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Załącznik nr 2 –  Zabytki archeologiczne. 

 

Ponadto załącznikiem do uchwały Rady Gminy Branice jest: 

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR ……….. RADY GMINY BRANICE Z  DNIA ……….. 2020 r., 
NA KTÓRY SKŁADAJ Ą SIĘ RYSUNKI OKREŚLAJĄCE UWARUNKOWANIA 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO:  

Rys. U1 – Uwarunkowania zewnętrzne – komunikacja  oraz hierarchia ośrodków , skala 1:130 000. 

Rys.U2 – Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, skala 1:15 000.  

Rys. U3 – Struktura użytkowania terenu wraz z głównymi sieciami infrastruktury technicznej, skala 
1:15 000.   

Rys.U4 – Struktura funkcjonalno – przestrzenna, skala 1:15 000.  

Rys. U5 – Uwarunkowania  przyrodnicze, skala 1:15 000.  

Rys. U6 – Uwarunkowania kulturowe, skala 1:15 000.  

Rys.U7 – Struktura władania terenu, skala 1:15 000.  

Rys.U8 – Systemy komunikacji i infrastruktury technicznej , skala 1:15 000.  

Rys.U9 – Zadania służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych oraz postulowane inwestycje 
celu publicznego, o znaczeniu ponadlokalnym, skala 1:15 000.  
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I     WPROWADZENIE. 

1.  Podstawa prawna sporz ądzenia Studium uwarunkowa ń i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Branice, w tym zmiany Studium uwarunkowa ń i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice.  

Art. 3 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym1 zwanej dalej ustawą, do zadań 
własnych gminy zalicza kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej, wskazując (w ramach 
samodzielności planistycznej gminy), w szczególności, na uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego. Studium uchwala Rada Gminy Branice (w ramach właściwości Rady 
Gminy wynikającej z art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym2), rozstrzygając o sposobie 
rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu studium, w trakcie wyłożenia, projektu studium, do publicznego 
wglądu, nieuwzględnionych przez Wójta Gminy. 
Podstawą prawną do przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Branice jest art. 9 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
Rada Gminy Branice podjęła, w dniu 24 kwietnia 2017r., uchwałę Nr XXVII/278/17 w sprawie przystąpienia 
do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Branice, zwanej w ramach niniejszego dokumentu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Branice lub Studium. 

Organ sporządzający – Wójt Gminy Branice, po przeprowadzeniu procedury planistycznej, zgodnie 
z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zgodnie z ustawą o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko, rekomendował projekt Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Branice, do uchwalenia przez Radę Gminy Branice.   

Rada Gminy Branice uchwałą Nr III/19/18 z dnia 17 grudnia 2018 r. uchwaliła Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Branice (do której załącznikami była część tekstowa 
studium, część graficzna studium oraz rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia wniesionej uwagi).                      
Z up. Wojewody Opolskiego – Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości pismem znak 
IN.I.742.2018.AD z dnia 15 stycznia 2019 r. poinformowała Wójta Gminy Branice, iż do treści ww. uchwały 
wraz z załącznikami nie wnosi się uwag oraz nie jest ona sprzeczna z przepisami odrębnymi.    

Rada Gminy Branice podjęła w dniu 18 listopada 2019r., uchwałę Nr XVI/139/19 w sprawie przystąpienia 
do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Branice obejmującego obszar położony w sołectwie Branice, przyjętego uchwałą Nr III/19/18 Rady Gminy 
Branice z dnia 17 grudnia 2018 r. (przez ww. obszar należy rozumieć  dwa tereny zgodnie z załącznikiem 
nr 1 do uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium), zwanej  ramach niniejszego 
dokumentu zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice 
lub zmianą Studium. 

2.  Cel sporz ądzenia Studium uwarunkowa ń i  kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy  
Branice, w tym zmiany Studium uwarunkowa ń i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Branice.  

      Celem sporządzenia Studium, zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym jest określenie polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania 
przestrzennego. 
Studium winno uwzględniać zasady określone w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, 
ustalenia strategii rozwoju i planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz strategii rozwoju 
gminy. 

3.  Zakres, zasady i tryb sporz ądzania Studium uwarunkowa ń i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Branice, w tym zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Branice. 

Zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Studium sporządza się dla 
obszaru w granicach administracyjnych gminy. Organem sporządzającym Studium jest Wójt Gminy 
Branice. 
 

                                                
1 ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293, ze zm.), 
2 ustawa z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, ze zm..),  
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Zgodnie z art. 27 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zmiana studium lub planu 
miejscowego następuje w takim trybie w jakim są one uchwalane. 
Zgodnie z paragrafem 8 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. 
w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy:  
projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy polegającej na 
uzupełnieniu studium o pojedyncze ustalenia, o których mowa w art. 10 ust. 2, wykłada się do publicznego 
wglądu w formie ujednoliconego projektu studium z wyróżnieniem projektowanej zmiany; ujednolicona 
forma projektu studium stanowi załącznik do uchwały, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy. 
Zgodnie z paragrafem 3 ust. 1 ww. rozporządzenia: dane zawarte w materiałach planistycznych, 
sporządzonych na potrzeby projektu studium, powinny być aktualne na dzień przekazania tego projektu do 
opiniowania i uzgadniania , zgodnie z art. 5 - 8 (ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). 

Zasady sporządzania Studium wynikają wprost z przepisów dwóch ustaw: 
−  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – art. 11 określającego zasady 

przeprowadzenia procedury planistycznej sporządzanego studium, 
−  ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko3 – Działu III Udział społeczeństwa 
w ochronie środowiska – określającego, w szczególności, zasady opiniowania, udziału społeczeństwa 
w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko ustaleń studium oraz zasady przyjęcia 
dokumentu studium. 

Tryb i zakres sporządzania studium wynika wprost z przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu projektu studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy4, w tym: 
−  art. 10 ust. 1 ustawy – ustalającego elementy uwzględniane w studium – uwarunkowania rozwoju 

obejmujące kapitał społeczny, przyrodniczy i ekonomiczny, 
−  art. 10 ust 2 ustawy – ustalającego elementy określane w studium w zakresie kierunków 

zagospodarowania przestrzennego, a także granice obszarów, o których mowa w art. 10 ust. 2 
ustawy),  

−  rozporządzenia określającego wymagany zakres projektu studium w części tekstowej i graficznej, 
a w szczególności wymogi dotyczące materiałów planistycznych, skali opracowań kartograficznych, 
stosowanych oznaczeń, nazewnictwa i standardów, sposobu dokumentowania prac planistycznych. 

Wymagania z zakresu ochrony środowiska uwzględnia się (w ramach uwarunkowań) i określa się 
(w ramach kierunków zagospodarowania przestrzennego) na podstawie opracowania ekofizjograficznego, 
sporządzonego zgodnie z art. 72 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska5. 
Na potrzeby niniejszego Studium zostało sporządzone opracowanie ekofizjograficzne, przez które należy 
rozumieć, zgodnie z art. 72 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska: (…) dokumentację sporządzaną na 
potrzeby studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego oraz planu zagospodarowania przestrzennego województwa, 
charakteryzującą poszczególne elementy przyrodnicze na obszarze objętym studium lub planem i ich 
wzajemne powiązania. 

4.  Zgodno ść Studium uwarunkowa ń i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice, 
w tym zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice 
z przepisami odr ębnymi – wymagania wynikaj ące z innych ustaw: 

Akt prawny Tre ść aktu prawnego Uwagi 

Ustawa o samorządzie 
gminnym (Dz.U.2020 r. 
poz.713, ze zm.) 

Art. 18 
2.Do wyłącznej właściwości gminy należy: 
5) uchwalenie studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy (...) 

 

                                                
3   ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283, ze zm.), 

4   rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z 2004 r. Nr 118, poz. 1233), 

5  ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2020 r. poz.1219, ze zm.) 
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Ustawa Prawo 
geologiczne i górnicze 
(Dz.U.2020 r. 
poz.1064, ze zm.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art.  95. 
Ujawnianie złoża kopalin, wód podziemnych oraz 
dwutlenku węgla w aktach planistycznych 
1.  Udokumentowane złoża kopalin oraz 
udokumentowane wody podziemne, w granicach 
projektowanych stref ochronnych ujęć oraz  
obszarów ochronnych zbiorników wód 
podziemnych, a także udokumentowane kompleksy 
podziemnego składowania dwutlenku węgla, w celu 
ich ochrony ujawnia się w studiach uwarunkowań               
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gmin, miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego oraz planach zagospodarowania 
przestrzennego województwa. 
2.  W terminie do 2 lat od dnia zatwierdzenia 
dokumentacji geologicznej przez właściwy organ 
administracji geologicznej obszar 
udokumentowanego złoża kopaliny oraz obszar 
udokumentowanego kompleksu podziemnego 
składowania dwutlenku węgla obowiązkowo 
wprowadza się do studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy. 
3.  W terminie 6 miesięcy od dnia zatwierdzenia 
dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża 
węglowodorów przez właściwy organ administracji 
geologicznej obszar udokumentowanego złoża 
węglowodorów obowiązkowo wprowadza się do 
studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy. Koszty 
sporządzenia zmiany studium ponosi 
przedsiębiorca, który sporządził dokumentację 
geologiczno-inwestycyjną złoża węglowodorów. 
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Ustawa Prawo ochrony 
środowiska. 
(Dz.U.2020 r. 
poz.1219, ze zm.) 

Art.  72.   [Wymagania w zakresie ochrony 
środowiska jakie powinny spełniać studia                                    
i miejscowe plany. Opracowania ekofizjograficzne 
W studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gmin oraz 
miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego zapewnia się warunki utrzymania 
równowagi przyrodniczej i racjonalną gospodarkę 
zasobami środowiska, w szczególności przez: 
1) ustalanie programów racjonalnego 
wykorzystania powierzchni ziemi, w tym na terenach 
eksploatacji złóż kopalin, i racjonalnego 
gospodarowania gruntami; 
2) uwzględnianie obszarów występowania złóż 
kopalin oraz obecnych i przyszłych potrzeb 
eksploatacji tych złóż; 
3) zapewnianie kompleksowego rozwiązania 
problemów zabudowy miast i wsi, ze szczególnym 
uwzględnieniem gospodarki wodnej, odprowadzania 
ścieków, gospodarki odpadami, systemów 
transportowych i komunikacji publicznej oraz 
urządzania i kształtowania terenów zieleni; 
4) uwzględnianie konieczności ochrony wód, gleby               
i ziemi przed zanieczyszczeniem w związku                    
z prowadzeniem gospodarki rolnej; 
5) zapewnianie ochrony walorów krajobrazowych 
środowiska i warunków klimatycznych; 
5a) uwzględnianie potrzeb w zakresie zapobiegania 
ruchom masowym ziemi i ich skutkom; 
6) uwzględnianie innych potrzeb w zakresie 
ochrony powietrza, wód, gleby, ziemi, ochrony 
przed hałasem, wibracjami i polami 
elektromagnetycznymi. 
2.  W studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gmin oraz           
w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego, przy przeznaczaniu terenów na 
poszczególne cele oraz przy określaniu zadań 
związanych z ich zagospodarowaniem w strukturze 
wykorzystania terenu, ustala się proporcje 
pozwalające na zachowanie lub przywrócenie na 
nich równowagi przyrodniczej i prawidłowych 
warunków życia. 
3.  W studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gmin oraz                   
w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego określa się także sposób 
zagospodarowania obszarów zdegradowanych                
w wyniku działalności człowieka, klęsk żywiołowych 
oraz ruchów masowych ziemi. 
4. Wymagania, o których mowa w ust. 1-3, określa 
się na podstawie opracowań ekofizjograficznych, 
stosownie do rodzaju sporządzanego dokumentu, 
cech poszczególnych elementów przyrodniczych                 
i ich wzajemnych powiązań. 

Zostało sporządzone 
opracowanie 
ekofizjograficzne  
(autor opracowania 
WEKTOR Doradztwo 
ekonomiczne 
i środowiskowe  
Michał Pazgan,  
luty 2018r.) 
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Ustawa o ochronie 
przyrody (Dz.U.2020 r. 
poz. 55, ze zm.) 

Art.  2.   [Zakres przedmiotowy i cele ochrony 
przyrody] 
1.  Ochrona przyrody, w rozumieniu ustawy, polega 
na zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz 
odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody: 
1) dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów; 
2) roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną 
gatunkową; 
3) zwierząt prowadzących wędrowny tryb życia; 
4) siedlisk przyrodniczych; 
5) siedlisk zagrożonych wyginięciem, rzadkich                   
i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów; 
6) tworów przyrody żywej i nieożywionej oraz 
kopalnych szczątków roślin i zwierząt; 
7) krajobrazu; 
8) zieleni w miastach i wsiach; 
9) zadrzewień. 
2.  Celem ochrony przyrody jest: 
1) utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności 
ekosystemów; 
2) zachowanie różnorodności biologicznej; 
3) zachowanie dziedzictwa geologicznego                          
i paleontologicznego; 
4) zapewnienie ciągłości istnienia gatunków roślin, 
zwierząt i grzybów, wraz z ich siedliskami, przez ich 
utrzymywanie lub przywracanie do właściwego 
stanu ochrony; 
5) ochrona walorów krajobrazowych, zieleni w 
miastach i wsiach oraz zadrzewień; 
6) utrzymywanie lub przywracanie do właściwego 
stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, a także 
pozostałych zasobów, tworów i składników 
przyrody; 
7) kształtowanie właściwych postaw człowieka 
wobec przyrody przez edukację, informowanie 
i promocję w dziedzinie ochrony przyrody. 
Art.  3.   [Sposób realizacji celów ochrony przyrody] 
Cele ochrony przyrody są realizowane przez: 
1) uwzględnianie wymagań ochrony przyrody 
w strategiach, programach i dokumentach 
programowych, o których mowa w art. 14 ust. 1 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.), 
programach ochrony środowiska przyjmowanych 
przez organy jednostek samorządu terytorialnego, 
koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, 
strategiach rozwoju województw, planach 
zagospodarowania przestrzennego województw, 
strategiach rozwoju gmin, studiach uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gmin, miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego i planach zagospodarowania 
przestrzennego morskich wód wewnętrznych, 
morza terytorialnego i wyłącznej strefy 
ekonomicznej oraz w działalności gospodarczej i 
inwestycyjnej;(…) 
Art. 22  ust. 5.  Projekty studiów uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego  
gmin, miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, planów zagospodarowania 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 W obszarze gminy 
Branice usytuowany 
jest, we fragmencie 
„Obszar chronionego 
krajobrazu Lewice – 
Mokre. 
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przestrzennego województw i planów 
zagospodarowania przestrzennego morskich wód 
wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej 
strefy ekonomicznej, w części dotyczącej obszaru 
chronionego krajobrazu, wymagają uzgodnienia 
z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony 
środowiska w zakresie ustaleń tych planów, 
mogących mieć negatywny wpływ na ochronę 
przyrody obszaru chronionego krajobrazu.  

Ustawa Prawo wodne 
(Dz. U. 2020 r. poz. 
310, ze zm.) 
 
 

Art.166 
1. W celu zapewnienia ochrony ludności i mienia 
przed powodzią: 
1) obszary szczególnego zagrożenia powodzią 
uwzględnia się w koncepcji przestrzennego 
zagospodarowania kraju, planie zagospodarowania 
przestrzennego województwa, strategii rozwoju 
województwa, ramowego studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
związku metropolitalnego, studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy, miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego, gminnym programie rewitalizacji, 
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy; 
(...) 
Art.  315.   [Dokumenty planistyczne] 
Planowanie w gospodarowaniu wodami obejmuje 
następujące dokumenty planistyczne: 
1) plany gospodarowania wodami na obszarach 
dorzeczy; 
2) plany zarządzania ryzykiem powodziowym; 
3) plan przeciwdziałania skutkom suszy; 
4) plany utrzymania wód; 
5) wstępną ocenę ryzyka powodziowego; 
6) mapy zagrożenia powodziowego; 
7) mapy ryzyka powodziowego; 
8) wstępną ocenę stanu środowiska wód morskich; 
9) zestaw właściwości typowych dla dobrego stanu 
środowiska wód morskich; 
10) zestaw celów środowiskowych dla wód 
morskich; 
11) program monitoringu wód morskich; 
12) program ochrony wód morskich. 
Art. 326 
1.Ustalenia dokumentów planistycznych, o których 
mowa w art. 315 pkt 1-3 , uwzględnia się w 
koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, 
strategii rozwoju województwa, planach 
zagospodarowania przestrzennego województwa, 
ramowym studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego związku 
metropolitalnego, studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy oraz w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego. (...) 

 
W dniu 18 października 
2016 r. Rada Ministrów 
przyjęła zaktualizowane 
plany gospodarowania 
wodami na obszarach 
dorzeczy (aPGW) . 
Zgodnie z art. 114 
ustawy z dnia 18 lipca 
2001 r. - Prawo wodne 
dokumenty zostały 
opublikowane w formie 
rozporządzeń w 
Dziennikach Ustaw 
stając się aktami 
prawnymi regulującymi 
działania w gospodarce 
wodnej w latach 2016 - 
2021. 
 
Plan zarządzania 
ryzykiem powodziowym 
dla obszaru dorzecza 
Odry został przyjęty 
rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 18 
października 2016r., 
(Dz.U. z 1 grudnia 
2016r. poz. 1938) 
 
Przygotowywany jest 
przez Wody Polskie 
Plan przeciwdziałania 
skutkom suszy (PPSS), 
dokument o 
strategicznym 
znaczeniu. Właśnie do 
niego będą się odnosiły 
wszystkie późniejsze, 
konkretne działania 
minimalizujące skutki 
suszy, podejmowane 
zarówno przez organy 
administracji rządowej, 
jak i samorządy. 
 
 

Ustawa o inwestycjach 
w zakresie elektrowni 

Art.6  – dotyczy uwzględniania minimalnej odległości 
elektrowni wiatrowej od budynku mieszkalnego przy 
uchwalaniu planów zagospodarowania 

Zgodnie z art. 10 ust. 2a 
ustawy o planowaniu                   
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wiatrowych 

(Dz.U.2020 r. poz.981, 
ze zm.) 

przestrzennego. 
W świetle przepisów ustawy z dnia 20 maja 2016r. 
o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych 
(Dz. U. 2016.961), jaka weszła w życie 1 lipca 
2016r. przez elektrownię wiatrową należy rozumieć 
budowlę, o mocy większej niż moc mikroinstalacji w 
rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 
2015r. o odnawialnych źródłach energii (o łącznej 
mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 
40kW.....). 

i zagospodarowaniu 
przestrzennym: Jeżeli na 
obszarze gminy 
przewiduje się 
wyznaczenie obszarów, 
na których 
rozmieszczone będą 
urządzenia 
z odnawialnych źródeł 
energii o mocy 
przekraczającej 100 kW, 
a także ich stref 
ochronnych związanych 
z ograniczeniami w 
zabudowie oraz 
zagospodarowaniu 
i użytkowaniu terenu; 
w studium ustala się ich 
rozmieszczenie. 

Ustawa o ochronie 
zabytków i opiece nad 
zabytkami  
(Dz. U.2020 r.poz.282, 
ze zm.) 

Art. 19 
1.W studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania Przestrzennego gminy oraz 
w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego uwzględnia się, w szczególności 
ochronę: 
1) zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru 
i ich otoczenia; 
2) innych zabytków nieruchomych, znajdujących się 
w gminnej ewidencji zabytków; 
3) parków kulturowych.(...) 
2.W przypadku gdy gmina posiada gminny program 
opieki nad zabytkami, ustalenia tego programu 
uwzględnia się w studium i planie,  o których mowa 
w ust. 1. 

 
 
 
 
 
 
 

Ustawa o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym 
odprowadzaniu 
ścieków 
(Dz.U.2019 r. poz. 
1437, ze zm.) 

Art. 3 
3. Gmina ustala kierunki rozwoju sieci w studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy i miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego. 

 

Ustawa o rewitalizacji 
(Dz.U.2020 r. poz.802, 
ze zm.) 

Art. 20 
1.W przypadku gdy ustalenia gminnego programu 
rewitalizacji są niezgodne ze studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy, przeprowadza się postępowanie w sprawie 
zmiany tego studium, w celu jego dostosowania do 
gminnego programu rewitalizacji. 

Gmina Branice nie 
posiada Gminnego 
Programu Rewitalizacji 

5.  Rola i znaczenie Studium uwarunkowa ń i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Branice, w tym zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Branice. 

Ustęp 1 art. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do zadań własnych gminy zalicza 
kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej, wskazując w szczególności na uchwalanie studium. 
Rozwiązania przyjęte w studium stanowią podstawę rozstrzygnięć dokonywanych w formie innych aktów 
kształtujących ład przestrzenny to jest miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (ustalenia 
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studium mają wiążący charakter dla organów właściwych w przedmiocie sporządzania i uchwalania 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego). 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest aktem zawierającym 
normy kształtujące ład przestrzenny, których adresatami są przede wszystkim organy gminy, co oznacza, 
że ww. normy obowiązują wyłącznie w strukturach administracji publicznej i tak: 

1)  zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami6 podstawą tworzenia gminnych 
zasobów nieruchomości są studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin 
uchwalane na podstawie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

2)  zgodnie z art. 154 ustawy o gospodarce nieruchomościami,  w przypadku braku planu miejscowego 
przeznaczenie nieruchomości ustala się na podstawie studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu; 

3)  zgodnie z art. 47a ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne7 studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania gminy jest, między innymi, podstawą zakładania ewidencji miejscowości, ulic 
i adresatów; 

4)  zgodnie z art. 15 i art. 21 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków8 kierunki rozwoju gminy określone w studium uwzględnia się w wieloletnim planie rozwoju 
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych; 

5)  zgodnie z art. 18 ustawy Prawo energetyczne9: „gmina realizuje zadania własne w zakresie 
zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu kierunkami rozwoju gminy 
zawartymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.”; 

6)  zgodnie z art.15 ustawy o rewitalizacji10 gminny program rewitalizacji winien zawierać, w szczególności 
opis powiązań z dokumentami strategicznymi gminy, w tym studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy. 
 

II UWARUNKOWANIA ROZWOJU GMINY – ZEWN ĘTRZNE (W TYM TRANSGRANICZNE). 

1.  Poło żenie gminy Branice. 

 Gmina Branice położona jest w południowej części województwa opolskiego, w powiecie głubczyckim. 
Gmina graniczy od północy z gminą Głubczyce, od północnego wschodu z gminą Baborów i od wschodu 
z gminą Kietrz. Od zachodu i południa gmina graniczy z Republiką Czeską. 

 W skład  Gminy Branice zajmującej powierzchnię 12 187 ha (122 km2) wchodzi 21 sołectw: A Branice, 
B Bliszczyce, C Michałkowice, D Lewice, E Włodzienin, F Jędrychowice, G Dzbańce, H Posucice, I Wódka, 
J Niekazanice z przysiółkiem Niekazanice – Kałduny,, K Boboluszki, L Wysoka, Ł Jakubowice, 
M Gródczany, N Jabłonka, O Turków, P Uciechowice, R Wiechowice, S Dzierżkowice,  G1  Dzbańce - 
Osiedle, E1 Włodzienin-Kolonia.  

 Jest to gmina typowo wiejska, z urodzajnymi glebami –  grunty rolne zajmują 89% jej powierzchni. 
Dominująca gałęzią gospodarki jest rolnictwo. Sołectwo Branice położone jest w zachodniej części gminy, 
przy granicy z Republiką Czeską. 

2.  Ranga Gminy Branice w układzie osadniczym. 

1)  (…) Pierwsza wiadomość pisana o plemionach słowiańskich zamieszkujących między innymi ziemię 
branicką, pochodzi ze sporządzonego w Niemczech ok. 845 r. w tzw. Geografie Bawarskim wykazu 
ludów zamieszkałych na wschód od państwa Karolingów. Wymienia się tutaj plemię Gołęszyców, 
Opolan i Ślężan. Zamieszkujący nasze ziemie Gołęszyce posiadali 5 grodów. (…)Panowanie czeskie 
trwało aż do podboju Śląska przez pierwszego historycznego władcę Polski Mieszka I (ok. 963-992). 
Początki państwa polskiego to nieustanne walki z Niemcami oraz Czechami. W 1038 r. na Śląsk 
najechał książę czeski Brzetysław przyłączając tę dzielnicę do Czech. Dopiero Kazimierz Odnowiciel 

                                                
6 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 65, ze zm.). 
7 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 276, ze zm.). 
8 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1437, 

ze zm.). 
9 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 833, ze zm.). 
10 Ustawa z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 802, ze zm). 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: CDEA4D76-62E9-474D-821B-04DAF2540401. Podpisany Strona 11



studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Branice 

 

12 

 

 CZEŚĆ „A” UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

w 1050 r. odzyskał Śląsk i przyłączył do Polski. Na stałe jednak od Polski odpadła znaczna część ziemi 
Gołęszyców (ziemia opavska w tym branicka). Ludność tej części Śląska uległa czechizacji. (…) Po 
spustoszeniu Śląska przez najazd Tatarów nasiliła się na tym terenie kolonizacja niemiecka. (…) Od 
tego okresu należy strukturę narodowościową naszych okolic rozpatrywać na płaszczyźnie trzech 
przenikających się na wzajem kultur – polskiej, czeskiej i niemieckiej.11 

     Po powołaniu w 1871 roku przez Ottona von Bismarcka Rzeszy Niemieckiej tereny obecnego 
Partnerstwa Nyskiego 2020 weszły w skład tego państwa (…) (którego uczestnikiem jest Gmina 
Branice), 

 Zgodnie z wynikami plebiscytu (1921r.) ziemie dzisiejszego OF PN2020 zostały włączone do Republiki 
Weimarskiej (1921-1933), a następnie weszły w skład III Rzeszy (1933-1945). (…) 

      Po II wojnie światowej, podczas konferencji w Poczdamie w 1945 roku uznano, ze powojenne granice 
Polski powinny nawiązywać do państwa Piastów. Zgodnie z tymi postanowieniami obszar obecnego 
Partnerstwa Nyskiego 2020 znalazł się ponownie na terenie Polski. (…) 

  Dzisiejsze PN2020 z racji swojego położenia posiada silne związki historyczne zarówno z Czechami, 
jak i z Niemcami. Wiele wydarzeń historycznych można uznać za podstawę do konstruowania 
nowoczesnej tożsamości. Doświadczenie wielokulturowości wpływa na wypracowanie postawy 
otwartości i tolerancji, co może sprzyjać nawiązywaniu stosunków trans granicznych, zwłaszcza po 
„otwarciu granic” w wyniku przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku oraz przyczynić się 
do pozytywnego odbioru napływu zagranicznego kapitału. Unikalna historia miejscowości może 
stanowić inspirację w tworzeniu produktów kulturalnych i turystycznych. (…);12 

2)  Gmina Branice jest uczestnikiem projektu „PARTNERSTWO NYSKIE 2020” skupiającego gminy 
położone w części południowo – zachodniej województwa opolskiego. W skład partnerstwa wchodzą 
3 powiaty: Głubczycki, Nyski i Prudnicki i 14 gmin: Nysa (Lider Partnerstwa) Biała, Branice, Głubczyce, 
Głuchołazy, Grodków, Kietrz, Korfantów, Lubrza, Łambinowice, Otmuchów, Paczków, Prudnik, 
Skoroszyce. Ww. partnerzy projektu tworzą obszar funkcjonalny.   

 Powierzchnia obszaru funkcjonalnego to 2081,38 km2, co stanowi 22,11% powierzchni województwa 
opolskiego i 0,66% powierzchni Polski. 

 Ww. projekt realizowany jest w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (obecne MIiR) – 
pn. „Rozwój miast realizowany poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego,  

       dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” 
współfinansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz środków krajowych. 

   Partnerstwo Nyskie to inicjatywa perspektywiczna skupiająca się na wspólnych działaniach mających 
na celu: 
−  wzmacnianie spójności terytorialnej Partnerstwa - obszaru funkcjonalnego, 
−  wspólne rozwiązywanie problemów zdefiniowanych dla obszaru funkcjonalnego, 
−  wspieranie i inicjowanie planowania zintegrowanego (łączenie inwestycji) w ramach obszaru 

funkcjonalnego, 
−  propagowanie wymiany wzajemnych doświadczeń i dobrych praktyk między Partnerami. 

Zakres Projektu obejmuje dokumenty planistyczne dla obszaru funkcjonalnego: strategię ogólną i 3  
 strategie sektorowe, tj.: 
−   Strategię Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020, 
−  Strategię Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020, 
−  Strategię Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020, 
−  Strategię Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020. 
Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016 – 20126 
z perspektywą do 2030 roku (uchwała Nr XVIII/262/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 marca 2016 
roku). 
Zgodnie z ww. Strategią… została przyjęta wizja rozwoju OF PN2020: 13 
„Obszar Funkcjonalny Partnerstwo Nyskie 2020 – zintegrowana przestrzeń łącząca bogactwo historii 
z innowacyjną gospodarką, atrakcyjne i przyjazne miejsce dla życia, pracy, wypoczynku i rozwoju”. 
Zgodnie z ww. Strategią misją PN2020 jest: 
„Podejmowanie wspólnych działań na rzecz zapewnienia mieszkańcom, przedsiębiorcom i osobom 
odwiedzającym OF PN2020 usług społecznych na wysokim poziomie, odpowiednich warunków nauki, 

                                                

11 Benedykt Pospiszyl - Nowa Gazeta Branicka Nr 3-4/2003, 
12 Diagnoza Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020, 
13 Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016 – 2026 z perspektywa do 2030 roku, str. 118 
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pracy i aktywnego wypoczynku przy jednoczesnym racjonalnym wykorzystaniu  zasobów naturalnych 
i potencjału lokalnego do rozwoju innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki”. 
Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do ww. Strategii zostały sformułowane wnioski: 
−  transgraniczne położenie OF PN2020 stanowi znaczący potencjał, który może w przyszłości 

zostać wykorzystany dla rozwoju społecznego i gospodarczego, 
−  starzenie się społeczeństwa gmin i powiatów OF PN2020 stanowi wyzwanie z punktu widzenia 

polityki rynku pracy, jak również oferty usług medycznych i opiekuńczych, 
−  lokalna gospodarka znajduje się obecnie na stosunkowo niskim poziomie rozwoju – konieczne jest 

stymulowanie postaw przedsiębiorczych oraz innowacyjnych dla lepszego wykorzystania 
dostępnych możliwości, 

−  bezrobocie stanowi jeden z ważnych problemów społecznych OF PN2020, ze względu na jego 
strukturalny charakter potrzebne są zwłaszcza działania mające na celu zrównoważenie podaży 
i popytu na pracę, 

−  środowisko naturalne stanowi istotny atut OF PN2020, dlatego koniecznej jest podjęcie działań na 
rzecz przeciwdziałania jego degradacji, 

−  istnienie obszaru funkcjonalnego oparte jest z jednej strony na uzupełnianiu się partnerów 
odznaczających się różnymi atutami, jak również dążenie do równomiernego, wysokiego poziomu 
rozwoju w wybranych dziedzinach 

Strategia Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026, 
z perspektywą do 2030. (uwzględniająca kierunki rozwojowe dokumentów dotyczących polityki 
transportowej na poziomie europejskim, korespondująca z dokumentami wyznaczającymi krajową 
politykę transportową). 
(…) Jak wynika z przeprowadzonych analiz, obszar Partnerstwo Nyskie jest obszarem zróżnicowanym 
i niejednolitym w zakresie realizowanych usług transportowych. Wielość niezależnych przewoźników nie 
sprzyja funkcjonalności transportu lokalnego - wiąże się z różnymi biletami, w różnych cenach, brakiem 
zsynchronizowanych rozkładów jazdy, nieopłacalnością wykonywania przewozów na niektórych liniach 
komunikacyjnych. 

