodową.  

Ze względu na czas pozostawania bez pracy zauwaŜa się w gminie Ujazd pozytywną tendencję polegającą na tym, ze 

zmniejsza się udział osób długotrwale będących bezrobotnymi (tab.19). 

Tabela 19 Struktura bezrobotnych według płci i czasu pozostawania bez pracy w gminie Ujazd w latach 2005-2012 

Kategoria 
Struktura 
ludności Lata  

Czas pozostawania bez pracy 
do 1  
m-ca 

1-3  
m-ce 

3-6  
m-ce 

6-12 m-
ce 

12-24 m-
ce 

pow. 24 
m-ce 

Bezrobotni 
ogólnej 
liczbie 

bezrobotnych (%) 
 

ogółem 
2005 8,2 16,7 11,4 14,2 12,5 37,0 
2009 12,1 26,7 23,8 17,5 14,1 5,8 
2012 16,2 25,0 17,6 18,1 11,3 11,8 

męŜczyźni 
2005 60,9 51,1 43,8 35,0 34,3 23,1 
2009 60,0 58,2 32,7 38,9 37,9 58,3 
2012 60,6 49,0 47,2 40,5 34,8 20,8 

kobiety 
2005 39,1 48,9 56,3 65,0 65,7 76,9 
2009 40,0 41,8 67,3 61,1 62,1 41,7 
2012 39,4 51,0 52,8 59,5 65,2 79,2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL,WWW.stat.gov.pl/bdl; data pobrania 16.06.2013. 

Największą dynamiką zmian udziału ludności bezrobotnej w latach 2005-2012 cechuje okres pozostawania bez pracy 

powyŜej 24 miesięcy (spadek udziału o 25,2%). Zmniejszył się takŜe, ale nieznacznie, udział bezrobotnych, który pozostają 

bez pracy ponad rok. JednakŜe nadal w 2012 roku te dwie grupy osób długotrwale pozostających bez pracy stanowią ponad 

20% ogółu bezrobotnych. Jest to sytuacja niekorzystna, wskazująca na problemy dostosowawcze podaŜy pracy dla trwale 
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bezrobotnych. W pozostałych grupach ze względu na czas pozostawania bez pracy wzrósł udział bezrobotnych. W 

największym stopniu, gdyŜ uległ podwojeniu, miało to miejsce w grupie osób pozostających bezrobotnymi mniej niŜ miesiąc, 

a takŜe zwielokrotnieniu uległ udział osób będących bez pracy do 3 miesięcy. Sytuacja ta oznacza, Ŝe w gminie ubywa osób 

pozostających bez pracy w długim okresie, a przybywa takich, którzy stosunkowo szybko podejmują pracę.  

Analiza czasu pozostawania bez pracy męŜczyzn i kobiet wskazuje jednoznacznie, Ŝe długotrwale bezrobotne są przede 

wszystkim kobiety. Wraz z kaŜdym przedziałem czasowym pozostawania bez pracy wzrasta udział bezrobotnych kobiet 

wśród ogółu bezrobotnych. Wśród osób, które są bezrobotne krócej niŜ miesiąc kobiety stanowią około 40%, a wśród tych, 

którzy są bezrobotni ponad rok 65%, zaś ponad dwa lata aŜ 80%. Odwrotnie kształtuje się sytuacja męŜczyzn, bowiem ci są 

bezrobotni zdecydowanie krócej. Dominują wśród osób, które są bezrobotne krócej  iŜ miesiąc.  

W strukturze bezrobotnych według poziomu wykształcenia w gminie Ujazd zaznacza się tendencja typowa dla kraju i 

województwa opolskiego. Strukturę tę obrazuje zestawienie informacji statystycznych w tabeli 20. 

 

Tabela 20 Struktura bezrobotnych według płci i wykształcenia w gminie Ujazd w latach 2005-2012 

Kategoria 
Struktura 
płciowa 

Lata 

Poziom wykształcenia 
W

yŜ
sz

e 

Po
lic

ea
ln

e 
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ed

ni
e 
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ed
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w
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e 

G
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na
zj
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ne

 i 
ni

Ŝs
ze

 

Bezrobotni 
ogólnej 
liczbie 

bezrobotnych (%) 
 

ogółem 
2005 2,1  18,1  4,3  35,6  39,9 

2009 3,4 19,4 4,9 37,4 35 
2012 9,3 15,7 5,9 28,9 40,2 

męŜczyźni 
2005 33,3 31,4 8,3 42,0 36,6 
2009 28,6 40,0 0,0 51,9 51,4 
2012 10,5 28,1 33,3 45,8 58,5 

kobiety 
2005 66,7 68,6 91,7 58,0 63,4 
2009 71,4 60,0 100,0 48,1 48,6 
2012 89,5 71,9 66,7 54,2 41,5 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL,WWW.stat.gov.pl/bdl; data pobrania 16.06.2013. 

 

Generalnie, wśród osób z  niŜszym poziomem wykształcenia jest największy udział osób bezrobotnych. W grupie 

osób z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym bezrobotni stanowią około 40%. Wraz z upływem lat w tej grupie 

zwiększył się udział męŜczyzn natomiast zmalał kobiet. Niepokojąco wysoki jest takŜe odsetek osób bezrobotnych wśród 

absolwentów szkół zawodowych. Uległ on w latach 2005-2012 zmniejszeniu z poziomu około 36% do około 29%, ale jest to 

nadal duŜy odsetek fachowców pozostających bez pracy. Najmniejsze zagroŜenie bezrobociem dotyczy osób z 

wykształceniem wyŜszym. Niekorzystny jest jednak znaczący przyrost udziału tej grupy bezrobotnych. W 2005 roku stanowili 

oni 2,1% bezrobotnych, a w 2012 juŜ 9,3%. Wynikać to moŜe przede wszystkim z gwałtownego wzrostu liczby ludności z 

wykształceniem wyŜszym, równieŜ licencjackim, co stanowi nadwyŜkę popytu do podaŜy miejsc pracy dla tak 

wykształconych osób. Wśród bezrobotnych męŜczyzn największą część w 2012 roku stanowili, ci którzy mieli wykształcenie 

gimnazjalne niŜsze (53,3%) oraz zawodowe (30%). W przypadku bezrobotnych kobiet równieŜ te grupy miały znaczący 

udział – odpowiednio 30% i 28%, ale takŜe liczną grupę stanowiły bezrobotne kobiety z wykształceniem policealnym i 

średnim zawodowym, tj. 20%. W relacjach między liczbą bezrobotnych męŜczyzn i kobiet w grupach o poszczególnych 

poziomach wykształcenia zaznacza się trwała przewaga udziału bezrobotnych kobiet niemal na kaŜdym z poziomów 
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wykształcenia. Tylko w przypadku najniŜszego poziomu wykształcenia większą część stanowią bezrobotni męŜczyźni. 

Zasadniczo struktura kształtuje się w taki sposób, iŜ w grupach z wyŜszym poziomem wykształcenia dominują liczebnie 

bezrobotne kobiety. 

 

II.5.2.f.  Warunki mieszkaniowe 

Punktem wyjścia do oceny warunków mieszkaniowych jest dostępność do mieszkań oraz ich standard. Na 

podstawie danych statystycznych moŜna wnioskować, Ŝe warunki mieszkaniowe w gminie Ujazd, zarówno na terenie miasta 

jak i obszarów wiejskich ulegają systematycznej poprawie.  

Liczba mieszkań wzrastała w wartościach bezwzględnych oraz miarach wyraŜonych względnie. Bezwzględna liczba 

mieszkań zwiększyła się w gminie w latach 1995 – 2010 o 79, z czego nieznaczna większość przybyła na obszarze wiejskim 

– 41 sztuk (52%), a na terenie miasta 38 (48%). Tendencje te spowodowały poprawę dostępności do mieszkań. Znacząco 

wzrosła liczba mieszkań przypadająca na 1000 osób, z poziomu 249 w 1995 roku do 284 w 2010 roku. Biorąc pod uwagę 

fakt wyludniania się gminy, w szczególności z obszaru wiejskiego znacząco poprawiła się liczba mieszkań przypadająca na 

1000 mieszkańców właśnie na terenie wiejskim. W badanym okresie wskaźnik ten zwiększył się o 39 mieszkań, a na terenie 

miasta o 21. Zatem moŜna wnioskować, Ŝe ilościowa dostępność do mieszkań jest na lepszym poziomie na terenie wiejskim 

gminy. Mieszkania na obszarach wiejskich charakteryzują się takŜe większą liczbą izb oraz większą przeciętną wielkością 

powierzchni niŜ na terenie miasta. NaleŜy jednak zauwaŜyć, Ŝe liczba izb w mieszkaniach jak teŜ ich powierzchnia wzrosły w 

podobnym tempie i podobnej skali w mieście i na wsi. Obie wartości wskazują, ze na terenie gminy występują mieszkania 

duŜe liczące przeciętnie około 5 izb oraz mierzące około 90m2.  Jest to dobry standard mieszkań, w sposób ilościowy 

charakteryzujący warunki mieszkaniowe w gminie. DuŜa liczba izb oraz duŜa powierzchnia mieszkań jest pochodną 

dominującego na terenie gminy budownictwa jednorodzinnego. Mało jest w strukturze budynków mieszkaniowych obiektów 

wielorodzinnych, które zwykle cechują się mniejszą powierzchnią oraz mniejszą liczbą izb. Największą część zasobów 

mieszkaniowych na terenie gminy stanowią zasoby osób fizycznych. Rejestracja w statystyce publicznej tychŜe kategorii 

sięga tylko roku 2007 i wówczas stanowiły one 94% na terenie wiejskim, a 89% na terenie miasta. Kolejnym właścicielem 

pod względem form własności zasobów mieszkaniowych w gminie Ujazd była w 2007 roku gmina, która na obszarze 

wiejskim posiadała 1,2% ogółu mieszkań, a na ternie miasta 10,7%. W przypadku obszarów wiejskich około 4,6% mieszkań 

naleŜało takŜe do zasobów zakładów pracy. Tendencje przekształceń w strukturze gospodarczej gminy wskazują jednak na 

wzrost udziału zasobów mieszkaniowych naleŜących do osób fizycznych, kosztem pozostałych właścicieli. Zatem w 

bieŜącym roku dominującym właścicielem zasobów mieszkaniowych są osoby fizyczne.  

Dane statystyczne charakteryzujące jakość zasobów mieszkaniowych wyraŜoną wyposaŜeniem mieszkań w 

wodociąg, łazienkę i centralne ogrzewanie wskazują na podobną jakość mieszkań na obszarze miejskim i wiejskim. W 

wodociąg wyposaŜonych było w 2010 roku (od 2004) na terenie miasta ponad 98%, a na obszarze wiejskim niemal 97% 

mieszkań. Wysokim odsetkiem wyróŜnia się takŜe wyposaŜenie mieszkań w łazienkę, odpowiednio w mieście 90,1%, a na 

terenie wiejskim 88,6% ogółu zasobów mieszkaniowych. Nieco mniejszym wskaźnikiem cechuje się wyposaŜenie mieszkań 

w centralne ogrzewanie, a ponadto odwrotnie do pozostałych elementów większa część mieszkań z instalacją centralnego 

ogrzewania jest na obszarze wiejskim. Występuje tu 74% mieszkań z centralnym ogrzewaniem, a w mieście 72,5%. 

Wszystkie trzy miary wskazują na dobre i bardzo dobre wyposaŜenie mieszkań w wymienione instalacje, co świadczy o 

dobrych warunkach mieszkaniowych.  

Sytuacja ekonomiczna ludności mieszkającej w mieszkaniach moŜe być ocenione przez pryzmat liczby i 

wielkości kwoty wypłacanych dodatków mieszkaniowych. W gminie Ujazd ogólna liczba dodatków mieszkaniowych znacząco 
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się zmniejszyła z 596 w 2004 roku do 250 w 2010 roku. Skala zmniejszonej liczby wypłacanych dodatków była 

porównywalna na terenie miasta – spadek o 187, i wsi – spadek o 159. W całym okresie 2004 – 2010 utrzymała się większa 

liczba wypłacanych dodatków na terenie miasta. Analiza przeciętnej kwoty wypłacanych dodatków wskazuje, Ŝe wysokość 

dodatków się zwiększyła. Jego zakres był wyŜszy w przypadku miasta, gdzie wartość jednego dodatku  wzrosła o 60 zł, a na 

terenie wiejskim o 21 zł. Wysokość dodatku przypadająca na 1 mieszkanie wskazuje takŜe, iŜ znacząco wyŜsze dodatki 

dotyczyły mieszkań w mieście. Liczba i kwoty wypłacanych dodatków mieszkaniowych świadczą o większej potrzebie 

wsparcia osób mieszkających w mieście, a jednocześnie o większej potrzebie dofinansowania miejskich zasobów 

mieszkaniowych.  

 

 II.5.3.   Dostępność do infrastruktury społecznej 

 

Infrastruktura społeczna jest to zespół urządzeń i obiektów publicznych zaspokajających potrzeby zdrowotne, socjalne, 

oświatowe i kulturalne ludności. Ich liczba i dostępność wpływa bezpośrednio na jakość Ŝycia mieszkańców. 

II.5.3.a.  Usługi administracji 

Administracja publiczna w gminie Ujazd związana jest z funkcjonowaniem samorządu gminy, którego jednostką 

organizacyjną jest Urząd Miejski zlokalizowany w Ujeździe. Urząd realizuje zadania własne gminy, zadania z zakresu 

administracji rządowej zlecone gminie na mocy obowiązujących ustaw, a takŜe z zakresu organizacji przygotowań i 

przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów, zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami 

administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania publiczne realizowane w drodze współdziałania 

między jednostkami samorządu terytorialnego. Kierownikiem Urzędu Miejskiego jest Burmistrz Ujazd. 

Powierzone gminie zadania realizowane są równieŜ przy udziale innych jednostek organizacyjnych, do których w gminie 

Ujazd zaliczono: 

− Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 

− Gminny Zarząd Oświaty w Ujeździe 

− Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe 

− Miejsko-Gminny Ośrodek Działalności Kulturalnej. 

Obsługę mieszkańców gminy w zakresie usług publicznych w zakresie wymiaru sprawiedliwości, urzędu skarbowego, urzędu 

pracy, ubezpieczeń społecznych, obsługi dróg publicznych, ochrony poŜarowej i sanitarno – epidemiologicznej, a takŜe 

obsługi geodezyjnej zapewnia miasto powiatowe Strzelce Opolskie.  

Obsługę w zakresie bankowości prowadzi zlokalizowany w Ujeździe oddział Banku Spółdzielczego w Leśnicy. Usługi 

pocztowe realizowane są głównie poprzez Urząd Pocztowy w Ujeździe oraz placówkę pocztową w miejscowości Zimna 

Wódka. 

Dostęp do usług administracji naleŜy ocenić jako wystarczający. 

II.5.3.b.  Usługi zdrowia i pomocy społecznej  

Zapewnienie dostępności do usługi w zakresie opieki zdrowotnej nie stanowi zadania własnego gminy, jednak przyjmując 

załoŜenie Ŝe gmina to przede wszystkim ludzie którzy ja tworzą, zdrowie mieszkańców staje się elementem prawidłowego 
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rozwoju społeczno-gospodarczego gminy.  W tym kontekście dostęp do usług zdrowia jest jednym ze wskaźników jakości 

Ŝycia oraz zrównowaŜonego rozwoju. 

Na terenie gminy Ujazd nie funkcjonują publiczne ośrodki zdrowia. Potrzeby mieszkańców zaspokajane są przez 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Med-Ujazd”, specjalizujący się w medycynie ogólnej, rodzinnej i szkolnej. Występują 

równieŜ indywidualne praktyki lekarskie, jednak z powodów finansowych ich dostępność jest dla części mieszkańców 

ograniczona. W gminie funkcjonują równieŜ dwie apteki, obie w mieście Ujazd. 

Obsługa szpitalna prowadzona jest przez szpital powiatowy w Strzelcach Opolskich na oddziałach: Ratunkowym, 

Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wewnętrznym, Chirurgii Ogólnej, Ginekologiczno – PołoŜniczym, Noworodkowym oraz 

Dziecięcym. 

Poziom zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy w zakresie podstawowej ochrony zdrowia naleŜy uznać za 

niewystarczający, szczególnie w odniesieniu do ludności wiejskiej.  

Za pilną uwaŜa się teŜ potrzebę utworzenia Ŝłobka w mieście Ujazd. 

 

Na terenie gminy działa jeden Ośrodek Pomocy Społecznej, Ujazd, ul. Sławięcicka 19, będący jednostką organizacyjną 

gminy prowadzoną w formie jednostki budŜetowej. Do zadań ośrodka naleŜy między innymi przyznawanie i wypłacanie 

przewidzianych w ustawie o pomocy społecznej świadczeń; pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych 

potrzeb Ŝyciowych osób i rodzin; organizowanie pracy socjalnej skierowanej na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu 

lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie.  

We wsi Zimna Wódka działa równieŜ parafialny zespół Caritas Diecezji Opolskiej. 

Biorąc pod uwagę starzenie się społeczeństwa i wzrost zapotrzebowania na usługi medyczne oraz opiekuńcze konieczne 

wydaje się zwiększenie ilości i poszerzenie zakresu usług zdrowia i opieki społecznej na terenie gminy, jak równieŜ 

skierowanie oferty kulturalnej i oświatowej do osób w podeszłym wieku. Za szczególnie zasadne uwaŜa się utworzenie 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Klubu Integracji Społecznej jak równieŜ Dziennego Domu Pobytu, który dodatkowo 

świadczyłby usługi związane z opieką paliatywną.  

NaleŜy podkreślić, Ŝe zadania powyŜsze mogą być realizowane równieŜ poprzez jednostki niepubliczne, istotne jest jednak 

odpowiednie sformułowanie zapisów studium i wskazanie potencjalnych lokalizacji. 

Szczególnie ciekawą formą wpływającą na poprawę jakości Ŝycia osób starszych są Uniwersytety Trzeciego Wieku, których 

głównym celem jest aktywizacja osób w podeszłym wieku oraz wykorzystanie ich potencjału rozumianego jako wiedza, 

umiejętności i doświadczenie Ŝyciowe. Istotne są równieŜ aspekty społeczne i kulturalne (podtrzymywanie więzi 

społecznych, wyjazdy, imprezy integracyjne) a takŜe moŜliwość samorozwoju, ustawicznego kształcenia się, zdobywania 

nowych umiejętności (kursy, szkolenia, wykłady i warsztaty, zajęcia sportowe). 

 

 

II.5.3.c. Wychowanie przedszkolne i edukacja szkolna  

Gmina Ujazd jako ośrodek lokalny pełni funkcje dydaktyczno – wychowawcze na poziomie wychowania przedszkolnego, 

szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Na terenie gminy nie ma jednostek kształcenia na poziomie wyŜszym od 

gimnazjalnego. Dostępność do placówek wychowania przedszkolnego w gminie Ujazd przedstawiono w tabeli 21. 
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Tabela 21 Miary dostępności do wychowania przedszkolnego w gminie Ujazd w latach 1995-2011r. 

Jednostka terytorialna 

Miary w latach: 

1995 2000 2006 2010 2011 

  liczba przedszkoli 

Gmina 6 7 2 2 1 

Miasto  1 1 1 1 1 

Obszar wiejski 5 6 1 1 0 

  liczba miejsc w przedszkolach 

Gmina 
liczba 268 277 245 225 250 

%, 100= rok poprzedni 100 103 88 92 111 

Miasto  
liczba 70 70 166 150 250 

% ogółu 26 25 68 67 100 

Obszar 
wiejski 

%, 100= rok poprzedni 198 207 79 75 0 

% ogółu 74 75 32 33 0 

  liczba dzieci 

Gmina 
liczba 189 156 162 174 209 

%, 100= rok poprzedni 100 83 104 107 120 

Miasto  51 44 108 122 209 

Obszar wiejski 138 112 54 52 0 

  liczba dzieci na 1 przedszkole 

Gmina 32 22 81 87 209 

Miasto  51 44 108 122 209 

Obszar wiejski 28 19 54 52  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL,WWW.stat.gov.pl/bdl; data pobrania 14.06.2013. 

Obecnie w gminie funkcjonuje jedno przedszkole: Publiczne Przedszkole im. J. Brzechwy w Ujeździe. Ma ono jednak pięć 

oddziałów zamiejscowych zlokalizowanych w: Starym Ujeździe, Zimnej Wódce, Jaryszowie, Sieroniowicach i 

Balcarzowicach112. Zatem przestrzenna dostępność do usług wychowania przedszkolnego jest wystarczająca. Według 

danych statystycznych łączna liczba dzieci w 2011 roku w wieku 3- 6 lat w gminie wynosi 248 osób, w tym 83 w mieście i 165 

na obszarze wiejskim. Liczba ta w stosunku do 1995 roku zmniejszyła się na terenie gminy o 35, a dotyczyło to w 

szczególności dzieci na terenie wiejskim. JednakŜe spadek ten nie był ciągły w całym okresie, bowiem od 2006 roku 

odnotowuje się przyrost rekompensujący uprzedni ubytek. Spośród ogółu dzieci w kształceniu przedszkolnym uczestniczyło 

80,2%. W okresie 2003-2011 wartość ta wzrosła niemal o 23,7%. Znaczący wzrost, liczący 15% zanotowany został na 

terenie wiejskim, jednakŜe w całym okresie udział dzieci wiejskich objętych wychowaniem przedszkolnym był mniejszy niŜ w 

mieście. W 2011 roku zaledwie 45,5% dzieci zamieszkujących obszar wsi uczestniczyło w wychowaniu przedszkolnym. 

Odmiennie kształtowała się sytuacja wśród dzieci w wieku przedszkolnym w mieście. Charakterystyczny jest wzrost udziału 

dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, a sięgającym w całym okresie więcej niŜ 100%. Oznacza to, Ŝe w przedszkolu 

w mieście przebywają pod opieką takŜe dzieci zamieszkałe na innych obszarach. Wskaźnik ten osiągnął poziom 149,4%.  

W gminie Ujazd w latach 2003 – 2011 funkcjonuje niezmiennie sześć szkół podstawowych, z których pięć na obszarze 

                                                                 

112 Uchwałą Nr XVII.92.2012 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 marca 2012 r.  ustalono plan sieci przedszkoli publicznych 
prowadzonych przez Gminę Ujazd z siedzibami i strukturami jak następuje: Publiczne Przedszkole w Ujeździe z oddziałami 
zamiejscowymi w Starym Ujeździe, Zimnej Wódce, Olszowej, Jaryszowie, Sieroniowicach i Balcarzowicach 
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wiejskim. Są one zlokalizowane w następujących miejscowościach: 

− Ujazd (Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza), 

− Stary Ujazd (Filia Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe), 

− Jaryszów (Publiczna Szkoła Podstawowa), 

− Sieroniowice (Filia Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaryszowie), 

− Olszowa (Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki), 

− Zimna Wódka (Filia Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszowej). 

Przestrzenne rozmieszczenie szkół podstawowych wskazuje na dobrą dostępność dzieci do usług edukacyjnych. 

Statystyczne miary oceny funkcjonowania szkolnictwa podstawowego w gminie Ujazd przedstawiono w tabeli 22.  

 

Tabela 22 Miary oceny dostępności do szkół podstawowych w gminie Ujazd w latach 1995-2011r. 

Jednostka terytorialna 

Miary w latch: 

2003 2005 2009 2011 

liczba szkół 

gmina 6 6 6 6 

miasto 1 1 1 1 

obszar wiejski 5 5 5 5 

  liczba oddziałów na 1 szkołę 

gmina 5,0 5,0 5,2 4,8 

miasto 9,0 9,0 10,0 9,0 

obszar wiejski 4,2 4,2 4,2 4,0 

  liczba uczniów na 1 szkołę 

gmina 81,5 72,2 64,0 58,2 

miasto 207,0 188,0 186,0 175,0 

obszar wiejski 56,4 49,0 39,6 34,8 

  liczba uczniów na 1 oddział 

gmina 16,3 14,4 12,4 12,0 

miasto 23,0 20,9 18,6 19,4 

obszar wiejski 13,4 11,7 9,4 8,7 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL,www.stat.gov.pl/bdl; data pobrania 14.06.2013. 

Informacje statystyczne wskazują, Ŝe liczba szkół oraz oddziałów klasowych w badanym okresie jest niemal niezmienna, 

jednakŜe ubywa uczniów uczęszczających do tych placówek. Wyrazem tego jest zmniejszająca się liczba uczniów 

przypadająca na 1 placówkę szkolną oraz na 1 oddział klasowy. Średnio w gminie do 1 szkoły uczęszczało w 2011 roku 58,2 

dzieci, co stanowiło o 23,3 mniej dzieci niŜ w roku 2003. Większy ubytek w liczbie dzieci uczęszczających do szkoły wystąpił 

na terenie miasta, gdzie w badanym okresie ubyło 32 uczniów. Na obszarze wiejskim liczba dzieci przypadająca na 1 szkołę 

zmniejszyła się o 21 osób. Mimo takiej skali zmian utrzymała się duŜa dysproporcja  liczebności uczniów między szkołami w 

mieście i na terenie wiejskim. Znacznie zróŜnicowana liczebność uczniów w szkołach skutkuje takŜe róŜną liczbą uczniów w 

oddziałach klasowych. Z informacji statystycznych wynika, Ŝe liczebność jednej klasy w szkole w mieście jest o około 11 

osób większa nią w szkołach wiejskich. Sytuacja ta moŜe skutkować róŜnym zakresem jakości opieki wychowawczo – 

dydaktycznej. NaleŜy jednak nadmienić, Ŝe w szkole miejskiej, gdzie liczebność osiągnęła w 2011 roku poziom 19,4 dziecka 

na 1 klasę, nie stanowi znacznego obciąŜenia dla pracowników dydaktyczno – wychowawczych. Korzystnie pod tym 
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względem kształtuje się takŜe sytuacja w szkołach wiejskich, w których przeciętnie w 1 klasie w 2011 roku uczyło się 8,7 

dzieci.  

Na terenie gminy funkcjonuje takŜe Publiczne Gimnazjum w Ujeździe, które jest jednostką zapewniającą kontynuację nauki 

po ukończeniu szkoły podstawowej. Niestety nie są dostępne informacje statystyczne na temat liczby oddziałów klasowych 

ani uczniów kształcących się w tej jednostce. Liczba istniejących placówek dydaktycznych zapewnia w gminie wysoki poziom 

skolaryzacji (tab. 23).  

Tabela 23 Współczynnik skolaryzacji na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum w gminie Ujazd w latach 2003 – 2011.  

Jednostka terytorialna 
Poziom 
szkoły 

Miary w latach 

2003 2005 2009 2011 

współczynnik skolaryzacji brutto113 

gmina 

sz
ko

ły
 p

od
st

aw
ow

e 

97,60 93,52 96,00 94,84 

miasto 178,45 175,70 172,22 152,17 

obszar wiejski 73,25 68,82 67,81 68,77 

 współczynnik skolaryzacji netto114 

gmina 97,21 92,66 94,50 92,66 

miasto 178,45 175,70 170,37 147,83 

obszar wiejski 72,73 67,70 66,44 67,59 

 

gi
m

na
zj

um
 

współczynnik skolaryzacji brutto 

gmina 87,05 94,33 92,34 81,55 

miasto 321,11 374,65 434,00 381,82 

obszar wiejski 0,00 0,00 0,00 0,00 

 współczynnik skolaryzacji netto 

gmina 85,84 91,49 89,79 78,16 

miasto 316,67 363,38 422,00 365,91 

obszar wiejski 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL,www.stat.gov.pl/bdl; data pobrania 14.06.2013. 

Analiza wskaźnika skolaryzacji wskazuje, Ŝe wśród uczniów szkoły podstawowej ulegał on obniŜeniu na terenie całej gminy, 

szczególnie jednak w przypadku obszarów wiejskich. Sytuacja ta wskazuje, Ŝe część dzieci mieszkająca na terenie wsi 

podejmuje naukę w innych szkołach podstawowych niŜ wynikałoby to z przyporządkowania rejonowego (z tzw. rejonizacji 

szkół). ObniŜył się równieŜ wskaźnik skolaryzacji na poziomie gimnazjum. Ze względu na fakt istnienia jednego gimnazjum, 

połoŜonego w mieście współczynnik skolaryzacji wśród gimnazjalistów w mieście jest bardzo wysoki. Wskazuje to, Ŝe do tej 

placówki uczęszczają uczniowie zamieszkali równieŜ w innej jednostce terytorialnej. MoŜna przyjąć załoŜenie, Ŝe są to 

przede wszystkim gimnazjaliści mieszkający na obszarze wiejskim gminy.  

Podsumowując, moŜna stwierdzić, Ŝe liczba i rozmieszczenie szkół podstawowych oraz gimnazjum są wystarczające aby 

                                                                 

113 Współczynnik skolaryzacji brutto jest to relacja liczby osób uczących się (stan na początku roku szkolnego) na danym poziomie 
kształcenia (niezaleŜnie od wieku) do liczby ludności (wg stanu w dniu 31 grudnia) w grupie wieku określonej jako odpowiadająca 
temu poziomowi nauczania.  

114 Współczynnik skolaryzacji netto jest to relacja liczby osób (w danej grupie wieku) uczących się(stan na początku roku szkolnego) na 
danym poziomie kształcenia do liczby ludności (wg stanu w dniu 31 grudnia) w grupie wieku określonej jako odpowiadająca temu 
poziomowi nauczania.  
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zapewnić opiekę dydaktyczno – wychowawczą dzieci i młodzieŜy mieszkającej w gminie Ujazd.  

 

II.5.3.d.  Sektor kultury 

Jednym z wymiarów oceny warunków Ŝycia ludności jest dostęp do usług kultury. W przypadku gminy Ujazd 

instytucjami kultury są przede wszystkim biblioteki oraz domy i ośrodki kultury, a takŜe kluby i świetlice. Wskaźniki opisujące 

dostępność do usług bibliotecznych przedstawiono w tabeli 24. 

Tabela 24 Dostępność do usług bibliotecznych w gminie Ujazd w latach 2002-2011. 

Kategoria oceny lata 
Jednostka terytorialna 

Gmina razem Miasto Wieś 

ludność na 1 placówkę biblioteczną 

2002 2002 1651 2353 

2005 1991 1652 2330 

2009 1970 1662 2278 

2011 2005 1721 2289 

księgozbiór bibliotek na 1000 ludności 

2002 6703 10481,5 2925,0 

2005 6123 9237,3 3007,7 

2009 5769 9589,0 1949,3 

2011 5562 9269,0 1855,4 

czytelnicy bibliotek publicznych na 1000 ludności 

2002 174,5 309 40 

2005 164,5 288 41 

2009 162,5 282 43 

2011 157,5 270 45 

wypoŜyczenia księgozbioru na 1 czytelnika w woluminach 

2002 19,2 26,0 12,4 

2005 15,95 21,8 10,1 

2009 15,25 15,4 15,1 

2011 15,2 17,6 12,8 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL,WWW.stat.gov.pl/bdl; data pobrania 14.06.2013. 

Dostępność ludności do usług bibliotecznych w latach 2002 - 2011 była na niemal stałym poziomie. RóŜniła się jednak na 

obszarze miasta i wsi. W przypadku miasta odnotowano wzrost liczby ludności korzystającej z biblioteki, a na terenie 

wiejskim spadek. Jednocześnie w całym badanym okresie nie uległa zmianie liczba bibliotek. W mieście funkcjonuje jedna, a 

na obszarze wiejskim dwie placówki biblioteczne. Zatem moŜna wnioskować, Ŝe na zmianę dostępności do usług 

bibliotecznych miała wpływ zmiana liczby ludności na terenie gminy. We wszystkich bibliotekach w gminie zmniejszył się 

księgozbiór. Oznacza to, Ŝe korzystający z bibliotek mają coraz mniejszy wybór lektur do wypoŜyczenia. Szczególnie 

widoczne jest to na terenie obszaru wiejskiego, gdzie zbiór ksiąŜek przypadający na 1000 ludności jest niemal pięciokrotnie 

mniejszy niŜ w mieście. Niekorzystnym zjawiskiem jest gwałtownie zmniejszający się księgozbiór bibliotek na terenie 

wiejskim. Jednocześnie dostrzega się wzrost liczby czytelników bibliotek na terenie wiejskim na 1000 mieszkańców. Ich 

liczba jest sześciokrotnie mniejsza niŜ w mieście, ale o ile w mieście systematycznie maleje, na wsi wzrasta. Podobnie 

kształtuje się poziom wypoŜyczeń z bibliotek przez przeciętnego czytelnika. Jest on wyŜszy na terenie miasta, ale w latach 

2002 – 2011 istotnie się zmniejszył, natomiast na obszarze wiejskim uległ nieznacznej poprawie. W badanym okresie 

zmniejszyła się dysproporcja w zakresie czytelnictwa, wyraŜona liczbą wypoŜyczonych woluminów przez 1 czytelnika w 

mieście i na wsi. W roku 2002 róŜnica ta wynosiła 13,6 woluminu na korzyść miejskiego czytelnika, a w 2012 roku tylko 4,8 
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wolumina. Analiza korzystania z usług bibliotecznych wskazuje, Ŝe liczniejszą ofertą księgozbioru dysponuje jedna biblioteka 

miejska, ale na terenie wiejskim poziom wypoŜyczeń jest większy. Niepokojące zatem jest redukowanie księgozbioru w 

bibliotekach zlokalizowanych na obszarach wiejskich.  

Inną placówką kultury, którą dysponuje gmina Ujazd jest dom kultury działający pod nazwą Miejsko-Gminny Ośrodek 

Działalności Kulturalnej, z salą widowiskową i pomieszczeniami klubowymi, zlokalizowany w mieście Ujazd. Obsługuje on 

mieszkańców całej gminy. W ciągu roku kalendarzowego 2011 dom kultury zorganizował 55 imprez, z czego największą 

część stanowiły występy zespołów amatorskich (29%), występy artystów i zespołów amatorskich (23%) oraz konkursy (14,5). 

Pozostałe aktywności domu kultury związane są z organizacją imprez turystycznych i sportowo rekreacyjnych (11%), 

seansów filmowych (10%), prelekcji, spotkań i wykładów (7%), a takŜe wystaw i innych imprez. Większość organizowanych 

imprez skierowana jest do lokalnej społeczności. W latach 2007 – 2011 liczba uczestników wszystkich organizowanych 

imprez zmalała, z poziomu 13035 osób do 9232 osób, czyli o 3803 osoby. Jest to znaczący spadek liczby uczestników 

lokalnych imprez organizowanych w gminie. Największą część uczestników skupiły występy, zarówno zespołów amatorskich 

i zawodowych. Łącznie w tych imprezach udział wzięło 7250 osób. Ponadto zainteresowaniem cieszyły się konkursy, 

wystawy oraz imprezy turystyczne i sportowo – rekreacyjne.  

Tendencje zachodzące we współczesnej gospodarce lokalnej obrazują potrzebę pobudzenia sfery kulturalnej, poprzez 

uczestnictwo w organizowanych przez gminę imprezach, a takŜe współtworzenie sektora kulturalnego. Wartym podkreślenia 

jest fakt, Ŝe obecnie dostrzegalny jest wzrost wartości sektora kulturalnego (przemysłów kultury). Istnieją przykłady takich 

gmin, w których sfera kultury lokalnej stanowi istotny czynnik rozwoju innych sfer Ŝycia społeczno – gospodarczego. 

ZaangaŜowanie mieszkańców w budowanie infrastruktury słuŜącej pełnieniu róŜnych działalności kulturalnych wskazuje na 

predyspozycje gminy do rozwoju tego sektora. Na uwagę zasługuje fakt sukcesywnego budowania zaplecza kulturalnego na 

obszarze wiejskim (w nawiasach podano rok przebudowy lub modernizacji). W chwili obecnej w kaŜdej z miejscowości 

znajduje się obiekt lub wydzielona przestrzeń słuŜąca integracji lokalnej społeczności, w tym: 

− Balcarzowice: świetlica wiejska zlokalizowana w budynku przedszkola (2009-2010)  

− Jaryszów: część budynku Hali Sportowej wraz z zapleczem rekreacyjnym i placem zabaw 

− Klucz: świetlica wiejska zlokalizowana w budynku straŜy poŜarnej (2010r) 

− Niezdrowice: Wiejski Dom Kultury wraz z zapleczem rekreacyjnym zlokalizowany w budynku dawnej szkoły (2006) 

− Nogowczyce: wiata drewniana (2012) z placem zabaw 

− Olszowa: sala w budynku straŜy poŜarnej 

− Sieroniowice: świetlica wiejska wraz z zapleczem sportowo rekreacyjnym (2012-2013) 

− Stary Ujazd: świetlica wiejska zlokalizowana w budynku straŜy poŜarnej wraz z zapleczem rekreacyjnym i wiatą 

drewnianą (2012-2013) 

− Zimna Wódka: Dom Spotkań świetlica wiejska wraz z zapleczem rekreacyjnym (2012-2013). 

Ze względu na brak całorocznego miejsca spotkań za najistotniejszą naleŜy uznać potrzebę budowy budynku świetlicy 

wiejskiej w Nogowczycach oraz doposaŜenie/modernizację sali w Olszowej. 

II.5.3.e.  Sport i rekreacja 

Wartą uwagi jest kwestia uczestnictwa mieszkańców gminy w zajęciach sportowych i rekreacyjnych. Sfera sportowa- 

rekreacyjna i wypoczynkowa decyduje bowiem o warunkach Ŝycia ludności oraz atrakcyjności obszaru ze względu na 

miejsce zamieszkania.  
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Łącznie w gminie Ujazd w roku 2012 funkcjonowało 5 klubów sportowych, z czego 4 na obszarze wiejskim. Wszystkie kluby 

zrzeszone są w Gminnym Zrzeszeniu „Ludowe Zespoły Sportowe” w Ujeździe, a ich działalność oparta jest na propagowaniu 

piłki noŜnej. Do klubów tych naleŜą: 

− LZS „Błękitni” Jaryszów, 

− LZS Olszowa 

− LZS Zimna Wódka, 

− LZS „Naprzód” Ujazd-Niezdrowice, 

− LZS Stary Ujazd. 

KaŜdy z wymienionych klubów posiada trawiaste boisko przystosowane do przeprowadzania meczów piłkarskich. Większość 

z obiektów sportowych jest po modernizacji i wyposaŜona jest w infrastrukturę sanitarną (szatnie, łazienki), bezpieczeństwa 

(ogrodzenia, miejsca siedzące na widowni). Najsłabiej wyposaŜone są boiska w Olszowej i Starym Ujeździe. Ponadto w 

Zimnej Wódce i Sieroniowicach funkcjonują boiska przyszkolne. Miejscowościami, w których nie jest zlokalizowany Ŝaden 

publiczny obiekt sportowy są wsie Klucz i Nogowczyce, przy czym mieszkańcy Nogowczyc we własnym zakresie, na 

prywatnym terenie zorganizowali boisko do piłki plaŜowej. 