 
 Aby poprawić efektywność transportu publicznego i zachęcić podróżnych do korzystania z transportu 
zbiorowego zalecane jest podjęcie przez Partnerów działań zmierzających do przynajmniej częściowego 
zintegrowania wykonywania przewozów lokalnych. Utworzenie zintegrowanego systemu taryfowego jest 
realną szansą na zacieśnienie współpracy pomiędzy Partnerami w zakresie transportu (…)14 

Zdiagnozowane potrzeby w zakresie komunikacji publicznej w Gminie Branice:15 

gmina potrzeba lokalizacja wew./zew. 
Branice Poprawa stanu taboru 

komunikacji publicznej 
Gmina Branice: modernizacja taboru 
komunikacji publicznej realizującego 
kursy na terenie gminy 

wew. 

 Dostosowanie liczby kursów 
komunikacji publicznej 

Gmina Branice: zwiększenie liczby 
połączeń z Branic do sołectw gminy 

wew. 

 Poprawa stanu zatoczek 
autobusowych oraz wiat 
przystankowych 

−  zajezdnia autobusowa w centrum 
Branic, 

−  zajezdnia przystankowa w Lewicach, 
−  brak wiat przystankowych: 

Wiechowice, Niekazanice, Kałduny, 
Jędrychowice, skrzyżowanie , 
Włodzienin na trasie wylotowej do 
Głubczyc), trasa z Uciechowic do 
Wiechowic przy skrzyżowaniu do 
miejscowości Pilszcz, 

−  brak zatoczki przystankowej 
Włodzienin - Kolonia 

wew. 

 

                                                

14  Wyciąg ze Strategii  Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026, z perspektywą do 
2030. (Wykonawca Collect Consulting), str. 189 Podsumowanie. 

15  Wyciąg ze Strategii  Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026, z perspektywą do 
2030. (Wykonawca Collect Consulting), str. 73. 
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Zdiagnozowane potrzeby w zakresie komunikacji drogowej w Gminie Branice:16 

gmina potrzeba lokalizacja wew./zew. 
Branice Poprawa stanu nawierzchni dróg 

gminnych, powiatowych 
i wojewódzkich 

Gmina Branice: 
−  Droga Głubczyce – Wiechowice 

(Opava), 
−  DW 419 na terenie gminy Branice, 
−  Renowacja mostów granicznych 

wew. 

 Poprawa bezpieczeństwa na 
skrzyżowaniach 

Gmina Branice: 
−  droga Zubrzyce – Włodzienin Kolonia, 
−  Uciechowice – Pilszcz, 
−  Lewice – trasa Branice - Głubczyce 

wew. 

 Utworzenie dodatkowych przejść 
dla pieszych 

Gmina Branice: 
−  ul. Szpitalna, ul. Ogrodowa 

wew. 

 Utworzenie miejsc parkingowych Gmina Branice: 
Okolice Banku Spółdzielczego, 
Biedronki oraz szpitala 

wew. 

 Renowacja nawierzchni dróg 
gminnych, powiatowych 
i wojewódzkich 

Gmina Branice: 
Renowacja mostów granicznych 

zew. 

 Poprawa bezpieczeństwa na 
skrzyżowaniach i drogach 

Gmina Branice: 
Lewice – trasa Branice – Głubczyce 

zew. 

 

Zdiagnozowane potrzeby w zakresie infrastruktury pieszo – rowerowej w Gminie Branice:17 

gmina potrzeba lokalizacja wew./zew. 
Branice Utworzenie ścieżek rowerowych 

o charakterze rekreacyjnym 
Gmina Branice: 
Branice – Uvalno CZ) 
Włodzienin – Branice – Boboluszki - 
Czechy 

wew./zew 

Strategia Rynu Pracy OF PN2020 (spójna z innymi dokumentami na poziomie unijnym, krajowym, 
regionalnym). 
Zgodnie z ww. Strategią misją OF PN2020 w obszarze rynku pracy jest: 
podejmowanie wspólnych działań na rzecz zapewnienia odpowiednich warunków nauki i pracy przy 
jednoczesnym racjonalnym wykorzystaniu posiadanych atutów do rozwoju innowacyjnej 
i konkurencyjnej gospodarki.18 
Przyjęta wizja i misja OFPN2020 w obszarze rynku pracy koresponduje z misją Partnerstwa Nyskiego 
2020. W procesie wyznaczania celów strategicznych rynku pracy OF PN2020 przyjęto zasadę, że 
muszą one wynikać bezpośrednio z wizji i misji OF PN2020 w obszarze rynku pracy. 
Przyjęte cele strategiczne rynku pracy w OF PN2020: 
Cel 1. Rozwinięty i atrakcyjny rynek pracy OF PN2020. 
Cel 2. Kształcenie dostosowane do potrzeb rynku pracy OF PN2020. 
Cel 3. Wysoki poziom rozwoju gospodarczego OF PN20219 

Strategia Rozwoju Społecznego OF PN2020 (spójna z innymi dokumentami na poziomie unijnym, 
krajowym, regionalnym). 
W ramach Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 
2016 – 2026 z perspektywą do 2030 roku  zostały wyróżnione cztery cele strategiczne:20 

                                                
16  Wyciąg ze Strategii Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026, z perspektywą do 

2030. (Wykonawca Collect Consulting), str. 96-97. 
17  Wyciąg ze Strategii Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026, z perspektywą do 

2030. (Wykonawca Collect Consulting), str. 111. 
18  Strategia Rynu Pracy OF PN2020, str. 343. 
19  Strategia Rynu Pracy OF PN2020, str. 344. 
20  Strategia Rozwoju Społecznego OF PN2020,  str. 89. 
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Cel strategiczny 1: ograniczone zjawisko emigracji zarobkowej wymuszone sytuacją regionu, dzięki 
wysoko rozwiniętej przedsiębiorczości mieszkańców oraz infrastrukturze pozwalającej na wykorzystanie 
warunków geograficznych i dziedzictwa historyczno – kulturowego regionu. 
Cel strategiczny 2: wysoki poziom atrakcyjności społeczno kulturowej oraz gospodarczej regionu dzięki 
silnemu kapitałowi społecznemu. 
Cel strategiczny 3: korzystna sytuacja demograficzna regionu dzięki skutecznym mechanizmom 
wsparcia rodzin w procesie wychowania i wsparcia rodzin. 
Cel strategiczny 4: wysoki poziom jakości życia z grup o zwiększonym ryzyku wykluczenia społecznego 
–  ekonomicznego, w szczególności osób starszych oraz niepełnosprawnych; 

3)  Gmina Branice jest członkiem Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry – polskiej części 
Euroregionu Silesia (przystąpienie 25.06.1998r.). Większość członków OF PN2020 należy do 
Euroregionów (Euroregionu Silesia, Euroregionu Pradziad), które stoją przed podobnymi wyzwaniami 
do tych, które zostały sformułowane w strategiach OF PN2020. Działania podejmowane zgodnie z ww. 
strategiami OF PN2020 uzupełniają działania podejmowane przez Euroregiony, w szczególności 
dotyczące wspólnego promowania turystyki, przeciwdziałania negatywnym zmianom demograficznym 
i migracyjnym oraz rozwoju wspólnego rynku pracy. 

 Wniosek: Powiązania pomiędzy ww. strategią ogólną i 3 strategiami sektorowymi OF PN2020, 
a dokumentami rangi europejskiej, krajowej i regionalnej (w tym, w szczególności z Koncepcją 
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, Planem zagospodarowania przestrzennego 
województwa opolskiego, Strategią rozwoju województwa opolskiego) pozwala uznać, iż uwzględnienie  
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Branice ww. strategii 
stanowić będzie jednocześnie honorowanie zasad i ustaleń innych dokumentów strategicznych różnej 
rangi (w szczególności wyżej wymienionych); 

4)     Ustalenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestr zennego Województwa Opolskiego 
(załączniki nr 1, 2 do uchwały Nr VI/54/2019 Sejmiku Woj ewództwa Opolskiego z dnia 24 
kwietnia 2019r. w sprawie uchwalenia zmiany Planu Z agospodarowania Przestrzennego  
Województwa Opolskiego, opublikowanego w Dz. U. Woj . Opol. poz. 1798 z dnia 14 maja 2019 
r.), istotne dla gminy Branice: 
Gmina Branice została zaliczona, w ramach przyjętej struktury funkcjonalno przestrzennej regionu 
(którą tworzą jednorodne jednostki terytorialne (funkcjonalne) o zróżnicowanych cechach 
zagospodarowania i odmiennych formach aktywności społeczno – gospodarczej) do: 
a)     strefy z określonym wiodącym sposobem zagospodarowania i użytkowania, zdominowanej 

funkcjami rolnymi (którą tworzą obszary słabo zurbanizowane z wysokim udziałem użytków 
rolnych i wysokim poziomem utrzymujących się z rolnictwa, niskim udziałem liczby podmiotów 
gospodarczych na 1000 mieszkańców). Są to obszary występowania gleb żyznych i bardzo 
żyznych, wysokich klas bonitacyjnych, o najkorzystniejszych na terenie województwa warunkach 
dla prowadzenia gospodarki rolnej i przetwórstwa rolnego,21   

b)     strefy południowej związanej z położeniem na przedpolu Sudetów Wschodnich (wyróżnionej 
w aspekcie cech funkcjonalnych w strukturze przestrzennej województwa nawiązujących do 
specyficznych uwarunkowań przyrodniczych, 

c)     obszarów funkcjonalnych, gdzie wyróżnikami obszarów funkcjonalnych są: wspólne powiązania 
funkcjonalne między elementami strukturalnymi obszaru (ekonomiczne, społeczne, 
komunikacyjne, infrastrukturalne, środowiskowe), zwartość przestrzenna, wspólne systemy 
(organizacyjne i techniczne), wspólna polityka rozwoju (wspólne cele i narzędzia): 
−     wiejskiego obszaru funkcjonalnego wymagającego wsparcia procesów rozwojowych, 
−      w ramach obszarów szczególnego zjawiska w skali makroregionalnej: do obszaru ochrony 

gleb dla intensywnej produkcji rolniczej, cała gmina do obszaru górskiego (na podstawie 
regionalizacji fizycznogeograficznej J. Kondrackiego dodatkowo można zaliczyć obszary                  
o wysokiej zmienności i różnorodności ukształtowania powierzchni, o dużych spadkach 
terenu), fragmentarycznie do obszaru zagrożonego powodzią (wzdłuż rzeki Troi i rzeki 
Opawy), 

−      w ramach obszarów o najniższym stopniu rozwoju i pogarszających się perspektywach 
rozwojowych – do obszaru wiejskiego o najtrudniejszej sytuacji rozwojowej (który cechuje 
niski poziom PKB per capita, słaba dostępność oraz jakość usług publicznych, a także mały 

                                                
21

  Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego (załącznik nr 1 do uchwały Nr VI/54/2019 Sejmiku Województwa 
 Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 
Opolskiego, opublikowanego w Dz. U. Woj. Opol. poz. 1798 z dnia 14 maja 2019 r), str.19, 25. 
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potencjał ośrodków miejskich, słabo rozwinięta sieć osadnicza i zaburzona struktura 
demograficzna, wywołana m.in. migracjami młodych ludzi do największych miast w kraju i za 
granicą),

22 
−       obszaru przygranicznego, w ramach powiatu głubczyckiego bezpośrednio graniczącego 

z Republiką Czeską Obszary przygraniczne są narażone na negatywne efekty związane 
 z oddaleniem i słabą dostępnością do centrum regionu oraz wymywaniem zasobów 
(szczególnie za granicę). Ze względu na zachodzące dość często negatywne procesy, 
obszary przygraniczne stają się obszarami peryferyjnymi, których peryferyzacja wynika nie 
tylko z uwarunkowań geograficznych, ale także z obniżonego poziomu społeczno – 
gospodarczego. (…) zgodnie z KPZK 2030, obszar przygraniczny obejmuje terytorium całego 
województwa opolskiego. (…) W szczególnej sytuacji w regionie znajdują się powiaty 
bezpośrednio graniczące z Republiką Czeską (nyski, prudnicki, głubczycki), bowiem są to 
obszary o utrudnionej dostępności do centrum regionu, dodatkowo zdominowane funkcją 
rolniczą, z barierami zagospodarowania wynikającymi z charakteru terenów górskich 
i podgórskich oraz uwarunkowań historycznych (granica państwowa), z niewykorzystaną 
szansą rozwoju funkcji turystycznych. Obszar ten, zlokalizowany na wewnętrznej granicy UE 
może korzystać z pozytywnych bodźców wynikających ze współpracy międzynarodowej.23 

−      obszaru o wysokim natężeniu negatywnych zjawisk demograficznych (spadek liczby ludnoości 
w latach 2005 – 2016 wynosił ponad 6%).24 

W ramach przestrzennego modelu zagospodarowania przestrzennego województwa (rozwoju 
policentrycznego) gmina Branice położona jest w strefie oddziaływania miasta Głubczyc – ośrodka 
ponadlokalnego (koncentracji działalności gospodarczej), ponadto w obszarze integracji funkcjonalnej 
(obejmującym południowo – wschodnią część województwa opolskiego z ośrodkiem subregionalnym 
w Nysie i ośrodkami ponadlokalnymi w Prudniku i Głubczycach), w strefie powiązań funkcjonalnych      
(w tym o znaczeniu krajowym i regionalnym z Republiką Czeską i woj. śląskim), wymagających 
wzmocnienia (w aspekcie rozwoju miast i obszarów peryferyjnych). 
W kontekście przyjętego modelu struktury funkcjonalno – przestrzennej Gmina Branice położona jest 
w obszarze o wiodącej funkcji gospodarki rolnej i leśnej. 

Model policentryczny nawiązuje do historycznie ukształtowanej sieci równomiernie rozmieszczonych 
miast z centralnym usytuowaniem stolicy województwa i pierścieniowym położeniem miast 
subregionalnych, wzajemnie powiązanych korytarzami transportowymi. Ważną rolę w modelu 
policentrycznym odgrywają ośrodki powiatowe, uzupełniające sieć ośrodków miejskich, 
w szczególności na poziomie ponadlokalnym.25 
Przyjęty model struktury funkcjonalno-przestrzennej (model policentrycznego rozwoju) pozwala 
wyznaczyć odpowiednie polityki przestrzenne służące kształtowaniu tej struktury w sposób zgodny               
z ustalonymi celami i priorytetami społecznymi zapisanymi w SRWO 2020 oraz zdiagnozowanymi 
wyzwaniami i celami rozwoju przestrzennego. 
Plan zakłada, że kształtowanie struktury funkcjonalno-przestrzennej wymagać będzie realizacji 
poniższych polityk przestrzennych: 

1)    podwyższenia konkurencyjności struktury przestrzennej województwa; 
2)    poprawy dostępności transportowej województwa; 
3)    kształtowania struktur przestrzennych wzmacniających jakość środowiska przyrodniczego                            

i walorów krajobrazowych województwa; 
4)  kształtowania atrakcyjności turystycznej przestrzeni województwa; 
5)  opieki i ochrony nad zasobami dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury współczesnej; 
6)  rozwoju infrastruktury technicznej; 
7)  wzmocnienia odporności struktury przestrzennej województwa na zagrożenia naturalne i utraty 

bezpieczeństwa energetycznego oraz kształtowanie struktur przestrzennych wspierających 
zdolności obronne państwa; 

                                                

22  Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego (załącznik nr 1 do uchwały Nr VI/54/2019 Sejmiku Województwa 
Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 
Opolskiego, opublikowanego w Dz. U. Woj. Opol. poz. 1798 z dnia 14 maja 2019 r), str.25-32. 

23  Tamże str.37. 
24  Tamże str.39. 
25  Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego (załącznik nr 1 do uchwały Nr VI/54/2019 Sejmiku Województwa 

Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 
Opolskiego, opublikowanego w Dz. U. Woj. Opol. poz. 1798 z dnia 14 maja 2019 r), str.52. 
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8)  wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich; 
9)  poprawy ładu przestrzennego.26 

Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice 
obejmujący obszar położony w sołectwie Branice, przyjętego uchwała nr III/19/18 Rady Gminy Branice 
z dnia 17.12.2018 r winien uwzględnić uwarunkowania przestrzenne i kierunki zagospodarowania w 
wymiarze ponadlokalnym, ujęte w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego, 
w tym przebieg w bezpośrednim sąsiedztwie gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Krnov – Branice 
(dla terenu w północno – zachodniej części załącznika graficznego nr 1 do Uchwały Nr XVI/139/19 
Rady Gminy Branice z dnia 18 listopada 2019r27 

5)     powiązania gminy Branice w zakresie przyrodniczym (w tym transgraniczne): 
a)  w skali regionalnej w gminie Branice funkcjonuje jeden korytarz ekologiczny – dolina Opawy.  

Biorąc pod uwagę fakt wyznaczenia granicy między Rzeczpospolitą Polską i Republiką Czeską 
korytem Opawy – korytarz ten ma charakter międzynarodowy. Regionalność korytarza wynika 
z jego lokalizacji względem struktur fizyczno-geograficznych: łączy on Jeseniky z Górami 
Opawskimi (poprzez dolinę Opawy), Płaskowyż Głubczycki (po czeskiej stronie Opavská 
pahorkatina) z Doliną Odry w okolicach Ostrawy. W dolinie Opawy brak jest miejsc styku 
obszarów leśnych po obydwu stronach granicy, zatem funkcjonuje on wyłącznie w ciągu północny 
zachód – południowy wschód. Dolina Opawy (szczególnie na odcinku na północ od Branic)  
powinna stanowić najważniejszy teren do zachowania w kierunku przyrodniczym, ze względu na 
pełnienie kilku funkcji: 
•  krajobrazotwórczej, 
•  lokalnego rezerwuaru fauny i flory, w tym chronionej, 
•  łąkowej i łęgowej. 

 
 Pogranicze polsko – czeskie posiada istotne znaczenie dla zapewnienia ciągłości przestrzennej  

i funkcjonowania przestrzennych struktur osadniczych.  
 Z uwagi na występujące zasoby, na jego obszarze przewiduje się  wzmocnienie funkcji 

przyrodniczych i ustanowienie nowych form ochronnych na obszarze gminy Branice: obszaru 
chronionego krajobrazu pełniącego funkcje korytarza ekologicznego „Dolina Troi”, 

b)  w skali lokalnej najważniejsze znaczenie posiada korytarza ekologiczny doliny Troi, która łączy 
obszary położone na południowy zachód od Głubczyc, okolicę Włodzienina, Nowej Cerekwi, 
Kietrza, Pietrowic Wielkich i dolinę Psiny (dopływ Odry), 

c)  pogranicze wzdłuż rzeki Opawy położone jest w obszarze szczególnego zagrożenia 
powodziowego – problem ochrony przeciwpowodziowej wymaga współpracy międzynarodowej, 

d)  obszar gminy leży w zlewni Odry i należy bezpośrednio do dorzecza rzeki granicznej Opawy oraz 
rzeki Troi. Ich wododział przebiega pasmem wzgórz przez środkową część gminy. Obie 
największe rzeki gminy wspomagane są lokalnie mniejszymi potokami, 

e)  silne powiązania gminy Branice z otoczeniem występują w ramach rolniczej przestrzeni 
produkcyjnej. Grunty rolne, które dominują na obszarze gminy Branice mają swoją kontynuację 
przede wszystkim po stronie wschodniej (gmina Kietrz) i po stronie północnej (gmina Głubczyce). 
W mniejszym zakresie te powiązania są widoczne na odcinku między doliną Opawy po północno 
zachodnie skraje gminy Branice, w okolicach Zubrzyc, ze względu na bardziej mozaikowy typ 
krajobrazu charakteryzujący się występowaniem upraw rolniczych, użytków zielonych i zalesień. 
Na niemal całym odcinku granicznym (dolina Opawy i granica państwa, między Wiechowicami 
i okolicami Pilszcza w gminie Kietrz) tereny rolnicze mają swoją kontynuację po czeskiej stronie; 

6)  powiązania gminy Branice w zakresie infrastruktury technicznej (w tym transgraniczne): 
powiązania funkcjonalne i przestrzenne w zakresie infrastruktury technicznej są zróżnicowane pod 
względem zasięgu: 
a)  w zakresie zaopatrzenia w wodę gmina Branice jest niezależna od zewnętrznych źródeł zasilania – 

woda na potrzeby gminy Branice jest dostarczana z pięciu własnych ujęć wodociągowych 
(głębinowych, kopanych), usytuowanych w granicach administracyjnych gminy, 

b)  w zakresie oczyszczania ścieków gmina w znacznym stopniu jest niezależna od zewnętrznych 
odbiorców ścieków – funkcjonuje jedna gminna oczyszczalnia ścieków we wsi Branice (obecnie 
oczyszczalnia nie wykorzystuje swojej pełnej mocy), ścieki z sieci kanalizacyjnej z miejscowości 

                                                

26  Tamże  str. 56. 
27  Załącznik do uchwały Nr 2493/2020 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 6 kwietnia 2020 r. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: CDEA4D76-62E9-474D-821B-04DAF2540401. Podpisany Strona 17



studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Branice 

 

18 

 

 CZEŚĆ „A” UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

Włodzienin – Kolonia są przesyłane do oczyszczalni ścieków w Głubczycach. Na terenie gminy 
znajdują się także oczyszczalnie osiedlowe w Wysokiej i Dzbańcach oraz osadnik przepływowy 
trójkomorowy w Bliszczycach, 

c)  w zakresie zaopatrzenia w energię elektroenergetyczną gmina Branice jest zależna od 
zewnętrznych źródeł zasilania – jest zasilana 3 ciągami 15kV, wyprowadzonymi ze stacji 110/15kV 
Kietrz. Przez gminę Branice nie przebiegają sieci elektroenergetyczne o napięciu 110kV 
i wyższym, 

d)  w zakresie zaopatrzenia w gaz gmina Branice jest zależna od zewnętrznego źródła zasilania – 
czeskiego systemu przesyłowego (gazociąg Krnov - Branice wysokiego ciśnienia DN150 PN 4,0 
MPa MOP 3,6 MPa wraz ze strefą kontrolowaną biegnący do S.R.P. I° i II° Branice), operatorem 
gazociągów przesyłowych odpowiedzialnym za przesył gazu ziemnego na terenie Polski jest firma 
GAZ-SYSTEM S.A., 

e)  w zakresie zaopatrzenia w ciepło – w ograniczonym przestrzennie zakresie (niezależnie od 
zewnętrznych źródeł zasilania): centralny system ciepłowniczy obsługuje generalnie Samodzielny 
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach, ponadto Wspólnoty 
mieszkaniowe, ROPS, DPS, Zespół Szkół, Klasztor, 

f)  w zakresie organizacji gospodarki odpadami, w tym zmieszanymi komunalnymi gmina Branice 
korzysta z zewnętrznych instalacji regionalnych. Rekultywację składowiska odpadów w Branicach 
zakończono w 2011r. Projekt rekultywacji nie zakładał instalacji odzysku biogazu w celach 
energetycznych; 

7)  powiązania gminy Branice w zakresie układu komunikacyjnego (w tym transgranicznego): 
 elementem układu komunikacyjnego o znaczeniu regionalnym jest przebiegająca, przez gminę 

Branice, droga publiczna wojewódzka Nr 419 relacji Nowa Cerekwia – Branice – granica państwa, 
 utrzymanie powiązania komunikacyjnego dla obsługi ruchu transgranicznego opartego, między innymi 

na ww. drodze stanowi wspólny problem z Republiką Czeską. Droga publiczna wojewódzka Nr 419, po 
modernizacji, zapewni dogodne połączenie z drogami krajowymi: drogą publiczną krajową Nr 38 po 
stronie polskiej (odległość około 15 km), drogą krajową Nr 57 po stronie czeskiej (odległość około 3 
km), elementami układu komunikacyjnego o znaczeniu lokalnym, zapewniającymi połączenie 
komunikacyjne z gminami ościennymi są drogi publiczne powiatowe: relacji Głubczyce – Włodzienin – 
Dzbańce – Wiechowice – granica państwa oraz relacji Głubczyce – Lewice – Branice – Boboluszki – 
granica państwa; 

8)    powiązania gminy Branice w zakresie relacji społecznych: 
 powiązania społeczne gminy Branice z otoczeniem zewnętrznym kształtowane są przez procesy 

związane z dojazdami do pracy (w tym po stronie Republiki Czeskiej), szkół różnych poziomów 
nauczania ponadto usług różnego szczebla (w tym po stronie Republiki Czeskiej); 

9)  powiązania osadnicze gminy Branice: 
 powiązania osadnicze wynikają z historycznych oraz przyrodniczych uwarunkowań mających wpływ na 

kształtowanie się osadnictwa (w dolinie rzeki Opawy) oraz ustanowionego przebiegu granic po II wojnie 
światowej i tak takie powiązania osadnicze są czytelne w stosunku do wsi Dzierżkowice (po stronie 
polskiej) i wsi Drżkovice (po stronie czeskiej), wsi Wiechowice (po stronie polskiej) i wsi Vavrowice (po 
stronie czeskiej), zabudowań Branice Zamek (po stronie polskiej) i części gospodarczej założenia (po 
stronie czeskiej). Każdorazowo zabudowę wsi dzieli graniczna rzeka Opawa. 

 

III.  UWARUNKOWANIA ROZWOJU GMINY – WEWN ĘTRZNE. 

1.  Dotychczasowe przeznaczenie, zagospodarowanie i  uzbrojenie terenu gminy Branice. 

1)  struktura funkcjonalno – przestrzenna – podział na jednostki: 
w studium na potrzeby analiz i ustaleń studium przyjęto podział gminy Branice na 21 jednostek 
struktury funkcjonalno – przestrzennej (jednostki strukturalne), odpowiadający przyjętemu podziałowi 
gminy Branice na sołectwa: A Branice, B Bliszczyce, C Michałkowice, D Lewice, E Włodzienin, 
F Jędrychowice, G Dzbańce, H Posucice, I Wódka, J Niekazanice z Przysiółkiem Niekazanice - 
Kałduny, K Boboluszki, L Wysoka, Ł Jakubowice, M Gródczany, N Jabłonka, O Turków, 
P Uciechowice, R Wiechowice, S Dzierżkowice, G1 Dzbańce – Osiedle, E1 Włodzienin – Kolonia; 

2)  struktura funkcjonalno – przestrzenna – historia: 
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 historia gminy i jej osadnictwa sięga średniowiecza. Prowadził tędy szlak handlowy do Moraw co 
sprzyjało rozwojowi osadnictwa na terenie obecnej gminy Branice i tak:28 
a)  pierwsze źródła pisane dotyczące obecnej wsi Branice pochodzą z 1278 r., prowadził przez wieś 

szlak handlowy do Moraw, dla jego obrony został wybudowany zamek. Znaczącym impulsem 
rozwoju wsi była nowa funkcja wprowadzona przez proboszcza Józefa Nathana, który wybudował 
w 1897 r. przy drodze do Michałkowic dom dla sióstr, w 1901 r. zakład opiekuńczy, a w 1903 r. 
szpital, przez kolejne lata rozbudowywany o nowe pawilony i funkcje towarzyszące, co przyczyniło 
się do wzrostu liczby mieszkańców wsi. Ówczesne Branice to nie tylko szpital. Mieszkańcy 
znajdowali zajęcie najpierw w browarze, a później w słodowni, która powstała na miejscu 
położonego ok. 2 km od Branic, zburzonego zamku, przebudowanego na browar, a po jego 
bankructwie na wspomnianą słodownię, 3 tartakach, 2 cegielniach, fabryce cygar. Mogli też 
korzystać z dobrodziejstw wybudowanych dróg do Niekazanic i Uvalna od 1885 r., a do 
Boboluszek od 1900 r, telefonu funkcjonującego już od 1901 r. oraz szkół katolickiej od 1700 r. 
i ewangelickiej od 1750 r. Straż pożarna powstała w 1894 r. Kościół pw. NMP zbudowano w 1792 
r. na miejscu starego, małego kościółka, 

b)  pierwsze wzmianki o obecnej wsi Bliszczyce pochodzą z 1248 r., Koniec XVIII w. i początek XIX w. 
przyniósł Bliszczycom znaczny rozwój. Wybudowano drogę przez Wódkę i Posucice do Krnova. 
Istniała we wsi agentura pocztowa, ochotnicza straż pożarna, kasa pożyczkowa. Były również dwa 
młyny wodne, wytwórnia wód gazowanych, fabryka musztardy. Kościół istniał już w XIV wieku. 
Wielu mieszkańców Bliszczyc znajdowało zatrudnienie w pobliskim Krnovie, 

c)  czeska nazwa Boboluski obecnej wsi Boboluszki pochodzi z 1289 r. Własną szkołę miały 
Boboluszki od 1810 r., 

d)  pierwsza wzmianka o obecnej wsi Dzbańce pochodzi z 1361 r. Przebiegał tędy trakt z Opavy do 
Głubczyc. Początkowo znajdowała się tam tylko otoczona lasami gospoda. Z czasem, 
w bezpośredniej bliskości gospody, zaczęli osiedlać się ludzie. Pierwsza szkoła powstała                         
w 1818 r., 

e)  pierwsza wzmianka o obecnej wsi Dzierżkowice pochodzi z 1270 r. Na początku XIII w. aż do 
okresu reformacji Dzierżkowice należały do klasztoru Velehrad na Morawach. W 1850 r. na tym 
terenie odkryto złoża gipsu. Powstała gipsownia, eksportująca urobek do Austrii i Czech, jako 
nawóz (funkcjonowała. do 1867 r.). Szkoła w Dzierżkowicach zaczęła funkcjonować w 1882 r., 

f)  pierwsze wzmianki o obecnej wsi Gródczany pochodzą z 1377 r. Szkoła w Gródczanach zaczęła 
funkcjonować w 1795 r., 

g)  Jabłonka powstała z osady robotników pracujących w folwarku (1723 r.), należącym do 
posiadłości Nasiedle. Szkoła w Jabłonce powstała ok.1860 r., 

h)  pierwsze wzmianki o obecnej wsi Jakubowice pochodzą z 1377 r. Szkoła w Jakubowicach zaczęła 
funkcjonować w 1826 r., 

i)  pierwsza wzmianka o obecnej wsi Jędrychowice pochodzi z 1224 r., aż do 178 r. Jędrychowice 
były własnością szpitala św. Ducha w Krnovie. Szkoła w Jędrychowicach zaczęła funkcjonować 
w 1793 r. w 1857 r. na miejscu zburzonego starego kościółka postawiono nowy kościół, 

j)  pierwsze pisane źródła o obecnej wsi Lewice pochodzą z 1234 r. Koniec XIX wieku zaznaczył się 
sporym rozwojem wsi. Funkcjonowała poczta, był telefon, brukowane drogi, kasa 
oszczędnościowo - pożyczkowa, straż pożarna, mleczarnia, szkoła, kościół, towarzystwo śpiewu, 
katolicki związek mężczyzn, 

k)  pierwsza wzmianka o obecnej wsi Niekazanice pochodzi z 1361 r., wieś należała do klasztoru 
panien św. Ducha w Raciborzu, aż do zniesienia dóbr klasztornych w 1810 r. Miejscowość 
połączono drogą z Głubczycami (1883 r.), z Nasiedlem i Branicami (w 1885 r), wybrukowano ulice 
(1886 r. – 1892 r), zaczęła funkcjonować poczta, telefon, zbudowano nową szkołę (1892 r.), 

l)  Michałkowice stanowiły początkowo folwark usytuowany na skrzyżowaniu dróg Branice - Lewice 
Bliszczyce – Posucice, 

m)  pierwsza wzmianka o obecnej wsi Posucice pochodzi z 1377 r. Koniec XIX wieku to dla Posucić, 
czas budowy połączeń drogowych, brukowania ulic, funkcjonowania szkoły, kasy oszczędnościo- 
wo - pożyczkowej. Kościół pw. św. Wawrzyńca wybudowano w Posucicach w 1671 r. Nauczanie 
rozpoczęto w 1763 r. Budynek szkoły zbudowano dopiero w roku 1835, 

n)  pierwsza wzmianka o obecnej wsi Turków pochodzi z 1377 roku. Kościół wybudowano w Turkowie 
w 1875 r., szkołę w 1759 r., 

o)  pierwsza wzmianka o obecnej wsi Uciechowice pochodzi z 1285 r. Szkołę wybudowano w 1860 r., 

                                                

28 Źródło BIP U.G. Branice „Z kart historii”. 
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p)  brak źródłowych wzmianek o obecnej wsi Wiechowice. Koniec XIX w i początek XX w to dla 
Wiechowic czas budowy połączeń drogowych, poczty, kasy oszczędnościowo-pożyczkowej, 
ochotniczej straży pożarnej. Wiechowice były położone najdalej od powiatu, natomiast najbliżej 
było z nich do czeskiej Opavy. Szkołę wybudowano w 1789 r. Budowę kościoła rozpoczęto 
w 1793 r., 

q)  pierwsza wzmianka o obecnej wsi Włodzienin pochodzi z 1377 r. W 1567 r. ówczesny właściciel 
wybudował zamek. Na przełomie XIX w. i XX w. były w niej 4 wiatraki, browar, telegraf, kasa 
oszczędnościowa - pożyczkowa, młyn zamkowy, młyn motorowy, cegielnia, lekarz, odbywały się 
targi 4 razy do roku. Kościół pw. św. Trójcy był początkowo drewniany, dopiero w 1530 r. z kamieni 
i cegieł. We Włodzieninie był także kościół św. Mikołaja, usytuowany na wzgórzu, na końcu wsi, 
w kierunku Dzbaniec. Szkołę wybudowano w 1766 r. Obecna Kolonia Włodzienin to dawne osiedle 
„Doliny św. Józefa” powstałe przy gościńcu handlowym prowadzącym do Włodzienina, później 
drodze z Głubczyc w kierunku południowym, 

r)  pierwsza wzmianka o obecnej wsi Wódka pochodzi z 1223 r. Pod koniec XIX w Wódka miała 
wybrukowane ulice, agenturę pocztową, ochotniczą straż pożarną. Kościół wybudowano w 1773 r. 
Pierwsza szkoła w Wódce powstała w 1750 r., 

s)  pierwsza wzmianka o obecnej wsi Wysoka pochodzi z 1267 r. Pod koniec XIX w. i na początku 
XX w. powstały brukowane drogi, poczta dochodziła z Branic, funkcjonowała także kasa 
oszczędnościowo - pożyczkowa. Pierwsza szkoła w Wysokiej powstała w 1785 r. Do 1780 r. 
Wysoka należała do parafii Neplachovice (po czeskiej stronie). 