Tabela 25 Wykaz dostępnych obiektów sportowych i rekreacyjnych 

 Miejscowość Dostępne obiekty sportowe 

 Balcarzowice plac sportowy 

 Jaryszów stadion sportowy klubu piłkarskiego z budynkiem administracyjno-socjalnym 

 Klucz brak obiektów sportowych 

 Niezdrowice stadion sportowy klubu piłkarskiego  (planowana rozbudowa budynku szatni, budowa trybun i wiaty 
drewnianej) 

 Nogowczyce brak publicznych obiektów sportowych 

boisko do piłki plaŜowej na terenie prywatnym 

 Olszowa plac sportowy  

boisko przyszkolne 

 Sieroniowice boisko przyszkolne 

 Stary Ujazd plac sportowy (w bezpośrednim sąsiedztwie terenów zabudowanych wsi, ale administracyjnie w 
granicach miasta Ujazd) 

 Zimna Wódka boisko sportowe 

boisko przyszkolne 

 miasto Ujazd zespół boisk przyszkolnych 
stadion sportowy (na lata 2013-2014 planowana jest modernizacja boiska oraz rozbudowa 
infrastruktury towarzyszącej) 

plac sportowy na osiedlu gliwickim wraz z placem zabaw 

Źródło: opracowanie własne 

 

Jak podaje statystyka publiczna, łączna liczba członków klubów to 249. W klubie funkcjonującym w mieście ćwiczyło 81 

członków, a w pozostałych czterech 168. Zatem wiejskie kluby sportowe liczyły przeciętnie po 42 członków. Ponadto 

ćwiczących ogółem w tychŜe klubach było 62 w mieście i 176 na terenie wiejskim. W odniesieniu do liczby ludności miejskiej 

i wiejskiej większym zaangaŜowaniem w ćwiczenia sportowe charakteryzuje się społeczeństwo wiejskie, a mniejszym 

miejskie. Na 1000 mieszkańców w mieście ćwiczyło 36 osób, a na wsi 39. Zdecydowaną większość wśród ćwiczących 
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zarówno w mieście jak i na wsi stanowią męŜczyźni. Ich udział wśród ćwiczących w mieście sięga niemal 100%, a na wsi 

95%. Wskaźniki te dotyczą jednak zarejestrowanych osób ćwiczących w klubach sportowych w gminie Ujazd. Rzeczywista 

liczba i struktura ćwiczących moŜe się kształtować nieco inaczej.  

Charakterystyczna w gminie Ujazd jest „monopolizacja” sfery sportowej, gdyŜ wszystkie obiekty w mniejszym lub większym 

stopniu przystosowane są do gry w piłkę noŜną. Jednocześnie brakuje infrastruktury sportowej umoŜliwiającej rozwój i 

kształcenie umiejętności w innych dyscyplinach sportowych. NaleŜy równieŜ podkreślić, Ŝe w gminie nie wybudowano 

dotychczas Ŝadnego boiska w ramach programu rządowego „Orlik 2012”.  

Udostępnienie dzieciom i młodzieŜy, jak równieŜ dorosłym, nowoczesnej infrastruktury sportowej oraz popularyzacja 

uprawiania sportu i aktywnego stylu Ŝycia w wymierny sposób poprawia jakość Ŝycia mieszkańców, wpływa na budowanie 

trwałych więzi społecznych oraz poprawę stanu zdrowia. Postuluje się zatem róŜnicowanie infrastruktury sportowej i 

dostosowywanie obiektów sportowych do uprawiania innych dyscyplin sportowych np. tenisa stołowego i ziemnego, mini 

golfa, koszykówki i siatkówki, siłowni na wolnym powietrzu, ścianek wspinaczkowych, torów i rynien do skateboardingu czy 

teŜ sezonowego lodowiska.  

Formą rekreacji moŜliwą do uprawiania w gminie jest kolarstwo szosowe. SłuŜy temu rozwinięta sieć ścieŜek rowerowych115: 

− Trasa ponadlokalna numer 16, (kolor Ŝółty), prowadzi z Gliwic to Korfantowa, a na terenie gminy Ujazd przez: 

Niezdrowice, Ujazd, Zimną Wódkę, Klucz, Olszową i Janków; na terenie gminy ma długość 17 km;  

− Trasa numer 161, o długości 1,1 km, stanowi odcinek łącznikowy miedzy drogą Starostrzelecką a drewnianym 

kościołem w Zimnej Wódce; 

− Trasa numer 171 (kolor niebieski) o długości 3,5 km, biegnie ze wsi Klucz do rezerwatu przyrody „BoŜe Oko” w 

Czarnocinie; 

− Trasa numer 172, (kolor czerwony), o długości 3,8 km, biegnie ze wsi Klucz do Olszowej;  

− Trasa numer 173, (kolor czarny), o długości 6,1 km, biegnie z Rudzińca, przez przysiółek Wydzierów  i dalej 

leśnymi drogami do drogi Ujazd – Niezdrowice;  

− Trasa numer 174, (kolor czerwony) o długości 3,3 km, biegnie z Niezdrowic leśnymi drogami do drogi Sławęcice – 

Ujazd, powracając nią do trasy nr 16 przy moście na kanale Gliwickim; 

− Trasa numer 177 (kolor czerwony) o długości 11,5 km, tworzy pętlę Jaryszów – Sieroniowie – Balcarzowice – 

Nogawczyce – Jaryszów;  

− Trasa numer 178 (kolor niebieski) o długości 5,3 km, łączy Jaryszów – trasę nr 177 z trasą nr 16 i drewnianym 

kościołem w Zimnej Wódce. PrzewaŜająca część trasy prowadzi drogami gruntowymi. 

Słabą stroną jest brak sprawnego połączenia ścieŜek funkcjonujących na terenie gminy Ujazd z systemem zorganizowanym 

na obszarze gmin sąsiednich, w szczególności gminy Strzelce Opolskie i gminy Toszek. 

Oprócz wymienionych ścieŜek rowerowych przez teren gminy przebiega takŜe odcinek pieszego szlaku turystycznego, tzw. 

Szlak Trzeciego Powstania Śląskiego. Trasa całego szlaku wiedzie z Kędzierzyna – Koźle do stacji kolejowej Krępna 

Rozwadza. Szlak ten w duŜej części biegnie przez masyw Chełmu i poznanie najbardziej atrakcyjnych rejonów Parku 

Krajobrazowego Góra Św. Anny i jego otuliny. Odcinek tego szlaku na terenie gminy Ujazd wiedzie przez wsie: Olszowa, 

Klucz, Zimna Wódka, Stary Ujazd, przez miasto Ujazd do wsi Sławięcice.  

Ponadto moŜliwość aktywnego wypoczynku dają dwa gospodarstwa specjalizujące się w hodowli koni. Są to: 
                                                                 

115   http://www.ujazd.pl/cms/php/strona.php3?cms=cms_ujazd&lad=a&id_dzi=15&id_men=61; data pobrania: 20.06.2013. 
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− BWS hodowla koni sportowych w Olszowej – Jankowie, prowadzące hodowlę koni skokowych, ujeŜdŜeniowych i 

zaprzęgowych,  

− Gospodarstwo Marii Szymańskiej w Olszowej - Komornikach.  

Powszechną dostępność do form rekreacji i wypoczynku stanowią takŜe otwarte tereny zielone, wśród których największe 

znaczenie ma Park miejski oraz ogrody działkowe w Ujeździe oraz place zabaw. 

Dla poprawy warunków wypoczynku i rekreacji na terenie gminy wskazana jest:  

− poprawa stanu urządzeń na terenie parku miejskiego w Ujeździe 

− zagospodarowanie terenu zadrzewionego na wzgórzu zamkowym oraz w otoczeniu zbiornika retencyjnego Ujazd 

− przekształcenie terenów zadrzewionych istniejących na terenie kilku wsi w urządzone parki wiejskie; 

− urządzenie placów zabaw dla dzieci w kaŜdej miejscowości; 

− rozbudowa sieci ścieŜek rowerowych, szczególnie w kierunku Strzelec Opolskich oraz Toszka; 

− poprawa dostępności do bazy noclegowej oraz obiektów gastronomicznych. 

 

 

 II.5.4.   Bezpieczeństwo publiczne 

Poczucie bezpieczeństwa i poziom przestępczości mają istotne znaczenie dla oceny jakości Ŝycia, wpływają bowiem na 

swobodę i komfort funkcjonowania zarówno jednostki jak i podmiotów gospodarczych. W wymiarze subiektywnych odczuć 

brak bezpieczeństwa moŜe powodować dyskomfort psychiczny jak równieŜ rezygnację z pewnych działań lub ograniczanie 

aktywności (np. po zmroku, w miejscach uwaŜanych za niebezpieczne). W dłuŜszym okresie moŜe prowadzić to do 

dezintegracji lokalnej społeczności i osłabienia kontroli społecznej oraz dalszego wzrostu przestępczości. W wymiarze 

obiektywnym do oceny poziomu bezpieczeństwa korzysta się ze wskaźników dotyczących m.in. liczby odnotowanych 

przestępstw oraz liczby kolizji i wypadków drogowych (bezpieczeństwo ruchu drogowego). Ogromne znaczenie ma takŜe 

ochrona przed klęskami Ŝywiołowymi i nieszczęśliwymi wypadkami, jak równieŜ poczucie bezpieczeństwa w zakresie 

ochrony zdrowia i moŜliwości znalezienia pracy.  

Na terenie gminy Ujazd działają słuŜby odpowiedzialne za bezpieczeństwo mieszkańców i ich mienia, ład i porządek w tym: 

− Policja - obszar gminy podzielony jest na trzy rewiry patrolowane przez dwóch dzielnicowych, którzy przez 2 

godzinny dziennie dyŜurują w siedzibie Urzędu Dzielnicowego Policji zlokalizowanego w budynku Urzędu 

Miejskiego w Ujeździe. Podlega on pod Komendę Powiatową w Strzelcach Opolskich, posterunek w Leśnicy. 

− Ochotnicza StraŜ PoŜarna R.P. w Ujeździe  wraz z jednostkami terenowymi w Starym Ujeździe, Olszowej, Zimnej 

Wódce i Niezdrowicach. 

Według danych Komendy Powiatowej w Strzelcach Opolskich w 2010 roku na terenie gminy Ujazd popełniono 65 

przestępstw dla których wszczęto postępowania przygotowawcze, w tym m.in..: 12 kradzieŜy, 18 kradzieŜy z włamaniem, 

jednak nie miała miejsca Ŝadna kradzieŜ samochodu. Zatrzymano równieŜ 8 nietrzeźwych kierowców i 13 nietrzeźwych 

rowerzystów. Liczba i skala popełnianych przestępstw nie jest duŜa, jednak problemem moŜe być ilość kradzieŜy z 

włamaniem, szczególnie w odniesieniu do opuszczonych budynków.  

Z badań ankietowych wykonanych na potrzeby Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Ujazd na 

lata 2011-2020 wynika, Ŝe zdecydowana większość osób (87,5% ankietowanych) czuje się bezpiecznie lub raczej 
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bezpiecznie w miejscu zamieszkania. Odmienną opinię wyraziło łącznie 8,4% badanych, pozostali nie mieli zdania. Jest to 

dobry wynik, który nie zwalnia jednak władz z podejmowania stałych działań prewencyjnych. Podkreślenia wymaga fakt, Ŝe 

poziom bezpieczeństwa zaleŜy nie tylko od działań władz (na wszystkich szczeblach), ale równieŜ od współpracy z 

mieszkańcami, zaufania do słuŜb porządkowych i kontroli społecznej. 

Z punktu widzenia gospodarki przestrzennej nie przewiduje się dodatkowych potrzeb terenowych związanych z 

funkcjonowaniem Policji i StraŜy PoŜarnej. 

 

 II.5.5.   Cmentarze  

Na terenie gminy znajduje się siedem czynnych cmentarzy, w tym dwa zlokalizowane na terenie miasta Ujazd oraz we 

wsiach Olszowa, Klucz, Zimna Wódka, Jaryszów oraz Stary Ujazd. W Ujeździe znajduje się takŜe jeden zamknięty, 

zabytkowy cmentarz Ŝydowski. Cmentarza nie posiadają natomiast mieszkańcy Niezdrowic oraz trzech wsi w północno-

wschodniej części gminy tj. Sieroniowic, Balcarzowic i Nogowczyc. W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego dla części terenów wsi Sieroniowice, wyznaczony został obszar przeznaczony pod budowę nowego 

cmentarza mającego obsłuŜyć wyŜej wymienione wsie, jednak ze względu na lokalizację w dolinie Kotuli , proponowaną 

lokalizację uwaŜa się za niewłaściwą. Zasadne jest natomiast utworzenie rezerwy terenu pod powiększenie cmentarza w 

Jaryszowie oraz utrzymanie rezerw w Olszowej i Zimnej Wódce. 
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 II.6. UWARUNKOWANIA  GOSPODARCZE 

 II.6.1.   Struktura gospodarcza 

Przyjmując jako podstawę określenia struktury gospodarczej gminy Ujazd udział podmiotów gospodarczych w 

poszczególnych sektorach gospodarki narodowej, moŜna stwierdzić, Ŝe gmina ma charakter usługowy (tab.26).  

Tabela 26 Udział podmiotów gospodarczych według sektorów działalności gospodarczej w gminie Ujazd w latach 2009-2012 

Jednostka 
terytorialna 

% podmiotów gospodarczych 

2009 2010 2011 2012 

 rolnictwo 

Gmina 6,97 7,48 7,28 6,67 

Miasto 3,65 4,49 4,61 4,08 

Obszar wiejski 9,33 9,76 9,27 8,59 

  przemysł 

Gmina 8,48 9,42 9,80 9,86 

Miasto 13,14 15,38 15,13 15,65 

Obszar wiejski 5,18 4,88 5,85 5,56 

  usługi 

Gmina 84,55 83,10 82,91 83,48 

Miasto 83,21 80,13 80,26 80,27 

Obszar wiejski 85,49 85,37 84,88 85,86 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL,www.stat.gov.pl/bdl; data pobrania 17.06.2013. 

Udział podmiotów gospodarczych w sektorze usługowym jest w całym badanym okresie bardzo wysoki, sięgający ponad 

80% ogółu podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON, zarówno na obszarze miejskim jak i wiejskim. 

Charakterystycznym i nietypowym zjawiskiem jest większy udział jednostek usługowych wśród ogółu podmiotów 

gospodarczych na obszarze wiejskim, sięgający w 2012 roku 85,86% niŜ w strukturze gospodarczej miasta, gdzie sięga 

80,27%. Sytuacja ta wskazuje na dominującą działalność usługową w przestrzeni wiejskiej. Bardziej zróŜnicowana między 

miastem a terenami wiejskimi jest relacja między udziałem podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w sektorze 

przemysłowym i rolniczym. Generalnie na terenie gminy jest większa liczba podmiotów gospodarczych o działalności 

przemysłowej niŜ rolniczej. Udział podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w sektorze przemysłowym wzrastał w całym 

badanym okresie i ostatecznie osiągnął 9,86%. JednakŜe zaznacza się wyraźna dysproporcja w zakresie udziału tych 

podmiotów w strukturze gospodarczej miasta i obszaru wiejskiego. W przypadku struktury gospodarczej miasta w 2012 roku 

przedsiębiorstwa przemysłowe stanowiły 15,65% ogółu podmiotów gospodarczych, a na obszarze wiejskim 5,65%. 

Wyraźniejszy wzrost udziału przemysłowych podmiotów gospodarczych dostrzegany jest w gospodarce miasta. W 

odniesieniu do sektora rolniczego, stwierdzić moŜna, Ŝe stanowi on najmniejszą część ogółu podmiotów gospodarczych w 

gminie. Ich odsetek nieznacznie się zmniejszył w strukturze gospodarczej gminy, z poziomu 6,97% w 2009 roku do 6,67% w 

2012 roku. Tendencja spadkowa wystąpiła w strukturze gospodarczej obszarów wiejskich, gdzie udział tych podmiotów w 

2012 roku stanowił 8,59%. Był on wyŜszy niŜ w przypadku miasta, ale istotne jest to, Ŝe ich udział w strukturze gospodarczej 

miasta wzrósł. 
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Podsumowując: w strukturze przestrzennej miasta Ujazd dominują podmioty gospodarcze zarejestrowane w sektorze 

usługowym, a znacząco mniejsze znaczenie mają podmioty sektora przemysłowego i rolniczego. JednakŜe w latach 2009-

2012 zmniejszył się odsetek podmiotów usługowych a wzrósł przemysłowych i rolniczych.  

Struktura gospodarcza terenów wiejskich charakteryzuje się równieŜ zdecydowaną przewagą udziału usługowych podmiotów 

gospodarczych, których udział bardzo nieznacznie się zwiększył. Drugą cześć pod względem wielkości udziału liczby 

podmiotów gospodarczych na terenach wiejskich stanowią podmioty rolnicze. JednakŜe ich odsetek zmalał. Najmniejszy 

udział stanowią przemysłowe podmioty gospodarcze, ale z kolei ich odsetek w gospodarce terenów wiejskich się zwiększył.  

O poziomie dostępności mieszkańców do działalności rolniczej, przemysłowej i usługowej świadczy między innymi liczba 

jednostek gospodarczych funkcjonująca na terenie gminy w relacji do liczby jej mieszkańców. Liczbę podmiotów 

gospodarczych zarejestrowanych w poszczególnych sektorach gospodarki w gminie Ujazd, z podziałem na miasto i obszar 

wiejski w stosunku do 1000 mieszkańców tych jednostek terytorialnych w latach 2009-2012 przedstawiono w tabeli 27. 

 

Tabela 27  Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON w sektorach gospodarki na 1000 mieszkańców w 

gminie Ujazd w latach 2009-2012. 

Jednostka terytorialna 

Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców 

2009 2010 2011 2012 

  rolnictwo 

Gmina 3,70 4,30 4,13 3,66 

Miasto 3,01 4,05 4,07 3,49 

Obszar wiejski 3,95 4,40 4,15 3,73 

  przemysł 

Gmina 4,50 5,42 5,56 5,41 

Miasto 10,83 13,87 13,36 13,38 

Obszar wiejski 2,19 2,20 2,62 2,41 

  usługi 

Gmina 44,87 47,79 47,00 45,85 

Miasto 68,59 72,25 70,89 68,64 

Obszar wiejski 36,22 38,48 38,02 37,26 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL,www.stat.gov.pl/bdl; data pobrania 17.06.2013. 

W przypadku liczby podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w sektorze rolniczym zauwaŜalna jest w przypadku gminy 

tendencja spadkowa, ale w nieznacznej skali. Najwięcej podmiotów gospodarczych tego sektora w odniesieniu do liczby 

mieszkańców odnotowano w 2010 roku, kiedy było ich 4,3 na 1000 mieszkańców, a najmniej, bo 3,66 na 1000 mieszkańców 

w 2012 roku. Sytuacja ta charakterystyczna jest przede wszystkim dla obszaru wiejskiego gminy, gdzie odnotowano wyraźny 

ubytek liczby podmiotów gospodarczych sektora rolniczego. Jednocześnie na terenie miasta nastąpił przyrost liczby 

podmiotów tego sektora gospodarki w stosunku do liczby ludności. MoŜe to wynikać zarówno z rozwijającej się działalności 

rolniczej (głównie przetwórstwa rolniczego), a takŜe z ubytku liczby ludności. Analiza liczby podmiotów gospodarczych 

zarejestrowanych w sektorze rolniczym w gminie Ujazd w latach 2009-2012 wskazuje, Ŝe zmienia się przestrzenne 

natęŜenie tych podmiotów w odniesieniu do liczby ludności. Ich ubytek na terenie wiejskim, a przyrost w mieście moŜe 

sugerować, Ŝe zmniejsza się natęŜenie działalności gospodarczej związanej z produkcją rolną (uprawy i hodowle) na rzecz 

wzrostu znaczenia działalności obsługującej tę produkcję oraz przetwórczej. Szczegółowa analiza przekształceń w zakresie 

działalności rolniczej przedstawiona jest w rozdziale II.6.2. 
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 W przypadku liczby podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON w sektorze przemysłowym w 

całym okresie badawczym dostrzega się ich wzrost w stosunku do liczby ludności w całej gminie, zarówno w mieście i na 

obszarze wiejskim. Największa liczba podmiotów tego sektora oraz największa skala jej przyrostu miała miejsce na terenie 

miasta. Z poziomu 10,83 podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców w 2009 roku wzrosła do 13,38 w 2012 roku. Jest 

to o ponad 10 podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców więcej niŜ na terenie wiejskim, co wskazuje wyraźną 

koncentrację działalności przemysłowej na terenie miasta.  

 Dominującym sektorem gospodarki w zakresie dostępności do działalności gospodarczej na terenie gminy jest 

usługowy. Utrzymuje się on w latach 2009-2012 na dość stabilnym poziomie, osiągając poziom około 45 podmiotów 

gospodarczych na 1000 mieszkańców. Jest jednak wyraźna dysproporcja pod względem liczby podmiotów tego sektora w 

odniesieniu do liczby mieszkańców na terenie miasta i obszaru wiejskiego. Niemal dwukrotnie większa ich liczba w stosunku 

do liczby mieszkańców występuje w mieście. Jest to zjawisko typowe, bowiem w przypadku gmin miejsko – wiejskich to 

miasta stanowią ośrodki zapewniające dostępność do usług. Charakterystyczny jest jednak, choć nieznaczny, przyrost liczby 

podmiotów usługowych na terenie wiejskim z poziomu 36,22 do 37,26 liczby podmiotów gospodarczych na 1000 

mieszkańców.  

 Reasumując, moŜna stwierdzić, Ŝe w gminie Ujazd dominuje działalność usługowa. Jednocześnie zauwaŜalne są 

zmiany w strukturze gospodarczej gminy w zakresie działalności rolniczej i przemysłowej. Dostrzega się tendencję 

rozwojową w przypadku przemysłu, a regresywną w zakresie rolnictwa.  

 

 II.6.2.   Rolnictwo  

Pierwszy sektor działalności gospodarczej, zwany potocznie rolnictwem, zgodnie z klasyfikacją działalności gospodarczej 

(PKD) obejmuje: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo. Jest on w ramach statystyki publicznej podzielony na trzy działy 

gospodarcze:  

− Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową (01), 

− Leśnictwo i pozyskiwanie drewna (02), 

− Rybactwo (03).  

W przypadku gminy Ujazd odnotowane jest funkcjonowanie podmiotów gospodarczych pierwszego sektora gospodarki w 

dwóch działach: 01 i 02. Nie jest zarejestrowana działalność gospodarcza związana z rybactwem, jednak w kilku 

miejscowościach występują stawy rybne (Stary Ujazd, Jaryszów, Ujazd). Potencjalnie istnieją zatem moŜliwości rozwoju tego 

działu gospodarki rolnej. 

Strukturę działalności gospodarczej w pierwszym sektorze gospodarki w gminie Ujazd w latach 2009-2012 przedstawiono w 

tabeli 28. W strukturze działalności gospodarczej związanej z rolnictwem widoczna jest przewaga produkcji rolnej nad 

leśnictwem i pozyskiwaniem drewna. Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt oraz łowiectwo i związana z nimi działalność 

usługowa stanowią ponad dwie trzecie udziału działalności gospodarczej w pierwszym sektorze. JednakŜe skala tej 

działalności w badanym okresie zmniejszyła się z poziomu 69,6% do 60,9%. Większość podmiotów gospodarczych z 

zakresu tego działu zlokalizowanych było na obszarze wiejskim i w strukturze przestrzennej pierwszego sektora ich udział 

wzrósł, mimo iŜ liczba zmalała. Oznacza to, Ŝe mimo malejącej liczby podmiotów gospodarczych związanych z produkcją 

rolną ich koncentracja utrzymuje się na terenie wiejskim. W przypadku obszaru miasta nastąpił zarówno ubytek liczby tych 

podmiotów gospodarki oraz ich znaczenie w przestrzennej strukturze gospodarczej. 
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Tabela 28  Liczba i struktura podmiotów gospodarczych pierwszego sektora gospodarki w gminie Ujazd w latach 2009-2012. 

Jednostka terytorialna 

Liczba podmiotów gospodarczych % podmiotów gospodarczych 

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 

dział 01 

Gmina 16 19 18 14 69,6 70,4 69,2 60,9 

Miasto 5 6 6 4 31,3 31,6 33,3 28,6 

Obszar wiejski 11 13 12 10 68,8 68,4 66,7 71,4 

  dział 02 

Gmina 7 8 8 9 30,4 29,6 30,8 39,1 

Miasto 0 1 1 2 0,0 12,5 12,5 22,2 

Obszar wiejski 7 7 7 7 100,0 87,5 87,5 77,8 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL,www.stat.gov.pl/bdl; data pobrania 17.06.2013. 

Odmiennie sytuacja kształtuje się w przypadku drugiego działu działalności gospodarczej tego sektora, czyli leśnictwie i 

pozyskiwaniu drewna. W latach 2009-2012 wzrosła liczba podmiotów tego działu i dotyczyło to terenu miasta. 

Systematycznie zwiększał się udział podmiotów tego działu w rolniczym  sektorze gospodarki z poziomu 30,4% do 39,1%. W 

strukturze przestrzennej tego sektora wynikającej z lokalizacji podmiotów gospodarczych nastąpiły jednak zmiany, bowiem 

zmalało znaczenie terenu wiejskiego na rzecz miasta. Wynika to jednak, tylko z rozwoju działalności gospodarczej tego 

działu w mieście. Na obszarze wiejskim niezmiennie w całym okresie funkcjonowało 7 podmiotów gospodarczych 

związanych z leśnictwem i pozyskiwaniem drewna. Sytuacja ta wskazuje na rentowność leśnictwa i pozyskiwania drewna w 

gminie Ujazd. Choć nie występuje tam duŜa liczba podmiotów gospodarczych tego działu, to jednak widoczny jest ich rozwój.  

 

II.6.2.a. Potencjał produkcyjny rolnictwa 

Gmina Ujazd ma tradycyjnie charakter rolniczy. Struktura gruntów rolnych występujących w gminie oraz ich przydatność 

rolnicza zostały szczegółowo scharakteryzowane w rozdziale  II.2.7.  Grunty orne niezabudowane klas bardzo dobrych (I-II) 

stanowią 13,41%, grunty średnio dobre III klasy stanowią łącznie 38,47%, grunty średnie IV klasy stanowią łącznie 23,64%, 

a klas najsłabszych tj. V i VI łącznie 24,48%. Włącznie ze sprzyjającymi warunkami klimatycznymi, rzeźbą terenu oraz 

warunkami wodnymi, syntetyczny wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej dla gminy Ujazd wynosi 84 w 100 

punktowej skali i jest nieznacznie wyŜszy od średniej dla województwa opolskiego (82,1), które ma najwyŜszy wskaźnik 

jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce. Warunki do uprawy roślin uwaŜa się za dobre, szczególnie w centralnej i 

zachodniej części gminy, na terenie miasta Ujazd oraz sołectw Stary Ujazd, Zimna Wódka, Jaryszów, Klucz oraz południowej 

części Olszowej. Walory produkcyjne są częściowo ograniczone przez warunki topograficzne i procesy erozji gleb. 

Częściowej, lokalnej degradacji podlegać teŜ będą gleby połoŜone w bezpośrednim sąsiedztwie pasa autostrady A4. 

W gminie występują równieŜ tereny zakwalifikowane jako obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) 

wyznaczone przez  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z 

dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich (Dz.U. UE L 277 z 21.10.2005). Działanie ONW jest wdraŜane w ramach Programu Operacyjnego 

Rozwój Obszarów Wiejskich (PO ROW) na lata 2007-2013.  Na terenie gminy Ujazd wytypowano trzy obręby ewidencyjne, 

zaliczone do strefy I nizinnej w ramach obszarów ONW. Są to Balcarzowice, Niezdrowice i Sieroniowice. Podstawową 

funkcją działania ONW jest wsparcie gospodarstw na terenach zagroŜonych wyludnianiem oraz zapobieganie degradacji 
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krajobrazu w wyniku odłogowania gruntów najsłabszych. Zadaniem płatności ONW jest stworzenie warunków sprzyjających 

utrzymaniu produkcji rolniczej na obszarach marginalnych pod względem demograficznym oraz potencjału produkcyjnego 

wynikającego z naturalnych ograniczeń siedliskowych. Płatność ONW rekompensuje trudne warunki do produkcji rolnej.  

W 2010 roku na terytorium Polski przeprowadzono Powszechny Spis Rolny, którego wyniki pozwalają na charakterystykę 

stanu rolnictwa w województwie opolskim, w tym w gminie Ujazd oraz ocenę kierunków jego zmian w  porównaniu z 

Powszechnym Spisem Rolnym 2002 w następujących obszarach tematycznych: gospodarstwa rolne, uŜytkowanie gruntów, 

powierzchnia zasiewów, zwierzęta gospodarskie, ciągniki i maszyny rolnicze, pracujący w gospodarstwach rolnych116.  

Rolnictwo w gminie Ujazd  charakteryzuje duŜa liczba jednostek zróŜnicowanych pod względem wielkości gospodarstw, jak i 

kierunku i poziomu produkcji. Według danych z Powszechnego Spisu Rolnego 2010 na terenie gminy funkcjonuje 690 

gospodarstw rolnych z czego 460 prowadzi działalność rolniczą. W ogromnej większości stanowią one gospodarstwa 

indywidualne, na terenie gminy zarejestrowano jedynie 2 spółdzielnie rolników. W stosunku do roku 2002 nastąpiło 

zmniejszenie ogólnej liczby gospodarstw (z 776) jak równieŜ liczby gospodarstw prowadzących działalność rolniczą (z 539).  

Struktura obszarowa gospodarstw jest nadal niekorzystna. Przy całkowitej powierzchni gruntów rolnych w gminie wynoszącej 

4734,30ha zaledwie 116,36ha zajmuje 358 gospodarstw o wielkości poniŜej 1ha, które  stanowią 52% ogólnej liczby 

gospodarstw (w 2002r 37,6%). Kolejną grupę liczącą 26% stanowią gospodarstwa o wielkości 1-5ha (177), które 

gospodarują łącznie na powierzchni 497,61ha. Odpowiednio gospodarstwa posiadające 5-10ha (70) zajmują powierzchnię 

562,46ha, a posiadające 10-15ha (32) powierzchnię 420,46ha. Gospodarstwa o powierzchni powyŜej 10 ha stanowią jedynie 

12% ogółu gospodarstw w gminie(11,6% w 2002r.). Największe gospodarstwa liczące powyŜej 15ha zajmują łącznie 

3137,41ha i stanowią 8% liczby wszystkich gospodarstw. W gminie istnieje równieŜ Spółdzielnia Rolnicza w Jaryszowie oraz 

kilka grup producentów rolnych związanych głównie z produkcją roślinną, nasiennictwem oraz przetwórstwem rolno-

spoŜywczym. 

Podsumowując naleŜy stwierdzić, Ŝe najbardziej liczebna grupa małych gospodarstw rolnych posiadających do 1ha  zajmuje 

najmniejszą powierzchnię gruntów rolnych. Z kolei gospodarstwa największe, liczące powyŜej 15ha, pomimo niewielkiej ich 

liczby (53), gospodarują na największej powierzchni przekraczającej 66% uŜytków rolnych. Oznacza to stopniową komasację 

gruntów, jednak wśród rolników indywidualnych wciąŜ istnieje duŜe rozdrobnienie. 

 

 

Rycina  28 Struktura wielkości gospodarstw rolnych w gminie Ujazd wg danych Powszechnego Spisu Rolnego 2010 

                                                                 

116 Powszechny Spis Rolny 2010. Raport z wyników województwa opolskiego. Urząd Statystyczny w Opolu, Opole 2011 
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Rycina  29 Odsetek powierzchni gruntów rolnych w gminie Ujazd zajętych przez  gospodarstwa o określonej wielkości  

Średnia powierzchnia gospodarstwa jest stosunkowo niska i wynosi 6,86ha (w powiecie: 7,79ha, województwie: 12,25 ha, w 

kraju: 7,93 ha), przy czym w gospodarstwach prowadzących działalność rolniczą wartość ta jest wyŜsza i wynosi 10,19ha. W 

stosunku do roku 2002 nastąpiło jednak obniŜenie średniej powierzchni i pogorszenie opisywanego wskaźnika. 

WyposaŜenie techniczne gospodarstw rolnych jest zadowalające. W 256 gospodarstwach działało 441 ciągników, co 

oznacza Ŝe we wszystkich gospodarstwach uprawiających powyŜej 5ha był na wyposaŜeniu co najmniej jeden ciągnik. W 

stosunku do roku 2002 nastąpiło jednak zmniejszenie liczebności ciągników, przy czym moŜna załoŜyć, Ŝe likwidacji uległy 

najstarsze maszyny o niewielkiej wydajności. 

Na terenie gminy rozwija się hodowla trzody chlewnej oraz bydła i drobiu. Szczególnie dobre warunki do hodowli bydła 

znajdują się w południowej części miasta Ujazd, w szerokiej dolinie Kłodnicy. Pogłowie zwierząt w 2010r wynosiło ogólnie 

3520 sztuk duŜych w 346 gospodarstwach. Stan pogłowia uległ zmniejszeniu głównie w odniesieniu do trzody chlewnej oraz 

drobiu. Nastąpił natomiast nieznaczny wzrost liczebności bydła i koni. ZauwaŜalny jest takŜe znaczący spadek liczby 

gospodarstw zajmujących się chowem i hodowlą zwierząt. 

 

Tabela 29 Stan pogłowia i obsada zwierząt gospodarskich na terenie gminy Ujazd 

Wyszczególnienie Ilość  [szt.] Liczba gospodarstw 

 PSR 2002 PSR 2010 PSR 2002 PSR 2010 

Bydło, w tym: 1 619  1776 215 119 

          - krowy 640 651 181 103 

Trzoda chlewna, w tym: 7 497 5063 284 163 

          - lochy 680 503 bd 123 

Konie 87 100 30 26 

Drób ogółem 127 654 26 821 bd 276 

 źródło: PSR 2002, PSR 2010 
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Uprawą roli zajmowały się w gminie 383 gospodarstwa, z czego większość uprawą zbóŜ (głównie pszenicy) zajmujących 

3955,79ha tj. około  83,55% gruntów ornych. Ziemniaki uprawiano w 168 gospodarstwach, rzepak w 59, a warzywa 

gruntowe w 30. W 64 gospodarstwach, na powierzchni około 726ha znajdowały się uprawy przemysłowe, co jest związane 

głównie z przebiegiem autostrady. Statystyka publiczna nie podaje informacji na temat uprawy kukurydzy, która mogłaby stać 

się potencjalnym wsadem do biogazowi. 

W gminie nie jest natomiast rozwinięte sadownictwo ani ogrodnictwo, w tym uprawy szklarniowe, co przy bardzo dobrym 

potencjale glebowym oraz klimatycznym naleŜy uznać za wskazane do zmiany. W ciągu ostatniego 10-cio lecia powierzchnia 

sadów sukcesywnie malała, a nasadzenia nie były odnawiane. Obecnie duŜy procent gruntów oznaczonych w ewidencji jako 

sady, faktycznie jest uŜytkowana jako grunty rolne bądź łąki. Z danych Spisu Rolnego 2002oraz PSR 2010 wynika, Ŝe w 

gminie znajduje się około 12ha sadów, podczas gdy dane ewidencji gruntów wskazują wielkość ponad 57ha. Powierzchnia 

uprawy drzew owocowych wynosi 10,78ha  natomiast krzewów owocowych i plantacji jagodowych 0,31ha. 

 

PołoŜenie gminy w pobliŜu większych ośrodków miejskich stwarza szansę prowadzenia działalności ukierunkowanej na 

zaopatrzenie tych ośrodków w produkty Ŝywnościowe, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa ekologicznego, 

ogrodnictwa, sadownictwa, uprawy warzyw i  ziół oraz firm zajmujących się przetwórstwem.  

 

II.6.2.b.  Leśnictwo 

Ponad połowę lasów gminy Ujazd tj. 1.033,34ha (53%) zaliczono do lasów ochronnych, z tego powodu nie mają one 

znaczenia gospodarczego, a jedynie wodochronne i glebochronne oraz w otoczeniu miast. 

Lasy na terenie Opolszczyzny są stale zagroŜone przez czynniki biotyczne, abiotyczne i antropogeniczne. Do głównych 

czynników abiotycznych zakłócających funkcjonowanie ekosystemów leśnych naleŜą emisje przemysłowe, przede wszystkim 

SO2 i NOX. Województwo opolskie ma największy w kraju odsetek lasów uszkodzonych przez imisje zanieczyszczeń 

przemysłowych. Według stref uszkodzeń dominują uszkodzenia słabe – I strefa, oraz średnie – II strefa. Jedynie w obrębie 

nadleśnictw Kędzierzyn i Strzelce Opolskie występują uszkodzenia silne – III strefa. Osłabione przez emisje przemysłowe 

drzewa łatwo ulegają masowym pojawieniom szkodników owadzich pierwotnych - boreczników, osnui gwiaździstej i brudnicy 

mniszka oraz wtórnych - przypłaszczka granatka, cetyńcy. Znacznym zagroŜeniem obszarów leśnych jest równieŜ 

występowanie chorób powodowanych przez grzyby. 

W roku 1997 został zatwierdzony tzw. Gminny program zwiększenia lesistości na lata 1997-2020. Według programu, do 

zalesienia przeznaczono 111ha, w tym 59ha gruntów osób fizycznych. Gmina nie posiada gruntów komunalnych 

przeznaczonych do zalesienia. Program zakłada, przystąpienie w pierwszej kolejności do zalesienia gruntów w 

miejscowościach o niskiej bonitacji gleb. Zakłada równieŜ partycypowanie w kosztach realizacji programu zalesienia, 

przeznaczając środki w budŜecie gminy na zakup materiału szkółkarskiego. Jednak jak wynika z danych GUS, od 2002r nie 

były prowadzone planowe zalesienia gruntów prywatnych. Brak jest natomiast danych dotyczących gruntów Skarbu 

Państwa, jednak z przeprowadzonej wizji w terenie wynika, Ŝe  równieŜ nie były podejmowane tego typu działania.  

Pozyskiwanie drewna jest niewielkie i jak wynika z danych GUS dotyczy wyłącznie lasów prywatnych. NaleŜy zwrócić uwagę 

na zwiększone pozyskanie drewna w roku 2008 i kolejnym co miało związek z przejściem huraganu i zniszczeniami na 

terenach leśnych. 
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 II.6.3.   Przemysł i budownictwo  

Działalność przemysłowa zgodnie z obowiązująca w Polsce klasyfikacją działalności gospodarczej (PKD) dzieli się na 

górnictwo i wydobywanie (sekcja B), przetwórstwo przemysłowe (sekcja C) oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 

elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (sekcja D). W gminie Ujazd nie są 

zarejestrowane Ŝadne podmioty gospodarcze w sekcji B i D, co oznacza, Ŝe w przypadku funkcji przemysłowej rozwinięte 

jest tylko przetwórstwo.  

W ramach przetwórstwa przemysłowego wyróŜnia się 33 działy gospodarki, z których 10 funkcjonuje na terenie gminy Ujazd. 

Wśród nich ma miejsce produkcja: 

− artykułów spoŜywczych (10), 

− odzieŜy (14), 

− wyrobów z drewna oraz korka (16), 

− chemikaliów i wyrobów chemicznych (20), 

− wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (22), 

− wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (23), 

− metalowych wyrobów gotowych (25), 

− mebli (31), 

− pozostała produkcja wyrobów (32), 

− naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (33). 

Liczbę i strukturę podmiotów gospodarczych naleŜących do przetwórstwa przemysłowego w gminie Ujazd w latach 2009-

2012 przedstawiono w tabeli 30. 

Tabela 30 Liczba i struktura podmiotów gospodarczych w przetwórstwie przemysłowym  w gminie Ujazd w latach 2009-2012. 

Jednostka terytorialna 
liczba podmiotów gospodarczych % podmiotów gospodarczych 

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 

  dział 10 

Gmina 1 4 4 4 3,6 11,8 11,4 11,8 

Miasto 1 4 4 4 100 100 100 100 

Obszar wiejski 0 0 0 0 0 0 0 0 

  dział 14 

Gmina 0 0 1 1 0,0 0,0 2,9 2,9 

Miasto 0 0 0 0 - - 0 0 

Obszar wiejski 0 0 1 1 - - 100 100 

  dział 16 

Gmina 10 11 12 12 35,7 32,4 34,3 35,3 

Miasto 7 6 6 6 70,0 54,5 50,0 50,0 

Obszar wiejski 3 5 6 6 30,0 45,5 50,0 50,0 

  dział 20 

Gmina 0 2 2 3 0,0 5,9 5,7 8,8 

Miasto 0 2 2 3 - 100,0 100,0 100,0 

Obszar wiejski 0 0 0 0 - 0,0 0,0 0,0 

  dział 22 
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Gmina 1 1 1 1 3,6 2,9 2,9 2,9 

Miasto 1 1 1 1 100,0 100,0 100,0 100,0 

Obszar wiejski 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  dział 23 

Gmina 3 2 2 2 10,7 5,9 5,7 5,9 

Miasto 1 1 1 1 33,3 50,0 50,0 50,0 

Obszar wiejski 2 1 1 1 66,7 50,0 50,0 50,0 

  dział 25 

Gmina 7 8 8 7 25,0 23,5 22,9 20,6 

Miasto 6 7 7 6 85,7 87,5 87,5 85,7 

Obszar wiejski 1 1 1 1 14,3 12,5 12,5 14,3 

  dział 31 

Gmina 2 3 2 2 7,1 8,8 5,7 5,9 

Miasto 1 2 1 1 50,0 66,7 50,0 50,0 

Obszar wiejski 1 1 1 1 50,0 33,3 50,0 50,0 

  dział 32 

Gmina 2 1 1 0 7,1 2,9 2,9 0,0 

Miasto 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 - 

Obszar wiejski 2 1 1 0 100,0 100,0 100,0 - 

  dział 33 

Gmina 2 2 2 2 7,1 5,9 5,7 5,9 

Miasto 1 1 1 1 50,0 50,0 50,0 50,0 

Obszar wiejski 1 1 1 1 50,0 50,0 50,0 50,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL,www.stat.gov.pl/bdl; data pobrania 17.06.2013. 

W strukturze przetwórstwa przemysłowego w gminie Ujazd dominują dwa działy gospodarki, które łącznie w 2012 roku 

stanowiły 55,% ogółu przemysłowych podmiotów gospodarczych. Są to produkcja wyrobów z drewna oraz korka i 

metalowych wyrobów gotowych. Największa i wzrastająca liczba podmiotów gospodarczych związanych z przetwórstwem 

przemysłowym zarejestrowanych jest w dziale dotyczącym produkcji wyrobów z drewna i korka. Łącznie w gminie w 2012 

roku było ich 12, z czego połowa w mieście i połowa na terenie wiejskim. JednakŜe w latach 2009-2012 wystąpiła tendencja 

rozwojowa w zakresie lokalizacji tych podmiotów gospodarki na obszarze wiejskim, gdzie ich liczba wzrosła z 3 do 6. 

Dominacja i tendencja rozwojowa przetwórstwa drewna związana jest z rozwijającym się leśnictwem i pozyskiwaniem 

drewna w gminie.  

Drugi pod względem liczby podmiotów gospodarczych jest dział określany jako produkcja metalowych wyrobów gotowych. 

Liczba tych podmiotów gospodarczych utrzymała się na poziomie 7 jednostek, ale ich udział w strukturze przemysłowej 

gminy w badanych latach zmniejszył się z 25% do 20,6%. Większa część, bo 6 z 7, podmiotów o tym rodzaju działalności 

zlokalizowanych jest w mieście. Jest to sytuacja stabilna w latach 2009-2012.  

Na uwagę ze względu na wzrastającą rolę w strukturze przemysłowej gminy zasługują produkcja artykułów spoŜywczych 

oraz chemikaliów i wyrobów chemicznych. Liczba podmiotów gospodarczych w wymienionych działach jest mała, ale ulega 

zwiększeniu. W przypadku pierwszego z nich wzrosła z 1 do 4, stanowiąc w 2012 roku 11,8% ogółu przemysłowych 

podmiotów gospodarczych w gminie. Stanowi to zatem trzeci pod względem udziału liczby podmiotów dział gospodarki 

przemysłowej w gminie. Wszystkie jednostki produkujące artykuły spoŜywcze mieszczą się w mieście. Drugi z rozwijających 

się działów przemysłu, czyli produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych liczył w 2012 roku 3 podmioty gospodarcze, co 
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stanowiło 8,8% ogółu przemysłowych podmiotów gospodarczych w gminie. Podobnie jak w przypadku poprzedniego działu, 

wszystkie jednostki zlokalizowane są w mieście.  

Tendencje spadkowe w zakresie znaczenia w strukturze przemysłowej w gminie wystąpiły niemal we wszystkich pozostałych 

działach przemysłu przetwórczego. JednakŜe liczba jednostek w poszczególnych działach pozostała na stabilnym poziomie 

w badanym okresie. Spadek liczby podmiotów gospodarczych wystąpił w dwóch działach produkcji wyrobów z pozostałych 

mineralnych surowców niemetalicznych oraz pozostałej produkcji (niesklasyfikowanej).  

Zdecydowana większość przemysłowych podmiotów gospodarczych zarejestrowanych jest na terenie miasta.  

 Sekcją gospodarczą wiązaną z działalnością przemysłową jest budownictwo. Według klasyfikacji działalności 

gospodarczej (PKD) dzieli się ono na trzy działy działalności. KaŜdy z nich jest reprezentowany w gminie Ujazd (tab.31).  

Tabela 31 Liczba i struktura podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w sekcji Budownictwo w gminie Ujazd w latach 2009-2012. 

Jednostka terytorialna 
liczba podmiotów gospodarczych % podmiotów gospodarczych 

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 

  dział 41 

Gmina 29 29 27 26 41,4 38,7 38,6 37,1 

Miasto 7 8 8 8 24,1 27,6 29,6 30,8 

Obszar wiejski 22 21 19 18 75,9 72,4 70,4 69,2 

  dział 42 

Gmina 1 1 1 1 1,4 1,3 1,4 1,4 

Miasto 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Obszar wiejski 1 1 1 1 100,0 100,0 100,0 100,0 

  dział 43 

Gmina 40 45 42 43 57,1 60,0 60,0 61,4 

Miasto 11 14 13 13 27,5 31,1 31,0 30,2 

Obszar wiejski 29 31 29 30 72,5 68,9 69,0 69,8 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL,www.stat.gov.pl/bdl; data pobrania 17.06.2013. 

Spośród wszystkich działów działalności związanej z budownictwem duŜe znaczenie w gminie Ujazd mają roboty budowlane 

specjalistyczne (dział 43) oraz roboty budowlane związane z wznoszeniem budynków (dział 41). Pierwszy z wymienionych 

działów liczył w 2012 roku w gminie 43 podmioty gospodarcze, czyli więcej niŜ całe przetwórstwo przemysłowe. Oznacza to, 

Ŝe w zakresie działalności gospodarczej duŜą role odgrywa budownictwo. Liczba a zarazem udział podmiotów działu 43 

zwiększyły się w badanym okresie, odpowiednio o 3 jednostki i 4,3%. W zakresie struktury przestrzennej dominują te 

podmioty gospodarcze na terenie wiejskim, gdzie ich liczba jest ponad dwukrotnie większa niŜ w mieście. JednakŜe udział 

podmiotów gospodarczych tego działu zmniejszył się w strukturze gospodarczej terenów wiejskich a zwiększył w mieście. W 

mieście bowiem przybyły w latach 2009-2012 dwa podmioty gospodarcze o profilu działalności roboty budowlane 

specjalistyczne, co skutkowało takŜe wzrostem udziału tych podmiotów w ich strukturze przestrzennej. Niemniej jednak to 

obszar wiejski cechuje się koncentracją podmiotów naleŜących do tego działu działalności budowlanej. Drugim, znaczącym 

w strukturze działalności budowlanej działem są roboty budowlane związane z wznoszeniem budynków. Ich liczba uległa 

zmniejszeniu o 3 jednostki w latach 2009-2012, wynosząc ostatecznie 26. Odpowiednio zmniejszył się równieŜ udział tych 

podmiotów w strukturze działalności budowlanej. Ubytek w liczbie tych podmiotów widoczny jest przede wszystkim na 

obszarze wiejskim, natomiast w mieście ich liczba zwiększyła się o jedno przedsiębiorstwo. Podobnie jak w przypadku 

uprzednio omawianego działu tak teŜ w przypadku tego, podmioty zlokalizowane są głównie na terenie wiejskim. Obszar 
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wiejski koncentrował w 2012 roku 69,2% ogółu podmiotów tego działu. W przypadku działu 42, czyli roboty związane z 

budową obiektów inŜynierii lądowej i wodnej, gmina Ujazd cechuje się występowaniem jednego podmiotu gospodarczego, 

który zlokalizowany jest na obszarze wiejskim. 

Reasumując: działalność gospodarcza związana z budownictwem odgrywa istotne znaczenie w strukturze gospodarczej 

gminy. Liczba jednostek gospodarczych tego sektora jest stabilna w badanym okresie, podobnie jak ich struktura działowa. 

W strukturze przestrzennej wyróŜnia się teren wiejski, na którym skoncentrowanych jest około 70% ogółu podmiotów 

gospodarczych o profilu działalności budowlanej.  

Liczba funkcjonujących przedsiębiorstw zarejestrowanych w KRS jest niewielka, a w ich strukturze przestrzennej wyróŜniają 

się dwie główne miejscowości koncentrujące działalność: 

− miasto Ujazd (26)– przedsiębiorstwa komunalne oraz będące jednostkami organizacyjnymi gminy Ujazd, straŜe, 

zrzeszenia, a takŜe jednostki usług bankowości, handlu, obróbki drewna (dekarstwo, ciesielstwo) i transportowe. W 

mieście funkcjonuje równieŜ zakład produkcji rolnej oraz produkcji Ŝywności (piekarnia); 

− wieś Olszowa (12) - zakłady zlokalizowane w Strefie Aktywności Gospodarczej, w tym: FM Logistic, Qualichairs, 

HabaBeton, Polmag oraz zakłady (grupy producentów rolnych) produkcji i przetwórstwa rolno-spoŜywczego; 

W pozostałych miejscowościach (za wyjątkiem Balcarzowic i Nogowczyc) funkcjonują średnio po 3 przedsiębiorstwa, 

zajmujące się głównie transportem (cięŜarowym) oraz usługami handlu. Na terenie Niezdrowic i Jaryszowa istnieją równieŜ 

dwie zarejestrowane jednostki produkcji rolnej, a takŜe firma budowlana. 

 

II.6.2.c. Tereny inwestycyjne 

Korzystna lokalizacja gminy Ujazd w stosunku do głównych dróg układu komunikacyjnego, w tym szczególnie przebieg 

autostrady A-4 i lokalizacja dwóch węzłów Olszowa i Nogowczyce, jak równieŜ bliskość aglomeracji Katowickiej, była 

impulsem do podjęcia w 1999 roku działań zmierzających do stworzenia w gminie Strefy Aktywności Gospodarczej SAG. 

Prowadzone konsekwentnie prace planistyczne i inwestycyjne doprowadziły do wyznaczenia ponad 300ha gruntów 

zlokalizowanych w pasie pomiędzy wymienionymi węzłami na autostradzie. Utworzenie strefy wraz ze wskazaniem do 

lokalizacji centrum logistycznego zostało równieŜ wpisane do Planu zagospodarowania przestrzennego województwa 

opolskiego. Dzięki staraniom władz gminy teren SAG został uzbrojony w niezbędną infrastrukturę techniczną tj. sieć 

wodociągową i kanalizacji sanitarnej, a takŜe gazociągu średniego i niskiego ciśnienia. Planowana jest budowa Głównego 

Punktu Zasilania, który zapewni bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej. Do lipca 2013 na terenie SAG zainwestowały 

następujące firmy:  

− FM Logistic- operator logistyczny 

− HABA - BETON Johann Bartlechner sp. z o.o. (Niemcy) 

− JD Trade Spółka z o. o. (Polska) 

− Qualichairs (Polska) – meble tapicerowane 

− PolMag Sp. Z o.o. (Polska)- odlewnia magnezu. 
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Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2008r zmieniającego rozporządzenie w sprawie katowickiej 

specjalnej strefy ekonomicznej (Dz.U. Nr 27 poz.153 akt uchylony) oraz rozporządzenia z dnia 15 grudnia 2008 w sprawie 

katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz.U. z 2008 Nr 232 poz.1550 ze zmianami) część obszaru Strefy Aktywności 

Gospodarczej o powierzchni 182,90ha włączono do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w ramach Podstrefy 

Gliwickiej. Do Strefy planowane jest sukcesywne włączanie kolejnych terenów w miarę potrzeb inwestorów. 

 Rycina  30  Obszar włączony do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej   

  

 II.6.4.   Działalność  usługowa 

II.6.4.a.  Klasyfikacja działalności usługowej  

Działalność usługowa stanowi współcześnie najwaŜniejszy i najbardziej zróŜnicowany sektor działalności gospodarczej. 

UwaŜany jest on za kluczowy w zakresie tworzenia PKB, a takŜe zaspakajania potrzeb bytowych i Ŝyciowych człowieka. 

Jako tzw. trzeci sektor gospodarki narodowej zgodnie z klasyfikacją działalności gospodarczej (PKD) obejmuje aŜ 15 sekcji 

gospodarki, z których kaŜda podzielona jest na działy działalności gospodarczej. W gminie Ujazd reprezentowane są niemal 

wszystkie sekcje działalności usługowej. NaleŜą do nich: 

− Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (G); 

− Transport i gospodarka magazynowa (H), 

− Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (I), 

− Informacja i komunikacja (J), 

− Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (K), 

− Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (L), 

− Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (M), 

− Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (N), 

− Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne (O), 

− Edukacja (P), 
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− Ochrona zdrowia i pomoc społeczna (Q), 

− Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (R), 

− Pozostała działalność usługowa (S), 

− Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby 

(T). 

Liczbę i strukturę podmiotów gospodarczych naleŜących do poszczególnych sekcji działalności usługowej w gminie Ujazd w 

latach 2009-2012 przedstawiono w tabeli 32. 

 

Tabela 32 Liczba i struktura podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w działalności usługowej w gminie Ujazd w latach 2009-2012. 

Jednostka terytorialna 
liczba podmiotów gospodarczych % podmiotów gospodarczych 

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 

  sekcja G 

Gmina 78 89 86 84 37,5 39,7 38,2 38,7 

Miasto 34 40 39 38 43,6 44,9 45,3 45,2 

Obszar wiejski 44 49 47 46 56,4 55,1 54,7 54,8 

  sekcja H 

Gmina 39 35 33 31 18,8 15,6 14,7 14,3 

Miasto 13 10 11 10 33,3 28,6 33,3 32,3 

Obszar wiejski 26 25 22 21 66,7 71,4 66,7 67,7 

  sekcja I 

Gmina 5 6 6 8 2,4 2,7 2,7 3,7 

Miasto 2 2 2 2 40,0 33,3 33,3 25,0 

Obszar wiejski 3 4 4 6 60,0 66,7 66,7 75,0 

  sekcja J 

Gmina 4 4 6 5 1,9 1,8 2,7 2,3 

Miasto 2 2 2 1 50,0 50,0 33,3 20,0 

Obszar wiejski 2 2 4 4 50,0 50,0 66,7 80,0 

  sekcja K 

Gmina 3 4 3 6 1,4 1,8 1,3 2,8 

Miasto 0 1 0 1 0,0 25,0 0,0 16,7 

Obszar wiejski 3 3 3 5 100,0 75,0 100,0 83,3 

  sekcja L 

Gmina 19 19 17 16 9,1 8,5 7,6 7,4 

Miasto 13 13 11 10 68,4 68,4 64,7 62,5 

Obszar wiejski 6 6 6 6 31,6 31,6 35,3 37,5 

  sekcja M 

Gmina 8 8 8 6 3,8 3,6 3,6 2,8 

Miasto 5 5 5 3 62,5 62,5 62,5 50,0 

Obszar wiejski 3 3 3 3 37,5 37,5 37,5 50,0 

  sekcja N 

Gmina 7 8 10 9 3,4 3,6 4,4 4,1 

Miasto 2 3 4 6 28,6 37,5 40,0 66,7 

Obszar wiejski 5 5 6 3 71,4 62,5 60,0 33,3 

  sekcja O 
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Gmina 7 7 7 7 3,4 3,1 3,1 3,2 

Miasto 3 3 3 3 42,9 42,9 42,9 42,9 

Obszar wiejski 4 4 4 4 57,1 57,1 57,1 57,1 

  sekcja P 

Gmina 7 7 8 7 3,4 3,1 3,6 3,2 

Miasto 3 3 4 4 42,9 42,9 50,0 57,1 

Obszar wiejski 4 4 4 3 57,1 57,1 50,0 42,9 

  sekcja Q 

Gmina 11 15 14 14 5,3 6,7 6,2 6,5 

Miasto 8 10 9 9 72,7 66,7 64,3 64,3 

Obszar wiejski 3 5 5 5 27,3 33,3 35,7 35,7 

  sekcja R 

Gmina 7 7 8 8 3,4 3,1 3,6 3,7 

Miasto 4 4 4 3 57,1 57,1 50,0 37,5 

Obszar wiejski 3 3 4 5 42,9 42,9 50,0 62,5 

  sekcja S i T 

Gmina 13 15 19 16 6,3 6,7 8,4 7,4 

Miasto 6 6 6 6 46,2 40,0 31,6 37,5 

Obszar wiejski 7 9 13 10 53,8 60,0 68,4 62,5 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL,www.stat.gov.pl/bdl; data pobrania 17.06.2013. 

W gminie Ujazd w sferze usługowej znaczącą rolę odgrywają sekcje G i H oraz L i Q. Dwie pierwsze spośród wymienionych 

stanowią 53% ogółu podmiotów usługowych w gminie, a dwie kolejne 13,9%. Łącznie wymienione sekcje koncentrują dwie 

trzecie (66,9%) ogółu usługowych podmiotów gospodarczych.  

 

II.6.4.b. Handel 

 Najliczniej w gminie występują podmioty gospodarcze zarejestrowane w działalności handlowej. Liczba tych 

podmiotów a takŜe ich udział w strukturze gospodarki usługowej wzrosły odpowiednio o 6 podmiotów gospodarczych i 1,2%. 

Przyrosty te dotyczyły obszaru miasta. Działalność handlowa jest jednak zróŜnicowana, a liczba i struktura działowa 

podmiotów gospodarczych  tej sekcji zaprezentowana jest w tabeli 33. 

 

Tabela 33 Liczba i struktura podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w sekcji G w gminie Ujazd w latach 2009-2012. 

Jednostka terytorialna 
liczba podmiotów gospodarczych % podmiotów gospodarczych 

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 

  dział 45 

Gmina 18 16 14 15 23,1 18,0 16,3 17,9 

Miasto 4 2 1 1 22,2 12,5 7,1 6,7 

Obszar wiejski 14 14 13 14 77,8 87,5 92,9 93,3 

  dział 46 

Gmina 12 21 20 20 15,4 23,6 23,3 23,8 

Miasto 5 8 8 9 41,7 38,1 40,0 45,0 

Obszar wiejski 7 13 12 11 58,3 61,9 60,0 55,0 
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  dział 47 

Gmina 48 52 52 49 61,5 58,4 60,5 58,3 

Miasto 25 30 30 28 52,1 57,7 57,7 57,1 

Obszar wiejski 23 22 22 21 47,9 42,3 42,3 42,9 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL,www.stat.gov.pl/bdl; data pobrania 17.06.2013. 

W ramach rozpatrywanej sekcji działalności gospodarczej wyróŜniane są trzy działy: 

− Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych (dział 45), 

− Handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (dział 46), 

− Handel detaliczny z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (dział 47). 

Informacje przedstawione w tabeli 33 wskazują, Ŝe wśród działalności usługowej dominująca rolę odgrywa handel detaliczny. 

Liczba jednostek gospodarczych o tym profilu działalności wynosiła w 2012 roku 49, stanowiąc zarazem 58,3% wszystkich 

handlowych jednostek gospodarczych. Na uwagę zasługuje fakt przyrostu liczby tych jednostek w mieście, ale jednocześnie 

ich ubytek na obszarze wiejskim. Struktura przestrzenna jednostek gospodarczych zarejestrowanych w tym dziale jest 

zrównowaŜona między miastem a terenem wiejskim, z wzrastającą ich koncentracją w mieście. JednakŜe  biorąc pod uwagę 

liczbę mieszkańców poszczególnych jednostek terytorialnych wydaje się być wywaŜony dostęp do handlu detalicznego w 

mieście i na terenie wiejskim. Interesujące procesy zachodzą w gminie w przypadku pozostałych działów sekcji G. Handel 

hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi oraz naprawa pojazdów samochodowych w roku 2009 stanowiły 23% ogółu 

działalności handlowej licząc 18 jednostek gospodarczych o tym profilu działalności. JednakŜe w 2012 roku zmniejszyła się 

znacząco ich liczba – o 3 podmioty gospodarcze, a zatem takŜe udział – o 5,2%. Jest to zauwaŜalny ubytek podmiotów 

gospodarczych, tym bardziej znaczący, Ŝe dotyczył tylko obszaru miasta. Na terenie wiejskim niezmiennie funkcjonowało 14 

przedsiębiorstw w tym dziale. W przypadku handlu hurtowego zarysowała się odwrotna tendencja, gdyŜ liczba podmiotów 

gospodarczych wzrosła z 12 w 2009 roku do 20 w 2012. Skala przyrostu tych jednostek wyniosła 8,4% w strukturze 

działalności gospodarczej związanej z handlem hurtowym. Liczba tych jednostek wzrosła zarówno w mieście i na obszarze 

wiejskim, odpowiednio po 4 podmioty gospodarcze. Przestrzenny rozkład podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w 

dziale handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi wskazuje na ich nadwyŜkę na terenie wiejskim w 

stosunku do miasta.  

Analiza działalności handlowej pozwala stwierdzić, Ŝe jej znaczenie w gospodarce gminy jest duŜe i nadal wzrasta. Miasto 

charakteryzuje się koncentracją jednostek świadczących usługi handlu detalicznego, natomiast teren wiejski handlu 

hurtowego oraz handlu pojazdami samochodowymi.  

Poziom wyposaŜenia gminy w usługi handlu detalicznego nie naleŜy do wysokich, choć moŜna uznać go za wystarczający.  

Dominują sklepy spoŜywcze i spoŜywczo – przemysłowe, które znajdują się we wszystkich miejscowościach z wyjątkiem 

Klucza. Od kilku lat obserwowana jest jednak likwidacja kolejnych placówek handlowych na terenie miasta i długotrwałe 

pozostawanie pustostanów w lokalach uŜytkowych nawet w najbardziej atrakcyjnej lokalizacji przy rynku. Sytuacja powyŜsza 

moŜe być spowodowana małą siłą nabywczą miejscowej ludności lub tendencją do robienia zakupów w duŜych super i 

hipermarketach w Kędzierzynie-Koźlu czy Strzelcach Opolskich, przy czym drugą tezę uwaŜa się za bardziej 

prawdopodobną. 
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II.6.4.c. Transport i magazynowanie 

Drugą w gminie Ujazd pod względem liczby jednostek gospodarczych jest sekcja H: Transport i gospodarka magazynowa. 

Liczba podmiotów gospodarczych  zarejestrowanych w tej sekcji spada, zarówno w mieście jak i na wsi. Łącznie w latach 

2009-2012 w gminie ubyło 8 tych jednostek, z czego 3 w mieście i 5 na terenie wiejskim. Działalność związana z transportem 

i gospodarką magazynową jest zróŜnicowana, obejmuje 5 działów gospodarki. W gminie Ujazd reprezentowane są trzy 

spośród nich (tab.34): 

− Transport lądowy oraz transport rurociągowy (dział 49), 

− Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (dział 52), 

− Działalność pocztowa i kurierska (dział 53). 

 

Tabela 34  Liczba i struktura podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w sekcji H w gminie Ujazd w latach 2009-2012 

Jednostka 
terytorialna 

liczba podmiotów gospodarczych % podmiotów gospodarczych 

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 

  dział 49 

Gmina 37 32 30 30 94,9 91,4 90,9 96,8 

Miasto 13 10 11 10 35,1 31,3 36,7 33,3 

Obszar wiejski 24 22 19 20 64,9 68,8 63,3 66,7 

  dział 52 

Gmina 1 2 2 0 2,6 5,7 6,1 0,0 

Miasto 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 - 

Obszar wiejski 1 2 2 0 100,0 100,0 100,0 - 

  dział 53 

Gmina 1 1 1 1 2,6 2,9 3,0 3,2 

Miasto 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Obszar wiejski 1 1 1 1 100,0 100,0 100,0 100,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL, www.stat.gov.pl/bdl; data pobrania 17.06.2013. 

Kluczową rolę pełni pierwszy z wymienionych działów. Liczył on w 2012 roku 30 podmiotów gospodarczych, co stanowiło 

96,8% ogółu podmiotów zarejestrowanych w sekcji H. Sprzyjał temu korzystny dla rozwoju usług transportowych układ 

komunikacyjny. Na terenie gminy przebiega autostrada A4 z dwoma węzłami komunikacyjnymi, a ponadto drogi krajowe nr 

88 i 40, a takŜe droga wojewódzka nr 426. Istotne jest jednak, Ŝe liczba tych podmiotów zmniejszyła się o 7, w tym o 3 w 

mieście i 4 na obszarze wiejskim. Mimo dominującej roli tego działu działalności gospodarczej ubytek liczby przedsiębiorstw 

gospodarczych moŜe budzić niepokój. Zlikwidowane takŜe zostały podmioty gospodarcze naleŜące do działu 

magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport. W 2012 roku nie istniał juŜ Ŝaden podmiot świadczący tego 

rodzaju usługę. W zakresie działalności pocztowej i kurierskiej niezmiennie funkcjonuje jeden podmiot gospodarczy na 

terenie gminy. Charakterystyczną cechą rozmieszczenia podmiotów gospodarczych sekcji transport i gospodarka 

magazynowa jest ich dominacja na terenie wiejskim. Niemal 68% wszystkich podmiotów gospodarczych związanych z 

transportem i gospodarką magazynową zlokalizowanych było na obszarze wiejskim.  
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II.6.4.d. Obsługa nieruchomości 

Na wyróŜnienie w zakresie liczby i udziału jednostek gospodarczych zasługują działalności związane z obsługą 

nieruchomości (sekcja L) oraz ochrona zdrowia i pomoc społeczna sekcja Q). Działalność związana z obsługą rynku 

nieruchomości jest jedną z nielicznych sekcji, w zakresie której nie wyróŜniono działów. Zestawienie informacji 

statystycznych w tabeli 32 obrazuje ubytek liczby podmiotów gospodarczych tej sekcji z 19 w 2009 roku do 16 w 2012 roku. 

Ubytek ten dotyczył miasta, bowiem na terenie wiejskim w całym okresie funkcjonował 6 podmiotów gospodarczych o takim 

profilu działalności. Charakterystyczną cechą struktury przestrzennej podmiotów omawianej sekcji jest ich lokalizacja przede 

wszystkim w mieście. Skoncentrowanych jest w nim ponad 60% wszystkich podmiotów naleŜących do tej sekcji. W 

przypadku drugiej z wyróŜnionych sekcji zauwaŜalna jest tendencja rozwojowa.   

II.6.4.e. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 

Zarówno w mieście jak i na obszarze wiejskim zwiększyła się liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w sekcji 

opieka zdrowotna i pomoc społeczna (sekcja Q). Łącznie w 2012 roku w gminie funkcjonowało 14 jednostek gospodarczych 

świadczących usługę ochrony zdrowia i opieki społecznej i było to o 3 jednostki więcej niŜ w 2009 roku. Ich udział w 

strukturze gospodarczej usług wzrósł z poziomu 5,3% do 6,5%. Koncentrują się one przede wszystkim w mieście, stanowiąc  

64,3% ogółu podmiotów sekcji Q zlokalizowanych w gminie.  

II.6.4.f.  Usługi hotelarstwa, gastronomii oraz kultury i rozrywki 

Niemal wszystkie pozostałe działalności usługowe osiągały w latach 2009-2012 dość stabilną liczbę i zrównowaŜoną 

strukturę. Zwiększyła się liczba jednostek gospodarczych naleŜących do sekcji: Działalność związana z zakwaterowaniem i 

usługami gastronomicznymi (I). Zanotowała ona rozwój na terenie wiejskim, na którym zwiększyła się liczba jednostek z 3 do 

6. Oznacza to rozwój funkcji wypoczynkowej na terenie gminy. Nieznaczny wzrost liczby podmiotów gospodarczych 

odnotowano takŜe w zakresie działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją. Ciekawa sytuacja zaistniała w 

przypadku tej sekcji bowiem nietypowo dla gmin polskich wzrosła liczba jednostek gospodarczych na terenie wiejskim a 

zmniejszyła się w mieście. Znalazło to takŜe odzwierciedlenie w strukturze przestrzennej tych jednostek, bowiem w 2012 

roku na obszarze wiejskim zlokalizowanych było 62,5% wszystkich podmiotów omawianej sekcji. Było to o około 20% więcej 

niŜ w 2009 roku. Jest to zjawisko pozytywne, bowiem wskazuje na poprawę dostępności ludności wiejskiej do usług 

rekreacji, rozrywki i kultury.  

II.6.4.g. Działalność finansowa i ubezpieczeniowa  

Podwojeniu uległa liczba jednostek gospodarczych naleŜących do sekcji Działalność finansowa i ubezpieczeniowa. Ich liczba 

zwiększyła się o 1 w mieście i o 2 na obszarze wiejskim, licząc odpowiedni 1 w mieście i 5 na terenie wiejskim. W przypadku 

tej sekcji wyróŜnia się trzy działy działalności gospodarczej, ale w gminie Ujazd wszystkie podmioty naleŜą do jednego nich: 

działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne (dział 66). Nie występują podmioty 

gospodarcze o podstawowej finansowej działalności usługowej oraz ubezpieczeń, reasekuracji i funduszy emerytalnych. 

Sytuacja ta wskazuje, Ŝe mieszkańcy gminy mają dostęp do usług finansowych podstawowego rzędu, natomiast nie mają 

moŜliwości korzystania z wyspecjalizowanych usług finansowych. 
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II.6.4.h. Działalność naukowa i techniczna 

Niekorzystne tendencje objawiające się spadkiem liczby podmiotów gospodarczych dotyczyły sekcji M – działalność 

profesjonalna, naukowa i techniczna. Liczba podmiotów zmniejszyła się z 8 w 2009 do 6 w 2012 roku. Likwidacja dwóch 

przedsiębiorstw miała miejsce na terenie miasta. Rozpatrywana sekcja jest współcześnie bardzo waŜną z punktu widzenia 

moŜliwości kreowania nowoczesnej gospodarki, tzw. gospodarki kreatywnej lub gospodarki opartej na wiedzy. Istotne jest 

aby podmioty gospodarcze o takim profilu działalności rozwijały się i pobudzały rozwój przedsiębiorczości na terenie gmin. 

Do tej sekcji naleŜą między innymi podmioty świadczące usługi prawnicze, rachunkowo – księgowe, doradcze, związane z 

zarządzaniem, reklamą, badaniami rynku i opinii publicznej, a takŜe w zakresie architektury, inŜynierii, badań i analiz 

technicznych oraz badań naukowych i prac rozwojowych. Tradycyjnym środowiskiem lokalizacji oraz rozwoju tego typu 

podmiotów gospodarczych są ośrodki miejskie, zwykle duŜe miasta. JednakŜe ubytek liczby podmiotów gospodarczych 

obsługujących sferę biznesu w gminie Ujazd naleŜy uznać za negatywne zjawisko. Postulowane jest utrzymanie bądź 

przyrost liczby podmiotów gospodarczych z zakresu działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej, gdyŜ wspiera ona 

atrakcyjność gospodarczą gminy.  

II.6.4.i.  Administracja publiczna i edukacja  

Stabilną sytuacją w badanym okresie w gminie Ujazd wyróŜnia się dostęp do tzw. usług nierynkowych, zaspokajających 

podstawowe potrzeby społeczeństwa lokalnego. Są to przede wszystkim sekcje O i P. Zarówno w przypadku Administracji 

publicznej i obrony narodowej oraz Edukacji liczba jednostek gospodarczych utrzymała się na stałym poziomie, licząc w obu 

przypadkach po 7. Struktura przestrzenna tych podmiotów gospodarczych była zrównowaŜona, bowiem po około 50% 

jednostek mieściło się w mieście (3 w przypadku sekcji O i 4 w przypadku sekcji P) i na wsi.   

II.6.4.j. Atrakcyjność turystyczna gminy Ujazd 

Turystyka jako gałąź gospodarki zyskuje coraz większe znaczenie w rozwoju gospodarczym regionów, gmin jak równieŜ 

poszczególnych miejscowości.  MoŜe być ona rozpatrywana jako działalność wytwórcza (wytwarzanie dóbr na potrzeby 

turystów) oraz usługowa (świadczenie określonych usług). Wzrastające zainteresowanie turystyką, zarówno wśród ludności 

o wysokich jak i niskich dochodach, powoduje rozszerzenie wachlarza świadczonych usług. Jednocześnie chęć ucieczki od 

zgiełku miasta i obcowanie z przyrodą sprawia, Ŝe przestrzeń turystyczna rozszerza się o tereny wiejskie stwarzające 

alternatywne moŜliwości wypoczynku. Poprzez szereg działań, zmierzających do zaspokojenia potrzeb turystycznych 

związanych z udostępnieniem walorów turystycznych, transportem, informacją turystyczną, zakwaterowaniem, wyŜywieniem 

itp. turystyka  staje się waŜnym czynnikiem aktywizacji gospodarczej, tworzy bowiem miejsca pracy i oddziałuje pośrednio na 

inne rodzaje działalności w tym usługi, produkcję i rolnictwo. Stanowi teŜ istotne źródło dochodu gmin oraz osób fizycznych , 

które moŜe być traktowane jako podstawowe (np. hotel, restauracja) lub dodatkowe (np. agroturystyka w gospodarstwie 

rolnym). Wpływa pozytywnie na poprawę jakości zagospodarowania przestrzeni oraz pozwala na wykorzystanie 

wewnętrznych potencjałów rozwojowych gminy.  

Niezbędne jest zatem wskazanie najwaŜniejszych uwarunkowań wpływających na atrakcyjność turystyczną gminy Ujazd. 

Zasadniczy wpływ na moŜliwość rozwoju turystyki i wypoczynku obszaru mają: 

− walory przyrodnicze, w tym szczególnie atrakcyjność przyrodnicza kompleksów leśnych, obszary chronionego 

krajobrazu, klimatu, rzeźby terenu, ilość występujących cieków, urozmaicona szata roślinna, w tym szczególnie 
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roślinność naturalna; 

− walory kulturowe – występowanie terenów o utrwalonej strukturze przestrzennej, wartościowej pod względem 

architektonicznym, liczba unikalnych obiektów tj. pałace, kościoły itp. oraz załoŜenia zabytkowe; 

− walory krajobrazowe – liczba naturalnych punktów otwarć widokowych, udział powierzchni wód otwartych, liczba 

dominant architektonicznych, występowanie ciągów komunikacyjnych ze szpalerami drzew lub inna zielenią 

towarzyszącą; 

− istniejące zagospodarowanie terenu; 

− połoŜenie gminy lub części jej terenów w sąsiedztwie zewnętrznych terenów mających niezrealizowane 

zapotrzebowanie na turystykę i wypoczynek; 

− walory specjalistyczne – cechy środowiska naturalnego, które umoŜliwiają uprawianie róŜnorodnych form rekreacji 

(myślistwa, jeździectwa, wędkarstwa, sportów wodnych, w tym głównie kajakarstwa). 

Gmina Ujazd moŜe stać się obszarem cennym turystycznie ze względu na: 

− bogate zasoby dziedzictwa kulturowego wyraŜające się w ilości obiektów zabytkowych, w tym w szczególności ze 

względu na zabytkowe drewniane kościoły stanowiące prawdziwe perełki architektury (patrz rozdział 4.1.b), 

historyczne elementy zagospodarowania przestrzeni oraz unikalne układy przestrzenne wsi, 

− Kanał Gliwicki ze względu na duŜą ilość zabytków techniki związanych z jego budową i funkcjonowaniem. Na 

szczególną uwagę zasługuje tzw. Syfon Kłodnicy, będący jedynym miejscem w Polsce, gdzie w sposób 

bezkolizyjny krzyŜują się dwa cieki wodne tj. Kanał Gliwicki i rzeka Kłodnica, która przepływa pod Kanałem. 

Obecnie pasaŜerskie rejsy wycieczkowe odbywają się w okresie letnim z portu Łabędy w kierunku śluzy DzierŜno 

oraz w kierunku Huty Łabędy. Na obszarze gminy Ujazd turystyczne walory Kanału Gliwickiego nie są 

wykorzystywane za wyjątkiem wędkarstwa; 

− wysokie walory krajobrazowe zarówno obszaru stanowiącego Park krajobrazowy Góra św. Anny, jak równieŜ 

pozostałych miejscowości (patrz rozdział 3.2).  

− znaczną ilość lasów, 

− cenne obszary w bezpośrednim sąsiedztwie gminy (rejon Góry Św. Anny, wieś Poręba, wieś Czarnocin z racji 

róŜnorodności krajobrazu między kompleksami leśnymi Bukowy Las i Klucze, rezerwat Ligota Dolna oraz dawny 

kamieniołom, teren Góry Szpica). 

− tradycje w hodowli koni 

− rozwojowi turystyki na terenie gminy sprzyjają takŜe wyznaczone ścieŜki rowerowe oraz turystyczne. 

W zakresie dostępności do działalności rekreacyjno – wypoczynkowej w gminie dostrzegalny jest niewystarczająca liczba 

ośrodków turystycznych, przede wszystkim w zakresie funkcji gastronomicznej oraz towarzyszącej. Postuluje się zatem 

rozwój działalności hotelarskiej lub innej, dającej miejsca pobytu sezonowego lub całorocznego. Miejsca noclegowe oferują 

na terenie gminy jedynie trzy gospodarstwa agroturystyczne: 

− Gospodarstwo Agroturystyczne Irena Kois w Niezdrowicach, połoŜone blisko Kanału Gliwickiego, stanowiące ze 

względu na lokalizację atrakcyjny obiekt noclegowy i wypoczynkowy dla wędkarzy. Gospodarstwo posiada plac 

zabaw, wypoŜyczalnię rowerów i samochodu; 

− Gospodarstwo Agroturystyczne Magdalena i Krystian Muszkiet w Zimnej Wódce, posiadające dwa apartamenty z 

łazienkami i aneksami kuchennymi (z agd, TV i Internetem), pokoje 1, 2 lub 3 osobowe, z łazienką na korytarzu, 

wspólną kuchnią i jadalnią, salon, salę biesiadną z kominkiem oraz parking; 

− BWS Olszowa – Janków, połoŜone w pobliŜu Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny, przy rezerwacie „BoŜe Oko” 
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oferujące 3 apartamenty 2 osobowe z łazienką i aneksem kuchennym. Dodatkową atrakcją jest moŜliwość jazdy 

konnej i przejaŜdŜek bryczką.  