Analiza obecnej zabudowy wszystkich wsi, za wyjątkiem wsi Branice wskazuje na ich wiejski 
charakter. Zabudowa wsi Branice wykazuje cechy zabudowy miejskiej z ukształtowaną lokalną 
i ponadlokalną zabudową usługową (….), z dużym udziałem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 
W każdej z jednostek strukturalnych w strukturze użytkowania terenów dominuje udział terenów 
rolnych; 

3)  wiodące funkcje jednostek struktury funkcjonalno – przestrzennej: 

Symbol  Jednostka 
strukturalna 

Powierzchnia 
w ha 

Wiod ące funkcje jednostek strukturalnych 

A Branice  mieszkaniowa (jednorodzinna, wielorodzinna), 
usługowa, rolnicza 

B Bliszczyce  rolnicza, mieszkaniowa, usługowa 
C Michałkowice  rolnicza 
D Lewice  rolnicza, przyrodnicza 
E Włodzienin   rolnicza, mieszkaniowa, przyrodnicza 
E1 Włodzienin Kolonia  rolnicza 
F Jędrychowice  rolnicza 
G Dzbańce   rolnicza, usługowa 
G1 Dzbańce Osiedle  rolnicza 
H Posucice  rolnicza 
I Wódka  rolnicza 
J Niekazanice z 

przysiółkiem Kałduny 
 rolnicza 

K Boboluszki  rolnicza 
L Wysoka  rolnicza, usługowa 
Ł Jakubowice  rolnicza 
M Gródczany  rolnicza 
N Jabłonka  rolnicza 
O Turków  rolnicza 
P Uciechowice  rolnicza 
R Wiechowice  rolnicza 
S Dzierżkowice  rolnicza 

 
4)  stan użytkowania terenów (struktura użytków gruntowych) w gminie Branice: 
 w strukturze użytkowania gruntów w gminie Branice zdecydowanie dominują grunty rolne - 11 177,71 

ha, co stanowi około 92% ogólnej powierzchni gminy Branice. Ponad 85% powierzchni tych gruntów 
stanowią grunty orne, obejmujące łącznie 10 326,35 ha. W strukturze gruntów zabudowanych 
i zurbanizowanych dominują tereny mieszkaniowe - 91,00 ha co stanowi około 39 % powierzchni 
gruntów zabudowanych i zurbanizowanych, kolejną liczną grupę gruntów zabudowanych 
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 CZEŚĆ „A” UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

i urbanizowanych stanowią inne tereny zabudowane - 50,98 ha, co stanowi około 22 % powierzchni 
gruntów zabudowanych i zurbanizowanych. 

 Pozostałe istotne powierzchnie gruntów stanowią: 
-  grunty leśne - 186,03 ha - co stanowi około 1,53 % powierzchni wszystkich rodzajów gruntów, 
-  grunty pod wodami - 230,86 ha - co stanowi 1,86 ha powierzchni wszystkich rodzajów gruntów, 
-  tereny komunikacyjne - 432,67 ha - co stanowi 3,55 % powierzchni wszystkich rodzajów gruntów. 

 Szczegółowe powierzchniowe i procentowe zestawienie struktury użytków gruntowych w gminie 
Branice, z podziałem na poszczególne rodzaje gruntów przedstawia poniższa tabela. 

 Bilans użytkowania terenów: 

 Rodzaj gruntu Powierzchnia 
[ha] 

Udział 
[%] 

GRUNTY ROLNE: 

Grunty orne [R] 10 326,35 ha 85,16 % 

Sady [S] 38,7 ha 0,31 % 

Łąki trwałe [Ł] 225,56 ha 1,85 % 

Pastwiska trwałe [Ps] 192,83 ha 1,58 % 

Grunty rolne zabudowane [Br] 148,46 ha 1,22 % 

Grunty pod stawami [Wsr] 5,18 ha 0,04 % 

Grunty pod rowami [W] 57,26 ha 0,47 % 

Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych 
[Lzr] 

139,18 ha 1,14 % 

Nieużytki [N] 44,19 ha 0,36 % 

RAZEM: 11 177,71 ha 92,13 % 

GRUNTY LEŚNE: 

Lasy [Ls] 184,64 ha 1,52 % 

Grunty zadrzewione i zakrzewione [Lz] 1,39 ha 0,01 % 

RAZEM:  186,03 ha 1,53 % 

GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE:  

Tereny mieszkaniowe [B] 91 ha 0,74 % 

Inne tereny zabudowane [Bi] 50,98 ha 0,41 % 

Tereny przemysłowe [Ba] 28,5 ha 0,23 % 

Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie 
zabudowy [Bp] 

31,16 ha 0,25 % 

Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe [Bz] 22,97 ha 0,18 % 

Użytki kopalne [K] 6,25 ha 0,05 % 

RAZEM:  230,86 ha 1,86 % 

GRUNTY POD WODAMI:  

Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi [Wp] 35,04 ha 0,28 % 
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Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi [Ws] 76,63 ha 0,63 % 

RAZEM:  111,67 ha 0,91 % 

TERENY KOMUNIKACYJNE:  

Drogi [dr] 426,19 ha 3,50 % 

Inne tereny komunikacyjne [Ti] 1,48 ha 0,01 % 

RAZEM:  432,67 ha 3,51 % 

Tereny ró żne [Tr] 7,83 ha 0,06 % 

RAZEM: 12 141,77 ha 100 % 

5)    stan użytkowania terenów (struktura użytków gruntowych) w gminie Branice w podziale na jednostki 
strukturalne: 

Rodzaj 
gruntu (ha) 

Jednostka strukturalna (sołectwo) 

A B C D E+E1 F G+ 
G1 

H I J K L Ł M N O P R S 

GRUNTY ROLNE 

R 1057,1
1 

749,30 322,2
0 

907,83 868,32 530,8
7 

838,7
4 

823,3
7 

412,8
0 

501,7
0 

336,6
0 

748,9
8 

301,7
3 

458,8
0 

185,1
0 

239,6
3 

300,4
2 

365,9
2 

376,93 

S 4,35 9,85 0,10 2,79 3,86 1,39 0,94 2,28 2,31 1,32 1,26 1,31 0,15 1,60 0,82 1,60 1,05 1,54 0,18 

Ł 43,90 33,14 0,59 15,20 21,93 14,78 9,53 12,59 14,95 4,11 24,16 0,16 4,84 7,41 1,06 4,85 0,30 7,35 4,71 

Ps 3,29 9,12 25,42 29,06 23,16 14,30 33,47 18,99 4,93 1,77 12,90 6,77 1,51 0,86 0,61 1,15 0,14 4,45 0,93 

Br 13,79 11,18 1,52 17,52 20,15 9,35 5,20 8,61 6,37 4,01 7,42 14,04 2,24 7,76 1,48 3,81 5,08 5,64 3,29 

Wsr 1,15 0,18 0,00 0,58 0,00 0,00 0,00 3,41 0,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

W 11,38 8,84 0,94 6,05 5,28 3,32 1,02 3,61 0,75 2,18 4,16 1,45 0,95 2,06 0,53 1,14 0,87 1,01 1,72 

Lzr 28,4 9,80 0,39 16,81 10,35 13,99 10,68 12,04 2,62 2,57 11,64 6,39 1,66 1,27 0,75 3,80 0,09 2,81 3,12 

N 5,88 10,79 0,00 2,16 0,35 5,84 0,57 4,86 1,13 2,39 5,46 1,13 0,12 0,00 0,00 0,28 0,12 1,57 1,54 

OGÓŁEM:  1169,2
5 

842,20 351,1
6 

998,00 953,40 593,8
4 

900,1
5 

889,7
6 

446,3
0 

520,0
5 

403,6
0 

780,2
3 

313,2
0 

479,7
6 

190,3
5 

256,2
6 

308,0
7 

390,2
9 

392,42 

GRUNTY LEŚNE 

Ls 0,00 131,37 0,00 14,70 2,34 19,78 7,87 7,41 0,82 0,00 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Lz 0,00 0,00 1,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

OGÓŁEM:  0,00 131,37 1,39 14,70 2,34 19,78 7,87 7,41 0,82 0,00 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE  

B 21,65 7,80 1,83 7,25 11,19 1,51 3,69 2,90 2,39 3,75 3,68 5,93 3,32 1,51 1,95 1,46 2,40 3,58 3,22 

Bi 24,65 4,16 0,15 1,16 3,12 0,75 5,24 0,23 0,53 0,18 1,64 4,99 0,36 0,34 1,11 0,36 1,10 0,87 0,04 

Ba 7,48 0,00 5,38 0,00 0,00 0,00 11,86 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,53 

Bp 4,10 0,92 0,02 2,08 2,49 1,07 2,51 4,09 1,85 3,78 0,46 1,86 1,49 0,74 0,93 1,39 0,33 0,60 0,45 

Bz 5,52 1,25 0,00 0,00 3,99 0,10 1,25 1,31 0,66 0,00 0,78 3,84 0,96 1,13 0,00 0,00 0,98 0,99 0,21 

K 2,17 0,00 0,00 0,86 1,14 0,18 1,29 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,25 0,00 

OGÓŁEM:  65,57 14,13 7,38 11,35 21,93 3,61 25,84 8,83 6,68 7,71 6,56 16,62 6,13 3,72 3,99 3,27 4,81 6,29 6,45 

GRUNTY POD WODAMI 

Wp 6,04 7,00 0,00 0,00 3,65 0,00 0,00 0,00 0,83 0,56 6,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,60 4,62 

Ws 0,00 0,18 0,00 0,00 69,27 6,91 0,00 0,03 0,00 0,17 0,00 0,00 0,06 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

OGÓŁEM:  6,04 7,18 0,00 0,00 72,92 6,91 0,00 0,03 0,83 0,73 6,74 0,00 0,06 0,00 0,01 0,00 0,00 5,60 4,62 

TERENY KOMUNIKACYJNE  
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Dr 47,27 43,50 9,17 44,17 48,03 21,62 23,07 20,82 16,52 20,50 18,61 24,30 14,39 20,28 5,46 7,26 12,33 15,90 12,99 

Ti 0,69 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 

OGÓŁEM:  47,95 43,84 9,17 44,17 48,03 21,62 23,09 20,82 16,52 20,50 18,61 24,53 14,39 20,28 5,46 7,26 12,33 16,10 12,99 

TERENY RÓŻNE 

Tr 0,64 3,52 0,00 0,00 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,16 

OGÓŁEM:  
(wszystkie 
rodzaje 
gruntów) 

1289,4
5 

1042,2
4 

369,1
0 

1068,2
2 

1099,1
0 

645,7
6 

956,9
5 

926,8
5 

471,1
5 

548,9
9 

438,8
5 

821,3
8 

333,7
8 

503,7
6 

199,8
1 

266,7
9 

325,2
1 

418,3
2 

416,64 

6)  przeznaczenie terenów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego: 
w obszarze gminy Branice obowiązuje 12 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
Łączna powierzchnia terenów objętych planami wynosi 893,90 ha, co stanowi ok. 7,3% ogólnej 
powierzchni gminy. 

 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z art. 14 ust.8 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z art. 87 ust. 2 Konstytucji RP są aktami prawa 
miejscowego (na terenie organu, który je ustanowił, mają charakter prawa powszechnie 
obowiązującego). 
W granicach administracyjnych gminy Branice obowiązują miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego: 
− uchwalone na podstawie art. 85 ust. 2 u.p.z.p. w trybie poprzednio obowiązującej ustawy 

o zagospodarowaniu przestrzennym (obejmujące około 1,7% obszaru gminy – około 204,80 ha), 
− uchwalone w trybie obecnie obowiązującej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (obejmujące około 5,7% obszaru gminy – ok. 690,10 ha). 

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 
L.p. Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego 
Komentarz 

1. m.p.z.p. dla rozbudowy wodociągu grupowego 
„Bliszczyce” – wykonanie sieci wraz z urządzeniami 
dla wsi Lewice. 
 Obejmuje około 5,00 ha. 
Uchwała Rady Gminy w Branicach Nr XVIII/74/95  
z dnia 14 listopada 1995r. (opublikowana w Dz.U. 
Woj. Opolskiego nr 24 poz. 151 z dnia 30 grudnia 
1995 r.) 

ustalenia m.p.z.p. zrealizowane 

2. m.p.z.p., którego przedmiot stanowi: 
−  rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni 
ścieków w Branicach, 

−  rozbudowa byłego budynku Urzędu Gminy  
−  w Branicach. 
Obejmuje około 10,00 ha. 
Uchwała Rady Gminy w Branicach Nr XXVIII/125/96 
z dnia 13 października 1996r. (opublikowana w Dz.U. 
Woj. Opolskiego nr 2 poz. 16 z dnia 22 stycznia 1997 
r.) 

ustalenia m.p.z.p. zrealizowane 

3. m.p.z.p., którego przedmiot stanowi: 
−  wykonanie pasów wiatrochronnych, 
−  Wykonanie sieci wodociągowej. 
Obejmuje około 12,00 ha. 
Uchwała Rady Gminy w Branicach Nr XLII/203/97  
z dnia 16 grudnia 1997r. (opublikowana w Dz.U. Woj. 
Opolskiego nr 3 poz. 10 z dnia 12 lutego 1998 r.) 

ustalenia m.p.z.p. zrealizowane 

4. m.p.z.p. którego przedmiot stanowi: 
−  zagospodarowanie terenów położonych  

w przygranicznej części wsi Branice  
i przeznaczenie ich dla działalności inwestycyjnej, 
w szczególności dla przetwórstwa rolno – 

ustalenia m.p.z.p. – tiret pierwsze 
częściowo zrealizowane 
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spożywczego, obsługi ruchu granicznego  
i turystycznego, 

−  rozbudowa i modernizacja budynku istniejącej 
szkoły podstawowej, położonej przy ul. Szkolnej  
w Branicach, 

−  rozbudowa istniejącej sieci ciepłowniczej na 
odcinku od istniejącego budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego, przy ul. Szkolnej do budynków 
szkoły podstawowej przy ul. Szkolnej, 

−  modernizacja drogi wojewódzkiej Włodzienin – 
Branice – Boboluszki Nr 27-22- we wsi Branice na 
odcinku ul. Szkolna – Żymierskiego, polegająca na 
korekcie przebiegu (budowa nowego odcinka). 

Obejmuje około 85,80 ha. 
Uchwała Rady Gminy w Branicach Nr XLVIII/225/98 
z dnia 18 czerwca 1998r. (opublikowana w Dz.U. 
Woj. Opolskiego nr 23 poz. 89 z dnia 30 marca 2000 
r.), 
Obowiązuje w stosunku do części terenów,  
w stosunku do terenów o powierzchni ok. 6,20 ha 
obowiązuje m.p.z.p. – poz. 9 

 

 

ustalenia m.p.z.p. – tiret drugie i 
trzecie zrealizowane, 

 

 

 

ustalenia m. p.z.p. – tiret czwarte – 
nie zrealizowane 

5. m.p.z.p. w sprawie wyznaczenia terenu dla 
składowiska odpadów w Branicach. 
Obejmuje około 9,00 ha. 
Uchwała Rady Gminy w Branicach Nr XVII/90/2000 
z dnia 7 marca 2000r. (opublikowana w Dz.U.Woj. 
Opolskiego nr 23 poz. 90 z dnia 30 marca 2000 r.) 
Obowiązuje w stosunku do części terenu. 

Ustalenia m.p.z.p. zrealizowane – 
utworzone gminne składowisko 
odpadów komunalnych, zostało 
zamknięte i zrekultywowane (2011r.) 

6. m.p.z.p. w sprawie wyznaczenia terenów dla: 
−  budowy zbiornika we Włodzieninie, 
−  realizacji infrastruktury małego przejścia 

granicznego w Bliszczycach, 
−  rozbudowy i modernizacji istniejącej szkoły we 

Włodzieninie. 
Obejmuje około 92 ha. 
Uchwała Rady Gminy w Branicach Nr XVII/89/2000  
z dnia 7 marca 2000 r. (opublikowana w Dz.U.Woj. 
Opolskiego nr 23 poz. 89 z dnia 30 marca 2000 r.) 

ustalenia m.p.z.p. –  tiret pierwsze 
zrealizowane (zbiornik został 
wybudowany w latach 2005-2007), 
ustalenia m.p.z.p. – tiret drugie 
zdeaktualizowane w związku  
z wejściem Polski do układu 
z Schengen, czyli obszaru gdzie 
zniesiona została kontrola graniczna 
na granicach wewnętrznych, 
ustalenia m.p.z.p. – tiret trzecie 
zrealizowane 

7. m.p.z.p., którego przedmiot stanowi: 
wprowadzenie zakazu zabudowy dla terenów 
rolniczych oraz określenie sposobu ich 
zagospodarowania, z dopuszczeniem tychże terenów 
dla inwestycji celu publicznego: urządzeń energetyki 
wiatrowej. 
Obejmuje około 572,60 ha. 
Uchwała Rady Gminy w Branicach Nr XXI/104/08  
z dnia 1 kwietnia 2008r. (opublikowana w Dz.U.Woj. 
Opolskiego nr 34 poz. 1191 z dnia 21 maja 2008 r.) 

Ustawa z dnia 1 lipca 2016 r. 
o inwestycjach w zakresie elektrowni 
wiatrowych (Dz.U. z 2016r. poz. 961), 
wprowadziła minimalne odległości 
elektrowni wiatrowej od budynku 
mieszkalnego (zakaz lokalizacji 
elektrowni wiatrowych w odległości 
od istniejącej i planowanej zabudowy 
mieszkaniowej mniejszej niż 
dziesięciokrotność wysokości 
konstrukcji wraz z wirnikiem, liczonej 
z uwzględnieniem średnicy rotora). 
Biorąc pod uwagę te uwarunkowania 
prawne, na terenie gminy Branice 
praktycznie niemożliwe jest 
posadowienie elektrowni o wysokości 
całkowitej równej lub przekraczającej 
150 m, czyli najbardziej pożądanej 
przez inwestorów ze względu na 
warunki wietrzne. 
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8. m.p.z.p. obejmujący obszary położone w gminie 
Branice w sołectwie Branice. Obejmuje 47,30 ha. 
Uchwała Rady Gminy w Branicach Nr XLVIII/261/10 
z dnia 23 marca 2010r. (opublikowana w Dz.U. Woj. 
Opolskiego nr 54 poz. 704 z dnia 21 maja 2010 r.) 
Obowiązuje w stosunku do przeważającej części 
terenów, w stosunku do terenu o powierzchni ok. 
0,1 ha obowiązuje m.p.z.p. – poz. 9 

Ustalenia m.p.z.p. dotyczące terenów 
z podstawowym przeznaczeniem dla 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z układem 
komunikacyjnym i zielenią urządzoną 
w trakcie realizacji (zasoby terenów 
rozwojowych) 

9. m.p.z.p. obejmujący obszary położone w gminie 
Branice, sołectwo Włodzienin. 
Obejmuje około 59,20 ha. 
Uchwała Rady Gminy w Branicach Nr L/282/10  
z dnia 25 maja 2010 r. (opublikowana w Dz.U. Woj. 
Opolskiego nr 81 poz. 972 z dnia 23 lipca 2010 r.) 

Ustalenia m.p.z.p. dotyczące terenów 
z podstawowym przeznaczeniem dla 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z układem 
komunikacyjnym i zielenią urządzoną 
w trakcie realizacji (zasoby terenów 
rozwojowych), 
Ustalenia m.p.z.p. dotyczące terenów 
z podstawowym przeznaczeniem dla 
zabudowy usługowej, letniskowej, 
sportu i rekreacji ustalone 
sąsiedztwie zbiornika małej retencji 
Włodzienin nie są realizowane 

10. m.p.z.p. obejmujący obszary położone w sołectwie 
Branice po północno – wschodniej stronie drogi 
publicznej powiatowej w kierunku Bliszczyc. 
Obejmuje około 6,20 ha. 
Uchwała Rady Gminy w Branicach Nr XVI/132/12  
z dnia 30 stycznia 2012r. (opublikowana w Dz.U. 
Woj. Opolskiego nr 357 poz. 972 z dnia 12 marca 
2012 r.) 

Ustalenia m.p.z.p. dotyczące terenów 
z podstawowym przeznaczeniem dla 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z układem 
komunikacyjnym i zielenią urządzoną 
w trakcie realizacji (zasoby terenów 
rozwojowych), 

11. 
m.p.z.p. obejmujący dwa obszary położone 
w sołectwie Branice: 
1) obszar przy ul. Szkolnej, o powierzchni 0,47 ha; 
2) obszar w rejonie ul. Szkolnej o powierzchni 0,0 ha. 
Obejmuje około 0,54 ha. 
Uchwała Rady Gminy Branice Nr XII/104/15 z dnia 
16 listopada 2015 r. 
(opublikowana w Dz.U. Woj. Opolskiego, poz. 2639 
z  dnia 1 grudnia 2015 r.) 

Ustalenia m.p.z.p. dotyczące terenu 
z podstawowym przeznaczeniem 
dla zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej  z układem 
komunikacyjnym (we fragmencie) 
oraz terenu z podstawowym 
przeznaczeniem dla terenu obsługi 
komunikacji, w tym naziemne 
miejsca do parkowania, garaże 
samochodowe (ustalenia 
zrealizowane), 

12. 
m.p.z.p. obejmujący obszar położony w sołectwie 
Branice. Obejmuje ok. 3,30 ha 
Uchwała Rady Gminy Branice Nr XXXIX/402/18  
z dnia 21 maja 2018r. (opublikowana w Dz.U. Woj. 
Opol. z 2018 r. poz. 1580) 

Ustalenia m.p.z.p. dotyczące terenów 
z podstawowym przeznaczeniem dla 
obiektów produkcyjnych, składów 
i magazynów, drogi publicznej klasy 
D dojazdowa, drogi wewnętrznej 

13 
m.p.z.p. obejmujący obszar położony w sołectwie 
Branice. Obejmuje  ok.1,00 ha. Uchwała Rady Gminy 
Branice Nr XI/104/19 z dnia 28 czerwca 2019 r. 
(opublikowana  w Dz.U. Woj. Opol. z 2019 r. poz. 
2333) 

Ustalenia m.p.z.p. dotyczą terenów z 
podstawowym przeznaczeniem dla 
odpowiednio zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej, 
zabudowy mieszkaniowo 
(jednorodzinnej) – usługowej, miejsc 
do parkowania, dróg (wewnętrznej. 
Fragmenty publicznej gminnej) 

7)  przeznaczenie terenów w miejscowych planach w podziale na rodzaje przeznaczenia (ustalenia 
niezrealizowane): 

Rodzaj przeznaczenia terenu Powierzchnia 
 
tereny zabudowy mieszkaniowej  

13,70 ha w jednostce B Branice, 
6,30 ha w jednostce E Włodzienin 
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tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej 3,60 ha w jednostce Branice 
tereny zabudowy letniskowej 5,80 ha w jednostce E Włodzienin 
tereny zabudowy usługowej 1,30 ha w jednostce E Włodzienin 

5,70 ha w jednostce B Branice 
tereny obiektów produkcyjnych, składów 
 i magazynów 

5,00 ha w jednostce B Branice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
tereny dróg 

0,2 ha w jednostce B Branice, 
3,00 ha w jednostce E Włodzienin (rejon zbiornika 
Włodzienin, obsługa komunikacyjna terenów 
ustalonych dla zabudowy letniskowej, sportu                      
i rekreacji, zieleni urządzonej), 
1,50 ha w jednostce B Branice obsługa 
komunikacyjna terenów ustalonych dla zabudowy 
mieszkaniowej, w szczególności jednorodzinnej, 
1,60 ha w jednostce E Włodzienin – obsługa 
komunikacyjna terenów ustalonych dla zabudowy 
mieszkaniowej, usługowej (w tym dotycząca 
terenów położonych 
w szczególności w rejonie zbiornika Włodzienin) 

tereny rolnicze z dopuszczeniem tychże 
terenów dla inwestycji celu publicznego: 
urządzeń energetyki wiatrowej. 

572,60 ha 

tereny zieleni urządzonej 5,00 ha w jednostce E Włodzienin (rejon zbiornika 
Włodzienin) 

8)  uzbrojenie terenu: 
a)    Gmina Branice jest wyposażona w sieć wodociągową. Odsetek ludności korzystającej 

z odpowiedniej jakości wody na koniec 2016 r. analogicznie jak w 2015 r. wynosił w gminie 
Branice 100%. 

 Woda na potrzeby Gminy dostarczana jest z pięciu ujęć wodociągowych:29 
−    ujęcia wody w Branicach składającego się z trzech studni (dwóch głębinowych i jednej kopanej) 

o łącznej wydajności 1496 m3 /dobę, 
−  ujęcia wody w Bliszczycach składającego się z trzech studni głębinowych o łącznej wydajności 

298 m3 /dobę, 
−  ujęcia wody w Wiechowicach składającego się z trzech studni głębinowych o łącznej wydajności 

360 m3 /dobę, 
−  ujęcia wody w Włodzieninie składającego się z dwóch studni głębinowych o wydajności 110 m3 

/dobę, jednego źródła nr 2, oraz jednej hydroforni,  
−  ujęcia wody w Jędrychowicach zaopatrującego się w wodę ze studni kopanej o wydajności 47 

m3 /dobę, 
ponadto na potrzeb, w szczególności, mieszkańców wsi Wódka woda jest kupowana z gminy 
Kietrz, a na potrzeby, w szczególności, mieszkańców wsi Włodzienin Kolonia woda jest kupowana 
z gminy Głubczyce.  
Ilość dostarczanej wody mieszkańcom w 2016 r. to 249,023 m3 i jest to ilość utrzymująca się na 
poziomie roku 2015 i 2014,   

b)  w Branicach funkcjonuje, mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków, o wydajności 
pozwalającej na oczyszczenie ścieków z terenu całej gminy. Przepustowość oczyszczalni wynosi 
830 m3/dobę, a Równoważna Liczba Mieszkańców 6382. Oczyszczalnia nie wykorzystuje swojej 
pełnej mocy. Zastosowana technologia pozwala na dalszą rozbudowę sieci kanalizacyjnej. 

    Na terenie Gminy znajdują się również oczyszczalnie osiedlowe oraz osadnik przepływowy: 
−  przepompownia Wysoka o przepustowości 47,5 m3/dobę oczyszczająca ścieki od 300 

mieszkańców, 
−  oczyszczalnia stawowa Dzbańce o wydajności 142 m3/dobę oczyszczająca ścieki od 380 

mieszkańców oraz pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej, 

                                                

29  Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Branice 2016 -20 (autor Małopolska Fundacja Energii i Środowiska). Załącznik Nr 1 do 
uchwały Nr XXIII/224/16 Rady Gminy Branice z dnia 21 listopada 2016 r., str. 27. 
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−    osadnik przepływowy trójkomorowy Bliszczyce o pojemności 282,5 m3 przyjmujący ścieki 
w ilości 45,0 m3/dobę z Domu Pomocy Społecznej, osiedla mieszkaniowego oraz kilku 
domków jednorodzinnych (łącznie 126 mieszkańców). 

Ścieki z sieci kanalizacyjnej z Włodzienina – Koloni są przesyłane do oczyszczalni w Głubczycach. 
Część ścieków oczyszczana jest w przydomowych oczyszczalniach ścieków (8 stan na 2016 rok), 

c)  gmina Branice zasilana jest 3 ciągami 15kV, wyprowadzonymi ze stacji 110/15kV Kietrz. 
Na terenie Gminy Branice zlokalizowane są następujące urządzenia elektroenergetyczne (stan na 
lipiec 2016)30: 
− linie 15kV: kablowe o łącznej długości 4,3 km, napowietrzne o łącznej długości 64,7 km, 
− linie 0,4kV: kablowe wraz z przyłączami o łącznej długości 10,1 km, w tym przyłącza - 3,4 km, 
 napowietrzne wraz z przyłączami o łącznej długości 91,7 km, w tym przyłącza - 30,4 km 
− 52 stacje transformatorowe 15/0,4kV, 

d)    gmina Branice zaopatrywana jest w gaz z czeskiego systemu przesyłowego (gazociąg Krnov - 
Branice wysokiego ciśnienia DN150 PN 4,0 MPa MOP 3,6 MPa wraz ze strefą kontrolowaną 
biegnący do S.R.P. I° i II° Branice). Zasilanie gminy Branice w gaz odbywa się za pośrednictwem 
ww. stacji redukcyjno – pomiarowej będącej własnością Operatora Gazociągów Przesyłowych, 

e)  głównym źródłem zaopatrzenia w ciepło w sektorze budownictwa indywidualnego jest węgiel 
spalany w ramach własnych systemów grzewczych. Długość sieci ciepłowniczej eksploatowanych 
na terenie gminy w 2015 r.: łącznie – 2 724 m. W przypadku budownictwa wielorodzinnego aż 43% 
energii końcowej dostarczone jest poprzez sieć ciepłowniczą, w przypadku budynków użyteczności 
publicznej jest to prawie 67%. Wybrani najwięksi odbiorcy pod względem zużycia energii cieplnej: 
Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach, wspólnoty 
mieszkaniowe, ROPS, DPS, Zespół Szkół, Klasztor Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej31, 

f)  na terenie gminy Branice funkcjonują dwie prywatne elektrownie wodne w Branicach  
i w  Bliszczycach tj.: 
−  Mała Elektrownia Wodna - Branice Zamek, korzystająca z rzeki Opawy o mocy 0,05 MW, 
−   Mała Elektrownia Wodna – Bliszczyce zlokalizowana na cieku Młynówka pobierająca wodę 

z rzeki Opawy, spiętrzonej stałym jazem betonowym, o mocy zainstalowanej 0,022 MW. 
 