Szczególnie predysponowane do rozwoju infrastruktury turystycznej są miejscowości połoŜone w centralnej części gminy tj. 

Olszowa, Klucz, Zimna Wódka, Stary Ujazd oraz Jaryszów, a takŜe miasto Ujazd. Warunkiem niezbędnym jest jednak 

stworzenie bazy noclegowej, zwłaszcza w formie gospodarstw agroturystycznych, a takŜe poprawa wyposaŜenia w usługi 

gastronomii (patrz rozdział II.6.4). 

 

 II.7. STRUKTURA  UśYTKOWANIA  GRUNTÓW 

W strukturze uŜytkowania gruntów zdecydowanie dominują grunty orne, stanowiące aŜ 57,67% całości powierzchni gminy. 

Kompleksy łąk i pastwisk zajmują odpowiednio 5,23% i 4,12%, a lasów 23,53%. Włącznie z gruntami zadrzewionymi (0,33%) 

oraz wodami (0,93%) - powierzchnia biologicznie czynna w gminie wynosi aŜ 91,81% powierzchni całkowitej. Na pozostałe 

8,19% składają się grunty budowlane (1,40%), grunty rolne zabudowane (1,59), budowlane zielone tj. cmentarze, boiska i 

place sportowe itp. (0,17%), drogi i komunikacja (4,34%), kolej i infrastruktura techniczna (0,29%) oraz nieuŜytki (0,41%). 

Podkreślenia wymaga fakt, Ŝe tereny dróg i komunikacji zajmują powierzchnię większą niŜ wszystkie tereny zabudowane 

miasta i sołectw. Jest to związane z przebiegiem autostrady A4, która zajmuje znaczącą powierzchnię w strukturze. 

 

 

Rycina  31 Struktura uŜytkowania gruntów w gminie Ujazd w XII.2012 roku.  

źródło: opracowanie własne 
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Tabela 35 Powierzchnia i struktura uŜytkowania gruntów w gminie Ujazd 

L.p. Wyszczególnienie 

Powierzchnia 
ewidencyjna 

[w ha] 

Grunty budowlane 

Grunty rolne 
zabudowane 

Grunty rolne niezabudowane 

Lasy NieuŜytki Wody 
Drogi i 

komunikacja 
Grunty 

budowlane 

Grunty 
budowlane 

zielone 

Kolej i 
infrastruktura 
techniczna 

Grunty orne Łąki Pastwiska 
Grunty 

zadrzewione 

1 Balcarzowice 600,45 9,13 1,95 0,95 0,05 4,47 106,87 39,17 2,83 0,20 432,39 1,49 0,94 

2 Jaryszów 705,16 37,09 11,34 0,72 0,00 14,38 390,26 82,95 21,11 2,14 139,92 2,21 3,04 

3 Klucz 551,70 11,67 2,03 0,00 0,00 7,36 228,04 10,46 42,46 0,56 248,20 0,68 0,22 

4 Niezdrowice 505,61 13,81 11,92 1,10 4,35 7,58 166,76 17,49 19,44 0,64 262,04 0,29 0,18 

5 Nogowczyce 401,92 18,67 2,00 0,30 0,00 5,50 165,59 16,04 5,27 0,47 187,13 0,34 0,62 

6 Olszowa  1 344,44 99,67 23,30 0,51 0,01 24,38 783,23 0,72 91,16 4,20 310,20 6,64 0,43 

7 Sieroniowice 652,90 32,37 6,95 0,96 6,45 14,42 505,61 17,23 16,43 5,02 44,20 1,93 1,33 

8 Stary Ujazd 855,33 20,74 4,38 0,00 0,00 20,90 720,15 40,70 25,37 4,46 6,99 2,51 9,14 

9 Zimna Wódka 1 221,96 58,73 12,72 1,87 13,06 18,25 723,56 23,64 57,75 3,40 297,66 8,84 2,48 

10 Miasto Ujazd 1 475,30 58,69 39,56 7,35 0,00 15,22 1 005,07 186,23 60,78 6,19 27,40 9,55 59,26 

 RAZEM: 8 314,76 360,57 116,17 13,76 23,91 132,44 4 795,14 434,63 342,61 27,28 1 956,13 34,47 77,65 

 % udziału 100,00% 4,34% 1,40% 0,17% 0,29% 1,59% 57,67% 5,23% 4,12% 0,33% 23,53% 0,41% 0,93% 

 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich na 31.XII.2012 
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 II.8. STRUKTURA  WŁADANIA  GRUNTÓW 

Przedstawioną analizę oparto na zestawieniach zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków dla gminy Ujazd, 

pozyskanych ze Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich według stanu na dzień 31.XII.2012 roku. Ewidencja ta 

pozwala między innymi na uzyskanie informacji o rodzajach gruntów, budynkach i lokalach oraz formach władania. 

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym podział na uŜytki gruntowe i grupy rejestrowe został wprowadzony do ewidencji 

gruntów i budynków rozporządzeniem z dnia 29 marca 2001 r. Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie 

ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001r.Nr 89,poz. 454). Zgodnie z powyŜszym rozporządzeniem wyróŜniono 15 grup 

rejestrowych zaleŜnie od właścicieli nieruchomości i władających (zwanych „podmiotami ewidencyjnymi”), w tym:  

− grupa1- Skarb Państwa, jeŜeli nie występuje w zbiegu z uŜytkownikami wieczystymi,  

− grupa 2 - Skarb Państwa, jeŜeli występuje w zbiegu z uŜytkownikami wieczystymi,  

− grupa 3-jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, przedsiębiorstwa państwowe i inne państwowe osoby prawne,  

− grupa 4- gminy i związki międzygminne, jeŜeli nie występują w zbiegu z uŜytkownikami wieczystymi,  

− grupa 5- gminy i związki międzygminne, jeŜeli występują w zbiegu z uŜytkownikami wieczystymi,  

− grupa 6- jednoosobowe spółki jednostek samorządu terytorialnego i inne osoby prawne, których organami 

załoŜycielskimi są organy samorządu terytorialnego,  

− grupa 7 - osoby fizyczne,  

− grupa 8 - spółdzielnie,  

− grupa 9 -kościoły i związki wyznaniowe,  

− grupa 10 -wspólnoty gruntowe,  

− grupa 11-powiaty i związki powiatów, jeŜeli nie występują w zbiegu z uŜytkownikami wieczystymi,  

− grupa 12-powiaty i związki powiatów, jeŜeli występują w zbiegu z uŜytkownikami wieczystymi,  

− grupa 13- województwa, jeŜeli nie występują w zbiegu z uŜytkownikami wieczystymi,  

− grupa 14- województwa, jeŜeli występują w zbiegu z uŜytkownikami wieczystymi,  

− grupa 15-spółki prawa handlowego i inne podmioty ewidencyjne nie wymienione w pkt 1-14 

Strukturę władania gruntów według grup rejestrowych przedstawiono na ryc.32, przy czym skomasowano grupy 11 i 12 oraz 

13 i 14, a takŜe opuszczono grupy 6 i 10 ze względu na nie występowanie tych form władania. 

Dominującą formą na terenie gminy Ujazd jest własność osób fizycznych do których naleŜy 52,47% gruntów . Ponad 32,47% 

gruntów stanowi własność Skarbu Państwa, w tym 0,31% znajduje się w uŜytkowaniu wieczystym. Grunty Skarbu Państwa 

obejmują głównie tereny leśne będące w Zarządzie Lasów Państwowych, grunty pod drogami krajowymi, w tym autostradą 

oraz grunty pod wodami, w tym m.in. Kłodnicą i Kanałem Gliwickim. Do grupy tej zalicza się równieŜ grunty Agencji 

Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa. 

Gmina Ujazd nie posiada znaczących powierzchni gruntów w zasobach komunalnych. Stanowią one zaledwie 3,02% i 

obejmują głównie tereny na których zlokalizowane są obiekty i urządzenia usług oświaty (szkoły, przedszkola), administracji, 

zdrowia oraz bezpieczeństwa (OSP), a takŜe tereny dróg gminnych, rowów melioracji szczegółowych i inne. 

Prawie 9% gruntów naleŜy do spółek prawa handlowego oraz innych podmiotów nie zaliczonych do pozostałych grup 

rejestrowych. Pozostałe grupy, z wyjątkiem spółdzielni, nie mają znaczącego udziału. 
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Rycina  32 Struktura władania gruntów w gminie Ujazd według grup rejestrowych na dzień 31.XII.2012  

/źródło: Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich/ 

 

Z graficznym przedstawieniem struktury przestrzennej władania gruntami w gminie Ujazd moŜna zapoznać się na portalu 

internetowym www.mapy.opolskie.pl w zakładce rolnictwo i kataster, prowadzonym przez Marszałka województwa 

opolskiego. 
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 II.9. STAN I FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 

TECHNICZNEJ 

 II.9.1.   Wprowadzenie 

Pod pojęciem komunikacji rozumiany jest transport jako dział gospodarki narodowej zajmujący się przemieszczaniem osób i 

ładunków oraz łączność, czyli przesyłanie informacji za pośrednictwem poczty, sieci telekomunikacyjnej, radia i telewizji117 

oraz sieci internetowej. W powyŜszym znaczeniu system komunikacyjny stanowi rozbudowany system powiązań 

transportowych i informacyjnych, wraz z niezbędną do ich realizacji infrastrukturą techniczną. ZaleŜnie od przyjętych 

kryteriów transport moŜemy podzielić m.in. na wodny, powietrzny i lądowy, pojazdowy i przesyłowy, publiczny i prywatny. W 

kategorii planowania przestrzennego istotna jest lokalizacja poszczególnych elementów infrastruktury słuŜącej komunikacji w 

strukturze przestrzennej danej jednostki, ocena sprawności powiązań oraz poziomu zaspokojenia potrzeb w zakresie 

komunikacji oraz określenie kierunków rozwoju ze wskazaniem lokalizacji przestrzennej projektowanych elementów np. dróg, 

parkingów, sieci, budowli inŜynieryjnych, wieŜ telekomunikacyjnych. Ze względu na walory uŜytkowe studium niniejszy 

rozdział został podzielony na trzy główne części, w tym: system transportowy, system łączności oraz infrastrukturę 

techniczną rozumianą jako urządzenia, obiekty i sieci słuŜące przesyłowi materii i energii. 

 II.9.2.   System transportowy 

Przez obszar gminy Ujazd przebiegają wszystkie trzy elementy III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego łączącego 

Niemcy, Polskę i Ukrainę tj. Autostrada A4, Kanał Gliwicki będący częścią odrzańskiej drogi wodnej oraz magistralna linia 

kolejowa E 30 nr 137. Gmina posiada bardzo dogodne połączenia komunikacyjne i rozbudowaną infrastrukturę transportową, 

szczególnie w zakresie transportu drogowego. Budowa autostrady A4 na odcinku „C” Prądy - Nogowczyce oraz lokalizacja 

na terenie gminy Ujazd dwóch węzłów autostradowych: Olszowa i Nogowczyce stała się motorem przemian i perspektyw 

rozwojowych.  

II.9.2.a.  Komunikacja wodna śródlądowa 

Przez teren gminy Ujazd przebiega Kanał Gliwicki będący częścią Odrzańskiej drogi wodnej łączącej Górny i Dolny Śląski z 

portami morskimi w Szczecinie i Świnoujściu. Kanał Gliwicki wybudowany został w  latach 1935-1941 w miejsce istniejącego 

od początku XIX w. Kanału Kłodnickiego. Długość kanału wynosi ~40,6 km przy róŜnicy poziomów skrajnych stanowisk 

H=43,6m. Spad ten pokonuje 6 bliźniaczych śluz Ŝeglugowych, z których dwie znajdują się w sąsiedztwie gminy Ujazd, są to 

śluza Sławięcice i śluza Rudziniec. Kanał pierwotnie wykorzystywany był głównie do transportu węgla z kopalń GOP-u, a 

jego głębokość wynosiła 3,5m. Obecnie na skutek zamulenia głębokość zmniejszyła się do 2,5-2,2m., w związku z czym 

moŜe obsługiwać jednostki pływające o zanurzeniu do 1,6m i spełnia normy II klasy Ŝeglowności. Na odcinku 

przebiegającym przez gminę Ujazd Kanał nie jest aktualnie wykorzystywany do celów transportu towarowego. 

Ze względu na duŜą ilość zabytków techniki związanych z budową i funkcjonowaniem Kanału Gliwickiego stanowi on 

niewątpliwą atrakcję turystyczną.  

                                                                 

117 T. Lijewski, Geografia transportu Polski. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1977, s.8 
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II.9.2.b.  Komunikacja kolejowa 

Gmina nie posiada bezpośredniego czynnego połączenia kolejowego. Przez południowy obszar wsi Niezdrowice, w obrębie 

kompleksu leśnego przebiega międzynarodowa, magistralna, dwutorowa linia kolejowa E 30 nr 137 relacji Legnica - 

Kędzierzyn Koźle – Gliwice – Katowice nazywana Podsudecką Magistralą Kolejową. Linia ta zaliczana jest do 

transeuropejskich sieci transportowych TEN-T oraz objęta międzynarodowymi umowami AGC118 i AGTC119, a takŜe zaliczona 

do państwowej sieci linii kolejowych o strategicznym znaczeniu przewozowym. Na trasie tej linii przejeŜdŜa średnio na dobę 

ponad 50 pociągów pasaŜerskich i towarowych. NajbliŜsze stacje kolejowe to: Sławięcice i Rudziniec Gliwicki. Linia ta 

przewidziana jest do modernizacji do parametrów technicznych pozwalających na osiągnięcie prędkości przejazdu 160 

km/godz dla pociągów pasaŜerskich oraz 120 km/godz dla towarowych120. Zwiększenie prędkości przejazdu pociągów 

wpłynie na podniesienie poziomu hałasu w otoczeniu oraz emisję wibracji, jednak ze względu na przebieg linii przez tereny 

leśne, wskazane uciąŜliwości nie będą odczuwane na najbliŜej połoŜonych obszarach zabudowanych wsi Niezdrowice.  

W układzie północ - południowy zachód przez gminę przebiega linia kolejowa nr 175 relacji Kluczbork - Strzelce Opolskie – 

Kłodnica. W dniu 23 czerwca 2000 roku nastąpiło zamknięcie dla ruchu pasaŜerskiego odcinka Kłodnica – Fosowskie, a w 

2007r linia została wykreślona z ewidencji PLK. W chwili obecnej linia kolejowa nr 175 nie istnieje, torowisko zostało 

rozkradzione, a infrastruktura towarzysząca uległa zniszczeniu. Pomimo obecnego regresu, zasadnym wydaje się dąŜenie 

do utrzymania jej istnienia, w przyszłości bowiem moŜe ona stanowić waŜny i wygodny ciąg komunikacyjny dla lokalnych 

społeczności, na wzór funkcjonujących np. po stronie czeskiej szynobusów, jak równieŜ alternatywne połączenie 

komunikacyjne dla zakładów zlokalizowanych w strefie aktywności gospodarczej, szczególnie w przypadku lokalizacji przy 

węźle Olszowa centrum logistycznego.  

NaleŜy podkreślić, Ŝe zgodnie z polityką rządu zawartą w „Strategii Rozwoju Kraju 2007–2015” oraz „Master Plan dla 

transportu kolejowego w Polsce do roku 2030” zakładane jest zwiększenie udziału kolei w przewozach pasaŜerskich i 

towarowych. 

 

II.9.2.c.  Komunikacja lotnicza 

W gminie Ujazd nie istnieje infrastruktura związana z komunikacją lotniczą. Potrzeby mieszkańców w zakresie transportu 

lotniczego realizowane są poprzez dostęp do międzynarodowych portów lotniczych w Katowicach-Pyrzowicach oraz we 

Wrocławiu, a takŜe poprzez moŜliwość wykorzystania lotniska w Kamieniu Śląskim. 

 

                                                                 

118  Umowa europejska o głównych międzynarodowych liniach kolejowych, podpisana w Genewie dnia 31 maja 1985 r. Weszła w Ŝycie w 
stosunku do Polski w dniu 27 kwietnia 1989 r. W jej ramach wyznaczona została sieć linii kolejowych znaczenia międzynarodowego. 
Linie tworzące układ powinny być dostosowane do prędkości: 160 km/godz. w ruchu pasaŜerskim i 120 km/godz. w ruchu towarowym, 
przy nacisku osi 225 kN. 

119 Umowa europejska o głównych międzynarodowych liniach kolejowych transportu kombinowanego i obiektach towarzyszących, 
podpisana w Genewie dnia 1 lutego 1991 r. W Polsce weszła w Ŝycie po zatwierdzeniu przez Radę Ministrów w dniu 14 stycznia 2002 
r. W jej ramach wyznaczona została sieć linii kolejowych dla międzynarodowych przewozów kontenerowych transportem kolejowym 
oraz terminale kontenerowe, połoŜone na sieci kolejowej. 

120 Wieloletni program inwestycji kolejowych do roku 2015 – Projekt z grudnia 2012 
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II.9.2.d.  Komunikacja drogowa 

W zakresie drogowego układu komunikacyjnego najwaŜniejszą arterię stanowi autostrada A-4, będąca częścią III 

Paneuropejskiego korytarza transportowego relacji Drezno-Lwów. Na terenie Polski przebiega ona kolejno przez: granica 

państwa - Jędrzychowice Krzywa - Legnica - Wrocław - Prądy - Nogowczyce - Gliwice - Katowice - Chrzanów Tarnów - 

Rzeszów - Jarosław - Radymno – Korczowa, a na obszarze Gminy Ujazd przez grunty wsi: Olszowa, Zimna Wódka, 

Sieroniowice, Jaryszów i Nogowczyce. W węźle autostradowym „Olszowa” włącza się do niej droga wojewódzka nr 426, 

natomiast w węźle „Nogowczyce” droga krajowa nr 88 (dawniej E40). 

Przez teren gminy przebiegają dwie drogi krajowe: 

− nr 40 relacji: granica państwa – Głuchołaz y- Prudnik - Kędzierzyn-Koźle - Ujazd - Pyskowice, dla której planowana 

jest modernizacja do pełnych parametrów klasy G wraz z budową obwodnicy północnej miasta Kędzierzyn Koźle, 

przy czym dla obejścia miasta Ujazd naleŜy przyjmować parametry jak dla drogi klasy GP (min. 50m w liniach 

rozgraniczających), 

− nr 88 relacji Strzelce Opolskie – Nogowczyce – Gliwice - Bytom (poprzez włącznie do autostrady A4 w węźle 

Nogowczyce), dla której planowana jest modernizacja do pełnych parametrów klasy GP, w tym poprzez budowę 

drugiej jezdni po wschodniej stronie istniejącego pasa drogowego (min. 50m w liniach rozgraniczających). 

Szczególne znaczenie dla dalszego rozwoju przestrzennego miasta będzie miała wskazana wyŜej budowa obwodnicy 

północnej Kędzierzyna Koźle, w tym obejścia Ujazdu. Wybrany do realizacji wariant przebiegu obwodnicy przewiduje 

bowiem powiązanie komunikacyjne z miastem wyłącznie w miejscu przyszłego skrzyŜowania z drogą powiatową nr 1461 O 

(w kierunku Jaryszowa). Jednocześnie zostanie zlikwidowana moŜliwość wyjazdu z miasta dotychczasową drogą krajową w 

stronę Gliwic ze względu na brak włączenia do obwodnicy na granicy województwa. Rozwiązanie to spowoduje odciąŜenie 

miasta od ruchu tranzytowego samochodów na kierunku wschód-zachód, jednak nie wpłynie znacząco na zmniejszenie 

liczby pojazdów wjeŜdŜających od strony południowej (Sławięcice, osiedle Piaski). Nastąpi równieŜ zwiększenie obciąŜenia 

na odcinku prowadzącym od projektowanego skrzyŜowania do rynku, poprzez który odbywać się będzie całe powiązanie 

komunikacyjne miasta z obwodnicą. Jest to szczególnie niekorzystne ze względu na przebieg przedmiotowej drogi 

powiatowej, jej krętość, złą widoczność oraz brak moŜliwości zmiany lub korekty przebiegu. Budowa obwodnicy wpłynie 

takŜe w zdecydowany sposób na funkcjonowanie powiązań komunikacyjnych terenów połoŜonych po wschodniej stronie 

Ujazdu, które ze względu na uspokojenie ruchu staną się potencjalnie atrakcyjne dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej.  

Przez teren gminy przebiega droga wojewódzka nr 426 relacji Kędzierzyn Koźle – Strzelce Opolskie – Zawadzkie, dla której 

planowana jest modernizacja do parametrów klasy G (min. 30m w liniach rozgraniczających).  

Lokalne powiązania komunikacyjne zapewniają przede wszystkim drogi powiatowe : 

− nr 1466 O Błotnica Strzelecka – Sieroniowice, droga klasy lokalnej L 

− nr 1461 O Sieroniowice – Ujazd, droga klasy zbiorczej Z, docelowo klasy głównej G 

− nr 1458 O Ujazd – Kędzierzyn Koźle, docelowo droga klasy zbiorczej Z 

− nr 1457 O Ujazd - Niezdrowice – granica woj. śląskiego (Pławniowice), docelowo droga klasy zbiorczej Z 

− nr 1455 O Olszowa – Ujazd, docelowo droga klasy zbiorczej Z 

− nr 1442 O Nogowczyce – Balcarzowice, droga klasy lokalnej L 

− nr 1441 O Zimna Wódka – Jaryszów, droga klasy lokalnej L 

− nr 1440 O Klucz – DP 1455, droga klasy lokalnej L 

− nr 1439 O Zalesie - Olszowa, droga klasy lokalnej L. 
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Drogi gminne, w większości  klasy dojazdowej wyszczególniono w tabeli 36. Wykaz ten podlega modyfikacji i uzupełnieniom 

adekwatnie do rozwoju przestrzennego poszczególnych miejscowości. Gmina Ujazd jest równieŜ właścicielem wielu dróg 

transportu rolnego stanowiących, zgodnie z ustawą o drogach publicznych, drogi wewnętrzne. NaleŜy do nich między innymi 

tzw. droga starostrzelecka, jak równieŜ droga prowadząca do przysiółka Kopanina w Starym Ujeździe. Mając na uwadze 

faktyczne wykorzystanie wskazanych dróg, intensywność ruchu i znaczenie dla funkcjonowania całego układu 

komunikacyjnego, zasadne byłoby nadanie im kategorii dróg gminnych. 

Tabela 36 Wykaz dróg gminnych w gminie Ujazd 

 Numer drogi Miejscowość Nazwa ciągu drogowego 

1. 105767O Balcarzowice ul. Dębowa 

2. 105768O Balcarzowice ul. Leśna 

3. 105769O Balcarzowice ul. Zielona 

4. 105770O Balcarzowice ul. Lipowa 

5. 105773O Balcarzowice - gr. Woj. śląskiego Pozb. kat. 

6. 105754O Jaryszów ul. 18 Marca 

7. 105755O Jaryszów ul. 22 Lipca 

8. 105756O Jaryszów ul. Zwycięstwa 

9. 105757O Jaryszów ul. Polna 

10. 105758O Jaryszów ul. Kolonia 

11. 105759O Jaryszów ul. Leśna 

12. 105745O Klucz ul. Wiejska 

13. 105746O Niezdrowice ul. Polna 

14. 105747O Niezdrowice ul. Lipowa 

15. 105748O Niezdrowice ul. Gliwicka 

16. 105749O Niezdrowice ul. Ogrodowa 

17. 105750O Niezdrowice ul. Kanałowa 

18. 105751O Niezdrowice ul. Leśna 

19. 105752O Nogowczyce ul. Lipowa 

20. 105753O Nogowczyce ul. Strzelecka 

21. 105775O Nogowczyce gr. woj. Śląskiego 

22. 105742O Olszowa ul. Szkolna 

23. 105743O Olszowa ul. Polna 

24. 105744O Olszowa ul. Sportowa 

25. 105774O Olszowa KsięŜy Las – do drogi woj. nr 426 

26. 105776O Olszowa ul. Europejska 

27. 105777O Olszowa ul. Irlandzka 

28. 105778O Olszowa ul. Niemiecka 

29. 105779O Olszowa ul. Francuzka 

30. 105783O Olszowa dz.253/1 

31. 105760O Sieroniowice ul. Zielona 

32. 105761O Sieroniowice ul. Strzelecka 

33. 105762O Sieroniowice ul. Leśna 

34. 105763O Sieroniowice ul. Kościelna 

35. 105764O Sieroniowice Grzeboszowice ul. Piękna 

36. 105765O Sieroniowice Grzeboszowice ul. Polna 
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37. 105766O Sieroniowice Grzeboszowice ul. Olszowska 

38. 105725O Stary Ujazd ul. Stawowa 

39. 105726O Stary Ujazd ul. Młyńska 

40. 105727O Stary Ujazd ul. Cmentarna 

41. 105728O Stary Ujazd ul. Chopina 

42. 105729O Stary Ujazd ul. Szkolna 

43. 105730O Stary Ujazd ul. Zielona 

44. 105731O Stary Ujazd ul. Leśna 

45. 105772O Stary Ujazd-Ferdynand -Machowa 

46. 105701O Ujazd ul. Kościuszki 

47. 105702O Ujazd ul. Chrobrego 

48. 105703O Ujazd ul. Moniuszki 

49. 105704O Ujazd ul. Szkolna 

50. 105705O Ujazd ul. Mickiewicza 

51. 105706O Ujazd ul. Sienkiewicza 

52. 105707O Ujazd ul. Gliwicka 

53. 105708O Ujazd ul. Okrzei 

54. 105709O Ujazd ul. Kościelna 

55. 105710O Ujazd ul. P. Skargi 

56. 105711O Ujazd ul. Damrota 

57. 105712O Ujazd ul. Chopina 

58. 105713O Ujazd ul. Słowackiego 

59. 105714O Ujazd ul. Ligonia 

60. 105715O Ujazd Pl. Ligonia 

61. 105716O Ujazd Pl. Lompy 

62. 105717O Ujazd Pl. 1 Maja 

63. 105718O Ujazd Pl. Zamkowy 

64. 105719O Ujazd ul. Piaskowa 

65. 105720O Ujazd ul. Starostrzelecka 

66. 105721O Ujazd ul. Cicha 

67. 105722O Ujazd ul. Spacerowa 

68. 105723O Ujazd ul. Wesoła 

69. 105724O Ujazd ul. Krótka 

70. 105780O Ujazd ul. Piękna 

71. 105782O Ujazd ul. Bursztynowa 

72. 105784O Ujazd os. Piaski dz.2373,2374/1,2217/1,2223/1,2371/2,2224/4,2222,2221/2,2220
/2,2218/17 

73. 105732O Zimna Wódka ul. Gajowa 

74. 105733O Zimna Wódka ul. Małopolna 

75. 105734O Zimna Wódka ul. Jaryszowska 

76. 105735O Zimna Wódka Plac Wolności 

77. 105736O Zimna Wódka - Wesołów 

78. 105737O Zimna Wódka ul. Kwiatowa 

79. 105738O Zimna Wódka ul. Szkolna 

80. 105739O Zimna Wódka ul. Strzelecka 

81. 105740O Zimna Wódka ul. Górna 

82. 105741O Zimna Wódka dz. 611 
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83. 105771O Zimna Wódka Buczki 

84. 105781O Zimna Wódka SAG - od ul. Europejskiej dz.38/6 

85. 105785O Zimna Wódka -od ulicy Europejskiej do drogi serwisowej do autostrady 

 
Istotne ze względu na powiązania komunikacyjne są równieŜ przeprawy mostowe przez Kanał Gliwicki i rzekę Kłodnicę. W 

chwili obecnej, na terenie gminy funkcjonuje jeden most na rzece Kłodnica oraz jeden na Kanale Gliwickim, usytuowane w 

ciągu drogi powiatowej nr 1458 O Ujazd – Kędzierzyn Koźle. Historycznie, pomiędzy gruntami miasta Ujazd, a wsią 

Niezdrowice przebiegała alternatywna droga z mostem w ciągu ul. Kanałowej, a we wcześniejszym okresie, na wschód od 

wsi, w rejonie gdzie linia energetyczna 15 KV przekracza Kanał Gliwicki. Zniszczenie mostu podczas działań wojennych 

utrudnia mieszkańcom Niezdrowic przedostanie się na północną stronę Kanału, jednak ze względu na niewielką odległość 

od istniejącego mostu w Ujeździe jego odbudowa nie jest konieczna. 

II.9.2.e.  Zaplecze motoryzacji 

Funkcjonowanie transportu drogowego w znacznym stopniu uzaleŜnione jest równieŜ od wyposaŜenia i rozmieszczenia 

stacji paliw czy sieci parkingów. W gminie Ujazd funkcjonuje zaledwie jedna ogólnodostępna stacja paliw, zlokalizowana na 

rynku w Ujeździe. Nie odpowiada ona obecnym normom w zakresie obsługi podróŜnych, wpływa równieŜ negatywnie na 

charakter i sposób zagospodarowania placu rynkowego. Stacja ta wymaga likwidacji i budowy nowej w miejscu zgodnym z 

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Ze względu na perspektywiczną zmianę układu komunikacyjnego 

związaną z budową obwodnicy Ujazdu szczególnie atrakcyjną lokalizacją dla nowej stacji paliw moŜe być rejon 

projektowanego skrzyŜowania z drogą powiatową nr 1461 O. 

W obrębie miasta Ujazd nie zdiagnozowano dotychczas istotnych problemów związanych z brakiem ogólnodostępnych 

miejsc parkingowych. DuŜy parking, który zaspokaja potrzeby przyjezdnych znajduje się na placu rynkowym. NaleŜy jednak 

podkreślić, Ŝe w przypadku rewitalizacji i przebudowy placu zmierzającej do przystosowania go na potrzeby osób pieszych, 

jako przestrzeni publicznej słuŜącej wzajemnym kontaktom mieszkańców oraz organizacji imprez, konieczne będzie 

wyznaczenie nowych miejsc parkingowych w rejonie starego miasta. W tym zakresie naleŜy rozwaŜyć moŜliwość ich 

lokalizacji na terenie dawnego RSP w sąsiedztwie zamku, co dodatkowo poprawiłoby ilość miejsc dostępnych dla 

przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum oraz osób odwiedzających cmentarz.  

 Ze względu na przewaŜający typ zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej większość mieszkańców miasta parkuje na 

własnej nieruchomości. 

II.9.2.f. Transport zbiorowy 

Transport zbiorowy rozumiany jako zadanie własne gminy zgodnie z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym,  realizowany jest 

jedynie poprzez dowóz dzieci do szkół.  

Dostęp do innych środków komunikacji zbiorowej, zarówno na poziomie powiązań  lokalnych jak i ponadlokalnych odbywa 

się głównie poprzez transport drogowy, autobusowy, na liniach obsługiwanych przez PKS Strzelce Opolskie, PKS Kędzierzyn 

Koźle oraz innych przewoźników.  

W Ŝadnej z miejscowości w gminie nie istnieje wydzielony dworzec autobusowy, a jedynie zlokalizowane przy drogach 

przystanki autobusowe, których lokalizacja zaleŜna jest od uzgodnień z właściwym zarządcą drogi. W powyŜszym zakresie 

nie zdiagnozowano potrzeb wymagających uwzględnienia w studium. 
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II.9.2.g.  Problemy rozwoju układu komunikacyjnego 

Do najwaŜniejszych problemów dotyczących funkcjonowania układu komunikacyjnego w gminie Ujazd naleŜy zaliczyć: 

− złą jakość dróg powiatowych, nieodpowiadających wymogom ustawowym pod względem parametrów 

technicznych; 

− zbyt wysoka klasa niektórych dróg w stosunku do faktycznych potrzeb i natęŜenia ruchu, co skutkuje koniecznością 

przeznaczania w planach miejscowych, niezaleŜnie od warunków terenowych, duŜych rezerw w liniach 

rozgraniczających pod przyszłą przebudowę w tym: 

o nr  1461 O Sieroniowice – Ujazd, droga klasy zbiorczej Z, za niezasadne uwaŜa się docelowe 

podniesienie do  klasy głównej G ze względu na niską przepustowość poprzez tereny zabudowane;  

o nr 1457 O Ujazd - Niezdrowice – granica woj. śląskiego (Pławniowice), za niezasadne uwaŜa się 

docelowe podniesienie do klasy zbiorczej Z, szczególnie Ŝe na terenie sąsiedniej gminy Rudziniec droga 

ta posiada klasę drogi dojazdowej 

o nr 1455 O Olszowa – Ujazd, docelowo droga klasy zbiorczej Z – niezasadne ze względu na niską 

przepustowość poprzez tereny zabudowane; 

− hałas i zanieczyszczenia pochodzenia komunikacyjnego, głównie w związku z przebiegiem autostrady A4 oraz 

dróg krajowych i wojewódzkiej; 

− budowa obwodnicy północnej Kędzierzyna Koźle, w tym obejścia Ujazdu, z wykluczeniem moŜliwości włączenia  

dotychczasowej drogi krajowej do obwodnicy na granicy województwa; 

−  niewłaściwa lokalizacja stacji paliw; 

− pozostawienie drogi starostrzeleckiej jako drogi transportu rolnego; 

− konieczność wskazania nowej lokalizacji parkingu na terenie miasta Ujazd; 

− brak bezpośrednich powiązań kolejowych; 

 

Dodatkowo naleŜy wskazać na niezgodności występujące w zakresie klas technicznych dróg na granicy z sąsiednimi 

gminami, w tym: 

− droga Jaryszów – Chechło, na terenie gminy Rudziniec jako droga klasy lokalnej L, natomiast w gminie Ujazd jako 

droga dojazdowa D, jednak tylko do końca istniejącej zabudowy; 

− droga  nr 1466 O Błotnica Strzelecka – Sieroniowice, po stronie gminy Ujazd droga klasy lokalnej L, a po stronie 

gminy Toszek droga klasy zbiorczej Z; 

− droga Balcarzowice – Kotulin, po stronie gminy Ujazd pozbawiona kategorii, po stronie gminy Toszek jako droga 

lokalna L; 

− droga Nogowczyce – Proboszczowice, po stronie gminy Ujazd pozbawiona kategorii, po stronie gminy Toszek jako 

droga lokalna L; 

− niezgodność wskazanego na granicy gmin włączenia dróg obsługujących tereny inwestycyjne planowane na 

obszarze gminy Strzelce Opolskie i gminy Ujazd do drogi krajowej nr 88, przy czym naleŜy podkreślić, Ŝe 

włączenie w rejonie przysiółka Grzeboszowice we wsi Sieroniowice w gminie Ujazd zostało wskazane jako 

pierwsze juŜ w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ujazd 

uchwalonym w 1999 roku, a następnie w miejscowym planie zagospodarowania obszarów stref aktywności 

gospodarczej w rejonie autostrady A-4 po jej północnej stronie i w rejonie drogi krajowej nr 88 (E-40) po jej 

zachodniej stronie, w gminie Ujazd, zatwierdzonego uchwałą Nr XLIV/241/02 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25 
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lutego 2002r. Problem ten był równieŜ podnoszony przez gminę Ujazd na etapie opiniowania Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie uchwalonego w 2008 roku. 

 

 II.9.3.   System łączności 

System łączności w gminie Ujazd obejmuje zasadniczo sieć telekomunikacyjną w zakresie telefonii przewodowej i 

bezprzewodowej wraz z dostępem do internetu, sieci radiowej i telewizyjnej. Zgodnie z mapą pokrycia istniejącą 

infrastrukturą telekomunikacyjną i publicznymi sieciami telekomunikacyjnymi, przygotowaną przez UKE w ramach 

inwentaryzacji wykonanej w 2012 r. na terenie gminy Ujazd moŜna stwierdzić występowanie złoŜonego hierarchicznego 

systemu węzłów dostępowych, dystrybucyjnych i szkieletowych oraz węzłów radiowych. Przez teren gminy przebiega takŜe 

kilka światłowodów. Jednocześnie Stary Ujazd, Olszowa, Klucz, Sieroniowice oraz osady Janków i Komorniki zostały 

wskazane jako tzw. obszary interwencji tj. miejscowości, w których poziom nasycenia usługami dostępu do 

szerokopasmowego internetu o przepustowości min. 2 Mb/s wynosi nie więcej niŜ 30%. W miejscowościach tych mogą być 

realizowane projekty w ramach Działania 8.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 

 

Rycina  33  Mapa pokrycia gminy Ujazd istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną i publicznymi sieciami telekomunikacyjnymi  

/źródło: UKE/ 
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 II.9.4.   Infrastruktura techniczna 

II.9.4.a. Wprowadzenie 

Poziom rozwoju i jakość infrastruktury technicznej stanowi jeden z istotnych czynników wielofunkcyjnego rozwoju obszarów 

wiejskich oraz miast. Wpływa ona bezpośrednio na lokalizację produkcji oraz jakość Ŝycia mieszkańców, a wysoki poziom 

zagospodarowania infrastrukturalnego moŜe być czynnikiem przyspieszającym rozwój gospodarczy. Wśród czynników 

infrastrukturalnych podstawowe znaczenie mają: gęstość i jakość sieci drogowej (rozdział  II.9.2.  ), sprawność systemu 

łączności (rozdział  II.9.3.  ), a takŜe poziom rozwoju sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, rozbudowany system oczyszczania 

ścieków oraz dostęp do zdywersyfikowanych źródeł energii. 

II.9.4.b.  Sieć wodociągowa 

Według stanu na dzień 31.XII.2011r  94,9% gospodarstw domowych w gminie Ujazd posiadało dostęp do publicznej sieci 

wodociągowej, której długość wynosiła około 50,3 km, w tym 6 km na terenie miasta. Do sieci przyłączonych jest 1384 

odbiorców, w tym 329 przyłączy na terenie miasta i 1055 na obszarze wsi. 

Zaopatrzenie w wodę odbywa się wyłącznie z zasobów wód podziemnych za pośrednictwem trzech wodociągów 

komunalnych: 

• UJAZD – ujęcie wraz ze Stacją Uzdatniania Wody, obsługujące miasto Ujazd oraz wieś Niezdrowice (około 2245 

osób). Dla ujęcia wydano pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych - 

decyzja Starosty Strzeleckiego nr ROŚ.6223-55/10 z dnia 31.12.2010r. waŜne do 31.12.2030r. Pobór wód odbywa 

się za pomocą dwóch studni wierconych: 

− Studnia nr 1 - głębokość 18,5m, o wydajności Q=40,0m3/h, zlokalizowana na działce nr ewid. 1524/1 

− Studnia nr 2b - głębokość 19,0m, o wydajności Q=40,0m3/h, zlokalizowana na działce nr ewid. 1510/1 

• SIERONIOWICE – ujęcie obsługujące wsie Sieroniowice, Balcarzowice, Nogowczyce, Jaryszów oraz 

Grzeboszowice (około1980 osób). Dla ujęcia wydano pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z 

utworów czwartorzędowych - decyzja Starosty Strzeleckiego nr ROŚ.6223-56/10 z dnia 31.12.2010r. waŜne do 

31.12.2030r. Pobór wód odbywa się za pomocą dwóch studni wierconych: 

− Studnia nr 1 - głębokość 75m, o wydajności Q=30,0m3/h, zlokalizowana na działce nr ewid. 540/1 

− Studnia nr 2 - głębokość 77m, o wydajności Q=30,0m3/h, zlokalizowana na działce nr ewid. 541/1 

• ZIMNA WÓDKA – ujęcie wraz ze Stacją Uzdatniania Wody, obsługujące wsie Zimna Wódka, Stary Ujazd, Olszowa 

i Klucz oraz Buczki, Kopaninę, KsięŜy Las i Ferdynand (około 2150 osób). Dla ujęcia wydano pozwolenie 

wodnoprawne na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych - decyzja Starosty Strzeleckiego nr 

ROŚ.6223-57/10 z dnia 31.12.2010r. waŜne do 31.12.2030r. Pobór wód odbywa się za pomocą dwóch studni 

wierconych: 

− Studnia nr 2 – głębokość 101m,  o wydajności Q=30,0m3/h, zlokalizowana na działce nr ewid. 488 

− Studnia nr 3 – głębokość 102m, o wydajności Q=30,0m3/h, zlokalizowana na działce nr ewid. 488 

Wszystkie ujęcia wody posiadają strefy ochrony bezpośredniej ustanowione w granicach ogrodzeń, na obszarze których 

zabronione jest uŜytkowanie gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody. Strefy ochrony pośredniej 

wyznaczone dla ujęcia w Ujeździe (1995r.) i Zimnej Wódce (1998r.) zgodnie z obecnym stanem prawnym są 



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ujazd 

 

176 

nieobowiązujące. 