2.  Stan ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony . 

Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  przez ład przestrzenny 
należy rozumieć „takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia 
w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno – 
gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno – estetyczne”. 
W polityce przestrzennej ujmowanej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego, ład przestrzenny winien być postrzegany jako kształtowanie wysokiej jakości środowiska 
człowieka wyrażające sie  czytelnością, funkcjonalnością struktur przestrzennych i harmonią tychże struktur 
w tym w powiązaniu z przyrodą, efektywnością gospodarowania. 

KPZK 2030 wyznacza 6 celów polityki przestrzennego zagospodarowania kraju (które to cele, „wraz 
odpowiednimi instrumentami powinny zapewnić realizację wizji przestrzennego zagospodarowania Polski 
2030”): 
1)  podwyższenie konkurencyjności głównych ośrodków miejskich Polski w przestrzeni europejskiej 

poprzez ich integrację funkcjonalną przy zachowaniu policentrycznej struktury systemu osadniczego 
sprzyjającej spójności; 

2)  poprawa spójności wewnętrznej i terytorialne równoważenie rozwoju kraju poprzez promowanie 
integracji funkcjonalnej, tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania się czynników rozwoju 
wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich oraz wykorzystanie potencjału wewnętrznego wszystkich 
terytoriów; 

3)  poprawa dostępności terytorialnej kraju w różnych skalach przestrzennych poprzez rozwijanie 
infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej; 

4)  kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i utrzymanie wysokiej jakości 
środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski; 

                                                

30  Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Branice 2016-20 (autor Małopolska Fundacja Energii i Środowiska). Załącznik Nr 1 do 
uchwały Nr XXIII/224/16 Rady Gminy Branice z dnia 21 listopada 2016 r., str. 31. 

31  Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Branice 2016-20 (autor Małopolska Fundacja Energii i Środowiska). Załącznik Nr 1 do 
uchwały Nr XXIII/224/16 Rady Gminy Branice z dnia 21 listopada 2016 r., str. 30. 
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5)  zwiększenie odporności struktury przestrzennej na zagrożenia naturalne i utratę bezpieczeństwa 
energetycznego oraz kształtowanie struktur przestrzennych wspierających zdolności obronne państwa; 

6)     przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego. 
 

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030), przyjęta przez Radę Ministrów 
dnia 13 grudnia 2011 r., jest najważniejszym krajowym dokumentem strategicznym dotyczącym 
zagospodarowania przestrzennego kraju. 
Jego celem strategicznym jest efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej zróżnicowanych potencjałów 
rozwojowych do osiągnięcia: konkurencyjności, zwiększenia zatrudnienia i większej sprawności państwa 
oraz spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej w długim okresie czasu. 

Stan ładu przestrzennego w gminie Branice. 

Cechą przestrzeni gminy Branice, świadczącą o ładzie przestrzennym jest, generalnie, wykorzystywanie 
przestrzeni rolniczej zgodnie z jej walorami i cechami (dominująca funkcja gminy). 
Cechą przestrzeni gminy Branice, świadczącą o ładzie przestrzennym jest ustanowienie ochrony prawnej 
obszaru o największych, wyróżniających się walorach przyrodniczo – krajobrazowych: „Obszaru 
chronionego krajobrazu Lewice – Mokre”. 
Cechą zabudowy wsi gminy Branice, świadczącą o ładzie przestrzennym  jest ich zwartość. W percepcji 
krajobrazu gminy, każda z wsi stanowi czytelną strukturę, generalnie nie ma miejsca rozpraszanie 
zabudowy wiejskiej wzdłuż głównych dróg. 
Ukształtowana zabudowa wsi (najstarsza) obejmuje niejednokrotnie budynki o niskim stanie technicznym, 
sytuowane w sposób niezgodny z obecnie obowiązującymi przepisami (w kontekście odległości od granic 
działek sąsiednich, odległości od zewnętrznych krawędzi jezdni dróg), co stanowi historyczny walor. 
Symptomem braku ładu przestrzennego w odniesieniu do zabudowy poszczególnych wsi jest chaos 
w formach nowej zabudowy. Zabudowa najstarsza cechuje się jednorodnością formy i sytuowania: 
zasadniczą cechą układu domów było ich usytuowanie w stosunku do ulicy (szczytem lub kalenicą), 
budynkami charakterystycznymi są typy zabudowy: budynki mieszkalne dwukondygnacyjne, gdzie druga 
kondygnacja stanowi poddasze użytkowe usytuowane najczęściej kalenicą prostopadle do drogi, budynki  
trzykondygnacyjne, gdzie trzecia stanowi poddasze użytkowe, usytuowane najczęściej kalenicą równolegle 
do drogi, dachy dwuspadowe, symetryczne32. 
Zdecydowana większość wsi w gminie Branice pochodzi ze średniowiecznego okresu lokacji. 
Po 1945 r. „po okresie reform agrarnych, parcelacji folwarków i gospodarstw wielko chłopskich, a także 
komasacji Ziemi Wielkich Gospodarstw Uspołecznionych i zasiedlaniu terenów Dolnego Śląska ludnością 
napływową, następowały zmiany w strukturze przestrzennej wsi, spowodowane głównie nowym układem 
gruntów, powstawaniem państwowych gospodarstw rolnych i spółdzielni rolniczych, które wprowadzały 
w krajobraz wsi obce gabarytowo i architektonicznie, bryły ferm hodowlanych i zespołów mieszkaniowo – 
produkcyjnych”33. 
Symptomem braku ładu przestrzennego są braki w wyposażeniu wsi gminy Branice w infrastrukturę 
techniczną, w szczególności w zakresie: 
−  oczyszczania ścieków komunalnych. Poza Aglomeracją Branice znajdują się wsie: Bliszczyce, 

Włodzienin, Posucice, Jędrychowice, Dzbańce, Dzbańce-Osiedle, Wódka, Niekazanice, Gródczany, 
Jabłonka, Jakubowice, Turków, Uciechowice, Dzierżkowice i Wiechowice, 

−  zaopatrzenia w gaz (zaopatrywanych w gaz jest jedynie część mieszkańców wsi Branice). 

Symptomem braku ładu przestrzennego  są na ogół niskie parametry wewnętrznego układu dróg wsi 
(publicznych i wewnętrznych), w szczególności brak chodników, szerokość ulic i jezdni jest mniejsza niż 
wymagana przepisami prawa. 
Do najważniejszych negatywnych trendów rozwoju społecznego, które obecnie są obserwowane na terenie 
OF PN2020 należą: 
−   starzenie się społeczeństwa, 
−  rosnące zapotrzebowanie na usługi pomocy społecznej, 
−  utrzymujący się wysoki poziom bezrobocia i bierności zawodowej, 
−  postępujące wykluczenie społeczno ekonomiczne niektórych grup, 

                                                
32  Studium kształtowania zespołów osiedleńczych i zasady realizacji obiektów architektonicznych REGIONU OPOLSKIEGO jako    

kontynuacji cech budownictwa rodzimego Część I Wrocław 1993r. INTERCHarch Biuro Badawczo Projektowe Spółka z o.o. 
Zestawienie zbiorcze. Rozmieszczenie charakterystycznych typów zabudowy Ziemi Opolskiej. 

33  Studium kształtowania zespołów osiedleńczych i zasady realizacji obiektów architektonicznych REGIONU OPOLSKIEGO jako 
kontynuacji cech budownictwa rodzimego Część I Wrocław 1993r. INTERCHarch Biuro Badawczo Projektowe Spółka z o.o. str.32. 
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¬  wysoki, stale utrzymujący się poziom zjawiska „odpływu” ludzi młodych, w związku z emigracją 
zarobkową oraz w celach edukacyjnych34. 

 

Stan wymogów ochrony ładu przestrzennego. 

Ochronę ładu przestrzennego, w wielu jego aspektach zapewniają obowiązujące przepisy ustawowe, w tym 
w szczególności ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustawa o ochronie przyrody, ustawa 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ustawa Prawo ochrony środowiska. 
Ochronę ładu przestrzennego osiągnąć można także poprzez ustalanie tej ochrony w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego, których ustalenia są formułowane na podstawie zasad ochrony 
ustalonych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (zgodnie z art. 
15 ust. 2 w planie miejscowym określa się obowiązkowo „zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego”). 
W obszarze gminy Branice obwiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obejmujące  
około 893,90 ha, co stanowi 7,3.% powierzchni gminy Branice, z poniższymi zastrzeżeniami. 
Większość ustaleń ww. planów została już zrealizowana (w szczególności dotyczących przeznaczenia 
terenów dla infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, zabudowy usługowej publicznej). Ustalenia 
dotyczące dopuszczalnego przeznaczenia terenów rolniczych dla urządzeń energetyki wiatrowej, w świetle 
obowiązujących przepisów ustawowych, nie pozwalają na realizację elektrowni wiatrowych o wysokościach 
pożądanych przez inwestorów ze względu na warunki wietrzne. Ustalenia dotyczące terenu 
z podstawowym przeznaczeniem dla infrastruktury technicznej – składowiska odpadów komunalnych 
w Branicach zostały zrealizowane – składowisko funkcjonowało do roku 2004 r. i następnie zostało 
zrekultywowane. Ustalenia dotyczące terenów z podstawowym przeznaczeniem dla zabudowy letniskowej, 
usługowej oraz sportu i rekreacji wokół Zbiornika Włodzienin przestały być atrakcyjne dla potencjalnych 
inwestorów z powodu problemów ze zbiornikiem (w rok po oddaniu zbiornika okazało się, że ma wady 
konstrukcyjne i w wyniku tego wodę spuszczono, a część powierzchni zbiornika znów zaczęła być 
wykorzystywana rolniczo, napełniany jest jedynie doraźnie podczas kryzysów powodziowych).  
 
Ustalenia dotyczące terenu z podstawowym przeznaczeniem dla infrastruktury przejścia granicznego  
w Bliszczycach przestały być częściowo aktualne w związku z wejściem Polski do układu z Schengen, czyli 
obszaru gdzie zniesiona została kontrola graniczna na granicach wewnętrznych.  
N atomiast w trakcie realizacji są ustalenia miejscowych planów ustalających tereny z podstawowym 
przeznaczeniem dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Branicach i we Włodzieninie, jak również 
ustalenia miejscowych planów ustalających tereny dla zabudowy mieszkaniowo – usługowej i obiektów 
produkcyjnych, składów i magazynów w Branicach. 

 
3.  Stan środowiska, w tym stan rolniczej i le śnej przestrzeni produkcyjnej, wielko ści i jako ści zasobów 

wodnych oraz wymogów ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, w tym krajobrazu kulturowego. 

1)  poło żenie, geologia i rze źba terenu: 
Gmina Branice położona jest w południowej części województwa opolskiego, w powiecie głubczyckim. 
Gmina graniczy od północy z gminą Głubczyce, od północnego wschodu z gminą Baborów i od 
wschodu z gminą Kietrz. Od zachodu i południa gmina graniczy z Republiką Czeską. 
Zgodnie z podziałem fizyczno-geograficznym Polski gmina położona jest na Płaskowyżu Głubczyckim 
(318.58) będącym częścią Niziny Śląskiej (318.5). 
Najstarszymi skałami stanowiącymi fundament przedmiotowego terenu są skały karbonu dolnego. 
Pod względem litologicznym są to piaskowce, łupki ilaste, łupki mułowcowe i łupki piaszczyste serii 
hradeckiej i morawieckiej. Skały te dochodzą do powierzchni głównie w najwyższych partiach wzgórz. 
Niekiedy karbon ujawnia się również na zboczach głęboko wciętych dolin. Od wzgórz w kierunku 
wschodnim karbon zanurza się pod utwory trzeciorzędowe i czwartorzędowe. 
Trzeciorzęd wykształcony jest głównie jako serie iłów pylastych i plastycznych lub marglistych 
z przewarstwieniami piasków i żwirów, łupków, a miejscami również gipsów. Iły trzeciorzędowe nie 
tworzą ciągłej pokrywy. Brak jej w szczególności w obrębie wzniesień wzgórz i ich wschodnich zboczy. 
Miąższość utworów trzeciorzędowych jest zróżnicowana i może wynosić nawet 100 do 200 m. 
Najmłodsze osady czwartorzędowe tworzą ciągłą pokrywę o grubości od około 15 do 30 m. Miąższość 
czwartorzędu rośnie w kierunku wschodnim. 

                                                
34  Strategia Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020. Najważniejsze wyniki prognozy rozwoju 

społecznego OF PN 2020 str. 187. 
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Obszar Płaskowyżu Głubczyckiego był dwukrotnie objęty zlodowaceniem. Osady zlodowacenia 
południowopolskiego w znacznym stopniu zerodowały w okresie interglacjalnym. Obecne osady 
pochodzą z okresu zlodowacenia środkowopolskiego. Pomimo trwającej naturalnej erozji są one nadal 
doskonale wykształcone. 
Prawie całą powierzchnię gminy pokrywają osady lessowe, będące produktem akumulacji eolicznej. 
Ich grubość waha się od kilkudziesięciu centymetrów do 10 m. 

 
W zasięgu dolin Opawy i Troi można wyodrębnić płaskie holoceńskie terasy zalewowe, akumulacyjne, 
wyścielone żwirami i namułami. Terasy wznoszą się średnio od 2 do 5 m ponad poziom wody 
w rzekach i osiągają szerokość od 0,8 do 1,5 km. Część gminy położona poza dolinami rzek przykryta 
jest utworami lessowymi. Tylko lokalnie, zwłaszcza na zboczach dolin, spod lessów ujawniają się 
starsze osady (czwartorzędowe, trzeciorzędowe i karbońskie). 
Płaskowyż Głubczycki jest wysoko wzniesioną równiną lessową. Funkcjonalnie stanowi on część 
Przedgórza Sudeckiego. Jest to rolniczy rejon o urodzajnych ziemiach kompleksów pszenno-
buraczanych. Bardzo korzystne warunki glebowe doprowadziły do wylesienia obszaru (lasy pokrywaja 
zaledwie 4% powierzchni mezoregionu). Niewielka, północno-zachodnia część gminy nawiązuje 
morfologią do Przedgórza Sudeckiego. 
Teren gminy wykazuje zasadniczy spadek w kierunku wschodnim, wzdłuż dolin Opawy i Troi. Lokalnie 
północna część gminy pochyla się na północ ku dolinie Troi, a południowa obniża się w kierunku 
południowym ku dolinie Opawy. Przez środek gminy przebiega wododział między tymi rzekami. 
Najwyższy punkt na terenie gminy Branice przekracza 410 m n.p.m. i znajduje się w północnej granicy 
gminy, w lesie między Bliszczycami i Lewicami.  
Punkt najniższy znajduje się na wysokości około 240 m n.p.m. w dolinie Troi przy północno 
wschodniej granicy gminy, między Włodzieninem i Wojnowicami. 
W ukształtowaniu powierzchni gminy Branice można wydzielić kilka obszarów: 

−  dolina rzeki Opawy, o wysokości bezwzględnej od około 260 m n.p.m. w okolicach Wiechowic do 
około 305 m n.p.m. na północ od Bliszczyc. Szerokość doliny po polskiej stronie wynosi 
zasadniczo około 400-700 m, z tym że lokalnie (odcinek na północ od Branic i na zachód od 
Boboluszek) dolina rozszerza się do około 900-1100 m, na południe od Branic czy w okolicach 
Dzierżkowic zwęża się, odpowiednio do około 50 m (w sąsiedztwie krawędzi doliny) i 200-300 m, 

−  płaskowyż w południowej i środkowej części gminy, o wysokościach względnych (od dna doliny) 
dochodzących zasadniczo do 40 m (lokalnie do 50 m), łagodnych stokach o nachyleniach 
zasadniczo nie przekraczających 5% z dużym udziałem stoków o ekspozycji południowej. Do 
wyjątków w zakresie nachylenia terenu należy zaliczyć zbocza doliny Opawy na północ od Branic 
(nachylenia do 8%), południowe zbocza doliny potoku Wilżyna (przepływa przez Branice) 
o nachyleniach lokalnie (na odcinku około 300 m) przekraczających 15% oraz krawędź doliny 
Opawy między Branicami i Boboluszkami o nachyleniach przekraczających 20%, 

−   płaskowyż o charakterze podgórskim w północno zachodniej części gminy (pomiędzy 
miejscowościami Bliszczyce, Michałkowice i Lewice), charakteryzujący się deniwelacjami 
dochodzącymi do 100 m, wysokościami bezwzględnymi do 410 m n.p.m. i nachyleniami 
zasadniczo do 10% (lokalnie do 20%, szczególnie na północ i wschód od Bliszczyc). Stoki w dużej 
mierze o ekspozycji południowej i wschodniej, 

−  dolina Troi w północno wschodniej części gminy od okolic miejscowości Lewice na zachodzie, 
poprzez okolice miejscowości Jędrychowice i Posucice, po okolice wsi Wódka we wschodniej 
części gminy. Obszar ten charakteryzuje się wysokościami bezwzględnymi od 240 m n.p.m. do 
około 320 m n.p.m. i deniwelacjami sięgającymi 50 m. Cechą charakterystyczną tego terenu są 
głęboko wcięte doliny Troi i prawobrzeżnego dopływu Troi płynącego od okolic Posucic, przez 
tereny wsi Dzbańce Osiedle i Dzbańce do Włodzienina. Dominują tereny o ekspozycji północnej. 
Jedynie obszary na północ od Włodzienina charakteryzują się ekspozycją południową. 

Ukształtowanie tych obszarów, odmienny charakter krajobrazu i pokrycia terenu powodują, że inne są 
możliwości zagospodarowania terenu danego typu; 

2)  hydrogeologia i hydrografia, w tym wielko ść i jako ść zasobów wodnych: 
na terenie gminy wody pobiera się z trzech poziomów wodonośnych: karbońskiego, trzeciorzędowego 
i czwartorzędowego. Największe znaczenie, pod względem ilości ujęć i wielkości poboru, ma zbiornik 
czwartorzędowy. 
Poziom karboński wykształcony jest w piaskowcach i łupkach dolnego karbonu na średniej głębokości 
do 30 m p.p.t. Zbiornik ma budowę szczelinową. Woda występuje w szczelinach i spękaniach skał, 
wydajność tego poziomu jest mała i wynosi kilka m3/h. Wodę z tego poziomu ujmuje się studniami 
głębokości 15,6 i 23 m na terenie zakładu rolnego w Dzbańcach. 
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Poziom trzeciorzędowy występuje tylko w południowej części gminy. Warstwę wodonośną tworzą 
piaski pylaste i żwiry zaglinione, występujące jako przewarstwienia wśród iłów. Zwierciadło wody 
zalega średnio na głębokości 20 do 40 m p.p.t., a w rejonie Wysokiej na głębokości do 26,0 m p.p.t. 
Wydajność studni jest stosunkowo niewielka i waha się od 2,4 do 5,5 m3/h.  
Woda ma podwyższoną zawartość żelaza i manganu. Wody tego poziomu ujmuje się trzema 
studniami na terenie dawnego PGR „Wysoka” (ujęcia nie zarządzane przez gminę Branice). 
Zwierciadło naporowe nawiercono tam na głębokości 20-26 m, a ustabilizowało się 3-6 m. Poziom 
czwartorzędowy stanowi podstawę zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców gminy, gdyż w jego obrębie 
występuje około 20 studni głębinowych. Studnie zlokalizowane są głównie w dolinie rzeki Opawy. 
Warstwę wodonośną budują zwykle różnoziarniste piaski z domieszką żwirów, występujące pod 
pokrywą utworów gliniastych i lessowych. Zwierciadło wody w dolinach zalega na głębokości średnio 
do 2 m p.p.t., a na wysoczyźnie na głębokości od 2 do 5 m p.p.t. Wydajność studni wód 
czwartorzędowych jest zróżnicowana w zależności od ich lokalizacji. Wydajność w obrębie dolin jest 
duża i osiąga nawet 100 m3/h, natomiast w obrębie wysoczyzny dochodzi jedynie do 30 m3/h. Wody 
są twarde z nadmierną zawartością żelaza i manganu – wymagają uzdatnienia. Woda rozprowadzana 
jest do domów sieciowo. Ujęć indywidualnych na terenie gminy praktycznie się już nie wykorzystuje. 
Sołectwo Branice jest zlokalizowane wyłącznie nad Czwartorzędowym Użytkowym Piętrem 
Wodonośnym. 
Wody Czwartorzędowego Użytkowego Piętra Wodonośnego są zasilane od powierzchni opadami 
atmosferycznymi w miejscach, w których brak jest pokrywy lessowej, ewentualnie jest ona wyjątkowo 
cienka. W granicach gminy izolacja tego zbiornika jest stosunkowo skuteczna, a zasilanie zachodzi 
głównie w obrębie dolin rzecznych.  
Miejscowe zasoby wód podziemnych wykorzystywane są do zaspakajania potrzeb socjalnych 
i gospodarskich ludności gminy Branice. Wody te są dobrej jakości, a ich bogate zasoby nie zagrażają 
wyczerpaniu się. 
Obszar gminy Branice jest zlokalizowany w zasięgu jednolitych części wód podziemnych: 

−  nr 140 (PLGW6000140), dla której wyznaczono cele środowiskowe: utrzymanie dobrego stanu 
chemicznego oraz utrzymanie dobrego stanu ilościowego. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów 
środowiskowych – niezagrożona, 

−  nr 141 (PLGW6000141), dla której wyznaczono cele środowiskowe: osiągnięcie dobrego stanu 
chemicznego oraz utrzymanie dobrego stanu ilościowego. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów 
środowiskowych – zagrożona35. 

Obszar gminy leży w zlewni Odry i należy bezpośrednio do dorzecza Opawy i Troi. Ich wododział 
przebiega pasmem wzgórz przez środkową część gminy. Obie największe rzeki gminy wspomagane 
są lokalnie mniejszymi potokami. 
Rzeka Opawa ma długość 122 km i płynie generalnie przez Republikę Czeską. Jedynie na 21-
kilometrowym odcinku w rejonie Branic wyznacza granicę. Powierzchnia zlewni wynosi 2,1 tys. km2, 
z czego 136 km2 w Polsce (połowa w granicach gminy Branice). Rzeka posiada zróżnicowany 
charakter. W rejonie Bliszczyc i Branic rzeka przyjmuje charakter nizinny i płynie szeroką, 
meandrującą doliną. Z kolei na odcinku na północ od Bliszczyc i na południe od Branic jej nurt jest 
bardziej wartki i przebieg bardziej prostolinijny. Na odcinku między Boboluszkami i Wiechowicami 
Opawa przybiera w miarę jednolity charakter cechujący się umiarkowanym nurtem i niewielką  
krętością. Niegdyś w rzece żyło bardzo dużo ryb: leszcze, płocie, pstrągi, lipienie, szczupaki, węgorze 
i rzadziej sandacze, karpie i karasie. W rzece dominowały klenie. Niestety Opawę zaczęto intensywnie 
regulować zarówno po stronie czeskiej jak i polskiej. Z roku na rok rzeka jest coraz płytsza i mniej 
zasobna w ryby. 
Rzeka Troja ma długość 35 km, a powierzchnia jej zlewni wynosi 230 km2. W granicach gminy Troja 
przepływa na odcinku około 5 kilometrów. W północnej części gminy w rejonie Włodzienina, powstał 
zbiornik retencyjny o powierzchni 86 ha i pojemności całkowitej 5,3 mln m3. Średni roczny przepływ 
wynosi w tym punkcie 5 648,5 tys. m3. Troja ma na terenie gminy charakter nizinny i takie reżimy 
przepływów. Troja odprowadza swoje wody do Odry za pośrednictwem Psiny. 
Sieć hydrograficzną gminy można uznać za stosunkowo ubogą, a wynika to z istnienia znacznej liczby 
suchych dolin prowadzących wody tylko okresowo. Drugą charakterystyczną cechą hydrografii gminy 

                                                

35  Na podstawie Aktualizacji planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry – ocena wynika z analizy elementów mających 
znaczenie dla oceny stanu wód podziemnych: presje antropogeniczne  - decydujący sposób użytkowania terenu i rozmieszczenie 
źródeł zanieczyszczeń, warunki hydrogeologiczne – naturalna odporność systemu przed zanieczyszczeniami (głębokość 
występowania warstw wodonośnych, stopień izolacji od powierzchni terenu), w etapie końcowym porównanie ww. elementów z 
wynikami monitoringu wód podziemnych w JCWPd, które stanowiły wskaźnik wpływu presji na stan wód podziemnych. 
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jest jej niska jeziorność. Tylko na niektórych ciekach powstały niewielkie zbiorniki hodowlano-
retencyjne, o powierzchni kilku arów. 
Wody powierzchniowe nie były i nie są w gminie intensywnie użytkowane gospodarczo. Doliny cieków 
zachowane są zwykle w łąkowym użytkowaniu, poza obszarami między Branicami i Bliszczycami, na 
południe od Branic i na zachód od Boboluszek. Wśród łąkowej roślinności oraz w grupach krzewów i  
zadrzewień bytuje więcej gatunków zwierząt niż na terenach pól ornych. Cieki wodne i ich doliny 
stanowią ponadto korytarze ekologiczne stanowiące między innymi dobowe i sezonowe szlaki migracji 
zwierząt (z ograniczeniami w postaci zwartej zabudowy przecinającej korytarze) oraz szczególnie 
wydajne drogi rozprzestrzeniania się gatunków roślin. 

 
Obszar gminy Branice jest zlokalizowany w zasięgu jednolitych części wód powierzchniowych: 
−  nr PLRW60001911279 (Opawa od Opawicy do Morawicy), dla której wyznaczono cele 

środowiskowe: utrzymanie dobrego potencjału ekologicznego i osiągnięcie dobrego stanu 
chemicznego. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – niezagrożona, 

−  nr PLRW6000161152669 (Troja do Morawy włącznie), dla której wyznaczono cele środowiskowe: 
osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego i osiągnięcie dobrego stanu chemicznego. Ocena 
ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – niezagrożona, 

−   nr PLRW60001611524 (Psina do Suchej Psiny włącznie), dla której wyznaczono cele 
środowiskowe: osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego i osiągnięcie dobrego stanu 
chemicznego. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – niezagrożona, 

−  nr PLRW600016112729 (Ostra), dla której wyznaczono cele środowiskowe: osiągnięcie dobrego 
potencjału ekologicznego i osiągnięcie dobrego stanu chemicznego. Ocena ryzyka nieosiągnięcia 
celów środowiskowych – niezagrożona; 

3)  warunki klimatyczne: 
warunki klimatyczne gminy odpowiadają strefie klimatycznej Polski południowej, a dokładniej podgórza 
i doliny Odry. Osobliwością klimatu Niziny Śląskiej, a także mezoregionu Płaskowyżu  
Głubczyckiego, do których geograficznie Gmina Branice należy, jest stosunkowo wysoka średnia 
temperatura roczna, krótkotrwała zima, wczesna wiosna i ciepłe lato. 
Cechy te związane są z istnieniem na południowym zachodzie bariery górskiej Sudetów, z której 
powodu przy wiatrach południowo-zachodnich zmniejsza się wilgotność, spada zachmurzenie 
i wzrasta temperatura. Przy wiatrach północno-wschodnich wzrastają opady i liczba burz. Pod 
wpływem efektu fenowego klimat tego makroregionu należy do najcieplejszych w Polsce. 
Według różnych klasyfikacji rejon ten należy do: 

−  XVIII Podsudeckiej dzielnicy klimatycznej (R. Gumiński). Dni z przymrozkiem 100 do 120, pokrywa 
śnieżna 60 do 70 dni, suma opadów 600 do 800 mm, okres wegetacji trwa 210 do 220 dni, 
początek robót polnych przypada na koniec marca lub początek kwietnia, 

−  R-XXV Dolnośląskiego Południowegoregionu klimatycznego (A. Woś). Na tle innych regionów 
mniej liczne są tutaj dni z pogodą przymrozkową i mroźną. Liczniejsze są natomiast przypadki 
występowania pogody bardzo ciepłej i jednocześnie pochmurnej. 

Charakterystyczną cechą klimatu gminy Branice są stosunkowo małe roczne amplitudy temperatury 
powietrza. Przedwiośnie rozpoczyna się na początku marca i trwa 30-40 dni. Wczesna i pogodna 
wiosna trwa 60-70 dni. Początek wiosny przypada na koniec marca bądź początek kwietnia, natomiast 
już po ostatnich dniach kwietnia średnia temperatura dobowa dochodzi do 10°C. Termiczne lato trwa 
około 100 dni i rozpoczyna się na przełomie maja i czerwca. Łagodna i długa jesień trwa około 60 dni 
i jej początek przypada na drugą połowę września. Przedzimie trwa około 40 dni i rozpoczyna się 
przeciętnie około 10 listopada. Krótka i łagodna zima trwa 60 – 70 dni i rozpoczyna się między 10 
grudnia a 15 grudnia. 

Charakterystyczne cechy klimatu: 
−  średnia temperatura powietrza wynosi 8,2°C, 
−  najcieplejszym miesiącem jest lipiec z temperaturą 17,8°C, 
−  najchłodniejszym miesiącem jest styczeń i luty -2,1°C, 
−      najwyższe temperatury powietrza notowane są w lipcu i wynoszą 35,5°C, 
−  najniższe temperatury powietrza notowane są w styczniu i wynoszą -26,7°C, 
−  opady o najwyższej wydajności obserwuje się w półroczu ciepłym (73%), 
−  roczna suma opadów dochodzi do 640 mm, 
−  miesiącem o najwyższej sumie opadów jest sierpień (98,9 mm), 
−  najwyższą dobową sumę opadów zanotowano w lipcu (58,8 mm), 
−  najmniejsze miesięczne sumy opadów przypadają na styczeń (28,0 mm), 
−  opady śnieżne występują przez około 40 dni w roku, 
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−  pokrywa śnieżna utrzymuje się najczęściej około 60 dni, 
−  przeważającym kierunkiem wiatru jest wiatr północno-zachodni (25% obserwacji), 
−  średnia prędkość wiatru wynosi 2,0 m/s, 
−  cisze i wiatry o prędkości do 2 m/s obserwuje się w 71,9% przypadków. 
Ze względu na niewielką średnią prędkość wiatrów i mały udział wiatrów silnych całkowita energia 
wiatrów występujących na terenie gminy jest niska; 

4)  gleby: 
gleby gminy Branice charakteryzują się małym zróżnicowaniem składu mechanicznego. Skałę 
macierzystą stanowią lessy, z których wytworzyły się dwa typy gleb dominujące na całym obszarze 
Płaskowyżu Głubczyckiego. Są to: 
−  czarnoziemy: zdegradowane i deluwialne, 
−  gleby brunatne: brunatne właściwe, brunatne zdegradowane i brunatne kwaśne. 
Wśród czarnoziemów dominują czarnoziemy zdegradowane o zawartości próchnicy do 4%. 
Występują one najczęściej na powierzchniach najwyżej wzniesionych. Czarnoziemy deluwialne 
występują głównie na obszarach suchych dolin. Gleby brunatne występują na obszarach 
wzniesionych. Ten typ gleb, w granicach gminy Branice, wymaga zazwyczaj intensywnego 
wapnowania i nawożenia. 
Udział tych dwóch typów gleb dochodzi do 85% ogólnej powierzchni gruntów ornych. Pozostałą 
powierzchnię stanowią gleby bielicowe, mady oraz gleby szkieletowe. 
Gleby na terenie gminy Branice charakteryzują się naturalną zawartością metali ciężkich. Są to więc 
gleby czyste, które mogą być przeznaczone pod dowolne rodzaje upraw polowych. Badania terenowe 
wykazały incydentalne podwyższone, względem naturalnego tła, zawartości kadmu i cynku, ale nie 
zmienia to klasyfikacji użytkowej gleb gminy. 