Stan sanitarny wody: 

Według danych z monitoringu prowadzonego w 2012 roku jakość wody we wszystkich ujęciach publicznych w gminie Ujazd 

została określona przez powiatowego inspektora sanitarnego jako dobra. Ze względu na ponadnormatywne wartości Ŝelaza i 

manganu w wodzie surowej, konieczne jest jej uzdatnianie w wodociągach Ujazd oraz Zimna Wódka. Wody ujęcia w 

Sieroniowicach nie wymagają uzdatnienia. PowaŜnym problemem jest natomiast wysoka twardość wody szczególnie wód z 

ujęcia w Ujeździe. W Ŝadnym z wodociągów nie nastąpiło natomiast przekroczenie dopuszczalnego poziomu azotanów, a w 

wodociągach Zimna Wódka i Sieroniowice utrzymuje się on na poziomie nie przekraczającym 5 mg/l co jest bardzo dobrym 

wynikiem.  
W gminie znajdują się równieŜ zamknięte i nieeksploatowane ujęcia wody w tym: w Grzeboszowicach, KsięŜym Lesie, w 

Zimnej Wódce studnia nr 1 oraz w Ujeździe studnia nr 2a. 

 

II.9.4.c. Odprowadzenie ścieków 

Odprowadzenie ścieków w Gminie Ujazd odbywa się za pomocą systematycznie rozbudowywanej sieci kanalizacyjnej do 

istniejącej oczyszczalni w Ujeździe o przepustowości 550m3/d, z moŜliwością jej rozbudowy do 1100m3/d. Odbiornikiem wód 

z oczyszczalni jest rzeka Kłodnica, zgodnie z decyzją Starosty Strzeleckiego z dnia 18.01.2005r nr ROŚ.6223-30/04 o 

udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków komunalnych oczyszczonych na mechaniczno-

biologicznej oczyszczalni komunalnej, waŜnego do dnia 18 stycznia 2015r. 

Według stanu na dzień 31.VII.2013 r.  skanalizowane są wszystkie miejscowości w gminie za wyjątkiem osady Janków, 

osiedla Goj będącego częścią miasta Ujazd oraz przysiółków: Winnica, Kuźnia, Buczki, Ferdynand, Kopanina i Wydzierów.  

Dla przysiółka Buczki została wykonana dokumentacja projektowa i wydane pozwolenie na budowę. W związku z 

podpisanym w kwietniu 2012 roku porozumieniem w sprawie odprowadzania ścieków z Rudzińca do oczyszczalni w 

Ujeździe, moŜliwe byłoby takŜe podłączenie do budowanej sieci przysiółka Wydzierów. W dalszej perspektywie na 

kanalizację oczekuje takŜe osiedle Goj. 

Długość sieci oddanej do uŜytkowania wynosi około 66,5 km, w tym 11,9 km na terenie miasta. Do sieci przyłączonych jest 

1134 odbiorców, w tym 266 przyłączy na terenie miasta i 868 na terenie wsi.  Pod względem dostępności do sieci kanalizacji 

sanitarnej gmina Ujazd zajmuje pierwsze miejsce w powiecie strzeleckim. 

Ścieki z gospodarstw nie posiadających kanalizacji odprowadzane są do zbiorników bezodpływowych, tzw. „szamb”, z 

których dowoŜone są punktów zlewczych oczyszczalni ścieków, w tym oczyszczalni w Ujeździe i oczyszczalni Zakładu 

Energetycznego „Blachownia” w Kędzierzynie – Koźlu.  W gminie funkcjonują równieŜ 4 przydomowe oczyszczalnie ścieków: 

W Niezdrowicach, Starym Ujeździe, Zimnej Wódce przysiółek Buczki oraz w Sieroniowicach. 

W chwili obecnej na terenie gminy Ujazd nie istnieją zakłady odprowadzające do kanalizacji ścieki o parametrach 

odbiegających od ścieków komunalnych. W przypadku wystąpienia ścieków przemysłowych konieczne jest ich 

podczyszczenie w miejscu powstania przed wprowadzeniem do sieci kanalizacji sanitarnej. Wymóg taki moŜe obowiązywać 

między innymi dla zakładów lakierniczych. 

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane są głównie bezpośrednio do gruntu. Sieć kanalizacji deszczowej jest 

fragmentaryczna, istnieje częściowo na terenie miasta Ujazd, terenach zabudowanych wsi oraz na terenie Strefy Aktywności 

Gospodarczej. W większości wypadków stanowi ona system otwartych rowów, z których woda wpływa do cieków wodnych 
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lub jest odprowadzana do gruntu. Na terenie SAG wody opadowe zbierane są i wstępnie oczyszczane w zbiornikach 

infiltracyjnych. 

Problem nadmiaru wód opadowych i roztopowych powodujących zalewanie posesji oraz nieprzejezdność dróg 

zidentyfikowano głównie w Starym Ujeździe przy skrzyŜowaniu drogi powiatowej (ul. Czterdziestolecia) i drogi prowadzącej w 

kierunku Kopaniny oraz w Jaryszowie, w rejonie skrzyŜowania drogi powiatowej i ulicy Ujazdowskiej.  Okresowo zalewane są 

równieŜ inne tereny, jednak nie powoduje to tak znaczących uciąŜliwości. Za najpilniejszą uwaŜa się budowę kanalizacji 

deszczowej w Starym Ujeździe wraz z przepustem pod drogą powiatową w kierunku Jordanu oraz dalszą rozbudowę 

kanalizacji deszczowej na obszarze Strefy Aktywności Gospodarczej. 

 

II.9.4.d. Gospodarka odpadami 

Zgodnie z delegacją prawną zawartą w ustawie o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r gospodarka odpadami 

rozumiana jako zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym nadzór nad takimi działaniami oraz nad 

miejscami unieszkodliwiania odpadów121, stanowi zadanie własne gminy. Zadanie to moŜe być realizowane przez gminę 

indywidualnie lub w porozumieniu z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. 

W 2011 roku nastąpiła radykalna zmiana podejścia do kwestii gospodarki odpadami mająca na celu m.in. realizację unijnego 

wymogu pełnej segregacji odpadów i zmniejszenia ilości składowanych śmieci poprzez ich przygotowanie do ponownego 

uŜycia i odzysku oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do  

składowania, a takŜe wyeliminowanie tzw. dzikich wysypisk śmieci. Zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz  niektórych  innych  ustaw  (Dz. U. z 2011 r., Nr 152, poz. 897) gminy 

zobowiązane zostały do stworzenia właściwych warunków do odbioru i segregacji odpadów. Jednocześnie głównym 

organem zarządzającym gospodarką odpadową został Zarząd Województwa, a gminne Programy gospodarki odpadami 

utraciły waŜność.  

Realizując zapisy ustawy Zarząd Województwa Opolskiego opracował  Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa 

Opolskiego na lata 2012-2017, który został przyjęty uchwałą Nr XX/271/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z  dnia 28 

sierpnia 2012 r. W planie wyznaczono cztery cele główne oraz siedem celów szczegółowych pozwalających na realizację 

załoŜeń ustawy o gospodarce odpadami oraz Dyrektyw unijnych. Dokonano takŜe podziału województwa na cztery regiony 

gospodarki odpadami komunalnymi, wraz ze wskazaniem  gmin wchodzących w skład regionów oraz zamieszczono wykaz 

regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych w poszczególnych regionach gospodarki odpadami 

komunalnymi.  

Gmina Ujazd została zaliczona do Regionu Południowo-Wschodniego, dla którego jako instalacje regionalne wskazano:  

• w zakresie instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów oraz instalacji przetwarzania odpadów 

zielonych i innych bioodpadów: 

− Instalacja MBP122 oraz kompostownia zlokalizowana na terenie Składowiska Odpadów Komunalnych w 

DzierŜysławiu (gmina  Kietrz)   

                                                                 

121 Art.3 ust.3 pkt 1 Ustawy o odpadach 

122  Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielania ze zmieszanych odpadów 
komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku, 
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− Regionalne Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów w Kędzierzynie-Koźlu (na  terenie  

obecnego Miejskiego Składowiska Odpadów w Kędzierzynie-Koźlu)  

− Zakład unieszkodliwiania i segregacji odpadów w gminie Strzelce Opolskie (na terenie obecnego Składowiska  

Odpadów Komunalnych Szymiszów)  

• w zakresie składowania odpadów powstających w  procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania  

zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania: składowiska funkcjonujące jako część 

instalacji wskazanych wyŜej oraz dodatkowo Składowisko Odpadów Komunalno-Przemysłowych w Kielczy (gmina 

Zawadzkie). 

W Planie wskazano równieŜ instalacje zastępcze obsługujące region do czasu modernizacji lub budowy instalacji 

docelowych (głównie w zakresie kompostowania).  

Na terenie Gminy Ujazd brak jest czynnych składowisk odpadów komunalnych oraz przemysłowych.  

Głównym źródłem odpadów w gminie są gospodarstwa domowe oraz obiekty uŜyteczności publicznej, a takŜe odpady 

podlegające biodegradacji z terenów zielonych. Odpady przemysłowe i niebezpieczne mają niewielki udział. W związku z 

funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w Ujeździe, w gminie powstają równieŜ komunalne osady ściekowe stanowiące 

odpady zaklasyfikowane pod kodami 190801, 190802, 190805. Osady te mogą być wykorzystane w rolnictwie oraz do 

rekultywacji gruntów na cele rolne. W celu zmniejszenia wagi i objętości powstających ustabilizowanych komunalnych 

osadów ściekowych na terenie oczyszczalni realizowana jest obecnie budowa słonecznej suszarni, która zostanie oddana do 

uŜytku w 2014r. 

Gmina od 2006 roku wdraŜa system selektywnej zbiórki odpadów, do chwili obecnej nie istnieje jednak Punkt Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK, którego budowa jest planowana na terenie miasta Ujazd. 

Gmina Ujazd wraz z innymi gminami przystąpiła Uchwałą Nr XXXIII/192/2009 Rady Miejskiej w  Ujeździe  z  dnia  26  marca  

2009  r.  do  nowo  utworzonego  Związku  Międzygminny  „Czysty Region”  (Obwieszczenie Wojewody Opolskiego  z dnia 

14 lipca 2008 r.  w sprawie ogłoszenia Statutu  Międzygminnego  „Czysty  Region”  z  siedzibą  w  Kędzierzynie-Koźlu  –  Dz.  

Urzęd.  z 2008 r. Nr 52, poz. 1707), który stanowi jedyną inicjatywę tego typu na terenie województwa opolskiego. 

Prowadzone działania Związku mają prowadzić do budowy Regionalnego Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania 

Odpadów w Kędzierzynie Koźlu. 

Na gruntach miasta Ujazd w sąsiedztwie osiedla Piaski znajduje się jedno zrekultywowane składowisko odpadów 

przemysłowych zakładów BLACHOWNIA S. A. Składowisko to było uŜytkowane od lat 70-tych XX wieku do roku 2000. 

ZłoŜono na nim ok. 15000Mg odpadów, głównie poremontowych w postaci gruzu budowlanego, papy, materiałów 

mineralnych, złomu, opon. Na składowisku nie składowano odpadów poprodukcyjnych i niebezpiecznych.  

Na terenie wsi Nogowczyce znajduje się wyrobisko, które w 2008 roku zostało zasypane gruzem budowlanym pochodzącym 

z rozbiórek budynków zniszczonych podczas tornada. W miejscu tym nie deponowano odpadów niebezpiecznych.  
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II.9.4.e. Zaopatrzenie w energię elektryczną 

Zgodnie z art. 18 ustawy Prawo energetyczne123  do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, 

ciepło i paliwa gazowe naleŜy:   

− planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy;  

− planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy;  

− finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy;  

− planowanie i organizacja działań mających na celu racjonalizację zuŜycia energii i promocję rozwiązań zmniejszających 

zuŜycie energii na obszarze gminy. 

Zadania powyŜsze powinny być realizowane zgodnie z zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. W celu planowej realizacji wskazanych 

wyŜej zadań Burmistrz sporządza „Projekt załoŜeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”, 

który dla gminy Ujazd został opracowany i zatwierdzony Uchwałą Nr XLIV/194/2006 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 31 

stycznia 2006 roku, a następnie zaktualizowany Uchwałą nr XXIII.122.2012 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25 

października 2012 r. w  sprawie  uchwalenia  „Projektu  załoŜeń  do  planu  zaopatrzenia  Gminy  Ujazd  w  ciepło,  

energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2012-2030”. 

W zakresie przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej na terenie gminy Ujazd działa dwóch operatorów, w tym:  

− Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. w zakresie linii najwyŜszych napięć 220kV i 400 kV o charakterze 

przesyłowym, 

− przedsiębiorstwa energetycznego TAURON Dystrybucja S.A. Oddział  w Opolu, w zakresie sieci o charakterze 

dystrybucyjnym, w tym: wysokiego napięcia 110 kV, średniego napięcia 15kV oraz niskiego. 

Przez teren gminy Ujazd przebiegają napowietrzne linie elektroenergetyczne najwyŜszych i wysokich napięć w relacjach:  

− jednotorowa linia 220 kV relacji Blachownia – Łagisza, 

− dwutorowa linia 110kV Blachownia – Gliwice Łabędy o torach Blachownia - Myśliwska oraz  Blachownia – Bumar 

(woj. Ślaskie) z  przewodami roboczymi - 2 x 3 x AFL 6-185 mm2 o długości 7,2 km, 

− dwutorowa linia 110 kV  o torach: Blachownia – Strzelce Opolskie - Ozimek oraz Blachownia - Piastów o przekroju 

przewodów  2 x 3 AFL 6-185 mm2 i długości 5,7 km, 

Zgodnie z zapisami Planu województwa oraz sporządzonego przez PSE SA „Planu rozwoju w zakresie zaspokojenia 

obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2010-2025” planowana jest przebudowa 

jednotorowej linii 220 kV relacji Blachownia – Łagisza na linię 400kV, przy czym inwestycja ma polegać na  budowie nowej  

trójtorowej linii elektroenergetycznej 2x 400 kV oraz 220 kV relacji: SE Blachownia – SE Wielopole ( 400 kV), SE  

Blachownia  –  SE  Joachimów (400 kV) i SE Blachownia – SE  Łagisza ( 220kV). Pas technologiczny  linii  wynosić  będzie 

70 metrów,  w  praktyce oznacza to, iŜ inwestycja zostanie poprowadzona w  obrębie istniejącej trasy linii 220 kV Blachownia 

- SE  Łagisza. Realizacja inwestycji planowana jest po roku 2020.  

Istotnym zadaniem jest takŜe modernizacja linii 110kV Blachownia-Gliwice Łabędy, której stan został określony jako zły. 

                                                                 

123 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – 
Prawo energetyczne Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1059 
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Rycina  34 System zasilania w energię elektryczną wysokich napięć /źródło: Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego 

województwa opolskiego/ 

 

Na terenie miasta i gminy Ujazd nie ma zlokalizowanych stacji 110/15 kV, ani  rozdzielni  sieciowej 15  kV,  w  postaci  punktu 

zasilania, w którym następuje rozdział linii średniego napięcia. Gmina zaopatrywana jest w energię elektryczną za pomocą 

trzech Głównych Punktów Zasilania, tzw. GPZ-u Chemik 110/15 kV, GPZ-u Strzelce Opolskie  110/30/15 kV, GPZ-u Strzelce 

Piastów 110/15 kV, usytuowanych poza  granicami administracyjnymi gminy. Stan techniczny wszystkich rozdzielni jest 

dobry. Ze względu na obecny niewielki pobór mocy przez odbiorców (1,8 MW)  i duŜe rezerwy w GPZ–tach  (łącznie około 

61 MW) nie planuje się budowy GPZ na terenie gminy Ujazd dla potrzeb istniejących odbiorców. Projektowany jest natomiast 

GPZ na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej SAG, jednak jego realizacja uzaleŜniona będzie od  faktycznego pojawienia 

się  inwestorów w Strefie i zwiększonego zapotrzebowania na energię elektryczną. 

Zgodnie z aktualizowanymi na bieŜąco danymi PSE SA dotyczącymi wielkości dostępnej mocy przyłączeniowej, gmina Ujazd 

znajduje się na obszarze, dla którego wolna moc dostępna do sieci 110 kV wynosi około 840MW. 

Długość sieci średniego napięcia [SN] na terenie gminy Ujazd wynosi 65,5 km, w tym:  sieć napowietrzna długości  48,8 km, 

oraz sieć kablowa długości 16,7 km. Stan sieci jest dobry, a na liniach występują rezerwy przesyłowe umoŜliwiające  

pokrycie wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną. 

Na terenie gminy Ujazd usytuowanych jest 47 stacji transformatorowych 15/0,4 kV, przy czym 46 stacji jest własnością 

Tauron Dystrybucja S.A, jedna stacja 15/0,4 kV jest własnością podmiotu  gospodarczego (stacja abonencka-oczyszczalnia 

ścieków). Łączna moc obciąŜeniowa zainstalowanych transformatorów wynosi ok. 7,939 MVA, przy maksymalnej mocy do 

osiągnięcia na poziomie 16,28 MVA. Moce jednostek transformatorowych 15/0,4 kV zawarte są w przedziale od 25 kVA do 

630 kVA, a ich średni stopień wykorzystania wynosi ok. 74%. Większość stacji transformatorowych wybudowana była w 

okresie powojennym, jedynie stacje wieŜowe pochodzą z okresu przedwojennego. Tauron Dystrybucja S.A.  planuje  budowę  

nowych  stacji transformatorowych 15/0,4 kV w miejscowościach: Balcarzowice, Nogowczyce oraz Olszowa. 



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ujazd 

 

181 

Długość sieci (linii) niskiego napięcia 0,4kV [nN] na terenie gminy Ujazd wynosi 92,765 km, w tym  sieć napowietrzna 

długości 83,665 km i sieć kablowa długości 9,1 km. W energię elektryczna zaopatrzonych jest 100% odbiorców w gminie. 

Operator planuje sukcesywną wymianę przewodów linii niskiego napięcia [Nn] 0,4 kV na przewody izolowane. 

W 2006 r. na terenie gminy Ujazd przeprowadzono kompleksową modernizację oświetlenia ulicznego. Obecnie funkcjonuje 

897punktów oświetleniowych będących w posiadaniu Tauron Dystrybucja S.A.    

 

II.9.4.f.  Zaopatrzenie w ciepło 

W gminie Ujazd nie funkcjonują scentralizowane systemy zaopatrzenia w energię cieplną. Potrzeby cieplne zaspokajane są 

w ok. 15% poprzez kotłownie lokalne oraz w ok. 85% poprzez ogrzewanie indywidualne Z kotłowni lokalnych zabezpieczane 

są przede wszystkim potrzeby obiektów uŜyteczności publicznej takich jak: szkoły, przedszkola oraz budownictwa 

wielorodzinnego. Ogrzewanie indywidualne to w większości ogrzewanie domów jednorodzinnych oraz częściowo budynków 

wielorodzinnych (ogrzewanie etaŜowe, piece kaflowe).  

Podstawowym paliwem wykorzystywanym do produkcji ciepła w postaci ciepłej wody uŜytkowej (c.w.u.) oraz centralnego 

ogrzewania (c.o.) jest paliwo węglowe które stanowi ok.88%. Produkcja ciepła w oparciu o olej opałowy pokrywa około 6% 

potrzeb gminy, udział biomasy wynosi około 5%, a energii elektrycznej około 1%.  W bilansie energetycznym gminy coraz 

większe znaczenie zaczynają odgrywać odnawialne źródła energii wykorzystujące głównie biomasę oraz energię słońca. 

Potencjał i moŜliwości rozwoju OZE w gminie został scharakteryzowany w rozdziale II.8.5 

Do największych czynnych kotłowni lokalnych w gminie naleŜą: 

− kotłownie zlokalizowane w 17 obiektach uŜyteczności publicznej, w tym:  7 szkołach, 6 obiektach przedszkoli, hali 

sportowej w Jaryszowie, budynku Urzędu Miejskiego w Ujeździe, budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w 

Ujeździe oraz Wiejskiego Domu Kultury w Niezdrowicach, spośród których 7 jest opalanych węglem, a 10 olejem 

opałowym; dodatkowo jako alternatywne źródło energii w Gimnazjum Publicznym w Ujeździe zainstalowano 

pompę ciepła; 

− kotłownia Spółdzielni Mieszkaniowej w Ujeździe (ul. Słoneczna) o  mocy 1000 kWt (paliwo węglowe); 

− kotłownia zakładowa firmy TRAK w Ujeździe o mocy 520 kWt (biomasa tj. zrębki, odpady drzewne i trociny); 

− kotłownia dawnej Opolskiej Fabryki Mebli w Ujeździe, obecnie naleŜąca do firmy Meble Pyka, o mocy 2200 kWt  

(paliwo węglowe); 

− kotłownie zlokalizowane w 9 budynkach komunalnych zarządzanych przez ZGKiM, w tym 6 na węgiel i 3 na olej 

opałowy o mocy kotła od 30-90kW  

Największym stopniem dywersyfikacji źródeł energii cieplnej charakteryzują się kotłownie podmiotów gospodarczych 

wykorzystujące zarówno paliwa tradycyjne tj. węgiel, koks, drewno, jak równieŜ olej opałowy, energię elektryczną (Haba 

Beton) i gaz ziemny (Qualichairs).  

Przewidywane zmiany ilościowe i jakościowe zapotrzebowania na ciepło związane będą z ogólnie występującymi trendami tj. 

spadkiem energochłonności istniejących budynków w wyniku działań termorenowacyjnych i termo modernizacyjnych oraz 

przyrostem zapotrzebowania na energię cieplną wynikającym z realizacji nowego budownictwa oraz rozwoju działalności 

usługowej i gospodarczej. Stopniowej zmianie ulegać będzie równieŜ struktura paliwowa słuŜąca zaspokojeniu potrzeb 

cieplnych gminy spowodowana głównie zwiększeniem dostępności gazu oraz popularyzacją odnawialnych źródeł energii 
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OZE, których udział będzie sukcesywnie wzrastał.  

W związku z prognozowanym wzrostem cen paliw na rynkach światowych, w tym głównie ropy i gazu, rośnie potrzeba 

wykorzystania zasobów  lokalnych, głównie biomasy, których ceny charakteryzują  się największą stabilnością. 

NajwaŜniejszą inwestycją planowaną w gminie Ujazd w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną i elektryczną jest budowa 

biogazowi rolniczej w sąsiedztwie miasta Ujazd. Przedsięwzięcie to wymaga wyznaczenia w studium wstępnej lokalizacji. 

 

II.9.4.g. Zaopatrzenie w gaz 

Przez obszar gminy Ujazd, w jej północnej części, przebiega zmodernizowany gazociąg wysokopręŜny gazu ziemnego 

relacji Zdzieszowice – Tworzeń o średnicy DN500 i ciśnieniu nominalnym 4,0 MPa. W celu zaopatrzenia w gaz zakładów 

zlokalizowanych na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej na przedmiotowym gazociągu została wybudowana stacja 

redukcyjno-pomiarowa 1o oraz poprowadzono wzdłuŜ drogi zbiorczej KDZ (ul. Europejska) gazociąg dystrybucyjny o 

średnicy DN 315 PE. Równolegle do opisanego gazociągu gazu ziemnego przebiega dawny gazociąg gazu koksowniczego 

w kierunku Huty Katowice, który ze względu na zły stan techniczny nie jest obecnie uŜytkowany i wskazany został do 

likwidacji. 

Gmina posiada równieŜ  dogodne połoŜenie w stosunku do istniejącej infrastruktury gazociągów wysokiego ciśnienia gazu 

ziemnego, których trasa przebiega przez teren gmin sąsiednich: 

− od strony południowo-zachodniej, na terenie gminy Kędzierzyn Koźle gazociąg wysokiego ciśnienia relacji Twaróg 

– Kędzierzyn Koźle o średnicy DN 400 i ciśnieniu nominalnym PN 6,3 MPa z odgałęzieniem o średnicy DN 80 i 

ciśnieniu nominalnym 6,3 MPa do stacji gazowej Io w Sławięcicach o przepustowości 3200m3/h. 

− od strony północno-zachodniej, na terenie gminy Leśnica i Strzelce Opolskie odgałęzienie gazociągu wysokiego 

ciśnienia relacji Zdzieszowice - Blachownia  do stacji gazowej Io w Strzelcach Opolskich, o średnicy DN 200 i 

ciśnieniu nominalnym 4,0 Mpa. Stacja ta posiada przepustowość 3 200 m3/h. 

W celu zaopatrzenia w gaz odbiorców indywidualnych zamieszkujących osiedle Piaski w Ujeździe w 2011 roku od stacji 

redukcyjno pomiarowej w Sławięcicach wybudowano odcinek gazociągu dystrybucyjnego o średnicy DN160 i ciśnieniu 

nominalnym 6,3MPa przebiegającego wzdłuŜ drogi powiatowej oraz wzdłuŜ ulicy Bursztynowej i Granitowej. Gazociąg ten 

będzie sukcesywnie rozbudowywany w miarę zgłaszanych potrzeb i po stwierdzeniu opłacalności ekonomicznej 

przedsięwzięcia. Docelowo moŜe on zaopatrywać w gaz całe miasto Ujazd. Pod przyszłe stacje gazowe redukcyjno– 

pomiarowe naleŜy rezerwować teren wielkości 30 m x 30 m, a wszystkie projektowane sieci gazowe naleŜy realizować jako    

podziemne. W pozostałych miejscowościach gminy brak jest dostępu do sieci gazowej. 

Stan techniczny gazociągów wysokiego ciśnienia wraz z odgałęzieniami jest dobry. Stan techniczny stacji redukcyjno 

pomiarowych Io jest dobry, a rezerwy ich przepustowości określone zostały jako duŜe.  

Gmina Ujazd w zakresie sieci wysokiego ciśnienia  podlega Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-System Sp. z o.o. 

Oddział w Świerklanach oraz w zakresie sieci średniego i niskiego  ciśnienia  Górnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w 

Zabrzu, Oddział  Zakład Gazowniczy w Opolu, naleŜącej do Grupy Kapitałowej  PGNiG S.A. Spółka  zajmuje  się  

dystrybucją gazu ziemnego wysoko metanowego na terenie  całego  województwa  śląskiego  i  opolskiego  oraz  częściowo 

świętokrzyskiego,  małopolskiego  i  łódzkiego, a takŜe przesyłem  gazu koksowniczego na terenie województwa  opolskiego. 
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W  obszarze  działalności  spółki  leŜy  takŜe  rozbudowa  infrastruktury  gazowej  oraz  wszelkie działania  zmierzające  w  

kierunku  gazyfikacji  gmin. 

Na obszarze gminy Ujazd występują złoŜa gazu łupkowego, które mogłyby zostać w przyszłości wykorzystane do produkcji 

energii. Obszar gminy został objęty koncesją na poszukiwanie gazu ziemnego z łupków. 

 II.9.5.   Potencjał i moŜliwości rozwoju odnawialnych źródeł energii 

Aktualnie jedną z podstawowych potrzeb osób indywidualnych, gospodarstw domowych, producentów i usługodawców, a 

takŜe instytucji świadczących usługi publiczne jest dostęp do stabilnego i efektywnego ekonomicznie źródła energii zarówno 

elektrycznej jak i cieplnej. Zasoby paliw kopalnych odnawiają się w bardzo długim okresie czasu bądź nie odnawiają wcale, 

dodatkowo ich wykorzystanie do produkcji energii skutkowało niekorzystnym oddziaływaniem na środowisko naturalne oraz 

zdrowie ludzi. W celu zaspokajania potrzeb energetycznych społeczeństwa w sposób zrównowaŜony rozpoczęto 

wykorzystanie alternatywnych do paliw tzw. Odnawialnych źródeł energii (OZE). 

Odnawialne źródła energii są to źródła energii, których wykorzystywanie nie wiąŜe się z długotrwałym ich deficytem, 

poniewaŜ ich zasób odnawia się w krótkim czasie. 

Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii z października 2012 roku definiuje odnawialne źródła energii jako: „energię 

wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, 

hydroenergię, energię otrzymywaną z biomasy, energię otrzymywaną z biogazu, energię otrzymywaną z biogazu rolniczego, 

fal, prądów i pływów morskich oraz energię otrzymywaną z biopłynów124”; 

Wykorzystanie energii odnawialnej w systemie energetycznym przynosi korzyści dla ogółu społeczeństwa poprzez 

zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa energetycznego, stabilności dostaw energii, stworzenie nowych 

miejsc pracy w szczególności w zakresie instalacji i obsługi urządzeń ekoenergetycznych oraz rozwój poszczególnych 

obszarów, ale równieŜ poprzez korzyści środowiskowe, zwłaszcza przez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do 

atmosfery. 

II.9.5.a. Uwarunkowania prawne rozwoju i wykorzystania odnawialnych źródeł energii 

 
Uwarunkowania prawne międzynarodowe 

Pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł energii po raz pierwszy uregulowane zostało ustaleniami Ramowej Konwencji 

Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z dnia 9 maja 1992 r., ratyfikowanej w Polsce 24 października 1994 r. 

Uzupełnienie Konwencji stanowi Protokół z Kioto z 1997r., który wszedł w Ŝycie 16 lutego 2005 r.125 Protokół określa program 

redukcji gazów cieplarnianych do atmosfery oraz kierunki działań zapobiegawczych emisji zanieczyszczeń przez państwa 

sygnatariuszy. Jako podstawowy kierunek działań zapobiegawczych protokół wskazuje ograniczenie konwencjonalnej emisji 

zanieczyszczeń i proponuje rozwój alternatywnych źródeł pozyskiwania energii. 

 

Cele polityki energetycznej Europy zawarte zostały w przyjętej w 2006r Europejskiej strategii na rzecz zrównowaŜonej, 

                                                                 

124 Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 9 października 2012r. opublikowany w serwisie internetowym Rządowego 
Centrum Legislacji 

125http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20052031684 
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konkurencyjnej i bezpiecznej energii tzw. ZIELONA KSIĘGA. Za najwaŜniejsze cele uznano konieczność zapewnienia: 

− Trwałości rozumianej jako rozwój konkurencyjnych źródeł energii odnawialnej oraz innych źródeł i nośników energii 

niskoemisyjnej, w szczególności alternatywnych paliw wykorzystywanych w transporcie, ograniczanie popytu na 

energię w Europie oraz kierowanie ogólnoświatowymi staraniami w celu powstrzymania zmian klimatycznych oraz 

poprawy jakości lokalnego powietrza. 

− Konkurencyjności: zapewnienie, Ŝe otwarcie rynku energii będzie korzystne dla konsumentów oraz gospodarki w 

całości, jednocześnie zachęcając do inwestycji w produkcję czystej energii oraz do racjonalnego wykorzystywania 

energii,) łagodzenie wpływu wzrostu międzynarodowych cen energii na gospodarkę UE i jej obywateli oraz 

utrzymanie Europy w czołówce rozwoju technologii energetycznych. 

− Bezpieczeństwa zaopatrzenia w energię: zajęcie się kwestią rosnącej zaleŜności UE od przywozu energii poprzez 

podejście zintegrowane – zmniejszenie popytu, zróŜnicowanie form energii w UE poprzez zwiększenie 

wykorzystania konkurencyjnej energii własnej oraz odnawialnej, zróŜnicowanie źródeł i sposobów dostaw energii 

przywoŜonej, stworzenie ram zachęcających do inwestycji adekwatnych do rosnącego popytu na energię, lepsze 

przygotowanie UE do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, poprawę warunków dla przedsiębiorstw 

europejskich starających się o dostęp do zasobów ogólnoświatowych oraz zapewnienie, Ŝe wszyscy obywatele i 

przedsiębiorstwa mają dostęp do energii. 

Strategicznym dokumentem w zakresie odnawialnych źródeł energii obowiązującym wszystkie kraje Wspólnoty jest Pakiet 

klimatyczno-energetyczny126 (tzw. pakiet 3x20%), przyjęty w marcu 2007 r. W pakiecie sformułowano następujące cele UE: 

− redukcja emisji gazów cieplarnianych o 20% w 2020 r. w stosunku do emisji z 1990 r., 

− zwiększenie udziału energii odnawialnej do 20% w 2020 r. w bilansie energetycznych UE, 

− podniesienie o 20% efektywności energetycznej do 2020 r. 

Przyjęte cele zostały uszczegółowione przez Parlament Europejski w pakiecie sześciu aktów prawnych, które powinny 

znaleźć swoje odzwierciedlenie w prawodawstwie krajowym, w tym m.in. w  Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 

2009/28/WE z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Dyrektywa 

ustala wspólne ramy dla promowania energii ze źródeł odnawialnych i określa obowiązkowe krajowe cele ogólne, w tym: 

− wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zuŜyciu energii brutto we Wspólnocie w 2020 roku do 

poziomu 20% (Polska 15%), 

− wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zuŜyciu energii w transporcie we Wspólnocie w 2020 

roku do poziomu 10% , 

− państwa członkowskie wprowadzają środki skutecznie zaprojektowane, aby zapewnić, Ŝe ich udział energii ze 

źródeł odnawialnych jest równy wyznaczonemu lub przekracza go. 

W Dyrektywie określono takŜe, Ŝe: 

− biopaliwa i biopłyny nie mogą pochodzić z surowców uzyskanych z terenów o wysokiej wartości bioróŜnorodności 

oraz z terenów zasobnych w pierwiastek węgla. Tereny nie powinny być przekształcane pod uprawę biopaliw, jeŜeli 

uwolniony w wyniku przekształcenia pierwiastek węgla nie mógłby w rozsądnym okresie czasu, przy uwzględnieniu 

pilnego charakteru problemu zmian klimatycznych, zostać zrównowaŜony przez ograniczenie emisji gazów 

cieplarnianych powstałych w wyniku produkcji biopaliwa i biopłynów; 

− naleŜy monitorować wpływ uprawy biomasy wynikający np. ze zmian uŜytkowania gruntów, w tym przenoszenia 

                                                                 

126http://oide.sejm.gov.pl/oide/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=510 
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upraw i wprowadzania obcych gatunków inwazyjnych, oraz wpływ innych czynników na bioróŜnorodność, jak 

równieŜ czynniki wpływające na produkcję Ŝywności i poziom dobrobytu na danym obszarze. Biopaliwa naleŜy 

promować w sposób sprzyjający zwiększaniu produkcyjności rolnictwa i wykorzystywaniu terenów 

zdegradowanych; 

− produkcja biopaliwa i biopłynów powinna spełniać kryteria zrównowaŜonego rozwoju; 

 

Do innych waŜnych dokumentów związanych między innymi z problematyką odnawialnych źródeł energii jest Strategia na 

rzecz konkurencyjnego, zrównowaŜonego i bezpiecznego sektora energetycznego Energia 2020.127 Jej celem jest 

konsolidacja i wzmocnienie dotychczas podejmowanych inicjatyw związanych z energią, a takŜe zapewnienie odpowiedniej 

reakcji na nowe wyzwania pojawiające się w tej dziedzinie, związane zarówno z rozwojem technologicznym jak i dynamiczną 

sytuacją polityczno-gospodarczą na świecie.  

 
Uwarunkowania prawne krajowe 

Zagadnienia odnawialnych źródeł energii regulowane są w Polsce w wielu dokumentach. W trakcie sporządzania niniejszego 

Studium trwają prace w Parlamencie i Radzie Ministrów nad dostosowaniem polskiego prawa do wymogów prawnych UE, w 

szczególności do zgodności z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie 

promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. 

Przygotowywane są zmiany do ustawy Prawo energetyczne, które wprowadzą częściową zgodność z prawodawstwem 

unijnym, a takŜe przygotowywany jest projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii, który wprowadzi nowy system 

regulujący warunki wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce. 

Uwarunkowania prawne rozwoju OZE zawarte są w Prawie energetycznym z 20 kwietnia 1997 r., jej celem jest „tworzenie 

warunków do zrównowaŜonego rozwoju kraju, zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, oszczędnego i racjonalnego 

uŜytkowania paliw i energii, rozwoju konkurencji, przeciwdziałania negatywnym skutkom naturalnych monopoli, 

uwzględniania wymogów ochrony środowiska, zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych oraz równowaŜenia 

interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców paliw i energii”. Ustawa definiuje pojęcie odnawialnego źródła energii, 

określa obowiązek ujmowania ich w planach rozwoju w zakresie zapotrzebowania na energię, jak równieŜ nakłada na 

zakłady energetyczne obowiązku zakupu energii z OZE. 

Propozycje rozwiązań prawnych przedstawione w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii wskazują na 

wzmocnienie roli mikro- i małych instalacji OZE. 

 

II.9.5.b. Uwarunkowania rozwoju odnawialnych źródeł energii w gminie Ujazd 

Gmina Ujazd posiada opracowany w 2012 roku „Projekt załoŜeń do planu zaopatrzenia Gminy Ujazd w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe”. Stanowi on podstawowy dokument strategiczny w zakresie rozwoju energetyki w gminie. 

PoniŜej przedstawione zostaną uwarunkowania i moŜliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gminy 

Ujazd w podziale na poszczególne źródła. 

 

                                                                 

127http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0639:PL:HTML:NOT 
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Energia wiatrowa 

Teren gminy Ujazd charakteryzuje się dobrymi warunkami pozwalającymi na wykorzystanie energii wiatrowej do produkcji 

energii elektrycznej. Na wysokości 60 m n.p.t moŜna się spodziewać warunków wietrznych na poziomie do prędkości 6,4 

m/s, natomiast na wysokości 120 m n.p.t na poziomie do prędkości ok. 7,4 m/s. Są to wystarczające warunki do rozwoju tego 

typu instalacji w zakresie odnawialnych źródeł energii. 

Farmy wiatrowe i towarzysząca im infrastruktura komunikacyjno-energetyczna są elementami, które w sposób bezpośredni i 

pośredni przekształcają środowisko przyrodnicze i są źródłem róŜnorodnych zagroŜeń dla bioróŜnorodności regionu. 

Zgodnie z Konwencją o róŜnorodności biologicznej działania ochronne prowadzić naleŜy nie tylko na terenach 

przyrodniczych objętych ochroną prawną, ale równieŜ na terenach uŜytkowanych przez człowieka, niezaleŜnie od stopnia 

przekształcenia terenu. Elektrownie wiatrowe, jako urządzenia wysokie, o kolorze kontrastowym w stosunku do tła nieba i 

powierzchni ziemi nie są obojętne dla krajobrazu i stanowią zdecydowaną dominantę krajobrazową. W zaleŜności od 

ukształtowania terenu i sposobu jego zagospodarowania, a takŜe typu i liczby posadowionych w jednym miejscu urządzeń, 

mogą być widoczne nawet z duŜych odległości. 