 

Udział gleb poszczególnych klas bonitacyjnych według użytków rolnych i zielonych przedstawiono 
w poniższych tabelach. 

Tabela 1. Klasy bonitacyjne użytków rolnych w gminie Branice 

L.p. Klasa 
bonitacyjna 

Powierzchnia [ha] Udział powierzchni [%] 

1. RI 650,92 6,12 
2. RII 4314,84 40,56 
3. RIIIa 3791,85 35,65 
4. RIIIb 862,21 8,11 
5. RIVa 664,40 6,25 
6. RIVb 140,15 1,32 
7. RV 175,82 1,65 
8. RVI 36,57 0,34 
9. ŁĄCZNIE 10 636,76 100,00 

Źródło: ekofizjografia 2018 na podstawie warstwy klasoużytków gleb (WODGiK Opole). 
 
Gleby klas I i II obejmują niemal 47% użytków rolnych gminy Branice, a gleby klas I, II i III aż 90,44%. 
Gleby najsłabsze (klasy V i VI) obejmują jedynie 2% powierzchni użytków i występują w najmniej 
korzystnych lokalizacjach, głównie między Lewicami i Bliszczycami i na niewielkich fragmentach 
w okolicach Włodzienina, Wiechowic, Boboluszek, Dzbaniec, Posucic i Wódki. Dotyczą one 
w zdecydowanej większości terenów o dużym nachyleniu powierzchni. 

Tabela 2. Klasy bonitacyjne użytków zielonych w gminie Branice 

L.p. Klasa 
bonitacyjna 

Powierzchnia [ha] Udział powierzchni [%] 

1. ŁI 1,37 0,26 
2. ŁII 61,19 11,79 
3. ŁIII 137,58 26,51 
4. ŁIV 63,61 12,26 
5. ŁV 14,66 2,83 
6. ŁVI 6,26 1,21 
7. PsI 9,10 1,75 
8. PsII 78,21 15,07 
9. PsIII 58,13 11,20 
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10. PsIV 32,56 6,27 
11. PsV 48,49 9,34 
12. PsVI 7,81 1,51 
13. ŁĄCZNIE 518,97 100,00 

W tym użytki zielone razem 
1. I 10,47 2,01 
2. II 139,40 26,86 
3. III 195,71 37,71 
4. IV 96,17 18,53 
5. V 63,15 12,17 
6. VI 14,07 2,72 

Źródło: ekofizjografia 2018 na podstawie warstwy klasoużytków gleb (WODGiK Opole). 

Użytki zielone klas od I do II obejmują około 66,6% powierzchni użytków zielonych, przy czym 
największy jest udział użytków klasy III. 
Gleby występujące na terenie gminy Branice to głównie gleby pyłowe, gliniaste i ilaste, a zatem 
większość z nich jest podatna na erozję wodną i wietrzną. W warunkach urozmaiconej rzeźby terenu 
i lokalizacji sprzyjającej występowaniu wiatrów (Brama Morawska), istnieje zagrożenie erozyjne. 
Największy wpływ na powstawanie zjawisk erozyjnych na omawianym terenie mają dwa czynniki: 
−  jakość gleb i falistość terenu; 
−  niekorzystna struktura użytkowania gruntów (niewielki udział trwałych użytków zielonych 

położonych głównie w dolinach cieków, mała lesistość, kierunek orki wzdłuż stoków, wysoki udział 
upraw roślin okopowych). 

 
Według badań prowadzonych w latach 80. XX wieku (Studium programistyczne usprawnienia rolniczej 
przestrzeni produkcyjnej ze szczególnym uwzględnieniem ochrony gleb przed erozją w zleci rzeki Psiny 
i Troi na terenie gminy Branice), około 10% gleb jest zagrożona erozją wodną i powierzchniową, 
szczególnie w sołectwach Włodzienin, Lewice i Jędrychowice (około 20% gleb w ramach 
poszczególnych wsi). 
Zasadniczą cechą środowiska gminy Branice są bogate zasoby żyznych gruntów rolnych. Użytki rolne 
(w szczególności grunty orne, łąki trwałe, pastwiska) zajmują obecnie niemal 90% powierzchni gminy 
Branice i są wolne od innych form zagospodarowania; 

5)  flora i fauna: 
na terenie rolniczej gminy Branice powierzchnie zielone tworzone są głównie przez trwałe użytki 
zielone i lasy oraz w mniejszym stopniu przez parki, cmentarze, zieleń przydrożną, osiedlową 
i przydomową. Wśród nich największą powierzchnię zajmują trwałe użytki zielone. Łąki i pastwiska 
zajmują łącznie około 520 ha, sady i ogrody działkowe około 50 ha, a lasy około 185 ha. Pozostałe, 
drobne powierzchnie zielone mozaikowo towarzyszą terenom rolnym, ciekom i zabudowie 
mieszkaniowej (łącznie około 145 ha według struktury użytkowania gruntów gminy Branice będącej 
w zasobach WODGiK w Opolu). 
Zieleń zajmuje niewielką część gminy Branice. Wszystkie użytki zielone zajmują około 6% powierzchni 
obszaru opracowania. Grunty orne stanowią natomiast około 86% powierzchni gminy. Lesistość gminy 
jest bardzo niska i wynosi jedynie około 1,5%. Charakterystyczna lokalizacja terenów zielonych to 
doliny rzek i potoków oraz wyraźniej zarysowane wzgórza północno-zachodniej części gminy. 
Przywiązanie części lasów do dolin potoków sprawia, że około 5% z nich stanowią lasy łęgowe. 
Wyróżniającą cechą położenia gminy jest lokalizacja przy osiowej części obniżenia miedzy Sudetami 
i Karpatami zwanego Bramą Morawską. Rozdzielające dwa główne pasma górskie Polski obniżenie 
Bramy Morawskiej jest jednym z najważniejszych w kraju szlaków migracyjnych południowych 
elementów europejskiej flory i fauny, które zasilają nasze ekosystemy. Na terenie gminy Branice ma 
miejsce przenikanie się różnych elementów flory i fauny, w szczególności charakterystycznych dla 
terenów górskich i nizinnych oraz północnych i południowych. 
Roślinność gminy jest charakterystyczna dla rejonów typowo rolniczych i zdecydowanie dominują tu 
gatunki uprawne i konkurujące z nimi chwasty. Najwięcej rodzimych w północnych skrajach wsi 
Lewice występują na przykład: buławnik mieczolistny (Cephalanthera longifolia), dzwonek skupiony 
(Campanula glomerata), kalina koralowa (Viburnum opulus), konwalia majowa (Convallaria majalis) 
czy lilia złotogłów (Lilium martagon). Wzdłuż koryta rzeki Opawy (między Bliszczycami i Branicami) 
występują m.in. następujące gatunki roślin: śnieżyczka przebiśnieg (Galanthus nivalis), cięmiężyca 
zielona (Veratrum lobelium), bluszcz pospolity (Hedera helix), bodziszek żałobny (Geranium phaeum), 
kokorycz pełna (Corydalis solida) i obrazki alpejskie (Arum aplinum). 
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Na północ od Bliszczyc występują 3 fragmenty lasu o charakterze siedliska kwaśnej dąbrowy (9190) 
obejmujące ubogie gatunkowo lasy dębowe występujące na kwaśnych podłożach. Pomiędzy 
Bliszczycami i Lewicami, po północno zachodniej stronie Lewic oraz po południowej stronie 
Włodzienina występuje kilka fragmentów lasów o charakterze siedliska kwaśnych buczyn (9110) 
obejmujące lasy występujące na ubogich i kwaśnych podłożach z przewagą buka zwyczajnego (Fagus 
sylvatica), a czasem także znacznym udziałem jodły pospolitej (Abies alba) oraz świerka pospolitego 
(Picea abies).  

 
Z kolei na południe i południowy zachód od Włodzienina a także między Posucicami i wsią Dzbańce-
Osiedle występują 3 fragmenty lasów o charakterze siedliska grądu środkowoeuropejskiego 
i subkontynentalnego (9170), który obejmuje wielowarstwowe i wielogatunkowe lasy na świeżych 
i przeważnie żyznych siedliskach. Zbudowany jest przede wszystkim przez dąb szypułkowy (Quercus 
robur), grab zwyczajny (Carpinus betulus) i lipę drobnolistną (Tilia cordata). 
Charakterystycznym elementem zieleni gminy Branice są wiatrochrony przeciwdziałające erozji gleb. 
Występują one na terenie całej gminy. 
Pomimo znacznej monotonii rolniczego krajobrazu, na terenie gminy spotkać można szereg zwierząt, 
jak na przykład: 

−  bezkręgowce: ślimaki, pajęczaki, chrząszcze, ćmy i motyle, a wśród nich rusałkę pawika, rusałkę 
admirała i rusałkę żałobnika, 

−  ryby: pstrąg, węgorz, leszcz, szczupak, 
−  płazy i gady: żaba trawna, żaba wodna, ropucha szara, rzekotka drzewna, jaszczurka żyworodna, 

jaszczurka zwinka, padalec, zaskroniec, 
 

−  ptaki: myszołów, jastrząb, puszczyk, bocian, kuropatwa, bażant, sroka, wrona, gawron, kruk, 
kawka, szpak, wróbel, łozówka, cierniówka, kos, skowronek, słowik, jaskółka, sikora, szczygieł, 
zięba, trznadel. Najatrakcyjniejsze rejony dla ptactwa stanowią tereny dolinne, a w szczególności 
dolina Opawy i Troi, 

−  ssaki: jeż, kret, mysz domowa, mysz polna, nornik zwyczajny, szczur wędrowny, chomik, 
wiewiórka, zając, kuna domowa, łasica, borsuk, lis, sarna, dzik. 

W północnej części wsi Włodzienin potwierdzono występowanie chronionego gatunku ptaka - żołny. 
W wodach Opawy występują następujące gatunki ryb: brzana (Barbus barbus), lipień europejski 
(Thymallus thymallus), miętus (Lota lota), świnka (Chondrostoma nasus) i śliz (Barbatula barbatula) – 
gatunek chroniony. 
Według informacji pozyskanych w kołach łowieckich, większość obwodów łowieckich stanowią 
obwody typowo polne (zgodnie z użytkowaniem terenu) i na ich terenie bytują zające, bażanty, 
kuropatwy, lisy i sarny. W przypadku obwodu nr 146 obejmującego Lewice i Bliszczyce na terenach 
leśnych występują dziki oraz sporadycznie pojawiają się jelenie. W ostatnich dwudziestu latach doszło 
do niekorzystnych dla bytowania zwierzyny łownej zmian strukturalnych i agrotechnicznych 
w rolnictwie, charakteryzujących się m.in. powstawaniem wielkoobszarowych upraw kukurydzy, 
rzepaku, buraków i zbóż. Likwidowano miedze, cieki wodne, remizy i drogi polne porośnięte na 
poboczach trawami i krzakami stanowiącymi schronienie i karmę dla zwierzyny drobnej. Mechanizacja 
i chemizacja rolnictwa, ochrona prawna drapieżników skrzydlatych, szczepienie lisów przeciw 
wściekliźnie z roku na rok zwiększały zagrożenie dla zwierzyny drobnej. 
Flora i fauna nie są bogato reprezentowane na terenie gminy Branice: występują tu gatunki pospolite. 
Jedynie w wyżej położonych częściach gminy i w dolinie Opawy można zauważyć różnorodność 
biologiczną; 

6)    struktura przyrodnicza obszaru gminy i ró żnorodno ść biologiczna : 
 w strukturze przyrodniczej gminy Branice można wydzielić kilka wyróżniających się elementów/ 

płaszczyzn. W zakresie przestrzennym obszar gminy Branice można podzielić pod względem 
przyrodniczym bardzo ogólnie na wysoczyzny i doliny cieków. 

 W ramach wysoczyzn zauważalna jest dwudzielność związana z wysokością nad poziomem morza 
i nachyleniami terenu, co przekłada się na różne użytkowanie terenu. Najbardziej żyzne gleby 
środkowej i południowo wschodniej części gminy wpłynęły na powstanie klarownej struktury 
użytkowania terenu. Występuje prosty podział na użytki rolne i tereny zabudowane wsi oddalonych od 
siebie o 2-5 km, co wynikało z zapewnienia równomiernego dostępu do pół uprawnych w trakcie lokacji 
poszczególnych miejscowości. Ten obszar charakteryzuje się brakiem występowania terenów leśnych, 
minimalnym udziałem terenów zielonych, bardzo małym udziałem terenów zabudowanych (skupienia 
zabudowy w niewielkich miejscowościach) i około 95% udziałem gruntów rolnych. Druga część 
wysoczyzn dotyczy północno zachodniej części gminy, między doliną Opawy i doliną Troi. 
Charakterystyczne są większe wysokości bezwzględne i względne. Na tym obszarze wykształciły się 
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gleby głównie klas IV, w mniejszych udziałach klas bonitacyjnych V i VI. W części (najwyższe obszary 
na zachód od Lewic i na północny wschód od Bliszczyc i głęboko wcięta dolina na północny zachód od 
Michałkowic) teren jest zalesiony. 

 W przypadku dolin cieków można wyróżnić również dwa podtypy związane z lokalizacją 
i ukształtowaniem terenu. Pierwsza część dotyczy doliny Opawy o przebiegu północny zachód – 
południowy wschód, o szerokim dnie (od 300 do około 800 m, najczęściej 400-600 m po stronie 
polskiej - lewobrzeżnej), łagodnych zboczach w północnej i południowej części przebiegu doliny oraz 
bardziej nachylonych od Branic do Boboluszek (miejscami o charakterze wyraźnych krawędzi).  

 
 Drugi podtyp dotyczy doliny Troi o przebiegu z zachodu na wschód, o dnie o szerokości od 50 przy 

granicy z gminą Głubczyce i w okolicy zapory zbiornika Włodzienin do około 200 m na obszarze 
zbiornika Włodzienin i około 300 m na odcinku od Włodzienina do wschodniej granicy gminy. Doliny 
rzeczne zasadniczo stanowią zwykle ważny szkielet ekologiczny terenu. Jednakże lokalne 
uwarunkowania gminy Branice powodują ograniczenie znaczenia mniejszych cieków. Po pierwsze, 
poza doliną Opawy i Troi funkcjonują nieliczne cieki posiadające jakiekolwiek znaczenie ekologiczne: 
prawobrzeżny dopływ Troi od okolic Posucic do Włodzienina, potok Ostra i potok Morawka. Po drugie, 
intensywne rolnicze wykorzystanie terenu, sięgające często głęboko w doliny rzek i potoków, 
przyczynia się do osłabienia funkcji przyrodniczej. Po trzecie, na terenach rolniczych człowiek i jego 
działalność nie są czynnikiem odstraszającym dla zwierząt, jednakże biorąc pod uwagę 
funkcjonowanie miejscowości w każdej z ww. dolin stwierdzić należy, że tereny zabudowane utrudniają 
swobodne funkcjonowanie dolin jako korytarzy ekologicznych.  

 Dolina Opawy została zabudowana na całej szerokości w okolicach Wiechowic, Dzierżkowic, 
Boboluszek i częściowo Branic. Dolina Troi została zabudowana na wysokości Włodzienina (poza 
granicami gminy w bezpośrednim sąsiedztwie w Zubrzycach i częściowo w Wojnowicach). W dolinie 
potoku Ostra zlokalizowano Niekazanice, a około 1,5 km od granic gminy również Ludmierzyce (gmina 
Kietrz). W dolinie potoku Morawka funkcjonuje miejscowość Wódka, a około 1,5 km od granic gminy 
Branice miejscowość Chruścielów (gmina Kietrz). Z kolei w przypadku prawobrzeżnego dopływu Troi w 
dolinie zlokalizowano Posucice i częściowo Dzbańce. 

 Przekładając powyższe informacje na występowanie różnorodności biologicznej stwierdzić należy, że 
jest ona ograniczona do terenów z relatywnie najniższym udziałem pól uprawnych, czyli w dolinie 
Opawy i w północno zachodniej części gminy Branice. Potwierdzają to miejsca występowania roślin 
i zwierząt chronionych, które znaleziono niemal wyłącznie w dolinie Opawy i w minimalnym zakresie na 
północ od Bliszczyc. Jakiekolwiek zróżnicowanie fauny pospolitej może mieć miejsce wyłącznie 
w pobliżu większych połaci lasów, ze względu na konieczność zapewnienia schronienia dla zwierząt.  

 Z kolei występowanie typów siedlisk wyznaczonych w Dyrektywie Siedliskowej jest ograniczone do 
terenów lasów i zadrzewień, więc wyłącznie do północnej części gminy. 

 Rolnicze wykorzystanie obszaru gminy, ograniczenie liczby zbiorowisk roślinnych, liczne miejscowości 
w dolinach cieków i niewielka liczba siedlisk dostępnych dla zwierząt wpływają na znaczne 
ograniczenie różnorodności przyrodniczej gminy Branice. 

 Biorąc pod uwagę nową formę zagospodarowania (zbiornik Włodzienin), która póki co funkcjonuje jako 
polder, część pól uprawnych została w naturalny sposób przekształcona na zieleń nieurządzoną lub 
nieużytki, co przyczynia się do poprawy warunków bytowania gadów, płazów i mniejszych ssaków. 

 Na fragmentach przestrzeni do niedawna wykorzystywanych gospodarczo (odkrywki surowców 
ceramiki lub kruszyw) widoczna jest sukcesja roślinności oraz potwierdzono występowanie 
chronionego ptaka – żołny zwyczajnej. Paradoksalnie, miejsca przekształcone przez człowieka 
w skrajny sposób (zauważalna zmiana rzeźby, gleb, roślinności, generowanie zanieczyszczeń 
pyłowych) przyczyniają się do zwiększenia różnorodności biologicznej gminy Branice, która jest 
stosunkowo uboga w zasoby przyrody ożywionej; 

7)     zasoby przyrodnicze i ich ochrona na podstawie wymo gów ochrony środowiska, przyrody 
i ochrony krajobrazu: 
elementem chroniącym prawnie walory przyrodniczo – krajobrazowe gminy Branice (na podstawie 
ustawy o ochronie przyrody) jest Obszar Chronionego Krajobrazu „Mokre-Lewice”. Powierzchnia 
całkowita obszaru chronionego wynosi 7 689,9 ha, ale w granicach gminy Branice znajduje się tylko 
niewielka południowo wschodnia część tego obszaru o powierzchni około 207 ha. Obszar obejmuje 
fragment Gór Opawskich o urozmaiconym krajobrazie.  
Zasobem przyrodniczym gminy są niewielkie obszary siedlisk wymienionych w Dyrektywie Rady 
92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory 
(tzw. „Dyrektywa Siedliskowa”): 

−      kwaśna dąbrowa (9190) obejmujące ubogie gatunkowo lasy dębowe występujące na kwaśnych 
podłożach – na północ od Bliszczyc, 
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−      kwaśne buczyny (9110) obejmujące lasy występujące na ubogich i kwaśnych podłożach 
z przewagą buka zwyczajnego (Fagus sylvatica), a czasem także znacznym udziałem jodły, 
pospolitej (Abies alba) oraz świerka pospolitego (Picea abies) – pomiędzy Bliszczycami i Lewicami 
po północno zachodniej stronie Lewic oraz po południowej stronie Włodzienina; 

−      grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (9170), który obejmuje wielowarstwowe i wielo- 
gatunkowe lasy na świeżych i przeważnie żyznych siedliskach. Zbudowany jest przede wszystkim 
przez dąb szypułkowy (Quercus robur), grab zwyczajny (Carpinus betulus) i lipę drobnolistną (Tilia 
cordata) - na południe i południowy zachód od Włodzienina a także między Posucicami i wsią 
Dzbańce-Osiedle. 

Na obszarze gminy zidentyfikowano szereg rzadkich gatunków roślin i okazów flory chronionej. 
W północnych skrajach wsi Lewice występują na przykład: buławnik mieczolistny (Cephalanthera 
longifolia), dzwonek skupiony (Campanula glomerata), kalina koralowa (Viburnum opulus), konwalia 
majowa (Convallaria majalis) czy lilia złotogłów (lilium martagon). Wzdłuż koryta rzeki Opawy (między 
Bliszczycami i Branicami) występują m.in. następujące gatunki roślin: śnieżyczka przebiśnieg 
(Galanthus nivalis), cięmiężyca zielona (Veratrum lobelium), bluszcz pospolity (Hedera helix), 
bodziszek żałobny (Geranium phaeum), kokorycz pełna (Corydalis solida) i obrazki alpejskie (Arum 
aplinum). 

 
W północnej części wsi Włodzienin potwierdzono występowanie chronionego gatunku ptaka żołny. 
W wodach Opawy występują następujące gatunki ryb: brzana (Barbus barbus), lipień europejski 
(Thymallus thymallus), miętus (Lota lota), świnka (Chondrostoma nasus) i śliz (Barbatula barbatula) – 
gatunek chroniony. 
Elementem chronionym prawnie na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych są  grunty 
rolne stanowiące użytki rolne klas I – III oraz grunty leśne. Przeznaczenie na cele nierolnicze 
i nieleśne ww. gruntów rolnych wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, 
przeznaczenie gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa wymaga uzyskania zgody 
Ministra Środowiska, pozostałych gruntów leśnych marszałka województwa. Ww. zgody uzyskuje się 
na etapie sporządzania miejscowego planu, w trybie określonym w przepisach ustawy o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych. 
W obszarze gminy Branice dominują użytki rolne wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego. Gleby 
pochodzenia organicznego występują w dwóch rejonach: na południe od drogi publicznej  
Wojewódzkiej Nr 419, na odcinku pomiędzy Branicami, a granicą państwa oraz na południowy wschód 
od wsi Włodzienin, wzdłuż granicy administracyjnej z gminą Kietrz; 

8)     walory krajobrazowe gminy Branice: 
szczególne walory krajobrazowe gminy Branice można wskazać w trzech obszarach: 
−     tereny północno zachodniej części gminy (między doliną Opawy w Bliszczycach i południowymi 

zabudowaniami wsi Lewice), nieobjęte obszarem chronionego krajobrazu „Mokre-Lewice”. 
Obszary położone na północny zachód od linii wyznaczonej od okolic jazu stworzonego na 
potrzeby młyna po czeskiej stronie (północny zachód od Bliszczyc), poprzez drogę w kierunku 
Bliszczyc, dalej Michałkowic, kolejno Lewic, Jędrychowic, Włodzienina i dalej w kierunku Głubczyc 
uznano za tereny o szczególnie wysokich walorach fizjonomicznych krajobrazu (zarówno 
w opracowaniu „Waloryzacja krajobrazu naturalnego województwa opolskiego wraz z programem 
czynnej i biernej ochrony” jak i w „Stanowisku Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody w Opolu 
w sprawie ochrony krajobrazu w procesie lokalizacji farm elektrowni wiatrowych na terenie 
województwa opolskiego”); 

−       dolina Opawy na odcinku od Branic do granicy gminy na północ od Bliszczyc. Obszar nie 
chroniony, charakteryzujący się mozaikowym układem pól, licznymi zamknięciami krajobrazowymi 
wzdłuż Młynówek (w Bliszczycach i Branicach). Dolina Opawy na odcinku między Bliszczycami 
i Branicami jest najszersza (od około 700 m do około 1100 m po polskiej stronie). Obszar stanowi 
strefę pośrednią ujęcia wody w Branicach i jest zagrożony ryzykiem wystąpienia powodzi; 

−      dolina Opawy między Branicami i Boboluszkami. Po południowej stronie Branic (okolice 
oczyszczalni ścieków) wierzchowina wznosi się łagodnie ponad dno doliny, a po około 500 
metrach granica między doliną i wzniesieniami staje się wyraźna - przechodzi w krawędź o 10-20 
metrowej wysokości. Kolejno krawędź doliny zbliża się do koryta rzeki (fragment stanowi 
wychodnie piaskowców), by po około 500 metrach zmienić kierunek przebiegu z południkowego 
na bardziej równoleżnikowy (w formie stromych zboczy), aż do zabudowań Boboluszek. Obszar 
nie chroniony. Fragment doliny między korytem rzeki, Boboluszkami i krawędzią stanowi duże, 
około 90-hektarowe zamknięcie krajobrazowe. Nurt Opawy na odcinku do zbliżenia się koryta 
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rzeki do krawędzi doliny jest spokojny (rzeka meandruje), kolejno na odcinku przebiegającym 
bezpośrednio wzdłuż krawędzi staje się wartki; 

9)    stan środowiska, w tym rolniczej i le śnej przestrzeni produkcyjnej, jako ść środowiska i jego 
zagro żenia: 
ukształtowanie terenu i krajobraz: 
−      rzeźba gminy Branice jest obecnie w fazie denudacji36, jest to proces powolny i bez istotnego 

znaczenia dla planowania przestrzennego, 
−      obecnie nie są prowadzone w gminie inwestycje, które mogłyby mieć znaczący wpływ na 

ukształtowanie terenu i walory krajobrazowe gminy Branice. Spośród inwestycji zrealizowanych 
w ostatnich latach należy wskazać na zbiornik retencyjny „Włodzienin”, który ze względu na 
nieszczelności zapory czołowej pozostaje zbiornikiem suchym i jest wypełniany w przypadku 
występowania wezbrań, 

−      zarówno naturalne procesy geologiczne jaki i utworzenie zbiornika retencyjnego „Włodzienin” nie 
są przejawami degradacji środowiska gminy, 

−      na terenie gminy była prowadzona powierzchniowa eksploatacja złóż kruszyw i surowców 
ceramiki. Wyrobiska są również rodzajem ingerencji w rzeźbę i krajobraz. Skala wydobycia nie 
była duża. Przy złożu surowców ceramicznych w Branicach od początku XX wieku funkcjonowała 
cegielnia. Surowy budynek z czerwonej nielicowanej cegły wraz z murowanymi kominami wyróżnia 
się wśród otaczających pól. Wyrobisko od kilku lat jest nieeksploatowane. Niemal wszystkie 
niegdyś aktywne tereny prowadzenia gospodarki powierzchniowej eksploatacji złóż kruszyw 
i surowców ceramiki są porośnięte roślinnością niską i wysoką, poza fragmentami bardzo 
stromymi i urwistymi (odkrywki we Włodzieninie, Dzbańcach-Osiedlu), 

wody podziemne: 
−       wody podziemne nawet najwyższego poziomu czwartorzędowego są chronione przed 

zanieczyszczeniami migrującymi z powierzchni przez grube warstwy słabo przepuszczalnych 
lessów. Jakość tych wód jest na tyle dobra, że nie wymaga uzdatnienia przed rozprowadzeniem 
do sieci, 

wody powierzchniowe: 
−      wody powierzchniowe nie są ujmowane, w praktyce stanowią one odbiornik ścieków bytowych 

i wód spływających powierzchniowo z pól uprawnych, 
−      jakość wód powierzchniowych jest niska, a wyposażenie w urządzenia i przewody kanalizacyjne, 

na terenie gminy, niezadowalające (skanalizowano 5 wsi – Branice, Michałkowice, Lewice, 
Boboluszki, przysiółek Włodzienin-Kolonię oraz część Wysokiej), ścieki są odbierane od niemal 
połowy mieszkańców gminy. W pozostałych wsiach ścieki, przed odprowadzeniem do środowiska, 
nie zawsze są oczyszczane. Część zanieczyszczeń odnajdywanych w wodach rzek pochodzi z pól 
uprawnych. 

−      przejawem degradacji wód płynących jest nie tylko zmiana ich składu chemicznego, ale także 
zmiana warunków ich przepływu, 

−      największe znacznie ma ograniczenie retencji dolinowej. Ujęcie rzeki wałami przyspiesza odpływ, 
podnosi czoło fali i zwiększa jej kubaturę. Efekt potęguje się na kolejnych odcinkach cieku, co 
sprawia, że ochrona obwałowaniami wyższego odcinka cieku zwiększa zagrożenie na odcinku 
niższym. Planowana jest, wspólnie ze stroną czeską, realizacja obustronnych obwałowań rzeki 
Opawy (na odcinku od Bliszczyc do Boboluszek), wykorzystujących w większym stopniu retencję 
dolinową rzeki (ograniczoną obecnie przebiegiem istniejącym wałów) – chronione mają być 
zabudowania wsi (zbliżenie przebiegu wałów do zabudowań), co pozwoli w większym stopniu na 
wykorzystanie retencji na terenach dolinnych, które nie są zabudowane,    

−       retencję dolinową wspomagają sztuczne zbiorniki retencyjne: na terenie gminy funkcjonują 3 
suche zbiorniki retencyjne (Branice, Posucice, Wysoka) oraz planowane są dwa kolejne (Nasiedle, 
Lewice), 

gleby:    
−      gleby to największy i najbardziej wartościowy z zasobów przyrodniczych gminy, który może być 

wykorzystywany gospodarczo bez większego uszczerbku na ich jakości, 
−      wysoka jakość gleb sprawia, że niemal 90% powierzchni gminy przeznaczono pod uprawy rolne. 

Spowodowało to likwidację okrywy roślinnej na niemal całej powierzchni gminy Branice. 
Stosunkowo płaska powierzchnia Płaskowyżu Głubczyckiego stwarza dobre warunki do 

                                                

36 Denudacja – procesy zachodzące na powierzchni ziemi – nalezą do nich wietrzenie, erozja, ruchy masowe ziemi. 
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mechanicznej uprawy ziemi. Gleby są dobrej jakości i chemicznie czyste w stopniu, który nie 
stawia żadnych ograniczeń w profilu produkcji rolnej. Ze względu na intensywność uprawy 
wymagają jednak nawożenia, a część z nich intensywnego wapnowania. 

−      największym zagrożeniem dla gleb w lokalnych warunkach jest ich narażenie na erozję wodną. 
Ochrona polega głównie na właściwym dostosowaniu sposobu prowadzenia prac do warunków 
terenowych, znaczenie ma również struktura przestrzenna pól. Nie są to działania wymagające 
szczególnych nakładów inwestycyjnych lub finansowych, dlatego warto ich przestrzegać. 
Wielowiekowa tradycja rolnicza gminy wskazuje na wysoki poziom kultury rolnej tutejszych 
gospodarzy. 

−      brak okrywy roślinnej powoduje występowanie również erozji wiatru (wywiewanie), co przy 
relatywnie dużych prędkościach ma także duże znaczenie.  

        erozja wietrzna jest trudna do zahamowania przy braku roślinności. Dlatego też wzdłuż większości 
dróg publicznych oraz części dróg polnych urządzono wiatrochrony – szpalery gęsto posadzonych 
drzew, których celem jest osłonięcie obszarów od niszczącej działalności wiatru, 

powietrze: 
−     Gmina Branice charakteryzuje się dominacją rolnictwa i nie posiada własnych źródeł 

zanieczyszczeń powietrza o charakterze przemysłowym, 
−      podstawowym własnym źródłem zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy jest emisja 

z energetycznego spalania paliw, głównie węgla kamiennego, 
−     niewielkie znaczenie mają źródła komunikacyjne: większość dróg ma znaczenie lokalne, a jedynie 

jedna z nich ma rangę drogi wojewódzkiej. Ponieważ kończy się ona na granicy polsko-czeskiej 
przejściem (w chwili obecnej) nieprzystosowanym do ruchu samochodowego również jej 
znaczenie w granicach gminy nie przekracza lokalnego (średnie dobowe natężenie ruchu w 2015 
roku wyniosło 1410 pojazdów na dobę – według Generalnego Pomiaru Ruchu), 

−      ważnym lokalnym źródłem obniżenia jakości powietrza są większe gospodarstwa rolne, w których 
prowadzona jest hodowla zwierząt (odór w miejscach składowania lub wytwarzania obornika), 

przyroda ożywiona: 
−      dominacja rolniczego zagospodarowania gminy Branice sprawia, że występujące na terenie gminy 

lub w jej pobliżu rośliny i zwierzęta, z nielicznymi wyjątkami, zostały zepchnięte do kilku niewielkich 
enklaw leśnych wśród przestrzeni pól uprawnych, 

−      zagrożeniem dla ekosystemów na terenie gminy Branice był, w przeszłości, rozwój rolnictwa –  
spowodował on postępujące uszczuplanie wszystkich naturalnych ekosystemów na rzecz 
agrocenoz. Obecnie sytuacja jest ustabilizowana. Grunty orne nie zwiększają już swojego areału. 
Zachowane po dziś dzień biocenozy nie są szczególnie zagrożone. 

−      zagrożeniem dla wielkości zasobów gruntów rolnych jest ich przeznaczanie na cele nierolnicze – 
w gminie Branice ww. proces występuje w małej skali, ze względu na charakter gospodarki gminy, 

−      zakładanie pasów zieleni wiatrochronnej i remiz śródpolnych przyczynia się do zwiększenia 
różnorodności  biologicznej gminy, 

−      niemal wszystkie, niegdyś aktywne tereny prowadzenia powierzchniowej eksploatacji złóż kruszyw 
i surowców ceramiki są porośnięte roślinnością niską i wysoką, co przyczynia się do powstawania 
nowych terenów zieleni (sukcesja naturalna), a pośrednio również nowych gatunków zwierząt (np. 
w jednym z wyrobisk stwierdzono występowanie chronionego gatunku ptaka – żołny zwyczajnej). 

 
4.  STAN DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓ BR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ.  

Na podstawie przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w studium uwzględnia się, 
w szczególności ochronę zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru i ich otoczenia, innych zabytków 
nieruchomych, znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, parków kulturowych. 
Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w gminnej ewidencji zabytków 
prowadzonej przez Wójta Gminy, powinny być ujęte: zabytki nieruchome wpisane go rejestru zabytków, 
inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz inne zabytki nieruchome 
wyznaczone przez Wójta w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. 

Ewidencja zabytków jest podstawą sporządzenia gminnego programu opieki nad zabytkami przez Wójta 
Gminy – Gmina Branice nie posiada Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami. 

Formy ochrony zabytków: 

Część zabytków ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków podlega ochronie w formie wpisu do rejestru lub 
w formie ustaleń ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 
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Lista Skarbów Dziedzictwa jaka ma być prowadzona w systemie teleinformatycznym udostępnionym 
w B.I.P. na stronie prowadzonej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie została jeszcze 
udostępniona (sposób prowadzenia listy określa rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie Listy Skarbów Dziedzictwa).  
 
W gminie Branice żaden z zabytków nieruchomych, wpisany do rejestru, nie został uznany za pomnik 
historii (w drodze rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej). 
Na podstawie przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami rada gminy, po zasięgnięciu 
opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków, na podstawie uchwały, może utworzyć park kulturowy w celu 
ochrony krajobrazu kulturowego oraz zachowania wyróżniających się krajobrazowo terenów z zabytkami 
nieruchomymi charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej – w gminie Branice nie 
utworzono parku kulturowego. 
 
Utworzony został w sołectwie Włodzienin „Park Historii we Włodzieninie”, inicjatorem utworzenia ww. Parku 
było Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej „SILESIA” (na terenie ww. Parku organizowane są 
rekonstrukcje historyczne). W Programie Opieki nad Zabytkami Województwa Opolskiego postulowane jest 
utworzenie Parku kulturowego „Włodzienin”. 

Zabytki wpisane do rejestru zabytków w gminie Branice: 

L.p.  Miejscowo ść Zabytek Data 
powstania 

Nr decyzji o 
wpisie do 
rejestru 

1. Bliszczyce 
(centrum wsi) 

Kościół parafialny p.w. św. Katarzyny 1630r., 
1906r. 

49/48 z dnia 
25.11.1948r.  

2. Boboluszki 
(pn. część wsi) 

Zespół dworski (spichlerz, stodoła i inne) XIX w. 1831/66 z dnia 
21.10.1966r. 

3. Boboluszki,  Park dworski II poł. XIX 
w. 

133/86 z dnia 
06.03.1986r. 

4. Branice, ul. 
Kościelna 

Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP 1888-1889 
r., 1915r. 

48/48 z dnia 
25.11.1948r. 

5. Branice, ul.  
Młyńska 

Park pałacowy  134/86 z dnia 
28.03.1986r. 

6. Branice, ul. 
Szpitalna 6 

d. dom rekolekcyjny (obecnie Dom 
Prowincjonalny Sióstr) 

1926 r. 2161/87 z dnia 
22.05.1987r. 

7. Branice, ul. 
Szpitalna 18 

Zespół szpitala i Zakładu Opiekuńczego, ob. 
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie 
Chorych im. Ks. Bpa J. Nathana: 
• kościół parafii szpitalnej p.w. św. Rodziny,  
• Dom Sióstr Maryi Niepokalanej obecnie 

pawilon szpitalny J,  
• plebania, kaplica,  
• budynek kuchni centralnej (obecnie DPS),  
• szpital dla kobiet,    obecnie pawilon D,  
• szpital dla kobiet i sierot, obecnie pawilon A,  
• szpital dla chorych umysłowo mężczyzn 

(obecnie DPS),  
• izolatka dla chorych zakaźnie (obecnie 
żłobek), 

• dom dla mężczyzn obecnie pawilon C, 
•  dom dla niespokojnych kobiet, obecnie 

pawilon K,  
• Pierwszy Dom Sióstr obecnie pawilon B3, 
• Instytut Badawczy (obecnie administracja), 
• drewniane kolonady i leżakownie, starodrzew 

parkowy, 

1898r.-
1933r. 

47/2006 z dnia 
15.05.2006r. 

8. Lewice 
(centrum wsi) 

Kościół filialny p.w. św. Marii Magdaleny XIX w. 1175/66 z dnia 
19.02.1966r. 

9. Posucice 
(centrum wsi) 

Kościół parafialny p.w. św. Wawrzyńca 1710r. 46/48 z dnia 
25.11.1948r. 
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10. Posucice (pn – 
zach. część 
wsi) 

Park dworski k. XVIII w./ 
lata 30 
XIXw. 

142/86 z dnia 
13.10.1986r. 

11. Turków Dom nr 3 I poł. XIX w. 798/64 z dnia 
13.04. 1964 r. 

12. Wiechowice, 
Al. III 
Tysiąclecia 

Kościół parafialny p.w. św. Anny 1794r., 
1916r., XIX 
w. 

1179/66 z dnia 
01.03. 1966r. 

13. Włodzienin,  
ul. Głubczycka 

Ruina kościoła cmentarnego p.w. św. Mikołaja XV-XVI, 
XIX w. 

724/64 z dnia 
14.03.1964r. 

14. Włodzienin,  
ul. Głubczycka 

Dom nr 153 I poł. XIX w. 1748/67 z dnia 
10.03.1966r. 

15. Wódka (wsch. 
części wsi) 

Kościół parafialny p.w. św. Tekli 1772 r. 1180/66 z dnia 
01.03.1966r. 

16. Wysoka,  
ul. Dolna 

zamek XVIII-XIX 
w. 

326/58 z dnia 
10.03.1958r. 

17. Wysoka,  
ul. Dolna 

park XVIII-XIX 
w. 

170/88 z dnia 
23.03.1988r. 

18. Wysoka,  
ul. Dolna 

Spichlerz na dziedzińcu gospodarczym XVIII-XIX 
w. 

799/64 z dnia 
13.04.1964r. 

Zabytek chroniony ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: w ramach ustaleń 
m.p.z.p. (uchwała Rady Gminy w Branicach Nr XLVIII/225/98 z dnia 18 czerwca 1998r.): pałac (Branice – 
Zamek), nr karty ewidencyjnej 206/1271. 

Zabytki ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków (2009 r.), jednocześnie znajdujące się na liście Wojewódzkiej 
Ewidencji Zabytków – załącznik nr 1. 

W Gminnej Ewidencji Zabytków zostały ujęte, obok zabytków nieruchomych, również niektóre zabytki 
ruchome (krzyże, głównie kamienne, kapliczki, figury św. Jana Nepomucena, św. Floriana, Matki Boskiej, 
pomniki ofiar I wojny światowej) zasługujące na ochronę. 
W Gminnej Ewidencji Zabytków sporządzonej w 2009 r., stanowiącej załącznik nr 1, zostały wykreślone 
zabytki nieruchome stanowiące ruinę bądź zły stan techniczny (co było przedmiotem opiniowania przez 
Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w ramach procedury sporządzania niniejszego 
Studium). 

Zabytki archeologiczne – załącznik nr 2: 
−  zabytki (stanowiska) archeologiczne wpisane do rejestru, chronione na mocy ustawy o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami, 
−  zabytki (stanowiska) archeologiczne o ustalonej lokalizacji, 
−      zabytki (stanowiska) archeologiczne o nieustalonej lokalizacji. 

 
Upamiętnienia. 

Na terenie gminy Branice znajduje się 1 obiekt stanowiący upamiętnienie, zgodnie danymi Opolskiej Bazy 
Upamiętnień opracowanej przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Urzędu Wojewódzkiego 
w Opolu (baza zawiera upamiętnienia znajdujące się na terenie całego województwa opolskiego).  
Wśród upamiętnień  ww. bazy znajdują się obiekty związane m.in. z męczeństwem Narodu Polskiego, jak 
i te, które są znakiem rozpoznawczym historii danego regionu: 

L.p.  Miejscowo ść Obiekt Okres 
historyczny  

 

Upamiętniono Lokalizacja 

1. Branice Mogiła 
zbiorowa  

II wojna 
światowa  

Saperów, żołnierzy 
Wojska Polskiego (dwie 
postaci) 
 

Cmentarz, na 
skrzyżowaniu ulic 1 Maja 
ze Szpitalną 

 
Park historyczny we Włodzieninie. 
Park historyczny we Włodzieninie, udostępniony dla turystów od 2011 roku, to miejsce historyczne 
i obecnie punkt widokowy z odremontowanej wieży gotyckiego kościoła św. Mikołaja (wpisanej do rejestry 
zabytków) zwieńczonej tarasem widokowym (w przeszłości kościół pełnił funkcje obronne, o czym 
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świadczą zachowane  w wieży okna strzelnicze i pozostałości okalającej go fosy). Z wieży rozciąga się 
malowniczy widok na Płaskowyż Głubczycki oraz na czeskie Jeseniki z Pradziadem (najwyższym szczytem 
Sudetów Wschodnich).  
Przed wieżą kościoła umieszczone zostały na kamiennych cokołach kamienne barokowe rzeźby św. Jana 
Nepomucena i św. Floriana (XVIII w.). W okolicy znajduje się szereg stanowisk archeologicznych, w tym 
wpisanych do rejestru (podobnie jak w obszarze gminy Branice). Utworzenie ww. Parku historycznego było 
współfinansowane prze U.E. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Opolskiego na lata 2007-2013 „Inwestujemy w twoją 
przyszłość”.  
 
 

5.  REKOMENDACJI I WNIOSKÓW ZAWARTYCH W AUDYCIE KRA JOBRAZOWYM LUB OKRE ŚLENIA 
PRZEZ AUDYT KRAJOBRAZOWY GRANIC KRAJOBRAZÓW PRIORYT ETOWYCH. 

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu weszła 
w życie we wrześniu 2015 roku, a najważniejszym zadaniem dla samorządów województw, jakie z niej 
wynika, jest opracowanie audytów krajobrazowych. Pierwsze audyty należy wykonać w ciągu trzech lat od 
wejścia w życie ustawy, a więc do września 2018 roku. 
Audyty powinny zawierać część ekspercką i formalno-prawną i mają być przyjęte uchwałami sejmików. 
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych znajduje się na 
końcowych etapach prac legislacyjnych (01.2018r.), w związku z powyższym ww. termin wrześniowy 
sporządzenia audytu krajobrazowego jest trudny do przyjęcia przez samorządy województw (ze względu na 
wymagany zakres merytoryczny i formalny). 

6.     WARUNKI I JAKO ŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW, W TYM OCHRONA ICH ZDROWIA.  
Prognoza demograficzna.  

Gospodarka i rynek pracy.  

Zgodnie z danymi GUS, na koniec 2016r. 34,4% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Branice 
pracowało w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 23,2% w przemyśle 
i budownictwie, a 7,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie 
i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,9% w sektorze finansowym (działalność finansowa 
i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).  
Przedsiębiorcami prowadzącymi we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową są: osoby 
fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębne ustawy 
przyznają zdolność prawną. Za przedsiębiorców należy także uznać wspólników spółek cywilnych 
w zakresie wykonywanej przez nich działalności. Wszyscy przedsiębiorcy podlegają wpisowi do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) bądź do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego (KRS). 
Na terenie gminy Branice zgodnie z KRS (przegląd rejestrów KRS www.ms.gov.pl na dzień 13.04.2018r.) 
zarejestrowanych jest 55 podmiotów, z tego 20 objętych jest rejestrem przedsiębiorców ( w tym dwa 
w likwidacji), natomiast 35 rejestrem stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, 
ZOZ. 
Na terenie gminy Branice w CEIDG dokonanych jest 187 wpisów (przegląd wpisów CEIDG na dzień 13.04. 
2018 r.). Analiza prowadzonych działalności według PKD wykazała iż w ramach wyszukiwania rodzaju 
prowadzonej działalności zostaje wyświetlona zarówno przeważająca działalność gospodarcza 
przedsiębiorcy jak również wykonywana działalność gospodarcza (obok przeważającej działalności 
gospodarczej) – wpisy tych samych przedsiębiorców ujawniają się przy różnych rodzajach działalności 
według PKD. 
 Wyszukano wybrane prowadzone działalności według PKD (przeważająca lub wykonywana działalność 
gospodarcza): 
−     uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych, z wyłączeniem ryży (kod PKD 01.11.Z) brak wpisów, 
−    uprawa warzyw (kod PKD 01.13.Z) brak wpisów, 
−     chów i hodowla bydła mlecznego (kod PKD 01.41.Z) – brak wpisów do CEIDG, 
−     chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów (kod PKD 01.42.Z) – brak wpisów do CEIDG, 
−     chów I hodowla świń (kod PKD 01.46.Z) – brak wpisów do CEIDG, 
−     chów i hodowla drobiu (kod PKD 01.47.Z) – brak wpisów do CEIDG, 
−     chów i hodowla pozostałych zwierząt (kod 01.49.Z) – 2 wpisy do CEIDG, 
−     uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (kod PKD 01.50.Z) – brak wpisów do CEIDG, 
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−     działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (kod PKD 01.61.Z) 14 wpisów do CEIDG, 
−     działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt (kod PKD 01.62.Z) – jeden wpis do 

CEIDG, 
−     obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin (kod PKD 01.64.Z) – 3 wpisy do CEIDG, 
−     sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów 

i wyrobów tytoniowych (kod PKD 47.11.Z) – 20 wpisów do CEIDG, 
−     sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (kod PKD 46.90.Z) – 11 wpisów do CEIDG, 
−     sprzedaż hurtowa zboża nieprzetworzonego, tytoniu i pasz dla zwierząt (kod PKD 46.21.Z) – 6 wpisów 

do CEIDG, 
−      restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (kod PKD 56.10.A) – 2 wpisy do CEIDG, 
−     działalność fotograficzna (kod PKD 74.20.Z) – 5 wpisów do CEIDG, 
−     transport drogowy towarów (kod PKD 49.41.Z) 31 wpisów do CEIDG, 
−     praktyka lekarska ogólna (kod PKD 86.21.Z) – 4 wpisy do CEIDG. 
Analiza prowadzonych działalności gospodarczych wpisanych do CEIDG wskazuje iż dominują działalności 
w sferze usługowej. 
Największym zakładem pracy na terenie gminy Branice jest Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Józefa 
Nathana w Branicach. 
Na terenie gminy Branice ma również swoje 3 zakłady rolne Grupa TOP FARMS Głubczyce Sp. z o.o. 
(obok gminy Branice również ma zakłady na terenie gminy Głubczyce, Kietrz, Baborów, Pawłowiczki). 
Główny kierunek aktywności spółki to produkcja zbóż, rzepaku, ziemniaków, buraków oraz produkcja 
mleka. 
Miejscami pracy są również funkcjonujące na terenie gminy Branice usługi publiczne (w ramach których 
znajduje zatrudnienie na umowę o pracę 185 osób, oraz sezonowo do 30 osób w skali roku): 
−    dwie publiczne szkoły podstawowe: w Branicach i we Włodzieninie, 
−    dwa publiczne przedszkola: w Branicach i we Włodzieninie, z oddziałami zamiejscowymi, w tym 

oddziałem zamiejscowym w Uciechowicach funkcjonującym jedynie do końca roku szkolnego 2017/ 
2018, 

−    Urząd Gminy w Branicach, 
−    Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Branicach, 
−  Ośrodek Pomocy Społecznej w Branicach. 
Ponadto miejscami pracy są usługi publiczne: 
−     Katolicki Żłobek i Przedszkole Sióstr Niepokalanej Maryi w Branicach. 
−     filie Domu Opieki Społecznej w Klisinie: w Branicach, w Boboluszkach, w Bliszczych i w Dzbańcach. 
Zgodnie ze Statystycznym Vademecum Samorządowca liczba bezrobotnych zarejestrowanych w gminie 
Branice w 2016r. wyniosła 293 osoby, natomiast liczba pracujących (bez podmiotów gospodarczych 
o liczbie pracujących do 9 osób oraz gospodarstw indywidualnych w rolnictwie – 1155 osób. 

Struktura gospodarstw rolniczych według ich powierzchni: 

Liczba gospodarstw wg powierzchni w gminie Branice na dzień styczeń 2018 rok 
(dla powierzchni fizycznych) 

Zakres powierzchni Ilość gospodarstw 
0,0 – 0,4999 ha 
0,5 – 0.9999 ha 
1,0 – 1,4999 ha 
1,5 – 1,9999 ha 
2,0 – 2,9999 ha 
3,0 – 4,9999 ha 

699 szt. 
228 szt. 
149 szt. 
74 szt. 
97 szt. 
132 szt. 

5,0 – 6,9999 ha 84 szt. 
7,0 – 9,9999 ha 62 szt. 

10,0 – 14,9999 ha 57 szt. 
15,0 – 19,9999 ha 20 szt. 
20,0 – 29,9999 ha 19 szt. 
30,0 – 49,9999 ha 15 szt. 
50,0 – 99,9999 ha 13 szt 

100,0 – ha i powyżej 7 szt. 
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Średnia wielkość powierzchni gospodarstwa rolnego w woj. opolskim w 2017r. wynosiła 18,51ha, w kraju 
10,65 ha37 , w gminie Branice  około 7 ha (dominują gospodarstwa małe). 
Jak podaje GUS, w 2016r. we wszystkich województwach odnotowano w gminach wyższe dochody niż 
wydatki. Nadwyżka budżetowa w relacji do dochodu ukształtowała się na poziomie od 2,8% w woj. 
dolnośląskim, opolskim i podkarpackim do 5,4% w województwie świętokrzyskim. W gminie Branice 
w 2016 r.  dochody gminy na 1 mieszkańca wyniosły 3365,00 zł, natomiast wydatki gminy na 1 mieszkańca 
wyniosły 3216,00 zł. 

Zasoby i warunki mieszkaniowe.  
Według danych statystycznych GUS (Statystyczne Vademecum Samorządowca 2015, 2016):  
−     zasoby mieszkaniowe wynosiły: w 2015r. – 2251 mieszkań, w 2016r. – 2254 mieszkań, 
−     przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w m2 wynosiła: w 2015r. – 78,30 m2, w 2016r. – 78,40 

m2. 
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w woj. opolskim (2016r.) wynosiła 80,7 m2 (woj. opolskie 
uplasowało się w grupie trzech pierwszych województw w kraju o najwyższej przeciętnej powierzchni 
mieszkania na poz. 3, gdzie w woj. podkarpackim (poz. 1) przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania 
wynosiła 81,4 m2, a w woj. wielkopolskim (poz.2) 81,2 m2). Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania 
w kraju wynosiła na koniec 2016r. – 73,60 m2 i wzrosła w porównaniu z rokiem ubiegłym o 0,2 m2. 38 
Przeciętna liczba mieszkań oddanych do użytku w gminie Branice w latach 2006 – 2016 kształtuje się 
w przedziale od 1 do 4, z zastrzeżeniem 2003r. kiedy zostało oddanych do użytkowania 10 mieszkań oraz 
lat 1999, 2001, 2006, 2007 kiedy nie zostało oddane do użytku żadne mieszkanie.39 
Pod względem własnościowym przeważają mieszkania w zasobie osób fizycznych, poza wspólnotami 
mieszkaniowymi – w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej bądź mieszkaniowej w ramach zabudowy 
zagrodowej. 
Mieszkania w zabudowie wielorodzinnej stanowią mienie komunalne, bądź własność osób fizycznych 
tworzących wspólnoty mieszkaniowe z opcją zlecania zarządzania nieruchomościami (w Branicach, 
Michałkowicach, Bliszczycach, Wódce, Dzbańcach), bądź własność Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Głubczycach. 
Mienie komunalne obejmuje 60 mieszkań komunalnych oraz 7 lokali mieszkalnych socjalnych (stan na 31 
grudnia 2017r., stan ten w porównaniu ze stanem z 31.12.2016r. nie uległ zmianie). 
W 2018 roku Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Branice był w trakcie 
opracowywania. 
 
 Zasoby mieszkaniowe Spółdzielni Mieszkaniowej w Głubczycach obejmują (stan na 31.12. 2017r.): 

Miejscowo ść Ilość 
nieruchomo ści 

Ilość mieszka ń Mieszkania 
spółdzielcze 

Mieszkania w odr ębnej 
własno ści 

Branice 1 34 13 21 
 
Ludność korzystająca z instalacji wodociągowej kształtowała się na poziomie 88% w 2016r., stan ten 
utrzymuje się od 2014r., w skali powiatu stan ten kształtował się na poziomie 95,3% w 2016r.40 
Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej kształtowała się na poziomie 33% w 2014r., 38,9% w 2015r., 
38,3% w 2016r., w skali powiatu głubczyckiego stan ten kształtował się na poziomie 59,4% w 2016r.41 
Ludność korzystająca z sieci gazowej kształtuje się na mniej więcej stałym poziomie od 2014r.: 24,8% 
w 2014r., 24,7% w 2015r., 24,6% w 2016r., w skali powiatu głubczyckiego stan ten kształtował się na 
poziomie 45,0% w 2016r. 42  

Stan i dost ępno ść usług publicznych.  
Rolę głównego ośrodka usługowego pełni wieś gminna Branice. W Branicach swoją siedzibę ma Urząd 
Gminy, usytuowane jest Centrum Aktywizacji Społeczno – Gospodarczej, Ośrodek Pomocy Społecznej, 
Gminny dom kultury, Zespół rekreacyjno – sportowy obejmujący stadion sportowy z miejscami dla 

                                                
37  Ogłoszenie Prezesa Agencki Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z 21 września 2017r. w sprawie wielkości średniej powierzchni 

gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach oraz wielkości średniej powierzchni gruntów rolnych 
w gospodarstwie rolnym w kraju 

38  GUS Gospodarka mieszkaniowa w 2016r. str. 18. 
39  GUS Gmina Branice podstawowe informacje. 
40  Statystyczne Vademecum Samorządowca 2017r. 
41  Statystyczne Vademecum Samorządowca 2017r. 
42  Statystyczne Vademecum Samorządowca 2017r. 
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publiczności, basen kąpielowy, halę sportową, kort tenisowy oraz boiska do siatkówki, publiczne 
przedszkole, publiczna szkoła podstawowa, biblioteka publiczna, świadczone są usługi z zakresu zdrowia 
i opieki społecznej w ramach świadczeń POZ. 
Rolę wspomagającego ośrodka usługowego pełni wieś Włodzienin. We Włodzieninie usytuowana jest 
publiczna szkoła podstawowa, publiczne przedszkole, filia biblioteki publicznej, boisko sportowe, 
świadczone są usługi z zakresu zdrowia i opieki społecznej w ramach świadczeń POZ. 
Usługi publiczne szczebla powiatowego, z których korzystają mieszkańcy gminy Branice, usytuowane są 
w Głubczycach. 

Usługi o światy.  
Plan sieci prowadzonych, przez Gminę Branice, publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
(zgodnie z uchwałą Rady Gminy Branice Nr XXIX/302/17 z dnia 19 czerwca 2017r.) obejmuje: 
−     Publiczne Przedszkole w Branicach z oddziałami zamiejscowymi w: Bliszczycach i Wysokiej, 
−     Publiczne Przedszkole we Włodzieninie z oddziałem zamiejscowym w Dzbańcach – Osiedle. 
Ponadto w Branicach prowadzone jest Katolickie Przedszkole Sióstr Maryi Niepokalanej im. Jana Pawła II 
w Branicach. 
Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Branice obejmuje: 
−     Szkołę Podstawową im. Marii Dąbrowskiej w Branicach z obwodem (obejmującym miejscowości 

ustalanym przez Radę Gminy w uchwale Nr XXVI/263/17 z dnia 20 marca 2017r. - do dnia 31 sierpnia 
2019 oraz od dnia 1 września 2019r.),  

−     Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej – Curie we Włodzieninie z obwodem (obejmującym 
miejscowości ustalanym przez Radę Gminy w uchwale Nr XXVI/263/17 z dnia 20 marca 2017r. - do 
dnia 31 sierpnia 2019r. oraz od dnia 1 września 2019r.). 

Z dniem 31 sierpnia 2018r. została zlikwidowana Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym 
w Uciechowicach (uchwała Rady Gminy Branice Nr XXXVI/378/17 z dnia 19 lutego 2018r. 
W Szkole Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Branicach w okresie od 1 września 2017r. do 31 sierpnia 
2019r. prowadzone były klasy Gimnazjum im. Trzeciego Tysiąclecia, wchodzącego w skład Zespołu 
Gimnazjalno – Szkolnego w Branicach, przekształconego z dniem 1 września 2017r. w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową im. Marii Dąbrowskiej w Branicach na podstawie art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. 
Prawo oświatowe Dz. U. poz. 60. (zgodnie z uchwałą Rady Gminy Branice Nr XXVI/263/17 z dnia 20 marca 
2017r.). 
Ponadto w Branicach funkcjonuje Publiczna Szkoła Policealna (3 oddziałowa) – Medyczne Studium 
Zawodowe. 

Ochrona zdrowia i opieka społeczna.  
W gminie Branice z zakresu ochrony zdrowia i opieki społecznej usytuowane są usługi o roli ponadlokalnej 
oraz lokalnej. 
Usługi z zakresu ochrony zdrowia i opieki społecznej o roli ponadlokalnej: 
−      Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej –  Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Józefa 

Nathana w Branicach w skład którego wchodzą następujące jednostki: Szpital, Zakład Opiekuńczo – 
Leczniczy, Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy o profilu ogólnym, Ośrodek Terapii Uzależnienia od 
Alkoholu, ponadto jednostki organizacyjne,  

−      Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Branicach, 
−      Filie Domu Pomocy Społecznej w Klisinie: DPS Branice, DPS Dzbańce, DPS Bliszczyce, DPS 

Boboluszki. 
Usługi z zakresu ochrony zdrowia i opieki społecznej o roli lokalnej: 
−    "Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdrowie Rodziny" Sp.z o.o. - Przychodnie w Branicach oraz we 

Włodzieninie (posiadający umowę na świadczenia POZ). 
W zakresie opieki społecznej w gminie Branice działa Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą 
w Branicach. 

Bezpiecze ństwo publiczne.  

W zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego, gminę Branice obsługuje Komenda Powiatowa Policji 
z siedzibą w Głubczycach. W miejscowości Branice, przy ul. Głównej usytuowany jest Komisariat Policji              
z Rewirem Dzielnicowych Policji. 
Gmina Branice położona jest w obszarze działania KP PSP w Głubczycach (Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach). 
Na terenie gminy Branice ochronę przeciwpożarową sprawują jednostki OSP (Ochotniczej Straży 
Pożarnej): OSP Branice, OSP Bliszczyce, OSP Jakubowice, OSP Lewice, OSP Turków, OSP Wiechowice, 
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OSP Włodzienin, OSP Wódka, OSP Wysoka. Dwie jednostki OSP Branice (od 2001r.) i Lewice (od 2016r.) 
są włączone do KSPG (Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego).  
W ramach Gminnego Centrum Zarządzania w gminie Branice został wdrożony system informujący 
o nazwie Samorządowy Informator SMS, mający na celu zapewnienie skutecznej komunikacji Urzędu 
z mieszkańcami we wszystkich obszarach funkcjonowania, ale mającymi przede wszystkim wpływ na ich 
bezpieczeństwo. Najważniejszym celem jest odpowiednio wczesne ostrzeganie przed mogącym zaistnieć 
niebezpieczeństwem jak: powódź, trąby powietrzne, pożary i inne. Podstawą sprawnego funkcjonowania 
SISMS jest zarejestrowanie się w nim jak największej liczby Mieszkańców. 

Usługi kultury,  

W gminie Branice działają samorządowe instytucje kultury: 
−      Wiejski Dom Kultury w Branicach, 
−      Gminna Biblioteka Publiczna w Branicach z filiami w Bliszczycach, Wiechowicach i we Włodzieninie, 
−      Świetlice wiejskie w: Bliszczycach, Boboluszkach, Branicach, Gródczanach, Jakubowicach, Lewicach, 

Uciechowicach, Włodzieninie, Wódce, Wysokiej, Dzbańcach, Jędrychowicach, Posucicach, 
Niekazanicach, Wiechowicach, Włodzieninie – Kolonii, 

W gminie swoja działalność prowadzi Branickie Towarzystwo Kulturalno – Oświatowe, Branickie 
Towarzystwo Sportowe. 
W ramach projektu Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe 
i historyczne – zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej, w gminie Branice 
w ramach „Rewaloryzacji miejsc kultury w Gminie Branice” została zrealizowana przebudowa dawnego 
budynku USC w Branicach na Centrum Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu. 

Ponadto Gmina Branice użyczyła we Włodzieninie działkę (w sąsiedztwie Parku Historycznego) Związkowi 
Żołnierzy Wojska Polskiego z siedzibą w Warszawie na realizację zadań statutowych Stowarzyszenia 
(organizacja uroczystości, imprez, spotkań), nazwana w studium „terenem działań statutowych Związku 
Żołnierzy Wojska Polskiego”. 

Zieleń wiejska, obiekty i tereny sportu i rekreacji.  

Obiekty i tereny sportu i rekreacji na terenie gminy Branice: 
−     boiska sportowe w: Lewicach, Bliszczycach, Dzbańcach – Osiedlu, Wódce,  Jakubowicach, Turkowie, 

Wysokiej, Gródczanach, 
−     zespół rekreacyjno – sportowy w Branicach obejmujący: stadion sportowy z miejscami dla 

publiczności,   basen kąpielowy, kort tenisowy, halę sportową, boiska do siatkówki, 
−      boisko nazywane „Orlikiem” w Branicach, 
−      trasy rowerowe: 

•     Branice – Krnov  nr 17 883 (dystans 20,3 km), 
•       Krnov – Głubczyce – Branice – Krnov E (dystans 50,36 km), 
•     Wiechowice (przejście graniczne) – Branice – Lewice – Pietrowice – Opawice – Równe – 

Głubczyce – Pomorzowiczki – Głogówek, nr 34 (niebieska), wytyczona w ramach Tras 
rowerowych OPAVICE, obejmujących 4 trasy ze sobą powiązane), 

−     „Park pod grzybkiem” w Branicach, 
−      „Parkowe miejsca spotkań” w Bliszczycach, Branicach, Gródczanach, Dzierżkowicach, Włodzieninie, 
−      R.O.D. „Zdrowie” w Branicach (ilość działek 208, ilość wolnych działek wg stanu na dzień 31.12.2015r. 

– 60). 
W ramach projektu Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe 
i historyczne – zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej, w gminie Branice 
w ramach „Rewaloryzacji miejsc kultury w Gminie Branice” zostało zrealizowane zagospodarowanie terenu 
„Parku pod grzybkiem” wraz z infrastrukturą techniczną i małą architekturą oraz została zrealizowana 
budowa wiat przystankowych dla rowerzystów w miejscowościach: Włodzienin, Boboluszki i Branice. 
Ze środków własnych oraz dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 zostały 
zrealizowane place zabaw w miejscowościach Jakubowice, Wysoka, Lewice, Wódka.  
 