Obszarami przyrodniczymi o cechach barier ekologicznych na terenie województwa opolskiego są obszary wchodzące w 

skład regionalnego systemu obszarów chronionych, elementy europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000, 

elementy systemu powiązań przyrodniczych (korytarze ekologiczne) zapewniające spójność obszarów o funkcjach 

przyrodniczych, zapewniające ich ciągłość przestrzenną i funkcjonalną. WaŜnym elementem przyrodniczym z punktu 

widzenia minimalizacji negatywnych oddziaływań farm wiatrowych są obszary występowania i przemieszczania awifauny i 

chiropterofauny. 

Część terenu gminy Ujazd leŜy na obszarze Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk „Góra Świętej Anny” PLH160002 oraz 

Parku Krajobrazowego „Góra Świętej Anny” który zgodnie z zapisami Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Opolskiego został wskazany do powiększenia obejmując docelowo około połowy terytorium gminy Ujazd. 

Plan ochrony Parku krajobrazowego „Góra Świętej Anny” zawiera ustalenia do studiów uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin: Gogolin, Leśnica, 

Strzelce Opolskie, Ujazd i Zdzieszowice oraz do planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego, 

dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagroŜeń. W granicach gminy Ujazd znajduje się strefa BCKVIA - obszary 

ograniczonego zainwestowania w celu ochrony ekspozycji krajobrazowe dla których nie dopuszcza się lokalizacji nowych linii 

energetycznych wysokich napięć poza istniejącymi „korytarzami” infrastrukturalnymi oraz elektrowni wiatrowych.  Dodatkowo 

w Planie ochrony określono takŜe ustalenia do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie realizacji 

infrastruktury technicznej, obowiązujące na terenie Parku. W zakresie energetyki wiatrowej wskazano, iŜ „nie  dopuszcza  się  

lokalizacji  wiatraków  i  farm  wiatrowych  oraz  nowych  linii energetycznych wysokich napięć, a takŜe instalacji produkcji 

rolnej i innej o wysokości wyŜszej niŜ dwukrotna wysokość najwyŜszych w gospodarstwie budynków mieszkalnych i 

gospodarczych”128 (tj. dla większości wypadków do 20m) 

W odniesieniu do terenów zewnętrznych leŜących poza granicami Parku ustalenia Planu ochrony nie dopuszczają na 

obszarze zwartej zabudowy lokalizowanie budynków i budowli oraz instalacji usługowych i produkcyjnych o wysokości 

przekraczającej 20 m. 

                                                                 

128 Rozporządzenie Wojewody Opolskiego Nr 0151/P/1/09 z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie w sprawie ustanowienia planu ochrony 
Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny”  (Dz. Urz. Woj. Opolskiego, Nr 25, poz. 412 z dnia 9 kwietnia 2009r.) 
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Dodatkowo na podstawie rozporządzenia Wojewody Opolskiego Nr 0151/P/17/06 z dnia 8 maja 2006r w sprawie Parku 

Krajobrazowego „Góra św. Anny” na obszarze Parku obowiązuje zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze 

znacząco oddziaływać na środowisko. 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9.XI.2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397 z późń. zm.) kwalifikuje instalacje wykorzystujące do wytwarzania energii 

elektrycznej energię wiatru o łącznej mocy nominalnej elektrowni większej niŜ 100 MW do przedsięwzięć mogących zawsze 

znacząco oddziaływać na środowisko, zatem ich lokalizacja nie jest moŜliwa na obszarze Parku. Wszystkie pozostałe 

instalacje elektrowni wiatrowych, ze względu na występowanie obszarów chronionych zakwalifikowane zostały do 

przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. W przypadku lokalizacji przedsięwzięcia poza 

obszarem chronionym kwalifikacja do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zaleŜna jest od 

całkowitej wysokości instalacji, gdzie jako graniczną wartość wskazano 30m. 

Mając na uwadze planowane powiększenie Parku przyjęto, Ŝe na całym docelowym obszarze obowiązywać będą te same 

zapisy co w obowiązującym planie ochrony.  

Dla zachowania walorów krajobrazu województwa istotne jest zachowanie charakterystycznych krajobrazów regionu i 

ochrona elementów małoobszarowych, liniowych i punktowych o charakterze przyrodniczym lub antropogenicznym, 

stanowiącym o specyfice regionu. PoniewaŜ walory estetyczno-krajobrazowe krajobrazu naturalnego i kulturowego stanowią 

coraz bardziej poszukiwany zasób przyrody, ich ochronę traktować naleŜy jako ograniczenie dla swobodnego dysponowania 

przestrzenią. 

Analizując zapisy Planu ochrony Parku Krajobrazowego „Góra Świętej Anny” w odniesieniu do Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Województwa Opolskiego oraz klasyfikacji przedsięwzięć wynikającej z Rozporządzenia w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz  biorąc pod uwagę walory krajobrazu na terenie gminy 

Ujazd, w Studium nie wskazuje się obszarów na których dopuszczona zostanie lokalizacja elektrowni wiatrowych o mocy 

powyŜej 100 kW i wysokości przekraczającej 20 m. Wykorzystanie energetyki wiatrowej w gminie powinno opierać się na 

wykorzystaniu mikroturbin wiatrowych w indywidualnych gospodarstwach domowych i rolnych jako elementu indywidualnego 

systemu energetycznego. 

 

Energia słoneczna 

Energia słoneczna moŜe być wykorzystywana w trzech zasadniczych obszarach: 

− do bezpośredniego ogrzewania wody lub innej cieczy z wykorzystaniem kolektorów słonecznych, będących 

elementem aktywnych systemów słonecznych, 

− do przetwarzania jej na energię elektryczną przy wykorzystaniu ogniw fotowoltaicznych, 

− w elementach obudowy budynku, w tzw. architekturze słonecznej (tzw. „bierne / pasywne” systemy słoneczne.129 

Na terenie gminy Ujazd istnieją dobre warunki do wykorzystania energii promieniowania słonecznego przy dostosowaniu 

typu systemów i właściwości urządzeń wykorzystujących tę energię do charakteru, struktury i rozkładu w czasie 

promieniowania słonecznego. Dla gminy Ujazd roczna gęstość promieniowania słonecznego waha się w granicach 962–985 

kWh/m2. 

                                                                 

129 E. Głodek, W. Kalinowski, „Odnawialne źródła energii w województwie opolskim”, Opole, 2011 
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Największe szanse rozwoju w krótkim okresie mają technologie konwersji termicznej energii promieniowania słonecznego, 

oparte na wykorzystaniu kolektorów słonecznych oraz technologie produkcji energii elektrycznej za pomocą ogniw 

fotowoltaicznych. Z punktu widzenia wykorzystania energii promieniowania słonecznego w kolektorach oraz ogniwach 

fotowoltaicznych najistotniejszymi parametrami są roczne wartości nasłonecznienia (insolacji) - wyraŜające ilość energii 

słonecznej padającej na jednostkę powierzchni płaszczyzny w określonym czasie. Roczne nasłonecznienie na terenie gminy 

Ujazd wynosi ponad 1500 godzin. 

Wykorzystanie energii słonecznej w procesie konwersji termicznej promieniowania słonecznego za pomocą kolektorów 

słonecznych odbywać się będzie w gminie Ujazd w głównej mierze w indywidualnych gospodarstwach domowych i rolnych. 

Mieszkańcy gminy wykorzystują w celu realizacji inwestycji mechanizmy finansowe jednostek samorządu lokalnego bądź 

zewnętrznych instytucji finansujących tego typu przedsięwzięcia. Samorząd lokalny i pozostałe instytucje publiczne inwestują 

w budowę systemów solarnych w budynkach uŜyteczności publicznej poprzez realizację projektów termomodernizacyjnych 

finansowanych ze źródeł zewnętrznych przy częściowym udziale środków własnych. Instalacja kolektorów słonecznych i 

połączenie ich w system zaopatrujący obiekty w ciepłą wodę uŜytkową oraz ciepło wpływa zdecydowanie na obniŜenie 

kosztów funkcjonowania zmodernizowanego obiektu. 

Kolektory słoneczne często wykorzystywane są w sprzęŜeniu z instalacją pompy ciepła (np. gimnazjum w Ujeździe), która 

wykorzystuje ciepło słoneczne skumulowane bezpośrednio pod powierzchnią ziemi bądź w jej głębszych partiach. W 

budynkach charakteryzujących się znacznym stopniem energooszczędności instalacja kolektorów słonecznych wraz z 

pompą ciepła bądź innym odnawialnym źródłem energii stanowić będzie czyste źródło energii cieplnej i pozytywnie wpłynie 

na proces likwidacji niskiej emisji w gminie czego skutkiem będzie poprawa jakości powietrza. 

„Projekt załoŜeń do planu zaopatrzenia gminy Ujazd w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2012 – 2030” 

wskazuje, Ŝe teoretyczny potencjał wykorzystania energii słonecznej jest duŜy i na terenie gminy wykorzystanie tego rodzaju 

odnawialnego źródła energii jest uzasadnione. 

Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko zabudowa 

systemami fotowoltaicznymi została zakwalifikowana do terenów zabudowy przemysłowej i magazynowej, zatem moŜe 

odbywać się wyłącznie na terenach, które posiadają zgodę na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i 

nieleśne. Przeznaczenie terenów pod budowę wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej odbywać się powinno wyłącznie na 

terenach o glebach słabych (V i VI klasa bonitacji gruntów) gdyŜ przeznaczenie gruntów o lepszych glebach pod tego typu 

elektrownie jest niewskazane i wymagać będzie uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i 

nieleśne. Na terenie gminy Ujazd warunki glebowe odpowiadające powyŜszym warunkom znajdują się we wsi Niezdrowice 

zaliczonej do obszarów ONW, co potencjalnie umoŜliwia realizację wolnostojących  elektrowni słonecznych o mocy powyŜej 

100 kWp. 

Terenami, które są potencjalnie moŜliwe do wykorzystania na lokalizację systemów fotowoltaicznych są takŜe tereny 

połoŜone wzdłuŜ autostrady A4, na których ze względu na zanieczyszczenia pochodzenia komunikacyjnego mogą być 

uprawiane wyłącznie rośliny przemysłowe, nie przeznaczone do spoŜycia. W przypadku wyboru takiej lokalizacji waŜne jest 

aby panele fotowoltaiczne wyposaŜone były w powłokę antyrefleksyjną, która ograniczy występowanie odblasków świetlnych 

mogących oddziaływać negatywnie na kierujących pojazdami na autostradzie.  

Charakterystyka techniczna systemów fotowoltaicznych (m.in. ich niewielka waga w porównaniu do kolektorów słonecznych) 

pozwala na zabudowanie nimi połaci dachów zarówno budynków produkcyjnych, magazynów (w tym konstrukcji stalowych) 

jak i budynków biurowych czy mieszkalnych. Biorąc to pod uwagę naleŜy zwrócić uwagę aby zabudowa systemami 
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fotowoltaicznymi była uzupełnieniem do prowadzonej działalności produkcyjnej bądź magazynowej i stanowiła dodatkowe 

źródło dochodów jednostki. W związku z duŜymi powierzchniami dachów obiektów przemysłowych połoŜonych (obecnie i 

docelowo) w Strefie Aktywności Gospodarczej jest to szczególnie atrakcyjna lokalizacja potencjalnych ogniw. 

Energia geotermalna 

Energia geotermalna jest to naturalne ciepło wnętrza Ziemi, zgromadzone w skałach oraz w wypełniających je płynach. Na 

ciepło geotermiczne składa się ciepło powstające w jądrze Ziemi oraz ciepło będące efektem przemian pierwiastków 

promieniotwórczych i reakcji chemicznych. MoŜliwość wykorzystania ciepła z wód geotermalnych zaleŜy od temperatury 

wydobywanej wody.  

Na terenie gminy Ujazd nie występują źródła wód geotermalnych. Pomimo oszacowanego teoretycznego potencjału 

wykorzystania energii ziemi na terenie gminy Ujazd, wielkość i koszty inwestycji przy obecnym stanie wiedzy sprawiają, iŜ 

inwestycje w wykorzystanie energii geotermalnej ze źródeł głębinowych mogą być nieopłacalne. Obecnie coraz 

popularniejsze staje się natomiast wykorzystanie energii cieplnej skumulowanej w płytkich warstwach gruntu. Grunt, wody 

powierzchniowe oraz powietrze kumulują energię cieplną dostarczaną przez Słońce, a jej wykorzystanie odbywać się moŜe 

za pomocą pomp ciepła, głównie do ogrzewania pomieszczeń oraz ciepłej wody uŜytkowej. Pompy ciepła mogą zaopatrywać 

w ciepło zarówno indywidualne gospodarstwa domowe jak i budynki wielorodzinne lub obiekty uŜyteczności publicznej oraz 

np. biurowce czy hotele. Dla lokalizacji pomp małej mocy nie ma ograniczeń lokalizacyjnych, natomiast pompy ciepła duŜej 

mocy wymagają źródeł ciepła o stosunkowo duŜej wydajności i stabilnych energetycznie w czasie ich eksploatacji.  

Lokalizacja pomp ciepła korzystających ze źródeł głębinowych powinna być poprzedzona badaniami geologicznymi w 

konkretnej lokalizacji ze szczególnym uwzględnieniem terenów wodonośnych znajdujących się na terenie gminy Ujazd, w 

szczególności na terenie Głównych Zbiorników Wód Podziemnych. 

Energia wód przepływowych 

Energia wód przepływowych zwana hydroenergią jest to energia spadku śródlądowych wód powierzchniowych, z 

wyłączeniem energii uzyskiwanej z pracy pompowej w elektrowniach szczytowo – pompowych;  

Warunki hydrologiczne oraz ukształtowanie terenu na terenie gminy Ujazd w zasadniczy sposób ograniczają moŜliwości 

wykorzystania energetycznego energii wód przepływowych. Niewielki potencjał wykorzystania tego typu odnawialnego źródła 

energii istnieje w małej energetyce wodnej MEW, która mogłaby być zlokalizowana głównie na zbiorniku wodnym w mieście 

Ujazd. JednakŜe naleŜy zauwaŜyć, iŜ wysokie koszty budowy małej elektrowni wodnej sprawiają, iŜ opłacalność tego typu 

inwestycji jest niewielka. 

Energia z biomasy 

Biomasą nazywamy ulegające biodegradacji części produktów, odpady lub pozostałości pochodzenia biologicznego z 

rolnictwa, łącznie z substancjami roślinnymi i zwierzęcymi, leśnictwa i rybołówstwa oraz powiązanych z nimi działów 

przemysłu, w tym z chowu i z hodowli ryb oraz akwakultury, a takŜe ulegająca biodegradacji część odpadów przemysłowych 

i komunalnych oraz ulegająca biodegradacji część osadów ściekowych;  

Energię z biomasy moŜna uzyskać poprzez: 

− spalanie biomasy roślinnej, 

− wytwarzanie oleju opałowego z roślin oleistych (np. rzepak) specjalnie uprawianych dla celów energetycznych, 

− fermentację alkoholową, celem wytworzenia alkoholu etylowego do paliw silnikowych, 

− beztlenową fermentację metanową odpadowej masy organicznej (np. odpady z produkcji rolnej lub przemysłu 
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spoŜywczego). 

Potencjał biomasy stałej związany jest z wykorzystaniem nadwyŜek słomy oraz odpadów drzewnych, dlatego teŜ 

wykorzystanie ich skoncentrowane jest na obszarach intensywnej produkcji rolnej i drzewnej. W przypadku gminy Ujazd 

dotyczy to zarówno nadwyŜek słomy oraz odpadów drzewnych ze względu na stosunkowo duŜe zalesienie (ponad 23,5% 

powierzchni gminy). 

Analizując wielkości produkcji zbóŜ oraz areał upraw rolnych w gminie w „Projekcie załoŜeń do planu zaopatrzenia gminy 

Ujazd w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2012 – 2030” wskazano, iŜ gmina Ujazd ma duŜy potencjał 

energetycznego wykorzystania słomy i na tle gmin województwa opolskiego plasuje się w czołówce.  

Biorąc pod uwagę kolejne źródło biomasy stałej, czyli drewno i odpady drewniane przy załoŜeniu, iŜ do celów 

energetycznych mogą być wykorzystane odpady leśne, odpady z sadów, ogrodów i zadrzewień, odpady z przecinki drzew 

wzdłuŜ dróg oraz drewniane odpady poprodukcyjne gmina Ujazd ma średni potencjał energetyczny wykorzystania tego typu 

odpadów do celów energetycznych. Zarówno słoma jak i odpady drewniane mogą podlegać procesom technologicznym w 

trakcie których zostaną przetworzone na pellet bądź brykiet dzięki czemu wykorzystane mogą być jako ekologiczne źródło 

energii cieplnej. 

Na obszarze gminy Ujazd znajdują się obszary gruntów rolnych, niewykorzystanych rolniczo oraz połoŜonych w strefie 

oddziaływania autostrady A4, które potencjalnie moŜna wykorzystać do obsiania roślinami energetycznymi i produkcji 

biomasy przetwarzanej do postaci stałej, ciekłej i gazowej. „Projekt załoŜeń do planu zaopatrzenia gminy Ujazd w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2012 – 2030” wskazuje, Ŝe potencjał wykorzystania energetycznego z 

niezagospodarowanych gruntów na terenie gminy jest jednym z najniŜszych w województwie opolskim i nie przewiduje się 

wykorzystania gruntów pod uprawę roślin energetycznych. 

 

Biogaz w tym biogaz rolniczy 

Ustawa Prawo energetyczne definiuje biogaz rolniczy jako paliwo gazowe otrzymywane w procesie fermentacji metanowej 

surowców rolniczych, produktów ubocznych rolnictwa, płynnych lub stałych odchodów zwierzęcych, produktów ubocznych, 

odpadów lub pozostałości z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego lub biomasy leśnej, z wyłączeniem paliwa 

gazowego pozyskanego z surowców pochodzących z oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów.  Biogaz rolniczy 

uzyskiwać moŜna w małych obiektach działających w skali gospodarstwa lub we wspólnych jednostkach scentralizowanych. 

Jest on wykorzystywany głównie do produkcji energii cieplnej oraz energii elektrycznej, przy czym ciepło traktowane jest jako 

swoistego rodzaju „odpad”. Biogaz po odsiarczaniu oraz standaryzacji moŜe być wtłaczany takŜe do sieci gazowniczej jako 

alternatywne źródło gazu wydobywczego lub po spręŜeniu jako paliwo silnikowe (CNG).130 

Do źródeł wykorzystywanych do wytwarzania biogazu wyróŜnia się:  

− źródła zwierzęce – gnojowica, obornik, 

− źródła pochodzące z produkcji roślinnej – uprawy energetyczne, odpady zielone, 

− źródła komunalne – odpady organiczne, osady ściekowe, 

− źródła pochodzące z przemysłu spoŜywczego – odpad z mleczarni, browarów, cukrowni, rzeźni, itp. 

                                                                 

130 „Pozyskiwanie i energetyczne wykorzystanie biogazu rolniczego”, Opole, 2007, red. E. Głodek 
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W wyniku zachodzącego w instalacji do produkcji biogazu procesu fermentacji metanowej uzyskiwany jest tzw. poferment, 

czyli odpad pofermentacyjny. MoŜe on pod pewnymi warunkami być wykorzystany ponownie np. jako nawóz naturalny. 

Ponowne wykorzystanie pofermentu uzaleŜnione jest od składu substratu wykorzystywanego w procesie technologicznym. 

Przy wyznaczaniu lokalizacji pod budowę biogazowni rolniczej naleŜy zwrócić uwagę na nośność gruntu na którym miałyby 

być zlokalizowane zbiorniki w których odbywać się będzie proces fermentacji metanowej tzw. fermentatory. Ze względu na 

ilość substratu są one obiektami o znacznej wadze i posadowione powinny być na stabilnym gruncie. Biogazownie rolnicze 

stanowią instalacje, w których do celów produkcyjnych wykorzystywane są surowce odpadowe z produkcji rolniczej, dlatego 

rozwój biogazowni rolniczych naleŜy uznać za działalnie poprawiające stan środowiska naturalnego. 

Według szacunków zaprezentowanych w „Projekcie załoŜeń do planu zaopatrzenia gminy Ujazd w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe na lata 2012 – 2030” na terenie gminy Ujazd istnieje potencjał produkcji i energetycznego 

wykorzystania biogazu pochodzenia rolniczego. Szacuje się, Ŝe biogazownia o mocy 1 MWe opłacalna ekonomicznie 

funkcjonować moŜe w gospodarstwie rolnym o pogłowiu zwierząt powyŜej 200 DJP lub o areale upraw wynoszącym ok. 400 

ha.  

W związku z istniejącym potencjałem produkcyjnym oraz potrzebami gminy w zakresie zaopatrzenia w energię w Studium 

naleŜy wyznaczyć lokalizację biogazowni o mocy przekraczającej 100kW, która będzie produkować energię cieplną i 

elektryczną wykorzystując lokalne zasoby surowców. Niniejsza lokalizacja nie będzie stanowić uciąŜliwości dla mieszkańców, 

natomiast ciepło powstające w procesie technologicznym moŜe być wykorzystywane do ogrzewania budynków oświatowych, 

administracyjnych i mieszkalnych. 

Aktem prawnym regulującym kwestie usytuowania i warunków technicznych budowy biogazowni rolniczych jest 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki śywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz.U. 1997 nr 132 poz. 877) zmienione 

Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie. 
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 II.10. ZAGROśENIA  BEZPIECZEŃSTWA  LUDNOŚCI  I  JEJ  MIENIA 

 II.10.1.   ZagroŜenie powodziowe 

Stopień zagroŜenia powodziowego determinowany jest zarówno czynnikami naturalnymi, takimi jak: natęŜenie opadów 

atmosferycznych, powierzchnia i ukształtowanie powierzchni zlewni i jej poszczególnych dopływów, jak równieŜ czynnikami 

antropogenicznymi, takimi jak: regulacja koryt rzecznych, infrastruktura hydrotechniczna, stopień zagospodarowania dolin 

rzecznych.  

Zgodnie z art. 88a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2012 nr 0 poz.145 z późn.zm.), ochrona przed 

powodzią jest zadaniem organów administracji rządowej oraz samorządowej, które zobowiązane są do współpracy z 

uŜytkownikami wód. Ochronę prowadzi się z uwzględnieniem map zagroŜenia powodziowego, map ryzyka powodziowego  

oraz planów zarządzania ryzykiem powodziowym.  

Pierwszą fazą realizacji zadania było opracowanie dla obszarów dorzeczy, w tym dorzecza Odry,  Wstępnej oceny ryzyka 

powodziowego, zgodnie z którą rzeka Kłodnica została zakwalifikowana jako generująca obszary naraŜone na 

niebezpieczeństwo powodzi i wskazana do opracowania map zagroŜenia powodziowego i map ryzyka powodziowego.  

Zgodnie z informacjami pochodzącymi z opracowanego w 2007 roku „Studium określającego obszary bezpośredniego 

zagroŜenia powodzią dla obszarów nieobwałowanych w zlewniach dopływów górnej Odry na terenie działania Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej Gliwice” oraz na podstawie map zagroŜenia powodziowego stwierdzono Ŝe nie występuje 

bezpośrednie zagroŜenie powodzią związane z Kanałem Gliwickim. Teren osadniczy wsi Niezdrowice chroni przed wylewem 

powodziowym wysoki wał towarzyszący Kanałowi Gliwickiemu na całej jego długości. Poziom wody w kanale jest 

regulowany przy udziale urządzeń hydrotechnicznych, w związku z czym nie zachodzi obawa przelania się wód przez wał 

kanału. W Studium wyznaczono natomiast teren potencjalnego ryzyka powodzi wywołanego wodami rzeki Kłodnicy w wyniku 

awarii urządzeń Kanału Gliwickiego, co obrazuje rycina 35. Stwierdzono równieŜ, Ŝe wody pozostałych cieków tj. Jordanu, 

Jaryszówki, Jaryszowca i Potoku Ligockiego nie stanowią powaŜnego zagroŜenia i mogą powodować jedynie lokalne 

podtopienia w obrębie płaskich den dolin rzecznych. 

Analizując opublikowaną przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej mapę zagroŜenia powodziowego wraz z głębokością 

wody, stwierdzono Ŝe w dolinie Kłodnicy, w tym głównie w jej południowej części tj. pomiędzy Kłodnicą i Kanałem Gliwickim, 

znajdują się obszary na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (Q1%). 

Tereny te uŜytkowane są zasadniczo jako łąki i pastwiska, ze sporadycznie występującą zabudową zagrodową i 

mieszkaniową jednorodzinną, przy czym same zabudowania zlokalizowane są poza obszarem zagroŜenia powodziowego.  

Obszar gminy Ujazd nie jest zaliczany do obszarów o duŜym zagroŜeniu powodziowym, głównie z uwagi na ukształtowanie 

terenu. Płynące tu potoki posiadają duŜe spadki co powoduje szybki spływ wody. Zdarzające się w przeszłości powodzie 

towarzyszyły deszczom o duŜym natęŜeniu (tzw. oberwaniom chmury) i występowały w okresach letnich. Taka powódź miała 

miejsce w czerwcu 1968r, kiedy to po silnej ulewie woda wystąpiła z potoku Jordan i Rowu „Dziedzinka’’ zalewając część 

miasta Ujazd. Powódź z lipca 1997r. nastąpiła wskutek długotrwałych opadów i wystąpiła w całej dolinie Odry.  

 



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ujazd 

 

193 

 

Rycina  35 Teren potencjalnego ryzyka powodzi. /źródło: RZGW Gliwice/ 

Potok Jordan ma długość całkowitą 6500mb, w tym jest uregulowany na długości 2200mb. Jordan ma charakter potoku 

górskiego o duŜych spadkach podłuŜnych i bardzo zróŜnicowanym przepływie. W odcinku górnym (Zimna Wódka) gdzie 

powierzchnia zlewni jest jeszcze mała, a koryto cieku uregulowane, niebezpieczeństwo powodzi nie występuje. W odcinku 

środkowym potok biegnie dość szeroką doliną głównie wzdłuŜ uŜytków zielonych, gdzie krótkotrwałe ulewy nie czynią szkód, 

zwłaszcza Ŝe część łąk stanowią nieuŜytki. Jedynie w odcinku dolnym, szczególnie w km 0+00 - 0+375, gdzie potok płynie 

wzdłuŜ zabudowań miasta Ujazd, w czasie deszczy o duŜym natęŜeniu, przy istniejących duŜych spadkach, następował 

szybki spływ wód, których potok nie był w stanie odprowadzić. Istniało równieŜ zagroŜenie wystąpienia na obszarze wsi 

Stary Ujazd zalewu powodziowego wywołanego przez „falę cofkową” wezbrań powodziowych w dolinie rzeki Kłodnicy, co w  

konsekwencji prowadziło do zahamowania spływu wód Jordanu w dół w naturalnym jego korycie i znaczącego podniesienia 

poziomu zalewowego w głębokiej dolinie rzeki. Przy tych niekorzystnych uwarunkowaniach w strefie bezpośredniego 

zagroŜenia wodami powodziowymi mogły znaleźć się tereny zabudowane wsi, usytuowane w dolnych odcinkach zboczy 

dolinnych. W celu ochrony przed mogącym wystąpić zagroŜeniem w 2008 roku na potoku Jordan wybudowany został 

zbiornik wodny Ujazd, który opisano szczegółowo w rozdziale II.2.4.b. Pełni on rolę zbiornika małej retencji wodnej dla celów 

rolniczych z funkcją przeciwpowodziową. Rzędna normalnego piętrzenia wody wynosi 193,5m npm natomiast 

maksymalnego piętrzenia 194,0m npm. Przy powierzchni zalewu normalnego piętrzenia wody równej 4,55ha, pojemność 

zbiornika wynosi 96,7 tys.m3. 

Rów “Dziedzinka” - podobnie jak potok Jordan charakteryzuje się duŜymi spadkami podłuŜnymi i zróŜnicowanym 

przepływem. Rów jest uregulowany w km 0+00 _ 0+600 t.j. wzdłuŜ zabudowań miasta Ujazd. W odcinku górnym przepływa 

przez uŜytki rolne Jaryszowa i Ujazdu, gdzie zdarzają się okresowe i krótkotrwałe wylewy zwłaszcza w rejonie przepustu pod 

drogą Ujazd - Strzelce Opolskie, jednak z uwagi na występujące tu uŜytki zielone wylewy te nie czyniły dotąd Ŝadnych szkód. 

Jedynie w rejonie ulicy Gliwickiej w Ujeździe, gdzie występuje dość gwałtowne załamanie spadku, szybki spływ wody z 

górnej części zlewni moŜe spowodować wystąpienie wody z brzegu.  

Poza omówionym wyŜej terenem zdarzały się w przeszłości niewielkie wylewy rzeki Kłodnicy w Ujeździe i tzw. „Lisiego 

Rowu” we wsi Niezdrowice. 

W czasie lipcowej powodzi w 1997r. wylała przede wszystkim rzeka Kłodnica niemal na całej długości znajdującej się na 
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terenie Gminy Ujazd co zablokowało odpływ w potoku Jordan i rowie ,,Dziedzinka” powiększając teren zagroŜony o kilka 

gospodarstw. Wylał równieŜ potok Jaryszowiec od ujścia aŜ do przysiółka na tzw. “Gaci” zalewając uŜytki zielone oraz grunty 

orne. Część wody z potoku Jaryszowiec przedostała się do doprowadzalnika słuŜącego do nawadniania łąk na “Goju” i 

wzdłuŜ doprowadzalnika teren został zalany na całej jego długości. 

Potencjalne zagroŜenie powodziowe w gminie zmniejsza moŜliwość akumulacji wód powodziowych Kłodnicy w zbiornikach 

wodnych: Zbiornik Pławniowicki, Jeziora DzierŜno DuŜe i DzierŜno Małe, usytuowanych w środkowym biegu rzeki w 

województwie śląskim.  

 II.10.2.   Występowanie obszarów naturalnych zagroŜeń geologicznych 

Obszary naturalnych zagroŜeń geologicznych to obszary, na których występują masowe ruchy ziemi powstające naturalnie 

lub na skutek działalności człowieka takie jak: osuwanie, spełzywanie lub obrywanie powierzchniowych warstw skał, 

zwietrzeliny i gleby. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. 

Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) do obserwacji terenów zagroŜonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których te ruchy 

występują, a takŜe prowadzenia rejestru zawierającego informacje o tych terenach (w tym szczególnie dot. lokalizacji, 

warunków geologicznych i glebowych tych terenów, a takŜe opisu zagroŜeń ruchami masowymi ziemi) zobowiązany jest 

starosta. Tereny te wyznacza się w celu ograniczenia występowania szkód powodowanych przez ruchy masowe ziemi. 

Dla terenu gminy Ujazd Starosta Strzelecki nie wskazał lokalizacji obszarów naturalnych zagroŜeń geologicznych, ani teŜ nie 

prowadzi rejestru zawierającego informacje o tych terenach. NaleŜy jednak zauwaŜyć, Ŝe na pokrywach lessowych, pod 

wpływam nacisku posadowionych budowli mogą występować zjawiska osuwisk. ZagroŜenie to wzrasta wraz ze stopniem 

zawodnienia pokryw lessowych.  

Zgodnie z Przeglądową mapą osuwisk i obszarów predysponowanych do występowania masowych ruchów ziemi w 

województwie opolskim131 opublikowaną przez Państwowy Instytut Geologiczny, ze względu na ukształtowanie terenu, w tym 

występowanie zboczy stromych o nachyleniu większym niŜ 15 stopni i zboczy urwistych powyŜej 55 stopni, zalegające 

pokrywy lessowe oraz moŜliwość występowania zapadlisk krasowych, do terenów zagroŜonych wystąpieniem masowych 

ruchów ziemi moŜna potencjalnie zaliczyć obszary we wsi Stary Ujazd, w sąsiedztwie drogi powiatowej w dolinie Jordanu 

oraz teren na pograniczu wsi Klucz i Czarnocin, których orientacyjne granice zostały wskazane na rycinie 36. 

Powierzchniowe spływy wód i usuwania się mas ziemnych w obrębie zboczy doliny Jordanu, a takŜe w dolinach bocznych, 

wąwozach i rozłogach moŜe nastąpić głównie w wilgotnych okresach roku lub przy nagłych roztopach. Występowanie 

zagroŜenia na wskazanych obszarach nie zostało dotychczas potwierdzone badaniami terenowymi, które są planowane w 

trakcie realizacji kolejnych etapów Projektu SOPO Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej na lata 2013-2016. Prace terenowe 

zostaną zakończone opracowaniem map osuwisk i terenów zagroŜonych w skali 1 : 10 000 oraz wypełnieniem kart 

rejestracyjnych. 

                                                                 

131 http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/SOPO/download 
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Rycina  36 Przeglądowa mapa osuwisk i obszarów predysponowanych do występowania masowych ruchów ziemi w województwie 

opolskim. Źródło: Państwowy Instytut Geologiczny 

Z perspektywy planowania przestrzennego najistotniejsze są obszary połoŜone we wsi Stary Ujazd, zlokalizowane w obrębie 

terenów zabudowanych, w bezpośrednim sąsiedztwie drogi powiatowej. Obszary te powinny podlegać wyłączeniu z 

zabudowy bądź znaczącym ograniczeniom. 

 II.10.3.   ZagroŜenie hałasem 

Na kształtowanie się klimatu akustycznego w środowisku mają wpływ między innymi takie źródła hałasu jak: transport 

drogowy, kolejowy i lotniczy, zakłady przemysłowe, punkty usługowe, linie energetyczne wysokiego napięcia i inne. 

Zdecydowanie jednym z podstawowych czynników mających wpływ na stan klimatu akustycznego w środowisku jest jednak 

hałas komunikacyjny. 

Trasa komunikacyjna, stanowiąc złoŜone, liniowe źródło emisji hałasu, składające się z wielu źródeł cząstkowych, emituje 

hałas ciągły o zmiennych wartościach poziomu dźwięku. Poziom hałasu w otoczeniu drogi jest zaleŜny przede wszystkim od 

wartości poziomu natęŜenia hałasu zewnętrznego pochodzącego od poszczególnych pojazdów; źródeł punktowych; 

parametrów ruchu, źródeł pośrednich oraz cech otoczenia modyfikujących propagację hałasu. Wielkość emisji hałasu zaleŜy 

m.in. od wielkości natęŜenia ruchu, sposobu zagospodarowania otoczenia drogi, w tym lokalizacji elementów ekranujących 

hałas drogowy; udziału w potoku ruchu pojazdów cięŜkich, średniej prędkości pojazdów.  

Zgodnie z wymogami art. 119 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz Dyrektywy nr 2002/49/WE Parlamentu 

Europejskiego oraz Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie oceny i kontroli hałasu w środowisku, w związku z 

przekroczeniami dopuszczalnych norm hałasu w otoczeniu dróg krajowych, sporządzony został Program ochrony 

środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami wzdłuŜ dróg krajowych z terenu województwa opolskiego na lata 

2008 – 2013. Program ten przyjęto uchwałą nr XLVII/495/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 lipca 2010 r., a 

jego celem jest określenie priorytetów działań oraz wskazanie niezbędnych zadań dla ograniczenia poziomu hałasu do 

wartości dopuszczalnych. NaleŜy jednak podkreślić, Ŝe ze względu na przyjęty próg natęŜenia ruchu powyŜej 16 400 

pojazdów na dobę, Program zasadniczo dotyczy hałasu komunikacyjnego od autostrady A4 oraz fragmentu drogi krajowej nr 



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ujazd 

 

196 

40 w rejonie Kędzierzyna Koźle. 

W ramach opracowanej strategii krótkookresowej wskazano działania, których celem jest poprawa stanu klimatu 

akustycznego w miejscach, w których odnotowano najwyŜsze przekroczenia oraz miejscach zamieszkania największej liczby 

ludności naraŜonej na oddziaływanie hałasu. Dla terenów w rejonie wsi Olszowa w Programie nie ma zawartych wyników 

badań natomiast obszar w rejonie wsi Nogowczyce został zakwalifikowany do strefy o niskim priorytecie działań. Jest to 

obszar, na którym pierwsza linia zabudowy znajduje się w zasięgu oddziaływania hałasu o wartości 55 – 60dB. Wg 

szacunków wykonanych w ramach Map akustycznych (2007r.) dla dróg krajowych o natęŜeniu ruchu powyŜej 16 400 

pojazdów na dobę, w zasięgu niekorzystnego oddziaływania hałasu emitowanego przez pojazdy poruszające się 

analizowanym odcinkiem autostrady A4 mieszkało 356 osób w 88 budynkach mieszkalnych. 

 

Rycina  37 Mapa imisji hałasu w rejonie wsi Nogowczyce. Źródło: Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza 

aglomeracjami wzdłuŜ dróg krajowych z terenu województwa opolskiego na lata 2008 – 2013 

Jak podkreślono w powołanym Programie (…) całkowita eliminacja hałasu pochodzenia komunikacyjnego jest praktycznie 

niemoŜliwa, konieczne zatem są inne działania zmniejszające zasięg i poziom oddziaływania. Do działań tych naleŜą m.in. 

wymiana nawierzchni, budowa nowych i podwyŜszenie istniejących ekranów akustycznych; właściwe planowanie 

przestrzenne polegające na odsuwaniu linii zabudowy dla budynków i terenów podlegających ochronie akustycznej od 

jezdni, przy jednoczesnym dopuszczeniu budowy budynków o innych funkcjach, które stanowić będą naturalny ekran 

akustyczny dla budynków chronionych. 

W Programie wskazano równieŜ na konieczność prowadzenia przez zarządcę (GDDKiA) stałego monitoringu poziomu 

hałasu w rejonie miejscowości Nogowczyce, a takŜe wykonanie pomiaru skuteczności istniejących ekranów akustycznych i 

ich ewentualną rozbudowę. Zalecenia powyŜsze powinny dotyczyć równieŜ wsi Olszowa. 

W 2012 roku GDDKiA ponowiła badania stanu akustycznego środowiska wzdłuŜ dróg krajowych i sporządziła mapy 

akustyczne, w tym na terenie gminy Ujazd dla pasa wzdłuŜ autostrady A4, które zostały zaprezentowane na ryc. 37 i 38.  
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Rycina  38 Mapa imisji hałasu w ciągu całej doby w rejonie wsi Olszowa. Źródło: www.geoportal.gov.pl [data 22.07.2013] 

Na podstawie danych zobrazowanych na mapach moŜna stwierdzić, Ŝe przekroczenia dopuszczalnych wartości hałasu tj dla 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej poziomu 55dB w nocy i 60dB (kolor jasno pomarańczowy) w ciągu całej doby 

występują: 

− na obszarze połoŜonym w północnej części terenów zabudowanych wsi Olszowa  

− na obszarze połoŜonym w południowej i południowo-zachodniej części wsi Nogowczyce. 

NaleŜy jednak podkreślić Ŝe przyjęta w  październiku 2012 roku zmiana rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2012 poz.1109) wprowadziła podniesienie dopuszczalnych wartości hałasu, w tym 

dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej do poziomu 59dB w nocy i 64dB w ciągu całej doby (68 dla zabudowy 

zagrodowej, mieszkaniowej wielorodzinnej, mieszkaniowo-usługowej i terenów sportowo rekreacyjnych). Zmiana ta 

powoduje zmniejszenie obszaru na którym występują naruszenia, jednak tylko teoretycznie, poniewaŜ faktyczne uciąŜliwości 

nadal istnieją. 

W konsekwencji proponuje się wyłączyć tereny połoŜone na północ od istniejącej zabudowy wsi z zabudowy mieszkaniowej 

oraz przeznaczonej na stały lub czasowy pobyt dzieci. 

Generalny pomiar ruchu przeprowadzony w 2010 roku wykazał średni dobowy ruch SDR na przebiegającym przez gminę 

Ujazd odcinku autostrady A-4 w wysokości 26.533 pojazdów na odcinku Olszowa - Nogowczyce, oraz 31.830 pojazdów na 

dobę na odcinku Nogowczyce-Łany.  Biorąc pod uwagę prognozy motoryzacyjne przewiduje się sukcesywny wzrost liczby 

pojazdów przejeŜdŜających autostradą, co szczególnie niekorzystnie wpłynie na tereny wsi Nogowczyce. Przy obecnym 

natęŜeniu ruchu strefa negatywnego oddziaływania autostrady obejmuje obustronny pas terenu o szerokości około 250 m. (2 

x 250 m.), licząc od zewnętrznej krawędzi jezdni. W zasięgu tej strefy oprócz ponadnormatywnego poziomu hałasu (powyŜej  

60dB) liczyć się równieŜ naleŜy z niekorzystnymi dla zdrowia ludzi wibracjami, zanieczyszczeniami gleby, wód i powietrza, 
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przede wszystkim metalami cięŜkimi i tlenkiem węgla. Przy dalszym wzroście natęŜenia ruchu zasięg strefy negatywnego 

oddziaływania moŜe wzrosnąć lokalnie nawet do 500m tj. dotrzeć do południowej zabudowy Sieroniowic. 

Dla drogi krajowej nr 40 na odcinku przebiegającym przez gminę Ujazd średni dobowy ruch SDR według badania z 2010 

roku wynosi 4564 pojazdów, a na drodze krajowej nr 88 na odcinku Strzelce Opolskie - Nogowczyce 6588 pojazdów. W 

odniesieniu do tych dróg, zaleŜnie od lokalnych uwarunkowań, strefa w której poziom hałasu przekracza 60dB moŜe mieć 

zasięg ok. 50-80m. 

Przez południową część obszaru wsi Niezdrowice przebiega, na kierunku wschód- zachód, zelektryfikowana, dwustronna 

linia kolejowa nr 137, relacji Kędzierzyn - Koźle - Gliwice. Hałas i wibracje związane z ruchem pociągów na tej trasie nie 

docierają do głównych terenów osadniczych wsi. Pomimo przebiegu pośród kompleksu leśnego, hałas moŜe być jednak 

odczuwalny w obrębie południowego zespołu zabudowy wsi w rejonie ul. Gliwickiej, szczególnie w okresie jesienno-

zimowym (bezlistnym). Nie prognozuje się jednak przekroczenia wartości normatywnych. 

 

 II.10.4.   ZagroŜenie promieniowaniem niejonizującym 

Promieniowanie elektromagnetyczne jest to rozchodzące się w przestrzeni zaburzenie pola elektromagnetycznego PEM czyli 

wytworzonego naturalnie lub sztucznie pola elektrycznego, magnetycznego oraz elektromagnetycznego o częstotliwościach 

z zakresu od 0 Hz do300 GHz (zgodnie z art. 3, ust.18, ustawy Prawo ochrony środowiska)132. NajwaŜniejszymi naturalnymi 

źródłami fal elektromagnetycznych są takie zjawiska jak promieniowanie termiczne ciał na Ziemi, promieniowanie słoneczne, 

naturalne zmiany pola magnetycznego np. ziemskiego pola magnetycznego, naturalne zmiany pola elektrycznego np. 

wyładowania atmosferyczne, fale radiowe pochodzenia pozaziemskiego, nie pochłonięte przez atmosferę. W zaleŜności od 

długości fali, do promieniowania elektromagnetycznego zaliczane są fale radiowe, mikrofale, podczerwień, światło, ultrafiolet, 

promieniowanie rentgenowskie i promieniowanie gamma. ZaleŜnie od częstotliwości promieniowanie dzieli się na jonizujące i 

niejonizujące. Promieniowanie jonizujące przewyŜszające naturalne tło jest silnie destrukcyjne dla organizmów Ŝywych, a 

substancje przez które jest ono emitowane nazywa się promieniotwórczymi. Na terenie gminy Ujazd nie występują 

substancje promieniotwórcze. 

Podstawowe sztuczne źródła promieniowania elektromagnetycznego niejonizującego to: 

− elektroenergetyczne linie napowietrzne wysokiego napięcia, 

− stacje radiowe i telewizyjne, 

− łączność radiowa, w tym CB radio, radiotelefony i telefonia komórkowa, 

− stacje radiolokacyjne i radionawigacyjne, 

− stacje transformatorowe, 

− sprzęt gospodarstwa domowego i powszechnego uŜytku oraz instalacje elektryczne. 

Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych określone są w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 

października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów 

sprawdzania dotrzymania tych poziomów. Są one zróŜnicowane dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową 

oraz miejsc dostępnych dla ludności. 

                                                                 

132 Www.ekoportal.gov.pl 



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ujazd 

 

199 

Na obszarze gminy Ujazd głównym źródłem promieniowania elektromagnetycznego niejonizującego PEM mogą być 

napowietrzne linie elektromagnetyczne najwyŜszego i wysokiego napięcia oraz anteny nadawcze stacji radiowych i GSM. 

Nie występują natomiast radary meteorologiczne i radiolokacyjne, ani duŜe nadajniki telewizyjne, których potwierdzone 

negatywne oddziaływanie naleŜy do najwyŜszych. 

Oddziaływanie linii elektroenergetycznych WN nie jest znaczące, szczególnie Ŝe ich trasy przebiegają w oddaleniu od 

zabudowy. Niepokój budzi jednak kilka przypadków, w których linia przebiega bez zachowania wymaganej strefy 

bezpieczeństwa, co szczególnie dotyczy miejscowości Stary Ujazd, gdzie linia 220kV przebiega bezpośrednio nad 

budynkiem mieszkalnym nr 2 przy ul. 40-lecia. Linia ta planowana jest do przebudowy na 400KV, ze wskazanym pasem 

bezpieczeństwa o szerokości 70m, wskazana byłoby zatem korekta dotychczasowego przebiegu w celu eliminacji 

zagroŜenia. Istotne znaczenie mają równieŜ zastosowane technologie, które pozwalają na zmniejszenie oddziaływania, np. 

wymiana kabli na izolowane. 

Stacje transformatorowe 15kV/0,4kV oraz GPZ planowany w Olszowej na terenie SAG równieŜ nie stanowią istotnego 

zagroŜenia ze względu na emisję PEM, pod warunkiem dochowania zakazu wchodzenia na otaczający je ogrodzony teren, 

na którym istnieje realne zagroŜenie poraŜenia prądem. 

Występujące na terenie gminy stacje bazowe telefonii komórkowej oraz zainstalowane na nich anteny nie stanowią 

zagroŜenia dla ludności poniewaŜ emitowane przez nie elektromagnetyczne promieniowanie niejonizujące PEM rozkłada się 

znacznie powyŜej otaczającej zabudowy, na poziomie której nie przekracza wartości normatywnych. 

Podmiotem odpowiedzialnym za pomiary emisji promieniowania elektromagnetycznego w województwie, w ramach 

Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ) jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu. Na terenie gminy 

Ujazd nie były przeprowadzone pomiary poziomów pól elektromagnetycznych, jednak na podstawie pomiarów z innych 

instalacji o podobnych parametrach moŜna wnioskować, Ŝe wartości dopuszczalne nie powinny zostać przekroczone. 
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 II.11. POTRZEBY  I  MOśLIWOŚCI  ROZWOJU  GMINY 

Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy wymaga posiadania wiarygodnych i akceptowanych 

przez społeczność instrumentów, odpowiadających aktualnym wyzwaniom i potrzebom. Polityka przestrzenna zawarta w 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy winna kształtować korzystne uwarunkowania 

dla procesów konkurencji, innowacji i aktywności zbiorowej i indywidualnej, oddziaływać na przyspieszenie rozwoju, 

podnoszenie standardu cywilizacyjnego mieszkańców i poprawę ładu przestrzennego. Świadome kształtowanie struktury 

funkcjonalno-przestrzennej gminy umoŜliwia zapewnienie jej harmonijnego i zrównowaŜonego rozwoju. 

Podstawę prowadzonej w gminie polityki powinna stanowić strategia zrównowaŜonego rozwoju, uszczegółowiona i 

realizowana w programach sektorowych oraz poprzez dokumenty planistyczne, takie jak: studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu. Konieczny jest takŜe stały monitoring następujących zmian społecznych, gospodarczych i 

przestrzennych. 

 II.11.1.   Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Ujazd 

Strategia rozwoju lokalnego, choć nie jest dokumentem wymaganym, moŜe stanowić waŜne narzędzie rozwoju gminy. 

Określa ona bowiem poŜądany stan rozwoju gminy, a takŜe sposób osiągnięcia załoŜonych celów poprzez planowanie 

rozwoju. Jest to zarysowanie drogi przejścia od stanu istniejącego do stanu docelowego z wyborem określonych priorytetów, 

a takŜe kreatywnym udziałem władz i mieszkańców gminy.133 Strategia pozwala na identyfikację i optymalne wykorzystanie 

zasobów rozwoju gminy, sprawność realizacji procesów rozwoju, właściwą koordynację działań czy zmniejszenie ryzyka 

utraty zasobów bądź efektów procesu rozwoju. Dobrze opracowana i skutecznie wdraŜana strategia rozwoju gminy jest 

zatem skutecznym narzędziem rozwoju lokalnego. W jej zakresie wymagane jest przeprowadzenie analizy diagnostycznej w 

zakresie rozwoju społeczno – gospodarczego oraz stanu środowiska przyrodniczego, ustalenie celów rozwoju, wskazanie 

zestawu działań dla realizacji celów oraz określenie zakresu i metod monitoringu oraz kontroli jej realizacji.  

Strategia rozwoju oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, z dobrze przeprowadzoną 

analizą i waloryzacją istniejących uwarunkowań oraz klarownym i realnym określeniem celów przełoŜonych na układ 

przestrzenny i wizję struktury przestrzennej gminy powinny charakteryzować się zbieŜnością pozwalającą na czytelne 

określenie polityki przestrzennej gminy i wytyczenie kierunku przemian.  

Obowiązująca Strategia Rozwoju Gminy Ujazd na lata 2010 – 2017 została przyjęta uchwałą Nr LIII/289/2010 Rady Miejskiej 

w Ujeździe z dnia 27 września 2010 roku jako aktualizacja opracowania z 2000 roku. Zawiera ona wszystkie wymagane 

elementy i zgodnie z ustawą o planowaniu przestrzennym powinna być uwzględniona przy sporządzaniu Studium, przede 

wszystkim w zakresie zdefiniowanych celów i zadań rozwoju. Istotne zatem jest ich przedstawienie i analiza.  

Cele wiąŜą się bezpośrednio z misją rozwoju, która w przypadku gminy Ujazd została określona jako: 

„Jesteśmy gminą rolniczo-usługowo-przemysłową, która chce maksymalnie zaspokoić potrzeby swoich 

mieszkańców i stworzyć im warunki do godnego Ŝycia. Wykorzystując posiadane zasoby pragniemy stać się 

atrakcyjnym obszarem dla osiedlenia się młodych rodzin oraz inwestorów mogących zaoferować miejsca pracy i 

                                                                 

133 J. J. Parysek, Podstawy gospodarki lokalnej, Wydawnictwo Naukowe UAM Poznań, 2001, s. 129. 



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ujazd 

 

201 

mogących podnieść potencjał ekonomiczny Gminy z poszanowaniem środowiska naturalnego. Chcemy 

jednocześnie być miejscem weekendowego, popołudniowego i urlopowego wypoczynku dla mieszkańców 

regionu.”134 

Takie zdefiniowanie misji wskazuje, Ŝe w perspektywie 2017 roku gmina Ujazd rozwinie się wszechstronnie, szczególnie w 

zakresie funkcjonalnym (rozwiną się funkcje gospodarcze, mieszkaniowa, wypoczynkowa), a takŜe wzmocni się w zakresie 

demograficznym poprzez napływ młodej ludności. Kolejno sformułowane cele powinny zatem odpowiadać wyzwaniom 

określonym w misji.  

Analiza treści Strategii… wskazuje, Ŝe dla gminy wyznaczono 4 cele strategiczne (rozpisane na kilka celów operacyjnych), 

które podporządkowano hasłu Wysoka jakość Ŝycia mieszkańców gminy Ujazd135. Niestety nie określono czym jest to hasło, 

ale moŜna przyjąć, Ŝe jest to nadrzędny cel rozwoju gminy. Wśród wymienionych celów strategicznych są136: 

− Poprawa Ŝycia mieszkańców, 

− Tworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego gminy, 

− Modernizacja i rozbudowa infrastruktury, 

− Rozwój oświaty, kultury i sportu. 

KaŜdy ze wskazanych celów jest sformułowany ogólnikowo, dlatego w celu ich skonkretyzowania konieczna jest analiza 

celów operacyjnych i zadań rozwojowych. 

W przypadku pierwszego celu: Poprawa Ŝycia mieszkańców – wskazano trzy cele operacyjne: 

− Rozwój usług socjalnych, 

− Wzrost bezpieczeństwa mieszkańców, 

− Wzmocnienie więzi społecznych. 

Sformułowanie pierwszego z wymienionych celów wskazuje na liczne problemy rozwojowe gminy, dotyczące w 

szczególności trudności ekonomicznych społeczeństwa oraz tzw. marginalizacji i wykluczenia społecznego. Na tym tle rodzą 

się pytania: czy rzeczywiście gmina boryka się ze wskazanymi trudnościami w sferze rozwoju społecznego? czy istotnie 

duŜa liczba mieszkańców gminy Ŝyje w trudnej sytuacji materialnej? i czy przewiduje się przyrost liczby tej grupy 

mieszkańców? JeŜeli bowiem celem rozwoju, zatem głównym perspektywicznym polem działań jest rozwój usług socjalnych, 

polegających na pomocy osobom znajdującym się w cięŜkiej sytuacji materialnej, to oznacza to, Ŝe do 2017 roku w gminie 

przybędzie liczba osób o takich trudnościach. Jednocześnie naleŜy zwrócić uwagę, Ŝe skutecznym rozwiązaniem tego typu 

trudności jest przeciwdziałanie im poprzez włączanie społeczne (np. aktywizowanie pracodawców i pracobiorców na rynku 

pracy). Pomoc społeczna jest jednym z podstawowych zadań w rozwoju lokalnym, ale nie moŜe być celem rozwoju gminy, 

gdyŜ nie stanowi rozwiązania problemu. Istotne jest takŜe pytanie o narzędzia, którymi władze gminy zamierzają zrealizować 

przyjęty w strategii cel operacyjny. Zatem czy władze gminy mają wypracowane instrumenty organizacyjne lub finansowe 

umoŜliwiające rozwój usług socjalnych do 2017 roku? 

Drugi cel operacyjny – Wzrost bezpieczeństwa mieszkańców wskazuje, Ŝe poziom bezpieczeństwa w gminie jest niski, 

niewystarczający wobec istniejącej przestępczości oraz zagroŜeń dla zdrowia i Ŝycia mieszkańców. W opisie celu zwrócono 

uwagę na problem patologii społecznych, które jak wynika z treści tego opisu są w gminie Ujazd skutkiem braku moŜliwości 

                                                                 

134 Strategia rozwoju gminy Ujazd na lata 2010-2017, s.50. 

135 Strategia rozwoju gminy Ujazd na lata 2010-2017, op. cit., s.51. 

136 Strategia rozwoju gminy Ujazd na lata 2010-2017, op. cit., s.51 – 56. 
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zagospodarowania czasu wolnego i bezrobocia. Podobnie jak w przypadku pierwszego z celów rodzi się pytanie, czy 

rzeczywiście gmina boryka się z patologiami, bezrobociem, wandalizmem, przestępczością? Fakty te stoją w opozycji do 

jednej ze zdefiniowanych w Strategii… mocnych stron: Bezpieczeństwo i porządek publiczny w gminie.  

Ostatni z celów operacyjnych – Wzmocnienie więzi społecznych – moŜna uznać za istotny, perspektywiczny cel rozwoju, 

gdyŜ to właśnie wspólnota lokalna stanowi najwaŜniejszy zasób rozwoju gminy.  

Podsumowując, omawiany cel strategiczny wskazuje, Ŝe w gminie Ujazd jest bardzo niski poziom rozwoju sfery społecznej. 

MoŜna wywnioskować, Ŝe lokalna społeczność jest dotknięta wieloma problemami, które utrudniają w chwili obecnej 

dynamizację rozwoju gminy. JednakŜe zaproponowane cele operacyjne (poza trzecim) i zadania nie wskazują moŜliwości 

rozwiązania tych problemów. W zakresie tego celu Strategia nie jest zgodna z wyzwaniami rozwoju dla Polski określonymi w 

średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju Polska 2020, a takŜe z przygotowywanymi na okres programowania 2014-2020 

programami operacyjnymi: Rozwój Inteligentny, Wiedza - Edukacja – Rozwój. Wymienione dokumenty rangi krajowej 

wskazują potrzebę budowania społeczeństwa wykształconego, mobilnego i aktywnego, nie zaś biernie korzystającego z 

pomocy socjalnej. Ta powinna być ograniczona do niezbędnego minimum.  

Drugi cel strategiczny - Tworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego gminy – jest celem odpowiadającym na wyzwania 

rozwoju lokalnego. Wszystkie gminy w Polsce powinny róŜnymi narzędziami stymulować rozwój gospodarczy, zatem Ujazd 

takŜe. W ramach tego celu określono dwa cele operacyjne: 

− Podjęcie działań wspierających rozwój przedsiębiorstw, 
− Promocja Gminy. 

Pierwszy z wymienionych celów naleŜy uznać za waŜne pole działań perspektywicznych, zaleŜnych w istotnym stopniu od 

polityki rozwoju gminy. JednakŜe zdaniem autorów korzystniej byłoby rozwijać przedsiębiorczość nie tylko przedsiębiorstwa. 

Przydatne dla skuteczności realizacji celu mogło by być wskazanie w Strategii…. o jakiego rodzaju przedsiębiorstwa chodzi: 

małe czy duŜe, z jakiej branŜy gospodarki itd., a takŜe gdzie powinny być zlokalizowane. Sformułowane zadania wskazują, 

Ŝe polityka rozwoju gminy powinna zmierzać do wykorzystywania zewnętrznych czynników rozwoju (inwestorzy zewnętrzni, 

fundusze pomocowe). Tymczasem korzystniej jest wykorzystywać zasoby wewnętrzne i pobudzać lokalną 

przedsiębiorczość, przy wsparciu zasobami zewnętrznymi. Stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości czy szerzej traktując 

aktywności gospodarczej wymaga równieŜ wykorzystania takich czynników jak: chłonność rynku zbytu, poziom i stan 

rozwoju infrastruktury technicznej oraz społecznej, stan środowiska przyrodniczego, dostępność komunikacyjną, a takŜe 

uruchamiania instrumentów planistycznych, organizacyjnych i regulacyjnych, finansowych, monitoringu i kontroli. Warto 

zatem zadania wskazane do realizacji w ramach tego celu skonfrontować z czynnikami i instrumentami rozwoju gminy. Na 

terenie gminy istnieje SAG, do której nie ma Ŝadnego odniesienia w przypadku tego celu operacyjnego. Jest to bardzo 

zastanawiające, gdyŜ obszar ten jest pierwszoplanowym w polityce inwestycyjnej gminy. Podczas definiowania tego celu nie 

wzięto pod uwagę obowiązującego w gminie Wieloletniego programu Inwestycyjnego. 

Promocja Gminy odwołuje się do niezbędnych w warunkach współczesnego rozwoju działań zarówno podmiotów 

gospodarczych, jak i jednostek samorządowych. NaleŜy podkreślić jednak, Ŝe promocja (takŜe gminy) jest narzędziem do 

osiągnięcia określonego celu np. jak wskazano w jego opisie „pozyskania zarówno inwestorów, jak i turystów 

odwiedzających Gminę”. Zatem promocja gminy powinna się znaleźć w katalogu zadań słuŜących realizacji określonego 

celu, choćby poprzedniego celu operacyjnego. JeŜeli uznać, Ŝe jest ona jednak celem operacyjnym związanym ze 

wspieraniem rozwoju przedsiębiorstw, to powinna być wyraźnie skierowana do obecnych i potencjalnych przedsiębiorców, a 

swoim zakresem merytorycznym obejmować istotne dla nich informacje. Zatem, czy np. tworzenie tablic informacyjnych na 

temat atrakcji turystycznych i lokowanie ich w centrum gminy i na jej obrzeŜach wpłynie na rozwój przedsiębiorstw? Ponadto 
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naleŜy podkreślić, Ŝe w strategii wskazano, iŜ mocną stroną gminy jest dobry wizerunek i jej promocja. 

Kolejny cel strategiczny: Modernizacja i rozbudowa infrastruktury – odnosi się tylko do infrastruktury technicznej, co wynika z 

wyznaczenia jednego celu operacyjnego dotyczącego poprawy standardu właśnie tego rodzaju infrastruktury. Zwrócono 

uwagę na potrzebę modernizowania infrastruktury drogowej, gazyfikację gminy, informatyzację, a takŜe wskazano dwa 

zadania, co do których nie określono zakresu jej modernizacji czy rozbudowy (odnowa wybranych centrów miejscowości, 

przygotowanie terenów inwestycyjnych).  

Ostatni cel strategiczny: Rozwój oświaty, kultury i rekreacji - dotyczy społecznej sfery gminy. Został on podzielony na trzy 

cele operacyjne: 

− Rozwój oświaty, 
− Rozwój kultury i sportu 
− Rozwój turystyki i rekreacji. 

Określenie - Rozwój oświaty - sugeruje, Ŝe w gminie powinna wzrosnąć liczba i zakres usług oświatowych. Tymczasem opis 

celu wskazuje, Ŝe celem jest poprawa wykształcenia mieszkańców związana przede wszystkim ze stanem edukacji w 

gminie. Taki cel jest zasadny i wręcz niezbędny do realizacji w przyszłości. Podkreślono potrzebę dostosowywania 

infrastruktury edukacyjnej do potrzeb edukacyjnych, podniesienia jakości kształcenia, wspierania edukacji przedszkolnej (ale 

tylko poprzez jej promocję), wyrównywania szans edukacyjnych młodzieŜy oraz oddziaływania na ustawiczne kształcenie. Są 

to waŜne w polityce rozwoju zadania gminy, ale czy rzeczywiście gmina Ujazd wymaga takich działań w sferze celów 

rozwoju. Cel powinien odpowiadać na rodzące się potrzeby, wyzwania tymczasem jak wskazano w Strategii te sfery naleŜą 

do mocnych stron. Stwierdzono, Ŝe stan placówek oświatowo-wychowawczych jest zadawalający, liczba placówek 

przedszkolnych jest wystarczająca, a dostęp do szkolnictwa ponadgimnazjalnego dobry. 

Drugi z wymienionych celów operacyjnych – Rozwój kultury i sportu – wiązany jest w przedmiotowej strategii z 

kształtowaniem kapitału społecznego. Stwierdzono bowiem, Ŝe kultura determinuje jakość i moŜliwości rządzenia w gminie. 

W opisie celu nie odniesiono się natomiast do sportu. Podobnie na liście zadań Ŝadne nie dotyczy sportu – ani w sferze 

infrastruktury, ani teŜ uczestnictwa społecznego w sporcie. Trudno takŜe utoŜsamiać wymienione zadania ze sferą rozwoju 

kultury. Wśród zadań wymieniono przede wszystkim takie, które oddziałują na świadomość społeczną mieszkańców, nie zaś 

na ich rozwój kulturowy.  

Ostatni cel operacyjny – Rozwój turystyki i rekreacji – jest to cel, który powinien być związany nie tylko z istniejącymi 

walorami przyrodniczymi, ale przede wszystkim z wizją rozwoju gminy jako turystycznej. Turystyka stanowi istotny i 

rozwijający się sektor działalności gospodarczej, ale do swojego rozwoju wymaga poza atrakcjami turystycznymi takŜe 

istnienia bazy turystycznej, w szczególności noclegowej i Ŝywieniowej. W Strategii powinno być wskazane jaki rodzaj 

turystyki ma szansę się rozwijać w gminie i w których jej rejonach. Jednocześnie naleŜałoby wskazać zadania stymulujące 

rozwój funkcji turystycznej poprzez np. przyrost liczby miejsc noclegowych. Jako słabe strony gminy uznano brak rozwiniętej 

bazy turystycznej – zatem naleŜy zacząć od jej budowania. Tymczasem sformułowanych zostało siedem zadań 

zmierzających do zrealizowania tego celu, które jednak moŜna uznać za mniej znaczące i nie związane z bezpośrednim 

oddziaływaniem na rozwój turystyki.  

Podsumowując: cele strategiczne i operacyjne zdefiniowane w obowiązujące Strategii… nie w pełni moŜna wykorzystać i 

wprowadzić do polityki przestrzennej gminy. W opinii autorów analiza celów strategicznych oraz podporządkowanych im 

celów operacyjnych i zadań wskazuje na brak związku logicznego w kilku przypadkach, a ponadto wskazuje, Ŝe nie 

odpowiada ją one rzeczywistym uwarunkowaniom i potrzebom rozwoju gminy. Większość celów odwołuje się do 
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podstawowych zadań gminy, zapisanych w dokumencie w sposób ogólnikowy i niewykraczający poza oczywistość. 

Sformułowane cele nie uwzględniają takŜe wyzwań rozwoju lokalnego i wskazują na zachowawczy charakter rozwoju gminy. 

Niewłaściwie w większości przypadków sformułowane cele mogą wynikać z błędów popełnionych w zakresie analizy 

diagnostycznej, która jest podstawą do opracowania kolejnych elementów strategii. Zdaniem autorów widoczny jest brak 

związku logicznego między zaleŜnymi od siebie jej częściami, tzn. między opisem stanu diagnostycznego, a identyfikacją 

problemów rozwojowych, następnie określeniem celów strategicznych i zaproponowaniem wskaźników realizacji tychŜe 

celów.  

Strategia zasadniczo nie definiuje nowych celów wymagających uwzględnienia w Studium, moŜna jednak przyjąć, Ŝe 

realizacja sformułowanych celów operacyjnych moŜe mieć odzwierciedlenie przestrzenne w Studium w następujący sposób: 

− Wzrost bezpieczeństwa mieszkańców - poprzez wprowadzenie ograniczeń w zabudowie na terenach zagroŜonych 

powodzią oraz budowę zbiornika retencyjnego Jaryszów 

− Wzmocnienie więzi społecznych – poprzez wyznaczenie obszarów wskazanych do rozwoju funkcji kulturalnej i 

sportowej oraz przestrzeni publicznych; 

− Modernizacja i rozbudowa infrastruktury – poprzez wprowadzenie zapisów dotyczących pełnej sanitacji i gazyfikacji 

gminy, sukcesywne uzbrojenie terenów mieszkaniowych i inwestycyjnych oraz budowę i przebudowę dróg 

− Rozwój kultury i sportu – poprzez umoŜliwienie rozbudowy infrastruktury sportowej i kulturalnej 

− Rozwój turystyki i rekreacji – poprzez umoŜliwienie powstania i rozwoju bazy turystycznej, w tym: hotelarskiej i 

gastronomicznej,. 

Pozostałe cele nie mają przełoŜenia na planowanie przestrzenne, bądź teŜ zostały juŜ zrealizowane np. Podjęcie działań 

wspierających rozwój przedsiębiorstw, miał swoje odzwierciedlenie w utworzeniu inkubatora przedsiębiorczości w gminie 

 II.11.2.   Polityka gminy w zakresie kształtowania spójności terytorialnej 

W celu kształtowania spójności terytorialnej regionu oraz terenów przygranicznych gmina Ujazd w dniu 23 lutego 2012 

przystąpiła jako członek zwyczajny do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad, którego celem jest m.in. 

wszechstronna działalność na rzecz rozwoju polsko-czeskich terenów przygranicznych oraz wspieranie działań 

zmierzających do integracji europejskiej. 

W dniu 25 kwietnia 2013 roku gmina Ujazd przystąpiła do współpracy z gminami: Kędzierzyn-Koźle, Bierawa, Cisek, 

Leśnica, Pawłowiczki,  Polska Cerekiew, Reńska Wieś, w celu kreowania wzrostu gospodarczego oraz poprawy jakości Ŝycia 

mieszkańców subregionu kędzierzyńsko-kozielskiego. 

 II.11.3.   Potrzeby rozwoju gminy  

Do najwaŜniejszych potrzeb rozwojowych gminy w zakresie przestrzennym, wymagających uwzględnienia w Studium 

naleŜą: 

− rewitalizacja placu rynkowego w Ujeździe wraz z sąsiadującą zabudową 

− rewitalizacja terenu dawnej jednostki wojskowej w Olszowej, 

− adaptacja spichlerza na potrzeby targowiska miejskiego (w trakcie) 
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− przystosowanie istniejącego lub budowa nowego obiektu na potrzeby lokalizacji domu dziennego pobytu dla osób 

w podeszłym wieku 

− przystosowanie istniejącego lub budowa nowego obiektu na potrzeby Ŝłobka 

− budowa budynku świetlicy na potrzeby kulturalno-społeczne w Nogowczycach 

− rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na obszarach planowanych do zainwestowania oraz 

przysiółkach 

− rozbudowa cmentarza w Jaryszowie 

− budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów PSZOK 

− budowa biogazowi rolniczej w celu pozyskania energii elektrycznej i cieplnej na potrzeby gminy 

− regulacji spływu wód deszczowych na drogę powiatową w Starym Ujeździe w rejonie drogi na Kopaninę oraz w 

Jaryszowie, 

− rozbudowa systemu drogowego na obszarze Strefy Aktywności Gospodarczej , 

− rozbudowa i modernizacja zaplecza sportowego w gminie wraz z dywersyfikacją dyscyplin sportowych, 

− budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Klucz (Wapienniki).  

− zalesianie gruntów rolnych o niskich klasach bonitacyjnych, 

− tworzenie pasów zieleni wzdłuŜ dróg. 

 II.11.4.   Sytuacja planistyczna i zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym gminy 

Stosownie do obowiązującego w Polsce systemu planowania przestrzennego podstawowym instrumentem kształtowania 

przestrzeni są uchwalane w gminach miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Jako akty prawa miejscowego 

określają one przeznaczenie i sposób zagospodarowania terenów oraz mają bezpośrednie przełoŜenie na wartość 

nieruchomości. Pozwalają równieŜ na zapewnienie moŜliwości realizacji celów publicznych niezbędnych do prawidłowego 

funkcjonowania gminy, regionu i państwa, oraz kształtowanie ładu przestrzennego i zrównowaŜonego rozwoju. W znaczący 

sposób przyspieszają takŜe proces inwestycyjny. Stopień pokrycia gmin planami miejscowymi uwaŜany za jeden z 

waŜniejszych wskaźników atrakcyjności inwestycyjnej gminy. 

Gmina Ujazd posiada 100% pokrycie terenu obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, 

których wykaz zamieszczono w tabeli 37. Fakt ten wymaga szczególnego podkreślenia, bowiem według danych GUS w skali 

województwa opolskiego wskaźnik pokrycia powierzchni planami miejscowymi na koniec grudnia 2011r wynosił ok.36,8%. 

Połowa obowiązujących planów miejscowych w gminie sporządzona została na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r o 

zagospodarowaniu przestrzennym. Plany te pokrywają obszar około 6276 ha co stanowi ok.75% powierzchni gminy. Dla 

części powyŜszego obszaru (głównie dla Strefy Aktywności Gospodarczej) sporządzone zostały zmiany planów zgodnie z 

wymogami obowiązującej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w dalszym ciągu jednak, na większości 

powierzchni gminy obowiązują plany miejscowe sporządzone według nieaktualnych juŜ przepisów. Pod względem formalnym 

zachowują one nadal swoją waŜność, wskazana jest jednak ich sukcesywna aktualizacja. Uwzględniając liczbę złoŜonych 

wniosków oraz planowane inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, za najpilniejszy do objęcia zmianą planu uwaŜa 

się obszar miasta Ujazd. 
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Rycina  39 Struktura przestrzenna miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Ujazd / opracowanie własne/ 

Tabela 37 Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

Lp. Nazwa planu Data uchwalenia Data publikacji  
i wejścia w Ŝycie 

 MPZP sporządzone na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r o zagospodarowaniu przestrzennym 

1 

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obszarów stref aktywności 
gospodarczej w rejonie autostrady A-4 po jej 
północnej stronie i w rejonie drogi krajowej nr 88 
(E-40) po jej zachodniej stronie, w gminie Ujazd 

Uchwała Rady Miejskiej w Ujeździe 
nr XLIV/241/2002 z dnia 25.02.2002 r. 

Dziennik Urzędowy Województwa 
Opolskiego nr 32 poz. 487  
z dnia 17.04.2002 r. 

obowiązuje od dnia 02.05.2002 r. 

2 
Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego osiedla Piaski w Ujeździe 

Uchwała Rady Miejskiej w Ujeździe 
nr VII/27/2003  
z dnia 25.02.2003 r. 

Dziennik Urzędowy Województwa 
Opolskiego nr 32 poz. 756  
z dnia 30.04.2003 r.,  
obowiązuje od dnia 14.05.2003 r. 

PLAN UTRACIŁ WAśNOŚĆ 

3 
Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego w gminie Ujazd dla terenów 
w granicach administracyjnych wsi Nogowczyce 

Uchwała Rady Miejskiej w Ujeździe 
nr XXIII/100/2004  
z dnia 06.07.2004 r., 

Dziennik Urzędowy Województwa 
Opolskiego nr 57, poz. 1600  
z dnia 27.08.2004 r.,  
obowiązuje od dnia 11.09.2004 r. 

4 
Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego w gminie Ujazd dla części 
terenów wsi Zimna Wódka 

Uchwała Rady Miejskiej w Ujeździe 
nr XXIII/101/04  
z dnia 06.07.2004 r. 

Dziennik Urzędowy Województwa 
Opolskiego nr 60, poz. 1656,  
z dnia 08.09.2004 r.,  
obowiązuje od dnia 23.09.2004 r. 
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5 
Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego w gminie Ujazd dla części 
terenów wsi Sieroniowice 

Uchwała Rady Miejskiej w Ujeździe 
nr XXIII/102/04  
z dnia 06.07.2004 r. 

Dziennik Urzędowy Województwa 
Opolskiego nr 64 poz. 1707,  
z dnia 28.09.2004 r. 
obowiązuje od dnia 13.10.2004 r. 

6 
Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla części terenów połoŜonych w 
granicach administracyjnych wsi Olszowa 

Uchwała Rady Miejskiej w Ujeździe 
nr XXIII/103/04  
z dnia 06.07.2004r 

Dziennik Urzędowy Województwa 
Opolskiego nr 57, poz. 1601  
z dnia 27.08.2004 r.  
obowiązuje od dnia 11.09.2004 r. 

7 
Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego w gminie Ujazd dla terenów 
administracyjnych wsi Klucz. 

Uchwała Rady Miejskiej w Ujeździe 
nr XXV/107/04  
z dnia 31.08.2004 r. 

Dziennik Urzędowy Województwa 
Opolskiego nr 76, poz. 1998  
z dnia 10.11.2004 r.  
obowiązuje od dnia 25.11.2004 r. 

8 
Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego części miasta Ujazd 

Uchwała Rady Miejskiej w Ujeździe 
nr XXVI/109/2004 z dnia 28.09.2004 r. 

Dziennik Urzędowy Województwa 
Opolskiego nr 79, poz. 2046  
z dnia 23.11.2004 r.,  
obowiązuje od dnia 08.12.2004 r. 

9 
Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego w gminie Ujazd dla terenów 
w granicach administracyjnych wsi Balcarzowice 

Uchwała Rady Miejskiej w Ujeździe 
nr XXVI/110/2004  
z dnia 28.09.2004 r., 

Dziennik Urzędowy Województwa 
Opolskiego nr 81, poz. 2106  
z dnia 06.12.2004 r.  
obowiązuje od dnia 20.12.2004 r. 

 MPZP sporządzone na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

10 

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obszarów stref aktywności 
gospodarczej w rejonie autostrady A-4 po jej 
północnej stronie i w rejonie drogi krajowej nr 88 
(E-40) po jej zachodniej stronie, w gminie Ujazd 

Uchwała Rady Miejskiej w Ujeździe 
nr L/235/2006  
z dnia 01 sierpnia 2006 r. 

Dziennik Urzędowy Województwa 
Opolskiego nr 64, poz. 2006  
z dnia 22.09.2006 r.,  
obowiązuje od dnia 23.10.2006 r. 

11 

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obszarów stref aktywności 
gospodarczej w rejonie autostrady A-4 po jej 
północnej stronie i w rejonie drogi krajowej nr 88 
(E-40) po jej zachodniej stronie, w gminie Ujazd 

Uchwała Rady Miejskiej w Ujeździe 
nr XIV/78/2007  
z dnia 09 listopada 2007r. 

Dziennik Urzędowy Województwa 
Opolskiego nr 90, poz. 2932  
z dnia 06.12.2007 r.,  
obowiązuje od dnia 06.01.2008 r. 

12 
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w gminie Ujazd dla części 
terenów wsi Olszowa 

Uchwała Rady Miejskiej w Ujeździe 
nr XVIII/104/2008  
z dnia 31 stycznia 2008 r. 

Dziennik Urzędowy Województwa 
Opolskiego nr 21, poz. 678  
z dnia 21.03.2008 r.,  
obowiązuje od dnia 21.04.2008 r. 

13 

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego w gminie Ujazd dla części 
terenów wsi OLSZOWA, ZIMNA WÓDKA 
i SIERONIOWICE 

Uchwała Rady Miejskiej w Ujeździe 
nr  XXVII/155/08  
z dnia 28.10.2008 r. 

Dziennik Urzędowy Województwa 
Opolskiego nr 90, poz. 2110,  
z dnia 28.11.2008 r., obowiązuje od 
dnia 29.12.2008 r. 

14 
Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego terenu w granicach 
administracyjnych wsi NIEZDROWICE 

Uchwała Rady Miejskiej w Ujeździe 
nr XXXVI/203/2009 

z dnia 28 maja 2009 r. 

Dziennik Urzędowy Województwa 
Opolskiego nr 50, poz. 868,  
z dnia 10.07.2009 r.,  
obowiązuje od dnia 10.08.2009 r. 

15 
Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla części terenów wsi 
SIERONIOWICE i ZIMNA WÓDKA 

Uchwała Rady Miejskiej w Ujeździe 
nr XXXVIII/217/2009 

z dnia 3 lipca 2009 r. 

Dziennik Urzędowy Województwa 
Opolskiego Nr 65, poz. 1077,  
z dnia 19.08.2009 r.,  
obowiązuje od dnia 30.09.2009 r 

16 
Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego terenu w granicach 
administracyjnych wsi JARYSZÓW 

Uchwała Rady Miejskiej w Ujeździe 
nr XLII/233/2009 

z dnia 27 października 2009 r. 

Dziennik Urzędowy Województwa 
Opolskiego nr 106, poz.1530,  
z dnia 11.12.2009 r.,  
obowiązuje od dnia 11.01.2010 r. 
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17 
Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego w gminie Ujazd dla części 
terenów miasta Ujazd 

Uchwała Rady Miejskiej w Ujeździe 
nr XLIX/265/2010 

z dnia 27 kwietnia 2010 r. 

Dziennik Urzędowy Województwa 
Opolskiego Nr 63, poz. 843,  
z dnia 10.06.2010 r.,  
obowiązuje od dnia 11.07.2010 r. 

18 
Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego terenu w granicach 
administracyjnych wsi Stary Ujazd 

Uchwała Rady Miejskiej w Ujeździe 
nr LIV/292/2010 

z dnia 28 października 2010 r. 

Dziennik Urzędowy Województwa 
Opolskiego Nr 154, poz. 1832,  
z dnia 23.12.2010 r.,  
obowiązuje od dnia 24.01.2011 r. 

19 
Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego osiedla Piaski w Ujeździe 

Uchwała Rady Miejskiej w Ujeździe 
nr XVIII.93.2012 

z dnia 26 kwietnia 2012 r. 

Dziennik Urzędowy Województwa 
Opolskiego poz. 782,  
z dnia 28.05.2012 r.,  
obowiązuje od dnia 27.06.2012 r. 

20 
Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla części terenów połoŜonych w 
granicach administracyjnych wsi Olszowa 

Uchwała Rady Miejskiej w Ujeździe 
nr XX.103.2012 

z dnia 27 czerwca 2012 r. 

Dziennik Urzędowy Województwa 
Opolskiego poz.1081,  
z dnia 30.07.2012 r.,  
obowiązuje od dnia 29.08.2012 r. 

21 
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w gminie Ujazd dla terenów w 
granicach administracyjnych wsi Nogowczyce 

Uchwała Rady Miejskiej w Ujeździe 
nr XX.104.2012 

z dnia 27 czerwca 2012 r. 

Dziennik Urzędowy Województwa 
Opolskiego poz.1082,  
z dnia 30.07.2012 r.,  
obowiązuje od dnia 14.08.2012 r. 

22 
Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla części wsi Olszowa w rejonie 
przysiółka KsięŜy Las 

Uchwała Rady Miejskiej w Ujeździe 
nr XXIV.125.2012 

z dnia 30 listopada 2012 r. 

Dziennik Urzędowy Województwa 
Opolskiego poz.1,  
z dnia 02.01.2013 r.,  
obowiązuje od dnia 17.01.2013 r. 

 

Stosownie do uregulowań, zawartych w art.4 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, w przypadku braku planu miejscowego oraz braku obowiązku jego sporządzenia, ustalenie warunków 

zabudowy i zasad zagospodarowania terenu dla przedsięwzięć inwestycyjnych moŜe następować w drodze decyzji o 

warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W związku z całkowitym pokryciem 

gminy planami miejscowymi, decyzje nie są wydawane. 

W związku z częstymi zmianami prawa regulującego system planowania przestrzennego na poziomie gminy, zasadniczym 

zmianom ulegały równieŜ  relacje zachodzące pomiędzy zapisami Studium, a ustaleniami planów miejscowych. Według 

ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z 1994r. konieczne było zachowanie tzw. spójności ustaleń planów z polityką 

przestrzenną określoną w Studium. Zapis taki dopuszczał nieznaczne niezgodności w odniesieniu do lokalizacji inwestycji w 

przestrzeni, a za istotę studium uwaŜano wskazanie generalnych kierunków rozwoju przestrzennego. Ustawa o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym z 2003r. nakazała zachowanie jednoznacznej zgodności w tym zakresie, co w praktyce 

oznaczało brak moŜliwości jakichkolwiek odstępstw w nowych planach miejscowych od ustaleń Studium i konieczność jego 

kaŜdorazowej aktualizacji w przypadku zmiany polityki przestrzennej. Zapis ten, ze względu na brak elastyczności, w 

znacznym stopniu utrudnił realizację polityki przestrzennej w gminach. Z dniem 21 października 2010r (Dz.U. Z 2010r. Nr 

130 poz. 871) weszła w Ŝycie zmiana w zakresie art. 20 ust.1 ustawy polegająca na wprowadzeniu zapisu, Ŝe plan 

miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu, Ŝe nie narusza on ustaleń studium. Zapis ten traktowany jest jako bardziej 

elastyczny od poprzednio obowiązującego, pozwalający między innymi na etapowanie przeznaczania kolejnych terenów pod 

zabudowę. 
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Obserwowany ruch budowlany nie jest duŜy. Najistotniejsze zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Ujazd w 

okresie minionych 5 lat zaobserwowano w odniesieniu do terenów mieszkaniowych. Realizacje nowych budynków 

mieszkalnych skupiały się głównie na obszarze osiedla Piaski w Ujeździe oraz we wsi Niezdrowice, gdzie w obu 

przypadkach rozwijają się nowe osiedla mieszkaniowe, zamieszkane głównie przez ludność pracującą na terenie 

Kędzierzyna-Koźle i Gliwic. Zgrupowania nowej zabudowy mieszkaniowej występują takŜe we wsiach Zimna Wódka wzdłuŜ 

drogi prowadzącej od boiska sportowego do cmentarza, Jaryszów oraz Sieroniowice i Balcarzowice, przy czym, szczególnie 

w odniesieniu do dwóch ostatnich, nowa zabudowa, jak równieŜ dokonane przebudowy związane są głównie z 

koniecznością naprawy zniszczeń wywołanych przez przejście trąby powietrznej w dniu 15 sierpnia 2008r137. W pozostałych 

miejscowościach nie obserwuje się powstawania skupisk nowej zabudowy mieszkaniowej. 

W gminie następuje równieŜ stopniowy rozwój funkcji składowo-magazynowej i produkcyjnej z czym związana jest budowa 

nowych obiektów zlokalizowanych głównie w Strefie Aktywności Gospodarczej. Nowe inwestycje odnotowano równieŜ na 

terenie miasta Ujazd (budowa budynku produkcyjnego do przecierania drewna surowego i wiaty magazynowej ) oraz we wsi 

Niezdrowice (obiekt magazynowo-warsztatowy). Mają one jednak zdecydowanie mniejszą skalę i nie tworzą zespołów 

funkcjonalnych zabudowy. 

Do waŜnych inwestycji naleŜy zakwalifikować równieŜ budowę zbiornika małej retencji wodnej „Ujazd” zlokalizowanego na 

rzece Jordan powyŜej miasta Ujazd. Zbiornik ten oprócz pełnionych funkcji rolniczych, wpływa równieŜ w ogromnym stopniu 

na zagospodarowanie tej części miasta, poprawia jego walory i tworzy malownicze miejsca rekreacji pieszej i wodnej dla 

mieszkańców. 

 

 II.12. UWARUNKOWANIA  WYNIKAJĄCE  Z  ZADAŃ  SŁUśĄCYCH REALIZACJI  

PONADLOKALNYCH  CELÓW  PUBLICZNYCH 

 II.12.1.   Polityka przestrzenna państwa wobec obszaru gminy Ujazd 

Kluczowym dokumentem odnoszącym się do polityki przestrzennej państwa jest obecnie Koncepcja Przestrzennego 

Zagospodarowania Kraju 2030. Została opracowana przez zespół ekspertów zgodnie z zapisami ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku.  

Wizja rozwoju społeczno – gospodarczego Polski sformułowana w przedmiotowym dokumencie zakłada, Ŝe Polska ma w 

2030 roku być krajem o ugruntowanych warunkach trwałego i zrównowaŜonego rozwoju, dobrze zagospodarowanym, 

sprawnie zarządzanym i bezpiecznym138. W odniesieniu do sformułowanej wizji określono sposób, w jaki powinna zostać 

zagospodarowana przestrzeń aby zagwarantować jej realizację. Podstawami nowego – nowoczesnego zagospodarowania 

przestrzeni Polski mają być następujące cechy: konkurencyjność i innowacyjność, spójność wewnętrzna, bogactwo i 

róŜnorodność biologiczna, ład przestrzenny oraz bezpieczeństwo139. DąŜenie do osiągnięcia stanu opisanego wymienionymi 

cechami dotyczy formułowania i realizacji polityki przestrzennej na poziomie kraju, regionów oraz gmin.  

                                                                 

137 Ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Ujazd, 2011 

138 Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, MRR Warszawa 2012, s. 35. 

139 Op.cit. s. 36. 
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W przypadku gminy Ujazd działania wynikające z potrzeby budowania powyŜej nakreślonej wizji Polski w 2030 roku powinny 

dotyczyć następujących celów polityki przestrzennej: 

Cel 2. Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialne równowaŜenie rozwoju kraju poprzez promowanie integracji 

funkcjonalnej, tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania się czynników rozwoju, wielofunkcyjny rozwój obszarów 

wiejskich oraz wykorzystanie potencjału wewnętrznego wszystkich terytoriów  

Cel 3. Poprawa dostępności terytorialnej kraju w róŜnych skalach przestrzennych poprzez rozwijanie infrastruktury 

transportowej i telekomunikacyjnej  

Cel 4. Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągniecie i utrzymanie wysokiej jakości środowiska 

przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski  

Cel 5. Zwiększenie odporności struktury przestrzennej kraju na zagroŜenia naturalne i utraty bezpieczeństwa 

energetycznego oraz kształtowanie struktur przestrzennych wspierających zdolności obronne państwa 

Cel 6. Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego 

W przypadku celu 2 wskazane jest aby wzmacniać powiązania transportowe wszystkich obszarów peryferyjnych z głównymi 

ośrodkami miejskimi w regionie i kraju. Ponadto w odniesieniu do terenu gminy Ujazd istotne są działania wzmacniające 

potencjał ludzki i gospodarczy, kreowanie i wykorzystanie terenów inwestycyjnych oraz poprawa jakości dostarczania usług 

publicznych. Miasto Ujazd winno w przyszłości stanowić lokalny ośrodek rozwoju dla otaczających go obszarów wiejskich. 

Dodatkowym elementem warunkującym spójny i trwały rozwój przestrzeni Polski, w tym gminy Ujazd powinien być 

wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich z wykorzystaniem potencjału endogenicznego. Gmina powinna być równieŜ 

gotowa w wymiarze społecznym, gospodarczym oraz organizacyjnym na absorpcję impulsów rozwojowych płynących z 

obszarów centralnych.  

W KPZK 2030 zwraca się takŜe uwagę na konieczność przeciwdziałania utracie walorów przyrodniczych i krajobrazowych, 

typowych dla obszarów wiejskich, a ponadto zwraca się uwagę, Ŝe planowanie przestrzenne powinno zachowywać najlepsze 

tradycyjne wzorce zabudowy w powiązaniu z postulatem zapobiegania nadmiernemu jej rozproszeniu i tworzeniu zwartych 

skupisk ludności zmniejszając energochłonność funkcjonujących w przestrzeni struktur. O ile jest moŜliwe powinno się dąŜyć 

do kreowania specjalizacji gospodarczej w gminie.  

Cel 3 w odniesieniu do gminy Ujazd jest od kilku lat realizowany, przede wszystkim w zakresie komunikacji drogowej. 

Polityka przestrzenna kraju przewiduje następujące działania: 

− poprawę dostępności polskich miast i regionów, 

− zmniejszenie zewnętrznych kosztów transportu, 

− poprawę dostępności teleinformatycznej, 

− zarządzanie strategiczne i etapowanie inwestycji. 

Dla gminy Ujazd wyzwaniem powinno być działanie 2, a w jego ramach rozwój i modernizacja alternatywnych dla transportu 

drogowego środków transportu. Ponadto waŜny jest rozwój publicznego transportu zbiorowego. Poprawa dostępności 

teleinformatycznej powinna być realizowana poprzez rozwój infrastruktury przewodowej i bezprzewodowej zwiększającej 

dostęp do szerokopasmowego Internetu. Konieczne jest takŜe budowanie elektronicznej bazy danych przestrzennych w 

gminie, która będzie dostępna dla pracowników administracji, przedsiębiorców i wszystkich obywateli. Ostatnie z działań ma 

polegać na dostosowaniu polityki rozwoju gminy do działań nakreślonych w dokumentach strategicznych wyŜszego 

szczebla, natomiast w zakresie samodzielnych działań postulowane jest opracowanie racjonalnej strategii działania opartej o 
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zasady programowania i koncentracji.  

Cel 4 polityki przestrzennej państwa wskazuje na potrzebę realizacji kilku wyzwań140: 

− zaspokojenia bieŜących potrzeb rozwojowych społeczeństwa w drodze najmniejszych konfliktów ekologicznych i 

społecznych,  

− zabezpieczenia moŜliwości dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego w oparciu o zachowane w dobrym stanie 

zasoby naturalne, kulturowe i lokalne walory środowiska,  

− zapewnienia racjonalnego powiązania rozwoju społeczno - gospodarczego z ochroną zasobów wodnych i ich 

dostępnością,  

− zapewnienia bezpieczeństwa poprzez podjecie działań na rzecz ograniczenia ryzyka powodziowego oraz 

zagroŜenia skutkami suszy,  

− zapewnienia ciągłości i moŜliwości rozwoju na wielu obszarach Polski przez skuteczną ochronę złóŜ kopalin (w tym 

wód leczniczych, termalnych i solanek) przed nieracjonalną i nielegalną eksploatację.  

Osiągnięcie nakreślonych wyzwań oznacza korzystanie z walorów środowiskowo – krajobrazowych i jednocześnie 

niwelowanie liczby i skali konfliktów przestrzennych, ale przy jednoczesnym gospodarowaniu na obszarach cennych 

przyrodniczo. NaleŜy równieŜ przeciwdziałać fragmentacji przestrzeni przyrodniczej. Konieczne jest zachowanie dziedzictwa 

przyrodniczego oraz kulturowego, a działania polityki rozwoju gminy powinny być ukierunkowane na ograniczanie 

zanieczyszczeń, utrzymanie dobrego stanu wód, ilościową poprawę zasobów wodnych oraz krajobrazowych.  

Cel 5 dotyczący zapewnienia odporności kraju na róŜnego typu zagroŜenia uwzględnia przede wszystkim następujące 

zagadnienia: 

− bezpieczeństwo energetyczne, 

− zabezpieczenie przed ekstremalnymi zjawiskami naturalnymi oraz antropogenicznymi, 

− zdolność obronna państwa.  

Z wymienionych zagadnień moŜliwe do realizacji na obszarze gminy Ujazd są dwa pierwsze. W odniesieniu do kwestii 

bezpieczeństwa energetycznego waŜne jest oddziaływanie gminy na poprawę efektywności przesyłu i zuŜycia energii oraz 

zwiększenie wykorzystania odnawialnych jej źródeł. W kwestii zwiększenia poziomu zabezpieczenia przed ekstremalnymi 

zjawiskami postulowane w polityce przestrzennej kraju są: działania inwestycyjne techniczne i nietechniczne, integrowanie 

działań prowadzonych na obszarach ryzyka powodziowego, integrowanie lokalnego planowania przestrzennego z 

nowoczesnymi dokumentami planistycznymi gospodarki wodnej, zwiększenie retencyjności struktur krajobrazowych oraz 

zdolności adaptowania przestrzeni do zmian skutków klimatycznych.  

Ostatni z wymienionych celów polityki przestrzennej kraju, które realizowane powinny być takŜe w wymiarze lokalnym 

dotyczy przywrócenia i utrwalenia ładu przestrzennego. W jego zakresie określone zostały następujące wyzwana: ochrona 

interesu publicznego, zbudowanie sprawnego systemu planowania przestrzennego, zapewnienie praworządności w 

planowaniu i realizowaniu procesów przestrzennego rozwoju, wdroŜenie do systemu gospodarowania przestrzenią 

podstawowych zróŜnicowanych terytorialnie i spójnych z polityką rozwoju instrumentów ekonomicznych, tworzenie 

korzystnych warunków dla działalności gospodarczej. Realizacja wymienionych wyzwań wymaga optymalizacji procesu 

kierowania planowaniem przestrzennym w gminie i mieści się w sferze organizacji i zarządzania.  

Istotną kwestią dla polityki przestrzennej gminy Ujazd jest wynikające z zapisów KPZK 2030 wyróŜnienie dwóch typów 

funkcjonalnych obszarów wiejskich: uczestniczących w procesach rozwoju oraz wymagających wsparcia procesów rozwoju. 

                                                                 

140 KPZK 2030, s. 122. 
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Analizując uwarunkowania oraz sytuację społeczno – ekonomiczną gminy Ujazd, a takŜe terytorialny podział obszarów 

funkcjonalnych kraju według KPZK 2030141, moŜna ją zakwalifikować do pierwszej grupy funkcjonalnych obszarów 

wiejskich. Następstwem tego faktu powinno być jego uwzględnienie w strategii rozwoju województwa a jednocześnie 

uwzględnianie w procesach rozwojowych strategii zrównowaŜonego rozwoju wsi i rolnictwa oraz innych strategii 

zintegrowanych. Jednym z celów polityki przestrzennej na tego rodzaju obszarze powinno być utrzymanie i rozwijanie więzi 

społeczności lokalnych oraz zachowanie prawidłowych relacji między istniejącymi strukturami przestrzennymi. Jako 

najwaŜniejsze zagroŜenie dla rozwoju tych obszarów wskazane są dezintegracja i niepełne procesy urbanizacyjne.  

 Gmina Ujazd ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo z miastem Kędzierzyn – Koźle moŜe takŜe być włączona w 

strefę miejskiego obszaru funkcjonalnego kształtującego się wokół ośrodka subregionalnego. Takie rozwiązanie zostało 

przyjęte w planie zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego. Biorąc pod uwagę zapisy planu 

przestrzennego zagospodarowania województwa opolskiego miasto Ujazd zostało zakwalifikowane jako ośrodek lokalny o 

funkcji usługowo – przemysłowej. Jednocześnie stanowi integralną część strefy miejskiego obszaru funkcjonalnego, którego 

rdzeniem jest Kędzierzyn – Koźle. Oznacza to, Ŝe gmina stanowi powiązane funkcjonalnie w sferze społecznej i 

gospodarczej zaplecze miasta centralnego. Między oboma ośrodkami zachodzi wymiana ludzi, dóbr, kapitału i informacji, 

dlatego programowanie i planowanie przestrzenne powinno stymulować te powiązania.  

 

 II.12.2.   Polityka przestrzenna Regionu wobec obszaru gminy Ujazd 

W polskim systemie planowania przestrzennego podstawowymi narzędziami polityki przestrzennej na szczeblu województwa 

są strategia rozwoju województwa oraz plan zagospodarowania przestrzennego województwa. W planie zagospodarowania 

przestrzennego uwzględnia sie ustalenia strategii rozwoju województwa oraz określa zasady i kierunki kształtowania 

środowiska przyrodniczego, kulturowego i zurbanizowanego dostosowane do strategicznych celów i kierunków rozwoju 

społeczno-gospodarczego województwa142. 

Aktualna strategia rozwoju województwa opolskiego nakreśla wizję rozwoju regionu do 2020 roku. do tego czasu powinien 

on być ukształtowany jako: wielokulturowy, skupiający wykształconych, otwartych i aktywnych mieszkańców, z 

konkurencyjną i innowacyjną gospodarką oraz przyjaznym środowiskiem Ŝycia. Wizji tej przyporządkowano wyzwanie 

horyzontalne, cztery wyzwania rozwojowe, które z kolei winny być realizowane poprzez dziesięć celów rozwojowych. 

Wyzwaniem horyzontalnym jest: zapobieganie i przeciwdziałanie procesom depopulacji. Jako wyzwania rozwojowe 

określono: 

1. przygotowane do rynku pracy aktywne społeczeństwo; 

2. konkurencyjna gospodarka oparta na innowacyjności i współpracy z nauką, 

3. atrakcyjne obszary do zamieszkania, inwestowania i wypoczynku,  

4. zrównowaŜony rozwój aglomeracji opolskiej, miast i obszarów wiejskich regionu.  

Cele strategiczne przyjęte dla rozwoju województwa opolskiego to: 

1. Konkurencyjny i stabilny rynek pracy; 

                                                                 

141  KPZK, s. 192, 
142  Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U. 2012 nr 0 poz. 647 
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2. Aktywna społeczność regionalna; 

3. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka; 

4. Dynamiczne przedsiębiorstwa; 

5. Nowoczesne usługi oraz atrakcyjna oferta turystyczno-kulturalna; 

6. Dobra dostępność rynków pracy, dóbr i usług; 

7. Wysoka jakość środowiska; 

8. Konkurencyjna aglomeracja opolska; 

9. Ośrodki miejskie biegunami wzrostu; 

10. Wielofunkcyjne obszary wiejskie. 

W przypadku gminy Ujazd istotne jest prowadzenie polityki rozwoju umoŜliwiającej realizację wizji, wyzwania horyzontalnego 

oraz wyzwań rozwojowych województwa. Uwzględniać powinna takŜe niemal wszystkie z wymienionych celów 

strategicznych. MoŜna uznać iŜ nie dotyczą jej w sposób bezpośredni cel 8 i 9. Zasadniczo w gminie powinno się 

oddziaływać na poprawę jakości Ŝycia mieszkańców oraz podniesienie poziomu Ŝycia gospodarstw domowych, a takŜe 

kształtowanie mobilnych i aktywnych zasobów pracy. W zakresie sfery przestrzennej jako kluczowe działania naleŜy 

wskazać zwarte i skupione osadnictwo, rosnącą dostępność zewnętrzną i spójną komunikację wewnętrzną. Polityka rozwoju 

gminy powinna być ukierunkowana na lepsze wykorzystanie lokalnego potencjału gospodarczego i społecznego oraz 

partnerstwo z organami regionalnymi i lokalnymi. 

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego 143 określa politykę rozwoju przestrzennego regionu. 

Odnosi się takŜe do terenu gminy Ujazd jako integralnej części województwa. W zakresie uwarunkowań rozwoju jako 

najistotniejsze cechy determinujące planowanie przestrzenne województwa, ale odnoszące się do omawianej gminy uznano:   

− objęcie prawną ochroną układu urbanistycznego Ujazdu (na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami), 

− występowanie gleb lessowych naraŜonych na erozję 

− występowanie obszarów chronionych i przyrodniczo cennych. 

W Planie województwa zapisano zadania odnoszące się do obszaru gminy Ujazd wskazujące kierunki zagospodarowania 

przestrzennego w zakresie zapewnienia moŜliwości realizacji ponadlokalnych celów publicznych, w tym: 

W zakresie środowiska przyrodniczego 

− ochrona naturalnych ekosystemów, charakterystycznych siedlisk, zbiorowisk i gatunków flory i fauny oraz terenów 

wodno-błotnych na wydzielonych obszarach proponowanych ostoi przyrodniczych Sieci Obszarów Przyrodniczych 

NATURA 2000: Ostoja Trias Opolski 

− poszerzenie Parku Krajobrazowego „Góra św.Anny”  oraz utworzenie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Bory 

Kędzierzyńsko-Kozielskie” 

− realizacja „Wojewódzkiego programu zwiększania lesistości na lata 2000-2020 – zalesianie gruntów o niskiej 

przydatności rolniczej oraz łączenie rozdrobnionych kompleksów leśnych 

− rekultywacja terenów zdewastowanych i zdegradowanych, zagroŜonych erozją (w ramach celu: Wsparcie i 

aktywizacja obszarów problemowych, kierunku: Poprawa jakości środowiska), 

W zakresie ochrony przeciwpowodziowej  

                                                                 

143 Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole 2010, 
przyjęty uchwala Nr XLVIII/505/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 28 września 2010 roku 
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− budowa systemu monitoringu i osłony meteorologicznej (SMOK) 

− realizacja zapisów mapa zagroŜenia powodziowego 

W zakresie infrastruktury gospodarczej 

− wspieranie zagospodarowania terenów aktywności gospodarczej oraz utworzenia centrum logistycznego w rejonie 

węzła autostradowego Olszowa i Nogowczyce 

W zakresie rozwoju obszarów wiejskich 

− poprawa infrastruktury technicznej, społecznej i komunikacyjnej na terenach wiejskich 

W zakresie komunikacji 

− modernizacja drogi krajowej nr 40 do pełnych parametrów klasy GP na odcinku Kędzierzyn-Koźle – Pyskowice 

oraz budowa obejścia miasta Ujazd 

− modernizacja drogi krajowej nr 88 do pełnych parametrów klasy GP na odcinku Strzelce Opolskie – węzeł 

Nogowczyce. Projektowana budowa drugiej jezdni (2/2) 

− modernizacja magistralnej linii kolejowej nr 137 na odcinku Kędzierzyn-Koźle – Katowice do uzyskania parametrów 

pozwalających na osiągnięcie prędkości przejazdu 160km/h 

− modernizacja drogi wojewódzkiej nr 426 na odcinku  Kędzierzyn-Koźle – Strzelce Opolskie do pełnych parametrów 

klasy GP 

W zakresie gospodarki wodno-ściekowej 

− zarządzanie i monitoring zasobów wód podziemnych zbiorników GZWP 333 i GZWP 335.  

− wspieranie budowy zbiornika małej retencji Jaryszów na dopływie rzeki Kłodnicy 

W zakresie energetyki 

− przebudowa linii energetycznej wysokiego napięcia 220kV relacji Łagisza-Blachownia na 400kV 

− modernizacja dwutorowej linii energetycznej wysokiego napięcia 110kV relacji Blachownia – Strzelce Opolskie 

− budowa głównego punktu zasilania (stacji energetycznej) GPZ Olszowa 110/15kV 

− wspieranie procesu gazyfikacji obszarów dotychczas nie objętych siecią gazowniczą poprzez budowę stacji 

redukcyjnych gazu oraz dystrybucyjnej sieci gazowe 

W zakresie środowiska kulturowego 

− działania inspirujące, koordynujące i wspomagające rewaloryzację układów przestrzennych oraz obiektów 

zabytkowych waŜnych dla wizerunku regionu i mogących stanowić potencjalną atrakcję turystyczną 

− ochrona zabytkowego krajobrazu kulturowego w opracowaniach planistycznych  

 

Ponadto w gminie Ujazd realizowane będą zadania o charakterze ponadlokalnym ujęte w innych sektorowych dokumentach.  

W załoŜeniach Programu Ochrony Środowiska zadaniem koniecznym do realizacji na terenie gminy Ujazd jest budowa 

obszaru ochrony siedlisk „Góra św. Anny”. Zadanie to zostało przyporządkowane do celu: Ochrona dziedzictwa 

przyrodniczego i racjonalne uŜytkowanie zasobów naturalnych i działania: Ochrona i rozwój obszarów prawnie chronionych. 

 Drugim dokumentem odnoszącym się do gminy Ujazd jest Wojewódzki Program Gospodarki Odpadami, który 

zakłada Włączenie Ujazdu do Regionu Południowo – Zachodniego z wysypiskiem w Kędzierzynie – Koźlu. Jest to zadanie 

realizowane w zakresie celu: Transformacja systemu gospodarowania z obecnego układu wytwórca – składowisko do układu 
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wytwórca – efektywna selekcja/segregacja – przetworzony odpad i kierunku: Utworzenie Regionów Gospodarki Odpadami 

Komunalnymi wraz z instalacjami do: sortownia odpadów komunalnych zbieranych selektywnie, mechaniczno-biologicznego 

zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji, produkcji paliw alternatywnych, segregacji odpadów, odbioru 

odpadów zmieszanych. 

Istotnym elementem przestrzeni gminy Ujazd jest autostrada A4, do istnienia której odwołuje się zarówno strategia rozwoju 

województwa jak teŜ plan zagospodarowania przestrzennego województwa. Autostrada A4, ze względu na znaczenie jakie 

odgrywa w europejskim systemie komunikacyjnym, stanowi przestrzeń stwarzającą najlepsze warunki dla osiągnięcia szansy 

rozwoju społecznego i gospodarczego regionu. Jednym z obszarów realizacji kierunków polityki przestrzennej Opolszczyzny 

są pasma rozwoju i potencjalne obszary aktywności gospodarczej zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie sześciu 

węzłów na autostradzie A4 oraz wzdłuŜ prowadzących do nich dróg niŜszych klas. W granicach gminy Ujazd zostały 

wyznaczone dwa główne pasma rozwoju obejmujące swoim zasięgiem Strzelce Opolskie – węzeł Olszowa i Nogowczyce144. 

Jednym z kierunków zagospodarowania przestrzennego dla tych terenów jest zmiana obecnego sposobu uŜytkowania, 

przejawiająca sie spadkiem areału gruntów uŜytków rolnych na rzecz powierzchni zabudowanych obiektami oraz 

urządzeniami obsługi komunikacyjnej, handlu hurtowego, wytwórczości i innych usług. Przekształcenie sposobu uŜytkowania 

wiąŜe sie z technicznym uzbrojeniem terenu oraz wzrostem rynkowej wartości nieruchomości. Ponadto w ramach 

usprawnienia powiązań autostrady A4 z systemem dróg krajowych i wojewódzkich planuje się lokalizacje dodatkowego 

węzła autostradowego, stwarzając bezpośrednie połączenie z Opolem. W ramach rozwoju regionalnego tereny połoŜone w 

pasie autostrady i usytuowanie węzłów autostradowych otwiera wiele moŜliwości rozwoju społecznego i gospodarczego. 

 

 II.13. WYSTĘPOWANIE TERENÓW ZAMKNIĘTYCH 

Zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt. 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego wskazuje się granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych, przy czym 

za teren zamknięty rozumie się teren, a w szczególnych wypadkach obiekt budowlany o charakterze zastrzeŜonym, istotny 

ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, określony przez właściwych ministrów i kierowników urzędów 

centralnych, wyznaczony na podstawie przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100 , poz. 

1086 z późn. zm.).  

Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenach zamkniętych nie naleŜy do zadań własnych gminy, a w 

dokumentach planistycznych tj. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego ustala się jedynie ich granice oraz granice stref ochronnych. Organem właściwym 

w sprawach ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wydania decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do 

terenów zamkniętych jest wojewoda, który prowadzi takŜe rejestr wydanych decyzji. Wyjątek od powyŜszej zasady stanowią 

tereny zamknięte ustalone przez ministra właściwego do spraw transportu, czyli tereny kolejowe. 

Na terenie gminy Ujazd występuje jeden teren zamknięty ustanowiony decyzją nr 45 Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 

2009 roku, tj. działka nr 654 w Niezdrowicach o powierzchni 4,35ha stanowiąca teren magistralnej linii kolejowej nr 137 

relacji Kędzierzyn-Koźle Gliwice. Dla terenu nie wyznaczono strefy ochronnej wymagającej wprowadzenia ograniczeń w 

zagospodarowaniu terenu. 

                                                                 

144 Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole 2010, 
przyjęty uchwala Nr XLVIII/505/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 28 września 2010 roku 
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 II.14. WNIOSKI  Z  ANALIZY  UWARUNKOWAŃ  I  WYTYCZNE  DO CZĘŚCI  

PROGNOSTYCZNEJ 

Diagnoza stanu przeprowadzona w celu identyfikacji atutów gminy Ujazd wskazanych do dalszego, lepszego ich 

wykorzystania w prowadzonej polityce gospodarczej, społecznej, ekologicznej i przestrzennej oraz identyfikacji problemów, 

konfliktów i barier wymagających podjęcia działań ochronnych i naprawczych pozwoliła na sformułowanie następujących 

wniosków: 

W zakresie środowiska przyrodniczego: 

− Na obszarze gminy Ujazd występują duŜe i bardzo dobrej jakości zasoby wód podziemnych Głównych Zbiorników 

Wód Podziemnych GZWP nr  335 oraz 332, pełniące funkcje strategiczne dla zaopatrzenia w wodę województwa, 

pozwalające w pełni zaspokoić potrzeby obszaru (w tym przemysłu rolno-spoŜywczego). Jednocześnie ze względu 

na niską odporność naturalną GZWP na zanieczyszczenia pochodzące z powierzchni ziemi (niekorzystna budowa 

geologiczna charakteryzująca się dobrą przepuszczalnością gruntów), konieczna jest podwyŜszona ochrona ich 

zasobów wodnych, co w konsekwencji ogranicza moŜliwości zagospodarowania przestrzeni, szczególnie w 

odniesieniu do działalności produkcyjnej oraz składowo-magazynowej, ale równieŜ stosowania nawozów 

sztucznych w rolnictwie; 

− Gminę charakteryzuje wysoka wartość środowiska przyrodniczego, pełniącego istotną rolę w systemie 

ekologicznym kraju i regionu w tym: bogate i róŜnorodne ekosystemy leśne i nieleśne objęte formami ochrony 

przyrody tj. Park Krajobrazowy „Góra Św. Anny”, rezerwat  przyrody „BoŜe Oko”, obszar sieci Natura 2000. 

Występuje konieczność ochrony  wysokich walorów środowiska, przy jednoczesnym zwiększeniu ich 

wykorzystania na cele turystyczno-rekreacyjne; 

− Występujące duŜe zróŜnicowanie rzeźby terenu, a budowa geologiczna i pokrywy glebowe sprzyjają  powstawaniu 

zjawiska erozji gleb, zarówno wodnej jak wietrznej – zalecane jest zatem zalesianie stoków o duŜym nachyleniu. 

Występuje równieŜ zagroŜenie osuwaniem się mas ziemnych, szczególnie na obszarze wsi Stary Ujazd; 

− Negatywnym czynnikiem jest napływ zanieczyszczeń z zakładów przemysłowych zlokalizowanych w sąsiednich 

gminach,  

− Obserwuje się stały wzrost zagroŜeń hałasem komunikacyjnym, występującym głównie wzdłuŜ autostrady A4, ale 

równieŜ na terenach sąsiadujących z drogami krajowymi i wojewódzkimi. Powoduje to konieczność wprowadzenia 

barier akustycznych poprzez zalesienia lub zastosowanie wałów ziemnych;  

− WaŜnym elementem wpływającym na kształtowanie polityki przestrzennej w gminie Ujazd jest potencjalne 

zagroŜenie powodziowe. Nie jest ono znaczące i dotyczy głównie obszarów łąk i pastwisk w dolinie Kłodnicy, 

jednak konieczne jest wyłączenie zagroŜonych obszarów z zabudowy. Wskazana jest równieŜ budowa zbiornika 

małej retencji tj zbiornika „Jaryszów”. 

− W gminie nie występują udokumentowane złoŜa zasobów naturalnych. 

− Ochronna funkcja lasów w gminie wywołuje ograniczenia w ich gospodarczym wykorzystaniu. 

W zakresie dziedzictwa kulturowego  

Gminę Ujazd charakteryzują bogate walory kulturowe i krajobrazowe wyraŜające się duŜą ilością obiektów zabytkowych, 

historycznych elementów zagospodarowania przestrzennego oraz unikalnych układów przestrzennych wsi. Konieczna jest 

większa ochrona posiadanych zasobów jak równieŜ aktywne działania na rzecz ich promocji w regionie. 
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W zakresie potencjału społecznego 

− Ludność gminy cechuje niski poziom wykształcenia (poniŜej średniej dla powiatu i województwa). 

Charakterystyczny jest równieŜ nadmierny odpływ migracyjny głównie ludzi młodych i wykształconych, związany 

przede wszystkim z migracją zarobkową jak równieŜ wysoki poziom czasowej emigracji wykwalifikowanej siły 

roboczej, 

− Poprawie ulega natomiast przyrost naturalny co wpływa na utrzymanie na stabilnym poziomie liczby ludności w 

gminie. 

− Podobnie jak w regionie występują niekorzystne zmiany w strukturze wieku ludności tj. spadek udziału grupy 

przedprodukcyjnej oraz zaawansowany proces starzenia się ludności, szczególnie na terenach wiejskich, a takŜe 

deformacje w strukturze płci. 

− Niewątpliwym walorem gminy jest wysoki udział ludności pochodzenia miejscowego (śląskiej) charakteryzującej się 

silnymi powiązaniami rodzinnymi z zagranicą oraz dwujęzycznością, a takŜe gospodarnością związana z 

tradycyjnym „śląskim” wzorcem Ŝycia; 

− Występuje deficyt mieszkań oraz stosunkowo niski poziom ruchu budowlanego. 

 

W zakresie wyposaŜenia w infrastrukturę społeczną 

Gminę cechuje: 

− dobre wyposaŜenie w placówki oświatowe na poziomie przedszkoli, szkolnictwa podstawowego oraz 

gimnazjalnego;  

− stosunkowo dobre wyposaŜenie gminy w obiekty kultury; 

− ograniczona dostępność do podstawowych usług medycznych, 

− brak placówek opieki paliatywnej lub dziennych domów pobytu dla osób starszych i chorych, 

− niska jakość przestrzeni publicznych. 

 

W zakresie problematyki gospodarczej 

− wysoka jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej,  

− duŜe, ale niewykorzystane moŜliwości rozwoju przemysłu rolno-spoŜywczego, 

− ograniczone moŜliwości chemizacji rolnictwa w związku z występowaniem zasobów wód podziemnych; 

− podatność gleb na erozję i trudne miejscami warunki fizjograficzne, wymuszające stosowanie zabiegów przeciw 

erozyjnych oraz stanowiące utrudnienie dla stosowania wielu maszyn rolniczych; 

− wysoki udział ludności utrzymującej się ze źródeł pozarolniczych; 

− rozwój Strefy Aktywności Gospodarczej SAG w rejonie dwóch węzłów na autostradzie w Olszowej i 

Nogawczycach; 

− niewielka aktywność gospodarcza mieszkańców gminy i ubogi lokalny rynek pracy; 

− połoŜenie w strefie wpływów ośrodków przemysłowych - miast Kędzierzyna - Koźla i Gliwic, aglomeracji miejskich 

stanowiących potencjalny rynek zbytu towarów i usług;  

− predyspozycje do rozwoju turystyki, przy jednoczesnym niewielkim wykorzystaniu walorów przyrodniczych, 

krajobrazowych i kulturowych miasta i gminy; 

− złe wyposaŜenie gminy w bazę noclegową, obiekty gastronomii oraz urządzenia rekreacji i wypoczynku, 

umoŜliwiające rozwój turystyki krajoznawczej; 

− ograniczenie funkcji produkcyjnych lasu przez funkcje ochronne; 
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− znaczna ilość lasów, stanowiących bazę dla rozwoju turystyki i wypoczynku; 

− dobre standardy wyposaŜenia obszaru w urządzenia sportowe; 

− niedostateczne wyposaŜenie w usługi rzemiosła; 

− niedostatecznie rozwinięte usługi specjalistyczne o zasięgu ponadlokalnym, które mogłyby pełnić funkcje 

miastotwórcze; 

 

W zakresie wyposaŜenia w systemy komunikacji i infrastruktury technicznej 

− dogodne połoŜenie obszaru w krajowym i międzynarodowym systemie transportowym  

− ruch tranzytowy w centrum Ujazdu i związana z tym konieczność budowy obejścia  miasta; 

− niewłaściwe parametry oraz zły stan techniczny dróg (zwłaszcza powiatowych), 

− brak czynnych powiązań kolejowych 

− dobrze rozwinięta sieć wodociągowa oraz sieć kanalizacji sanitarnej; 

− konieczność rozwiązania problemu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych, w szczególności z terenu Strefy 

Aktywności Gospodarczej; 

− konieczność wyposaŜenia terenu miasta w dystrybucyjną sieć gazową; 

− brak ekologicznych systemów zaopatrzenia w ciepło; 

− konieczność budowy Głównych Punktów Zasilania na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej; 

− konieczność analizy moŜliwości lokalizacji instalacji słuŜących pozyskaniu energii ze źródeł odnawialnych, w tym 

biogazowi rolniczej oraz elektrowni fotowoltaicznych. 

 

 

 

 

 

 

 