7.    ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDNOŚCI I JEJ MIENIA.  

Zagro żenia powodziowe.  

W dniu 15 kwietnia 2015 roku na Hydroportalu KZGW zostały opublikowane mapy zagrożenia 

powodziowego i mapy ryzyka powodziowego (po sprawdzeniu i weryfikacji kompletności), sporządzone na 
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podstawie ustawy Prawo wodne oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska, Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Ministra Spraw 
Wewnętrznych z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka 
powodziowego (Dz. U. z 2013 r., poz.104). Zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne, mapy w formie 
cyfrowej zostały przekazane Wójtowi Gminy Branice pismem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Gliwicach. 
Na mapach zagrożenia powodziowego zostały uwzględnione obszary szczególnego zagrożenia powodzią 
(do których zalicza się, zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne: obszary, na których 
prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1%, obszary, na których 
prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10%, obszary, pomiędzy linią brzegu, 
a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano wał 
przeciwpowodziowy, a także wyspy i przymuliska, o których mowa w art. 224, stanowiące działki 
ewidencyjne). 
Zostały uwzględnione, dla rzeki Opawy oraz rzeki Troi obszary szczególnego zagrożenia powodzią, 
obejmujące obszary na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 
lat (1%) oraz obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 
10 lat (10%), o zasięgu mieszczącym się w obszarach 1%. Ponadto zostały uwzględnione obszary na 
których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat.  
Ww. obszary występują praktycznie na całym przebiegu rzeki granicznej Opawa, w zasięgu obszarów na 
których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie znajduje się skrajna zachodnia lub 
południowo – zachodnia zabudowa wsi: Bliszczyce, Branice Zamek, Dzierżkowice, w zasięgu obszarów na 
których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie znajduje się skrajna zachodnia, lub 
południowo zachodnia zabudowa wsi Bliszczyce, Branice Zamek, Dzierżkowice, Wiechowice. 
Ww. obszary występują również odcinkowo na przebiegu rzeki Troi, w tym uwzględniające zasięg zbiornika 
retencyjnego Włodzienin.  
Na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią obowiązują zakazy wynikające z ustawy Prawo wodne: 
−      art. 77 ust.1 pkt 3 ustawy tj. gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, 

a także innych substancji lub materiałów, które mogą zanieczyścić wody, prowadzenia odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów, w szczególności ich składowania, lokalizowania nowych cmentarzy, 

−          art. 84 ust. 4 pkt 5 tj. rolniczego wykorzystania ścieków w okresie prognozowanego wezbrania wód. 

Zakazy, o których mowa w ww. tiret pierwsze nie obejmują: wykorzystania gruzu, mas ziemnych oraz 
skalnych przy wykonywaniu robót związanych z utrzymaniem lub regulacją wód, zgodnie z art. 77 ust. 2 
ww. ustawy. 
Zgodnie z art. 77 ust 3 ww. ustawy: jeżeli nie spowoduje to zagrożenia dla jakości wód w przypadku 
wystąpienia powodzi, właściwy organ Wód Polskich może, w drodze decyzji, zwolnić od zakazu o którym 
mowa w ww. tiret pierwsze, określając warunki niezbędne dla ochrony jakości wód. 

Zagro żenie hałasem.  

Środowisko akustyczne na terenie gminy Branice kształtowane jest głównie przez hałas generowany przez 
ruch samochodów w komunikacji drogowej i przede wszystkim może dotyczyć terenów przylegających do 
drogi wojewódzkiej, w mniejszym stopniu do dróg powiatowych. 

Zagro żenie promieniowaniem elektroenergetycznym.  

Przez teren gminy Branice nie przebiegają urządzenia elektroenergetyczne – linie wysokiego napięcia 110 
kV, 220 kV, 400 kV oraz nie są zlokalizowane rozdzielnie i stacje elektroenergetyczne będące własnością 
PSE S.A. Również w planach rozwojowych krajowej sieci przesyłowej nie przewiduje się na obszarze gminy 
Branice budowy nowych obiektów elektroenergetycznych o napięciu 220 kV i wyższym. W związku 
z powyższym promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujące, którego źródłem są ww. sieci i urządzenia 
na obszarze gminy Branice nie występuje i można przyjąć, że nie wystąpi. 
Źródłem promieniowania elektromagnetycznego niejonizującego są także stacje bazowe telefonii 
komórkowej (sytuowane na masztach, w miejscach niedostępnych dla ludzi): 
stacja bazowa telefonii komórkowej w Branicach, 
stacja bazowa telefonii komórkowej we Włodzieninie,  
stacja bazowa telefonii komórkowej w Dzierżkowicach. 
Zasięg ponadnormatywnego oddziaływania stacji bazowych telefonii komórkowej jest określany w raportach 
oddziaływania na środowisko. W przypadku konfliktów pomiędzy zabudową a zasięgiem oddziaływania 
stacji konieczne będzie dostosowanie parametrów eksploatacyjnych urządzeń do stanu, gdzie nie będą 
źródłem ponadnormatywnego oddziaływania lub zmiana usytuowania urządzeń.  
Do oceny poziomów pół elektromagnetycznych w środowisku zobowiązany jest Wojewódzki Inspektor 
Ochrony Środowiska w Opolu, który prowadzi badania w ramach państwowego monitoringu środowiska. 
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Zagro żenie wyst ąpienia powa żnych awarii.  

Poważne awarie są związane z możliwością wystąpienia awarii lub wypadków komunikacyjnych z udziałem 
pojazdów transportujących towary niebezpieczne. Towarem niebezpiecznym zwykle nazywa się, substancje 
i produkty, które mogą być szkodliwe dla ludzi ze względu na niebezpieczne właściwości.  
 
Pojazdy transportujące towary niebezpieczne w transporcie drogowym posiadają specjalne oznakowanie. 
W gminie Branice nie występują parkingi wyznaczone dla transportu drogowego materiałów 
niebezpiecznych. 
 

8.    POTRZEBY I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU GMINY, UWZGLĘDNIAJĄCE W SZCZEGÓLNOŚCI: 
•    analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne, 
•    prognoz ę demograficzn ą, 
•    możliwo ści finansowania przez gmin ę wykonania sieci komunikacyjnych i infrastruktury 

technicznej, a tak że infrastruktury społecznej, słu żących realizacji zada ń własnych gminy, 
•   bilans terenów przeznaczonych pod zabudow ę. 
 (art.10 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – t.j. 
Dz. U. z 2018 r. poz. 1945): 

1) podstawą formalno – prawną zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Branice, przyjętego uchwałą nr XXV/106/96 Rady Gminy Branice z dnia 
4 czerwca 1996 r., zmienioną uchwałą nr XXXII/168/08 Rady Gminy Branice z dnia 16 grudnia 2008r., 
jest uchwała nr XXVII/278/17 Rady Gminy Branice z dnia 24 kwietnia 2017 r. Granice obszaru objętego 
przedmiotową zamianą studium wyznaczają granice administracyjne Gminy Branice. Przedmiotowa 
zmiana studium zwana jest dalej Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Branice;   

2) bilansem terenów przeznaczonych pod zabudowę objęto sołectwa: Branice, Bliszczyce, Boboluszki, 
Dzbańce, Dzbańce Osiedle, Dzierżkowice, Gródczany, Jabłonka, Jakubowice, Jędrychowice, Lewice, 
Michałkowice, Niekazanice z przysiółkiem Niekazanice-Kałduny, Posucice, Turków, Uciechowice, 
Wiechowice, Włodzienin, Włodzienin-Kolonia, Wódka i Wysoka Dzbańce Osiedle  i Włodzienin – 
Kolonia; 

3) Analiza przestrzenna. 
 Gmina Branice położona jest w południowej części województwa opolskiego, w powiecie głubczyckim. 

Gmina graniczy od północy z gminą Głubczyce, od północnego wschodu z gminą Baborów i od 
wschodu z gmin Kietrz. Od zachodu i południa gmina graniczy z Republiką Czeską.  

 Zgodnie z podziałem fizyczno-geograficznym Polski gmina położona jest na Płaskowyżu Głubczyckim 
(318.58) będącym częścią Niziny Śląskiej (318.5). 

 W skład gminy Branice, zajmującej powierzchnię 12 187 ha (122 km2) wchodzi 21 sołectw: A Branice, 
B Bliszczyce, C Michałkowice, D Lewice, E Włodzienin, F Jędrychowice, G Dzbańce, H Posucice, 
I Wódka, J Niekazanice z Przysiółkiem Niekazanice - Kałduny, K Boboluszki, L Wysoka, Ł Jakubowice, 
M Gródczany, N Jabłonka, O Turków, P Uciechowice, R Wiechowice, S Dzierżkowice, G1 Dzbańce - 
Osiedle, E1 Włodzienin-Kolonia. Jest to gmina typowo wiejska, a grunty rolne zajmują 89% jej 
powierzchni. Sołectwo Branice położone jest  w zachodniej części Gminy, przy granicy z Republiką 
Czeską. 

 Przez Gminę równoleżnikowo przebiega droga wojewódzka nr 419 relacji Nowa Cerekwia – granica 
państwa (przez sołectwa Niekazanice i Branice) oraz sieć dróg powiatowych i gminnych, w tym droga 
powiatowa łączące Głubczyce z Wiechowicami (połączenie z Opawą), przez Włodzienin, Dzbańce, 
Dzbańce-Osiedle i Uciechowice; 

4) Analiza społeczna. 
 "Prognoza demograficzna dla gminy Branice (powiat głubczycki) do 2035 roku" przewiduje, że 
w horyzoncie prognozy (do 2035r.) liczba mieszkańców gminy Branice będzie stale spadała – z 6 569 
osób w 2016r. do 5617 osób w 2030r. i 5 201 osób w 2035r. (spadek o 20,8%), co będzie efektem 
przewidywanego ujemnego salda migracji oraz niekorzystnych zmian w zakresie rozrodczości. 
 W wyniku przewidywanego spadku liczby urodzeń zmniejszy się liczebność dzieci w wieku 0 -15 lat.  
Z kolei wydłużanie się przeciętnego trwania życia ludności, połączone z przejściem w wiek emerytalny 
wszystkich roczników urodzonych w powojennym wyżu kompensacyjnym, sprawi, że znacząco wzrośnie 
liczba ludności w wieku 65 lat i więcej. Przewidywane zmiany znacząco pogłębią proces starzenia 
demograficznego mieszkańców gminy Branice 
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Zmieni się liczba i struktura ludności według ekonomicznych grup wieku. Występował będzie stały 
wzrost udziału ludności w wieku poprodukcyjnym - z 23,6% w 2016r., 34,2% w 2030 do 36,1% w 2035 
r., który następował będzie kosztem spadku udziału ludności w wieku przedprodukcyjnym (z 14,5% 
w 2016r. do 11,9% w 2035r.), a zwłaszcza udziału ludności w wieku produkcyjnym ( 61.9% w 2016r. do 
52,0% w 2035r.). 

 
Wyrazem niekorzystnych tendencji zmian demograficznych będzie ponadto stałe zmniejszanie się 
liczebności ludności we wszystkich grupach edukacyjnych. 
Na podstawie portretu statystycznego obszarów funkcjonalnych w województwie opolskim w latach 
2010 – 2016, w obrębie determinanty „uwarunkowania demograficzne” Partnerstwo Nyskie 2020, 
zajmowało 5 pozycję, w obrębie 5 obszarów funkcjonalnych województwa opolskiego (w kontekście 
salda migracji, indeksu starości, prognozowanego ubytku ludności w 2030r.); 

5) Analiza ekonomiczna (gospodarcza). 
Gmina Branice przynależy do obszaru funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020.  
(pozostałe obszary funkcjonalne w województwie opolskim to: Aglomeracja Opolska, Subregion 
Brzeski, Kędzierzyńsko – Strzelecki Subregionalny Obszar Funkcjonalny, Obszar Funkcjonalny 
Kluczbork – Namysłów – Olesno).  
Na podstawie portretu statystycznego obszarów funkcjonalnych w województwie opolskim w latach 
2010 – 2016: 
–      największy odsetek osób bezrobotnych, w odniesieniu do obszarów funkcjonalnych (2016r.) 

występuje w obszarze funkcjonalnym Partnerstwo Nyskie 2020 (przy czym na przestrzeni lat 2010 – 
2016 odnotowano dla Partnerstwa Nyskiego 2020 zmianę lokaty In minus z 4 na 5, nastąpiło 
pogorszenie warunków wskaźników ją tworzących), 

–    w odniesieniu do gospodarki i rynku pracy (2016r.) obszar funkcjonalny Partnerstwo Nyskie 2020 
zajmuje ostatnią lokatę  (zdecydowały o tym wydatki budżetów gmin i miast na prawach powiatu 
w przeliczeniu na 1 mieszkańca na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową oraz 
transport i łączność, liczba pracujących na 100 osób w wieku produkcyjnym, liczba bezrobotnych 
zarejestrowanych na 100 osób w wieku produkcyjnym). Najwyżej została sklasyfikowana 
Aglomeracja Opolska. 

  N a podstawie portretu statystycznego obszarów funkcjonalnych w województwie opolskim w latach 
2010 – 2016, pod względem infrastruktury społecznej najlepsze wyniki uzyskało Partnerstwo Nyskie 
2020, które oferowało m.in. największa liczbę miejsc zarówno w placówkach pomocy społecznej 
w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców, jak i w turystycznych obiektach noclegowych w przeliczeniu na 
1000 ludności.  
Zgodnie z danymi GUS, na koniec 2016r. 34,4% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Branice 
pracowało w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 23,2% w przemyśle 
i budownictwie, a 7,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie 
i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,9% w sektorze finansowym (działalność finansowa 
i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).  
Na terenie gminy Branice zgodnie z KRS (przegląd rejestrów KRS www.ms.gov.pl na dzień 
13.04.2018r.) zarejestrowanych było 55 podmiotów, z tego 20 objętych jest rejestrem przedsiębiorców 
( w tym dwa w likwidacji), natomiast 35 rejestrem stowarzyszeń, innych organizacji społecznych 
i zawodowych, fundacji, ZOZ. 
Na terenie gminy Branice w CEIDG dokonanych było 187 wpisów (przegląd wpisów CEIDG na dzień 13. 
04. 2018r.).  
Największym zakładem pracy na terenie gminy Branice jest Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa 
Józefa Nathana w Branicach. 
Na terenie gminy Branice ma również swoje 3 zakłady rolne Grupa TOP FARMS Głubczyce Sp. z o.o. 
(obok gminy Branice również ma zakłady na terenie gminy Głubczyce, Kietrz, Baborów, Pawłowiczki). 
Główny kierunek aktywności spółki to produkcja zbóż, rzepaku, ziemniaków, buraków oraz produkcja 
mleka. 
Miejscami pracy są również funkcjonujące na terenie gminy Branice usługi publiczne (w ramach których 
znajduje zatrudnienie na umowę o pracę 185 osób, oraz sezonowo do 30 osób w skali roku): 
−    dwie publiczne szkoły podstawowe: w Branicach i we Włodzieninie, 
−    dwa publiczne przedszkola: w Branicach i we Włodzieninie, z oddziałami zamiejscowymi, w tym 

oddziałem zamiejscowym w Uciechowicach funkcjonującym jedynie do końca roku szkolnego 
2017/2018, 

−    Urząd Gminy w Branicach, 
−    Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Branicach, 
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−  Ośrodek Pomocy Społecznej w Branicach. 
Ponadto miejscami pracy są usługi publiczne: 
−    Katolicki Żłobek i Przedszkole Sióstr Niepokalanej Maryi w Branicach. 
−    filie Domu Opieki Społecznej w Klisinie, w Branicach, w Boboluszkach, w Bliszczycach 

i w Dzbańcach . 
 
Zgodnie ze Statystycznym Vademecum Samorządowca liczba bezrobotnych zarejestrowanych w gminie 
Branice w 2016r. wyniosła 293 osoby, natomiast liczba pracujących (bez podmiotów gospodarczych 
o liczbie pracujących do 9 osób oraz gospodarstw indywidualnych w rolnictwie – 1155 osób. 
Zgodnie z „Prognozą demograficzna dla gminy Branice (powiat głubczycki) do 2035 roku liczba osób 
w wieku produkcyjnym w 2016r. w Branicach wynosiła 4068 osób. 

 W aspekcie powyższych danych statystycznych grupa 2620 osób: 
–      ma zatrudnienie w ramach podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, 

indywidualnych gospodarstwach w rolnictwie, poza granicami państwa (na podstawie inf. U.G. 
w Republice Czeskiej, Niemczech), 

–      obejmuje również osoby niepracujące niezarejestrowane (nie poszukujące pracy);   

6) Analiza środowiskowa. 

 Struktura gminy oparta jest na rozproszonych osadach otoczonych polami uprawnymi. Osady wiejskie 
i rolnicze użytkowanie terenu pozostają głównym czynnikiem kształtującym zagospodarowanie gminy 
Branice. Jedynie w północno zachodniej części gminy (między Bliszczycami i Lewicami) i na południe od 
Włodzienina (głęboko wcięta dolina prawobrzeżnego dopływu Troi) oprócz ww. dwóch czynników należy 
uwzględnić zalesienia i lasy. Po zrealizowaniu zapory zbiornika „Włodzienin” obszary wód 
powierzchniowych powinny być dodatkowym (nowym) czynnikiem kształtującym zagospodarowanie 
terenu, jednakże do czasu naprawy zapory element wodny nie występuje.  

 W ukształtowaniu powierzchni gminy Branice można wydzielić kilka obszarów: 
−     dolinę rzeki Opawy, 
−     płaskowyż w południowej i środkowej części gminy, generalnie o łagodnych stokach, z dużym 

udziałem stoków o ekspozycji południowej, 
−     płaskowyż o charakterze podgórskim w północno – zachodniej części gminy Branice, 

charakteryzujący się deniwelacjami dochodzącymi do 100 m, wysokościami bezwzględnymi do 
410 m n.p.m. i nachyleniami zasadniczo do 10% 

−     dolinę Troi w północno wschodniej części gminy od okolic miejscowości Lewice na zachodzie, 
poprzez okolice miejscowości Jędrychowice i Posucice, po okolice wsi Wódka we wschodniej 
części gminy – cechą charakterystyczną tego terenu są głęboko wcięte doliny Troi 
i prawobrzeżnego dopływu Troi płynącego od okolic Posucic, przez tereny wsi Dzbańce Osiedle 
i Dzbańce do Włodzienina. Dominują tereny o ekspozycji północnej. Jedynie obszary na północ od 
Włodzienina charakteryzują się ekspozycją południową. 

 Obszar gminy leży w zlewni Odry i należy bezpośrednio do dorzecza Opawy i Troi. Ich wododział 
przebiega pasmem wzgórz przez środkową część gminy. Obie największe rzeki gminy wspomagane są 
lokalnie mniejszymi potokami. 

 Warunki klimatyczne gminy odpowiadają strefie klimatycznej Polski południowej, a dokładniej podgórza 
i doliny Odry. Osobliwością klimatu Niziny Śląskiej, a także mezoregionu Płaskowyżu Głubczyckiego, do 
których geograficznie Gmina Branice należy, jest stosunkowo wysoka średnia temperatura roczna, 
krótkotrwała zima, wczesna wiosna i ciepłe lato. 

 Gleby gminy Branice charakteryzują się małym zróżnicowaniem składu mechanicznego. Skałę 
macierzystą stanowią lessy, z których wytworzyły się dwa typy gleb dominujące na całym obszarze 
Płaskowyżu Głubczyckiego. Są to: 
−    czarnoziemy: zdegradowane i deluwialne, 
−    gleby brunatne: brunatne właściwe, brunatne zdegradowane i brunatne kwaśne, 

 90% powierzchni użytków rolnych stanowią gleby klas od I do IIIb i zaliczane są do kompleksów 
pszenno-buraczanych. Rozwój rolnictwa przy takich uwarunkowaniach wydaje się oczywisty i jest ich 
najlepszym potwierdzeniem. Z mocy ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych gleby ww. klas są 
chronione. 

 Na terenie rolniczej gminy Branice powierzchnie zielone tworzone są głównie przez trwałe użytki zielone 
i lasy oraz w mniejszym stopniu przez parki, cmentarze, zieleń przydrożną, osiedlową i przydomową. 
Wśród nich największą powierzchnię zajmują trwałe użytki zielone. Łąki i pastwiska zajmują łącznie 
około 520 ha, sady i ogrody działkowe około 50 ha, a lasy około 185 ha. Pozostałe, drobne 
powierzchnie zielone mozaikowo towarzyszą terenom rolnym, ciekom i zabudowie mieszkaniowej 
(łącznie około 145 ha według struktury użytkowania gruntów gminy Branice będącej w zasobach 
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WODGiK w Opolu). Rolnicze wykorzystanie obszaru gminy, ograniczenie liczby zbiorowisk roślinnych, 
liczne miejscowości w dolinach cieków i niewielka liczba siedlisk dostępnych dla zwierząt wpływają na 
znaczne ograniczenie różnorodności przyrodniczej gminy Branice. 

 Biorąc pod uwagę nową formę zagospodarowania (zbiornik Włodzienin), która póki co funkcjonuje jako 
polder, część pól uprawnych została w naturalny sposób przekształcona na zieleń nieurządzoną lub 
nieużytki, co przyczynia się do poprawy warunków bytowania gadów, płazów i mniejszych ssaków. 

 Elementem chroniącym prawnie przyrodę gminy Branice jest Obszar Chronionego Krajobrazu „Mokre-
Lewice”. 

 
 W północno zachodniej części gminy Branice czynnikiem ograniczającym rolnictwo staje się 

ukształtowanie terenu. Grunty orne położone na terenach o najwyższych nachyleniach stają się 
narażone na erozję wodną. W związku z tym, już w trakcie prac nad granicą polno-leśną w 1997 roku, 
część gruntów użytkowanych rolniczo planowano zalesić. 

 Z punktu widzenia wartości krajobrazowych należałoby minimalizować rozwój budownictwa w obszarze 
chronionego krajobrazu Mokre-Lewice oraz we wskazanych obszarach między Lewicami, 
Michałkowicami, Branicami i Bliszczycami wraz z częścią doliny Opawy między Branicami 
i Bliszczycami oraz w dolinie Opawy między Branicami i Boboluszkami. 

 Funkcje przyrodnicze powinny pełnić wszystkie tereny zalesione, przede wszystkim ze względu na ich 
niedobór w strukturze użytkowania gruntów gminy Branice. To one, obok doliny Opawy, stanowią 
o poziomie bioróżnorodności gminy. Lasy są chronione, podobnie jak gleby, z mocy ustawy o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych. 

7) Bilans terenów. 
Przeanalizowano na potrzeby niniejszej analizy obszar gminy Branice w podziale na 21 jednostek 
osadniczych w tym trzy przysiółki: 
−  A Branice, w tym Branice – Zamek 
−  B Bliszczyce,  
−  C Michałkowice,  
−  D Lewice,  
−  E Włodzienin,  
−  F Jędrychowice,  
−  G Dzbańce,  
−  H Posucice,  
−  I Wódka,  
−  J Niekazanice, z przysiółkiem Niekazanice – Kałduny, 
−  K Boboluszki,  
−  L Wysoka,  
−  Ł Jakubowice,  
−  M Gródczany,  
−  N Jabłonka,  
−  O Turków,  
−  P Uciechowice,  
−  R Wiechowice,  
−  S Dzierżkowice  
−  G1 Dzbańce-Osiedle,  
−   E1 Włodzienin-Kolonia. 

 
8)   Zestawienie powierzchni „terenów zabudowy”, w ramach niżej wymienionych jednostek osadniczych,  

położonych w ramach obszarów o w pełni wykształconej zwartej strukturze  funkcjonalno – przestrzennej  
oraz  przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę poza obszarami o w pełni wykształconej 
zwartej strukturze funkcjonalno – przestrzennej: 
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Zagospoda-

rowanych 1)
Niezagospo-

darowanych 2)
Zagospoda-

rowanych 1)
Niezagospo-

darowanych 2)

(ZZ) (ZN) (PZ) (PN)
A Branice
tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z usługami 

25,3643 4,8329 0,0000 1,6955 31,8927

tereny zabudowy zagrodowej 11,7935 0,0000 0,0000 0,0000 11,7935
tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej

0,0000 0,0000 1,5248 15,9823 17,5071

tereny zabudowy letniskowej 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej

3,1807 0,0000 0,0000 0,0000 3,1807

tereny usług 17,4601 0,0000 0,0000 1,2462 18,7063
tereny usług sportu i rekreacji 2,8563 0,0000 0,0000 0,0000 2,8563
tereny przemysłowe 2,8875 0,0000 0,0000 3,9142 6,8017

Suma: 63,5424 4,8329 1,5248 22,8382 92,7383
A Branice - Zamek
tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z usługami 

2,8701 0,0000 0,0000 0,3196 3,1897

tereny zabudowy zagrodowej 1,4048 0,0000 0,0000 0,0000 1,4048
tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej

0,0000 0,0000 1,5248 0,0000 1,5248

tereny zabudowy letniskowej 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

tereny usług 2,7789 0,0390 0,0000 4,5206 7,3385
tereny usług sportu i rekreacji 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
tereny przemysłowe 0,0000 0,0000 0,0000 1,1654 1,1654

Suma: 7,0538 0,0390 1,5248 6,0056 14,6232
B Bliszczyce
tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z usługami 

8,6735 0,0000 0,0000 0,0000 8,6735

tereny zabudowy zagrodowej 9,8337 0,0000 0,0000 0,0000 9,8337
tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

tereny zabudowy letniskowej 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej

0,2094 0,0000 0,0000 0,0000 0,2094

tereny usług 3,8302 0,0000 0,0000 0,0000 3,8302
tereny usług sportu i rekreacji 0,9839 0,0000 0,0000 0,0000 0,9839
tereny przemysłowe 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Suma: 23,5307 0,0000 0,0000 0,0000 23,5307
C Michałkowice
tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z usługami 

1,8459 0,2779 0,0000 0,0000 2,1238

tereny zabudowy zagrodowej 1,5156 0,0000 0,0000 0,0000 1,5156
tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

tereny zabudowy letniskowej 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
tereny usług 0,1469 0,0000 0,0000 0,0000 0,1469
tereny usług sportu i rekreacji 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
tereny przemysłowe 5,3753 0,0000 0,0000 0,0000 5,3753

Suma: 8,8837 0,2779 0,0000 0,0000 9,1616

Jednostka osadnicza Powierzchnia terenów [ha]
Na obszarach o w pełni 
wykształconej zwartej 

strukturze funkcjonalno - 
przestrzennej:

przeznaczonych w planach 
miejscowych pod zabudowę 
o analogicznej funkcji, poza 

obszarami       o w pełni 
wykształconej zwartej 

strukturze funkcjonalno - 
przestrzennej:

Suma:
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 CZEŚĆ „A” UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

 

D Lewice

tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z usługami 

9,0882 1,5239 0,0000 0,0000 10,6121

tereny zabudowy zagrodowej 17,1086 0,0000 0,0000 0,0000 17,1086
tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

tereny zabudowy letniskowej 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

tereny usług 0,7241 0,0000 0,0000 0,0000 0,7241
tereny usług sportu i rekreacji 0,5699 0,0000 0,0000 0,0000 0,5699
tereny przemysłowe 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Suma: 27,4908 1,5239 0,0000 0,0000 29,0147

E Włodzienin

tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z usługami 

9,2033 1,3674 0,0000 0,0000 10,5707

tereny zabudowy zagrodowej 19,2465 0,0000 0,0000 0,0000 19,2465
terny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej

0,0000 0,0000 2,2294 6,0744 8,3038

tereny zabudowy letniskowej 0,0000 0,0000 0,0000 5,9657 5,9657
tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

tereny usług 2,3696 0,0000 0,0000 1,3005 3,6701

tereny usług sportu i rekreacji 1,6478 0,0000 0,0000 21,1960 22,8438

tereny przemysłowe 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Suma: 32,4672 1,3674 2,2294 34,5366 70,6006
F Jędrychowice

tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z usługami 

2,5731 0,3553 0,0000 0,0000 2,9284

tereny zabudowy zagrodowej 9,2335 0,0000 0,0000 0,0000 9,2335
tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

tereny zabudowy letniskowej 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

tereny usług 0,1028 0,0000 0,0000 0,0000 0,1028

tereny usług sportu i rekreacji 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

tereny przemysłowe 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Suma: 11,9094 0,3553 0,0000 0,0000 12,2647
G Dzbańce

tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z usługami 

6,3145 0,3881 0,0000 0,0000 6,7026

tereny zabudowy zagrodowej 4,0597 0,0000 0,0000 0,0000 4,0597
tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

tereny zabudowy letniskowej 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

tereny usług 0,1792 0,0000 0,0000 0,0000 0,1792

tereny usług sportu i rekreacji 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

tereny przemysłowe 0,0000 0 0,0000 0,0000 0,0000

Suma: 10,5534 0,3881 0,0000 0,0000 10,9415
H Posucice

tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z usługami 

4,9600 0,7921 0,0000 0,0000 5,7521

tereny zabudowy zagrodowej 3,0341 0,0000 0,0000 0,0000 3,0341
tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

tereny zabudowy letniskowej 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

tereny usług 0,2252 0,0000 0,0000 0,0000 0,2252

tereny usług sportu i rekreacji 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

tereny przemysłowe 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Suma: 8,2193 0,7921 0,0000 0,0000 9,0114
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 CZEŚĆ „A” UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

 

I Wódka
tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z usługami 

4,2431 0,5613 0,0000 0,0000 4,8044

tereny zabudowy zagrodowej 5,9349 0,0000 0,0000 0,0000 5,9349
tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

tereny zabudowy letniskowej 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

tereny usług 0,5356 0,0000 0,0000 0,0000 0,5356

tereny usług sportu i rekreacji 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

tereny przemysłowe 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Suma: 10,7136 0,5613 0,0000 0,0000 11,2749
J Niekazanice z przysiółkiem 
Niekazanice - Kałduny
tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z usługami 

6,6681 0,3267 0,0000 0,0000 6,9948

tereny zabudowy zagrodowej 3,7599 0,0000 0,0000 0,0000 3,7599
tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

tereny zabudowy letniskowej 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

tereny usług 0,1810 0,0000 0,0000 0,0000 0,1810

tereny usług sportu i rekreacji 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

tereny przemysłowe 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Suma: 10,6090 0,3267 0,0000 0,0000 10,9357
K Boboluszki

tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z usługami 

4,1446 3,0295 0,0000 0,0000 7,1741

tereny zabudowy zagrodowej 7,0720 0,0000 0,0000 0,0000 7,0720
tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

tereny zabudowy letniskowej 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

tereny usług 1,3585 0,0000 0,0000 0,0000 1,3585

tereny usług sportu i rekreacji 0,7773 0,0000 0,0000 0,0000 0,7773

tereny przemysłowe 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Suma: 13,3524 3,0295 0,0000 0,0000 16,3819
L Wysoka

tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z usługami 

7,7591 2,2377 0,0000 0,0000 9,9968

tereny zabudowy zagrodowej 11,1330 0,0000 0,0000 0,0000 11,1330
tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

tereny zabudowy letniskowej 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej

0,8593 0,0000 0,0000 0,0000 0,8593

tereny usług 4,7931 0,0000 0,0000 0,0000 4,7931

tereny usług sportu i rekreacji 0,839 0,0000 0,0000 0,0000 0,839
tereny przemysłowe 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Suma: 25,3835 2,2377 0,0000 0,0000 27,6212
Ł Jakubowice

tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z usługami 

7,7591 0,9484 0,0000 0,0000 8,7075

tereny zabudowy zagrodowej 11,1333 0,0000 0,0000 0,0000 11,1333
tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

tereny zabudowy letniskowej 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

tereny usług 0,1636 0,0000 0,0000 0,0000 0,1636

tereny usług sportu i rekreacji 0,7228 0,0000 0,0000 0,0000 0,7228
tereny przemysłowe 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Suma: 19,7788 0,9484 0,0000 0,0000 20,7272
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 CZEŚĆ „A” UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

 

M Gródczany

tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z usługami 

2,0648 1,6026 0,0000 0,0000 3,6674

tereny zabudowy zagrodowej 6,9207 0,0000 0,0000 0,0000 6,9207
tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

tereny zabudowy letniskowej 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

tereny usług 0,3461 0,0000 0,0000 0,0000 0,3461

tereny usług sportu i rekreacji 0,8474 0,0000 0,0000 0,0000 0,8474

tereny przemysłowe 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Suma: 10,1790 1,6026 0,0000 0,0000 11,7816
N Jabłonka

tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z usługami 

2,8724 0,0000 0,0000 0,0000 2,8724

tereny zabudowy zagrodowej 1,4868 0,0000 0,0000 0,0000 1,4868
tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

tereny zabudowy letniskowej 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

tereny usług 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

tereny usług sportu i rekreacji 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
tereny przemysłowe 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Suma: 4,3592 0,0000 0,0000 0,0000 4,3592
O Turków

tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z usługami 

2,8415 0,3621 0,0000 0,0000 3,2036

tereny zabudowy zagrodowej 3,0636 0,0000 0,0000 0,0000 3,0636
tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

tereny zabudowy letniskowej 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

tereny usług 0,0860 0,0000 0,0000 0,0000 0,0860

tereny usług sportu i rekreacji 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

tereny przemysłowe 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Suma: 5,9911 0,3621 0,0000 0,0000 6,3532
P Uciechowice

tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z usługami 

2,2262 0,6621 0,0000 0,0000 2,8883

tereny zabudowy zagrodowej 4,7720 0,0000 0,0000 0,0000 4,7720
tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

tereny zabudowy letniskowej 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

tereny usług 1,1090 0,0000 0,0000 0,0000 1,1090

tereny usług sportu i rekreacji 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

tereny przemysłowe 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Suma: 8,1072 0,6621 0,0000 0,0000 8,7693
R Wiechowice

tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z usługami 

4,0542 0,1425 0,0000 0,0000 4,1967

tereny zabudowy zagrodowej 5,5977 0,0000 0,0000 0,0000 5,5977
tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

tereny zabudowy letniskowej 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

tereny usług 8,6993 0,0000 0,0000 0,0000 8,6993

tereny usług sportu i rekreacji 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

tereny przemysłowe 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Suma: 18,3512 0,1425 0,0000 0,0000 18,4937
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 CZEŚĆ „A” UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

Niezagospodarowanych należy przez to rozumieć tereny, na których możliwa jest lokalizacja nowej 
zabudowy, zagospodarowanych należy przez to rozumieć teren, na których zlokalizowana jest zabudowa. 

Maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na now ą „zabudow ę”, wyra żone w ilo ści powierzchni 
użytkowej „zabudowy”, w podziale na funkcje zabudowy:  
•     Określenie, w perspektywie do 2030r., zapotrzebowania na nową „zabudowę”: o niskiej intensywności 

(jednorodzinnej), – wyliczenie:  
Zał ożenia: 
1)    przyjęto dla potrzeb bilansu terenów:  

−     na podstawie Statystycznego Vademecum Samorządowca 2017: 
•    liczba mieszkańców (2016 r.) – 6 569, 
•    liczba mieszkań (2016) – 2 254, 
•    przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w m2 (2016r.) – 78,4 

−      na podstawie „Prognozy gospodarstw domowych na lata 2016-2050” G.U.S: średnią liczbę osób na 
jedno mieszkanie – 2,4, 

−      prognozowana liczba mieszkańców (2030 rok) – 5 617 (do obliczeń zapotrzebowania na nową 
zabudowę przyjęto liczbę mieszkańców prognozowaną na 2030 rok – perspektywę nie dłuższą niż 30 
lat), 

−      liczba mieszkań w zabudowie jednorodzinnej  –  5/1ha (brutto), 
−      prognozowana powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w m2 (2030r.) – 82,3 m2 (przyjęto przyrost 

powierzchni użytkowej mieszkania na poziomie 0,3m2 w skali roku); 
 
 

 

S Dzierżkowice

tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z usługami 

3,5898 0,0000 0,0000 0,0000 3,5898

tereny zabudowy zagrodowej 3,2769 0,0000 0,0000 0,0000 3,2769
tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

tereny zabudowy letniskowej 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej

0,1578 0,0000 0,0000 0,0000 0,1578

tereny usług 0,0353 0,0000 0,0000 0,0000 0,0353

tereny usług sportu i rekreacji 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

tereny przemysłowe 2,5182 0,0000 0,0000 0,0000 2,5182

Suma: 9,5780 0,0000 0,0000 0,0000 9,5780
G1 Dzbańce - Osiedle

tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z usługami 

2,7829 0,4537 0,0000 0,0000 3,2366

tereny zabudowy zagrodowej 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

tereny zabudowy letniskowej 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej

0,8121 0,0000 0,0000 0,0000 0,8121

tereny usług 5,0638 0,0000 0,0000 0,0000 5,0638

tereny usług sportu i rekreacji 0,9589 0,0000 0,0000 0,0000 0,9589

tereny przemysłowe 11,731 0 0,0000 0,0000 11,7310

Suma: 21,3487 0,4537 0,0000 0,0000 21,8024
E1 Włodzienin - Kolonia

tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z usługami 

4,1886 0,0000 0,0000 0,0000 4,1886

tereny zabudowy zagrodowej 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

tereny zabudowy letniskowej 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

tereny usług 0,3072 0,0000 0,0000 0,0000 0,3072

tereny usług sportu i rekreacji 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
tereny przemysłowe 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Suma: 4,4958 0,0000 0,0000 0,0000 4,4958
SUMA: 328,4968 54,8284 5,2790 60,9002 458,2037
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2)   bazując na danych GUS – średnio 2,4 osoby/mieszkanie, przyjęto: 
−      potrzeby mieszkaniowe w perspektywie do roku 2030: 5617 osób 2,4 os./mieszk.= 2341 mieszkań, 

zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniową: 2341 (prognozowany stan na 2030r.) – 2254 (stan 
na 2016r.) = 87 mieszka ń,  

−      potrzeby mieszkaniowe wyrażone w powierzchni użytkowej: 87x82,3m2/mieszk. x 1,3 = 9308,13 m2 
(zwiększenie potrzeb o nie więcej niż 30% w aspekcie niepewności procesów rozwojowych); 

3)      przyjęto, iż 5% mieszkań istniejących, w perspektywie do 2030r., ulegnie dekapitalizacji, z tego około 3 % 
substancji zdekapitalizowanej zostanie odtworzona na nowych terenach (założono rozgęszczenie 
zabudowy): 2254 x3% = ∼68x82,3m2/mieszk. x 1,3 = 7275,32 m2 (powierzchni użytkowej zabudowy); 

4)    potrzeby mieszkaniowe sumaryczne (wyliczone w pkt 2 i pkt 3): 16 583,45 m2 (powierzchni użytkowej 
zabudowy) – ∼202 mieszkania ; 

5)    szacunkowa chłonność, położonych na terenie gminy, obszarów o w pełni wykształconej zwartej strukturze 
funkcjonalno-przestrzennej w granicach jednostek osadniczych w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 
sierpnia 2003r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych rozumianą jako możliwość 
lokalizowania na tych obszarach nowej „zabudowy”, wyrażona w powierzchni użytkowej zabudowy, 
w podziale na funkcję zabudowy: 
−  w granicach jednostek osadniczych o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno 

przestrzennej wyznaczono obszary o szacunkowej sumarycznej powierzchni 20,00 ha, w ramach 
których możliwa jest realizacja nowej zabudowy mieszkaniowo – usługowej, 

−      założono, wykorzystanie ok. 50% terenu dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w ramach funkcji 
mieszanej, zatem do dalszych wyliczeń przyjęto 50% z 20,00 ha:  

   ∼20 ha x50%= 10,00 ha x5 =50 mieszka ń x82,3m 2 = 4115 m2 (powierzchni użytkowej zabudowy); 
6)    szacunkowa chłonność położonych na terenie gminy, obszarów, przeznaczonych w planach miejscowych 

pod „zabudowę mieszkaniową jednorodzinną rozumianą jako możliwość lokalizowania na tych obszarach 
nowej zabudowy, wyrażona w powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy: 

 23,00 ha x 5 = 115 mieszka ń x82,3m 2 = 9464,5 m2 powierzchni użytkowej zabudowy; 
7)    sumaryczna chłonność terenów, o których mowa w pkt 5 i pkt 6 = 13 579,5 m2 (165 mieszka ń w ramach 

zabudowy mieszkaniowej). 
 Maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniową przekracza sumę 

powierzchni użytkowej, w podziale na funkcje zabudowy, wyliczonej, w ramach obszarów, o których mowa 
w pkt 5 i 6 – bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną uzupełnia się 
o różnicę tych wielkości, wyrażoną w powierzchni użytkowej zabudowy (16 583,45 m2 – 13 579,5 m2 = 
3003,95 m2) i przewiduje się lokalizację nowej zabudowy poza obszarami, o których mowa w pkt 5 i 6 
(około 37 mieszkań w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej przy wykorzystaniu około 7,4 ha): 

−  na północ od zwartej zabudowy wsi Branice jako kontynuację terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej wyznaczonych w obowiązującym m.p.z.p. (przyjęto wykorzystanie pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną około 3,55 ha z terenu o szacunkowej powierzchni około 4,20 ha, 
zakładając iż pozostały teren będzie stanowił układ komunikacyjny obsługujący tereny mieszkaniowe  
(0,65 ha), 

−  na wschód od zwartej zabudowy wsi Branice jako kontynuację terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej wyznaczonych w obowiązującym m.p.z.p. (przyjęto wykorzystanie pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną około 1,1 ha, 

−  na południe od zwartej zabudowy wsi Włodzienin, jako kontynuację istniejącej zabudowy oraz terenów  
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wyznaczonych w obowiązującym m.p.z.p. –  około 2,75 ha. 
 

•     Określenie, w perspektywie do 2030r.,zapotrzebowania na nową „zabudowę”: produkcyjna, handlową – 
wyliczenie: 
1)     Według Statystycznego Vademecum Samorządowca (rynek pracy 2016r.): 

•   pracujący w gminie Branice (stan na 31 XII, bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących 
do 9 osób oraz gospodarstw indywidualnych w rolnictwie) – 1155 osób, 

•      bezrobotni zarejestrowani – 293 osoby, w tym kobiety 58 osób; 
2)    Według informacji Urzędu Pracy w Głubczycach bezrobotni zarejestrowani na dzień 30.03.2018r 

w gminie Branice – 286 osób (lekka poprawa sytuacji na rynku pracy); 
3)     Założenia: 

a)     realizacja średnio dwóch obiektów usługowych lub produkcyjnych /ha, 
b)     średnia powierzchnia użytkowa obiektu usługowego lub produkcyjnego – 750 m2, 
c)     zatrudnienie średnio 10 pracowników w obiekcie produkcyjnym, 
d)     zatrudnienie średnio 4 pracowników w obiekcie usługowym, 
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e)      liczba osób w wieku  produkcyjnym w 2016 – 406843, 
f)      liczba osób w wieku produkcyjnym w 2030 – 2991 osób, do dalszych wyliczeń przyjęto średnią 

liczbę osób w wieku produkcyjnym, biorąc pod uwagę rok 2016 i 2030: ∼ 3530 osób , 
g)     przyjęto udział bezrobotnych zarejestrowanych na poziomie około 5% średniej liczby osób w wieku 

produkcyjnym (około 180 osób ), nie szukających pracy, 
h)     przyjęto utrzymanie się poziomu pracujących w gminie Branice (bez podmiotów gospodarczych 

o liczbie pracujących do 9 osób oraz gospodarstw indywidualnych w rolnictwie) – 1155 osób , 
w latach objętych prognozą demograficzna (2016 – 2030), 

i)      założono pracujących w ramach gospodarstw indywidualnych w rolnictwie w gminie Branice, 
zgodnie z „liczbą gospodarstw wg powierzchni, dla pow. fizycznych (z analizą podatków)” stan na 
I kwartał 2018r.: w grupie gospodarstw od 1 ha do 5 ha  średnie zatrudnienie 1 osoba/ 
gospodarstwo (452 osoby), w grupie gospodarstw powyżej 5 ha do 100 i powyżej średnie 
zatrudnienie 2 osoby/gospodarstwo (277x2=554 osoby), sumarycznie 1006 osób  (nie uwzględnia 
się sezonowych pracowników, część z nich mogą stanowić osoby bezrobotne zarejestrowane) – 
średnia liczba pracujących w ramach indywidualnych gospodarstw w latach objętych prognozą 
demograficzną (2016 – 2030) – 1006 osób (zgodnie z danymi GUS na 2016 rok 34,4% aktywnych 
zawodowo mieszkańców gminy Branice pracuje w sektorze rolniczym: rolnictwo, leśnictwo, 
łowiectwo i rybactwo,  zgodnie z powyższym założeniem ww. wskaźnik przyjęto na poziomie około 
28% w latach objętych prognozą demograficzną), 

j)       przyjęto liczbę pracujących w ramach podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób: 
187 (według CEIDG) x 2 osoby (średnie zatrudnienie/działalność) = 374 osób , 

k)     liczba mieszkańców wyjeżdżających do pracy poza gminę Branicę jest równa liczbie osób 
przyjeżdżających do pracy do gminy Branice (obecnie zgodnie z danymi GUS na 2016 rok wśród 
aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Branice 483 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, 
a 199 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do 
pracy wynosi -284 i jest ujemne), 

l)      założone wskaźniki utrzymają się w latach objętych prognozą demograficzna (2016 – 2030); 
4)     od średniej liczby osób w wieku produkcyjnym odjęto sumę osób: pracujących w gminie Branice pkt 3 

lit. h (bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób oraz gospodarstw indywidualnych 
w rolnictwie), pracujących w ramach podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób – pkt 3 
lit. j, pracujących w ramach gospodarstw indywidualnych w rolnictwie – pkt 3 lit. i, przyjętych 
bezrobotnych zarejestrowanych – pkt 3 lit. g, uzyskując szacunkową dostępną liczbę osób w wieku 
produkcyjnym. 

  3530 – (1155+374+1006+180) = 815 osób  – szacunkowa dostępna liczba osób w wieku produkcyjnym; 
5)    szacunkowa chłonność, położonych na terenie gminy, obszarów o w pełni wykształconej zwartej 

strukturze funkcjonalno-przestrzennej w granicach jednostek osadniczych w rozumieniu art. 2 pkt 1 
ustawy z dnia 29 sierpnia 2003r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych 
rozumianą jako możliwość lokalizowania na tych obszarach nowej „zabudowy”, wyrażona w powierzchni 
użytkowej zabudowy, w podziale na funkcję zabudowy: 
−  w granicach jednostek osadniczych o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno 

przestrzennej nie występują obszary, w ramach których możliwa jest realizacja nowej zabudowy 
produkcyjnej bądź usługowej; 

6)    szacunkowa chłonność położonych na terenie gminy, obszarów, przeznaczonych w planach 
miejscowych pod „obiekty produkcyjne składy i magazyny bądź zabudowę usługową  rozumianą jako 
możliwość lokalizowania na tych obszarach nowej zabudowy, wyrażona w powierzchni użytkowej 
zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy: 

 około 5 ha przeznaczonych pod obiekty produkcyjne składy i magazyny – szacunkowa ich chłonność 
5 ha x 2 obiekty/ha x 750m2/obiektu =7500 m2, 

 około 7ha przeznaczonych pod zabudowę usługową – szacunkowa ich chłonność 7 ha x2 obiekty/ha x 
750 m2/obiekt = 10500 m2; 

7)    bilans chłonności terenów, o których mowa w pkt 5 i pkt 6  = 18 000 m2 ; 
8)    bilans maksymalnego w skali gminy Branice zapotrzebowania na zabudowę usługową lub produkcyjną 

oraz maksymalnej chłonności terenów, przy założeniu średniego zatrudnienia 10 osób na zakład lub 
usługę (lit. i): 

  815:10 x750m2/obiekt =61175 m2 x1,3 =79 462 m2  =∼  79 500 m2 ; 
 

                                                

43 Prognoza demograficzna dla gminy Branice (powiat głubczycki) do 2035 roku dr Stanisława Górecka, dr hab. Robert Szmytkie. 
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9)    maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę produkcyjną, handlową przekracza 
sumę powierzchni użytkowej, w podziale na funkcje zabudowy, wyliczonej, w ramach obszarów, 
o których mowa w pkt 5 i 6 – bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę produkcyjną, usługową 
uzupełnia się o różnicę tych wielkości, wyrażoną w powierzchni użytkowej zabudowy (79 500 m2 – 
18 000 m2=∼61500 m2) i przewiduje się lokalizację nowej zabudowy poza obszarami, o których mowa 
w pkt 5 i 6  (61 500m2 : (2x750m2) = ∼41 ha, w tym:  
−      na południowy wschód od jednostki osadniczej Branice, na jej obrzeżu, w rejonie historycznie 

ukształtowanej funkcji produkcyjnej, o nowy obszar przeznaczony dla funkcji produkcyjnej, 
magazynów i składów, o powierzchni około 20,40 ha,  

−      na północ od jednostki osadniczej Branice, na jej obrzeżu, w rejonie historycznie ukształtowanej 
funkcji usługowej o nowy obszar przeznaczony dla funkcji usługowej, o powierzchni około 
15,00 ha, 

−      na północny– wschód od zwartej zabudowy wsi Włodzienin, na jej obrzeżu, przy drodze powiatowej 
jako kontynuacja istniejącego terenu przeznaczonego dla funkcji usługowej, o powierzchni około 
1,00 ha. 

9.  STRUKTURA WŁASNOŚCI GRUNTÓW W GMINIE BRANICE.  

 W gminie Branice dominują grunty należące do osób fizycznych - 6 850,03 ha, w większości są to tereny 
rolne, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oraz wolne działki budowlane. Kolejną dużą grupę 
gruntów, stanowią grunty Skarbu Państwa nie oddane w użytkowanie wieczyste. Zajmują one powierzchnię 
3 788,86 ha tys. ha i stanowią w większości grunty terenów rolnych, wód oraz lasów. 
Szczegółowe powierzchniowe i procentowe zestawienie gruntów w gminie Branice, z podziałem na rodzaj 
władania przedstawia poniższa tabela.  

Rodzaj władania Powierzchnia 
[ha] 

Udział 
[%] 

Grunty Skarbu Państwa nie oddane w użytkowanie wieczyste 3 783,73 ha 31,15 % 

Grunty Skarbu Państwa oddane w użytkowanie wieczyste 3,99 ha 0,03 % 

Grunty Gminy Branice nie oddane w użytkowanie wieczyste 491,79 ha 4,05 % 

Grunty Gminy Branice oddane w użytkowanie wieczyste 4,13 ha 0,03 % 

Grunty Spółdzielni 299,72 ha 2,47 % 

Grunty Kościołów i Związków Wyznaniowych 577,08 ha 4,79 % 

Grunty Spółek Prawa Handlowego i Innych Podmiotów 
ewidencyjnych 

9,84 ha 0,08 % 

Grunty Osób Fizycznych 6 850,04 ha 56,40 % 

Grunty Powiatu nie oddane w użytkowanie wieczyste 102,79 ha 0,85 % 

Grunty Województwa nie oddane w użytkowanie wieczyste 18,49 ha 0,15 % 

RAZEM: 12 141,77 ha 100 % 

 
Struktura władania gruntami w podziale na poszczególne jednostki strukturalne (sołectwa): 
 
Jednostka 

strukturalna 
(sołectwo) 

Rodzaj władania (pow. w ha) Powierzchnia 
w hektarach (ogółem) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A 361,59 0,54 84,46 2,50 25,93 2,28 4,21 778,63 8,61 12,77 1281,52 

B 195,74 0,01 48,46 0,00 168,75 193,74 0,35 426,97 8,29 0,00 1042,31 

C 0,71 0,00 8,57 0,00 7,11 0,25 0,43 345,89 6,14 0,00 369,10 

D 408,94 0,01 49,02 0,00 7,40 174,25 0,89 421,98 7,54 0,00 1070,03 
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E+E1 263,20 1,54 55,35 0,99 38,79 56,68 0,67 669,01 13,60 0,00 1099,83 

F 307,83 0,00 22,63 0,00 0,00 31,66 0,00 281,31 2,35 0,00 645,78 

G+G1 755,74 0,00 23,57 0,00 11,37 0,22 0,74 155,25 11,18 0,00 958,07 

H 570,48 0,37 27,80 0,00 10,68 97,80 0,00 215,80 4,37 1,63 928,93 

I 32,28 1,50 15,21 0,00 15,02 0,49 0,00 401,27 5,36 0,00 471,30 

J 255,06 0,01 22,07 0,00 14,67 0,04 0,00 249,01 4,08 4,09 549,03 

K 31,22 0,00 15,30 0,00 0,00 0,42 0,00 384,87 7,02 0,00 438,83 

L 320,41 0,00 22,78 0,60 0,00 16,20 2,25 453,85 5,29 0,00 821,38 

Ł 94,11 0,01 19,39 0,00 0,00 0,58 0,00 217,75 1,83 0,00 333,67 

M 19,12 0,00 15,46 0,00 0,00 0,85 0,00 460,02 8,31 0,00 503,76 

N 45,71 0,00 6,97 0,00 0,00 0,00 0,00 146,13 1,01 0,00 199,82 

O 0,00 0,00 11,22 0,00 0,00 0,36 0,00 256,30 0,41 0,00 268,29 

P 90,13 0,00 10,36 0,04 0,00 0,00 0,30 220,46 3,88 0,00 325,17 

R 10,13 0,00 16,41 0,00 0,00 1,25 0,00 387,00 3,52 0,00 418,31 

S 21,33 0,00 16,76 0,00 0,00 0,01 0,00 378,54 0,00 0,00 416,64 

Objaśnienia symboli w kolumnie "jednostka strukturalna ( sołectwo)": 
A - Branice, 
B - Bliszczyce, 
C - Michałkowice, 
D - Lewice, 
E - Włodzienin + E1 Włodzienin Kolonia, 
F - Jędrychowice, 
G - Dzbańce +G1 Dzbańce - Osiedle, 
H - Posucice, 
I - Wódka  
J - Niekazanice (wraz z przysiółkiem "Kałduny") 
K - Boboluszki, 
L - Wysoka, 
Ł - Jakubowice, 
M - Gródczany, 
N - Jabłonka, 
O - Turków, 
P - Uciechowice, 
R - Wiechowice, 
S - Dzierżkowice 
Objaśnienia symboli w kolumnie "Rodzaj władania":  
1 - Grunty Skarbu Państwa nie oddane w użytkowanie wieczyste, 
2 - Grunty Skarbu Państwa oddane w użytkowanie wieczyste, 
3 - Grunty gminy nie oddane w użytkowanie wieczyste, 
4 - Grunty gminy oddane w użytkowanie wieczyste, 
5 - Grunty spółdzielni, 
6 - Grunty kościołów i związków wyznaniowych, 
7 - Grunty spółek prawa handlowego i innych podmiotów ewidencyjnych,  
8 - Grunty osób fizycznych, 
9 - Grunty Powiatu nie oddane w użytkowanie wieczyste, 
10 - Grunty Województwa nie oddane w użytkowanie wieczyste. 

10.   OBIEKTY I TERENY CHRONIONE NA PODSTAWIE PRZEP ISÓW ODRĘBNYCH. 

 Elementem chroniącym prawnie walory przyrodniczo – krajobrazowe (na podstawie ustawy o ochronie 
przyrody) gminy Branice jest Obszar Chronionego Krajobrazu „Mokre-Lewice”. Powierzchnia całkowita 
obszaru chronionego wynosi 7 689,9 ha, ale w granicach gminy Branice znajduje się tylko niewielka 
południowo wschodnia część tego obszaru o powierzchni około 207 ha. Obszar obejmuje fragment Gór 
Opawskich o urozmaiconym krajobrazie.  
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 Obiektami chronionymi prawnie stanowiącymi zasób dziedzictwa  kulturowego i zabytków (na podstawie 
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami) są zabytki wpisane do rejestru zabytków oraz 
stanowiska archeologiczne wpisane do rejestry zabytków (stan ww. obiektów został zawarty ust. 4). 

 Obiektami chronionym prawnie są ujęcia wód podziemnych. Są one o tyle istotne, że wszystkie wodociągi 
na obszarze gminy zaopatrywane są w wodę z ujęć lokalnych. Część najważniejszych dla gminy ujęć ma 
wyznaczone strefy ochrony bezpośredniej (Branice, Bliszczyce i Wiechowice) i pośredniej (Branice, 
Jędrychowice i Wiechowice). 

 Terenami chronionymi prawnie (na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych) są grunty 
bonitacyjnie w klasach I – III. 

11.   OBSZARY NATURALNYCH ZAGRO ŻEŃ GEOLOGICZNYCH. 

Zagrożenia geologiczne stanowią poważny problem w wielu dziedzinach działalności i życia człowieka. 
Należy tu wymienić:44 osuwiska, obniżenie i podnoszenie powierzchni terenu wywołane czynnikami 
naturalnymi oraz antropogenicznymi, erozję, zjawiska krasowe(proces rozpuszczania skał przez wody 
powierzchniowe i podziemne), sufozję (mechaniczne wypłukiwanie cząstek minerałów z osadu przez wody 
podziemne wsiąkające w glebę bądź skałę), neotektonikę (zjawiska zachodzące pod koniec trzeciorzędu 
i w czwartorzędzie), wstrząsy sejsmiczne różnej genezy, abrazję brzegów morskich, podtopienia. 

Naturalne  zagrożenie  geologiczne  występujące  na terenie gminy Branice to przede wszystkim erozja.  
Północno – zachodnia część gminy Branice charakteryzuje się powierzchnią silniej pofałdowaną 
o spadkach wymagających już stosowania właściwych technik prac polowych. Jakość gleb w tej części 
gminy jest zdecydowanie niższa w porównaniu do zasobów środkowej i południowej części gminy. Gleba 
okresowo obrabiana zabiegami agrotechnicznymi takimi jak orka czy bronowanie jest bardzo podatna na 
erozję wodną. Brak okrywy roślinnej powoduje występowanie również erozji wiatru (wywiewania), co przy 
relatywnie dużych prędkościach wiatru ma także duże znaczenie. Erozja wietrzna jest trudna do 
zahamowania przy braku roślinności. Dlatego też, wzdłuż większości dróg publicznych oraz części dróg 
polnych zostały urządzone wiatrochrony – szpalery gęsto posadzonych drzew, których celem jest 
osłonięcie rolniczej przestrzeni produkcyjnej od niszczącej działalności wiatru. 

O erozji można również mówić w odniesieniu do wód płynących. Na terenie gminy Branice jest ona coraz 
mniej zauważalna, ze względu na coraz szerszą regulację rzeki Opawa  i realizację zapory zbiornika 
retencyjnego „Włodzienin” na rzece Troi. Pomiędzy Branicami i Boboluszkami (około 500 m na południe od 
przebiegu koryta Opawy) wzdłuż krawędzi doliny czytelne jest podcięcie erozyjne, które zostało w całości 
pokryte już roślinnością. Brzeg Opawy został na odcinku około 200  - 300 m w górę rzeki umocniony 
kamieniami. 

Inne naturalne zagrożenie geologiczne występujące na terenie gminy Branice to podtopienia (piętrzenia się 
wód podziemnych na skutek podnoszenia się zwierciadła wód w ciekach i zbiornikach powierzchniowych). 
Narażona jest na to zjawisko część dolinna gminy położona wzdłuż granicznej rzeki Opawa (w tym, 
w szczególności zabudowa wsi Boboluszki, Branice Zamek, Dzierżkowice, Wiechowice). 

 

12.   UDOKUMENTOWANE ZŁOŻA KOPALIN, ZASOBÓW WÓD PODZIEMNYCH ORAZ 
UDOKUMENTOWANE KOMPLEKSY PODZIEMNEGO SKŁADOWANIA DW UTLENKU WĘGLA, 
TERENY GÓRNICZE WYZNACZONE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O DRĘBNYCH. 

Udokumentowane zło ża kopalin, tereny i obszary górnicze wyznaczone na podstawie przepisów 
odrębnych.  

Na terenie gminy zarejestrowano trzy złoża surowców mineralnych: 
−      złoże surowca ilastego „Branice” położone na południowy wschód od zabudowań wsi Branice. Serię 

złożową stanowią gliny lessopodobne barwy brązowej i brązowo-żółtej. Złoże zajmuje powierzchnię 
14,3 ha i dotyczy plejstoceńskich surowców ilastych ceramiki. Miąższość złoża (zgodnie 
z dokumentacją) wynosi od 4,4 do 7,7 m, średnio 6,1 m.  
 
 

                                                

44 PSG Państwowa Służba Geologiczna. Zagrożenia geologiczne www.pgi.gov.pl 
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Zasoby geologiczne złoża określono na 756,22 tys. ton. Złoże wykazuje dobrą jakość. Surowiec jest 
plastyczny i twardo plastyczny. Obszar i teren górniczy ustanowiono 11 sierpnia 1994 r. decyzją 
Wojewody Opolskiego nr 47/94 (zmienianą w latach: 1995, 1998 i 2005). Złoże nie eksploatowane ze 
względu na zaprzestanie działalności pobliskiej cegielni, 

−      złoże kruszywa naturalnego „Lewice” położone około 2 km na północ od wsi Lewice, w sąsiedztwie 
granicy z gminą Głubczyce. Złoże zajmuje obszar 4,118 ha. Miąższość złoża (zgodnie z dokumentacją) 
wynosi od 5,8 do 14,1 m, średnio 10,8 m. Zasoby geologiczne złoża określono na 744,40 tys. ton. 
Eksploatację rozpoczęto 1 stycznia 1983 r. Złoże budowane jest przez piaski nieklasyfikowane 
o zawartości ziaren do 2,0 mm w ilości 93,5%. Piasek nadaje się do celów budowlanych. Eksploatacja 
złoża została zaniechana. Brak jest wyznaczonego obszaru górniczego, 

−      złoże kruszywa naturalnego „Włodzienin” położone na północ od wsi Włodzienin, przy granicy gminy. 
Złoże zajmuje powierzchnię 3,785 ha i dotyczy kruszywa naturalnego oraz piasku ze żwirem. 
Miąższość złoża (zgodnie z dokumentacją) wynosi od 3,7 do 21 m, średnio 11,6 m. Zasoby 
geologiczne złoża określono na 727,27 tys. ton. Eksploatację rozpoczęto 3 kwietnia 1997 r. Obszar 
górniczy związany z tym złożem został zlikwidowany decyzją Marszałka Województwa Opolskiego znak 
Z1:DOŚ.II.JJ.7513-11/09 z dnia 27 sierpnia 2009 r. Eksploatacja złoża została zaniechana. 

 Obszar górniczy związany z tym złożem został zlikwidowany decyzją Marszałka Województwa 
Opolskiego znak Z1:DOŚ.II.JJ.7513-11/09 z dnia 27 sierpnia 2009 r. Eksploatacja złoża została 
zaniechana. 

Na terenie gminy Branice występują liczne ślady historycznej eksploatacji kruszyw. W trakcie analiz map 
topograficznych, ortofotomap i cyfrowych modeli wysokości oraz w trakcie wizji terenowych 
zidentyfikowano45 20 odkrywek zlokalizowanych głównie na terenie wsi Włodzienin i Lewice (13), a ponadto 
w Dzbańcach (1), Posucicach (1), Niekazanicach (1), Wysokiej (1), Wiechowicach (1) i Branicach (2). 
Na terenie gminy była prowadzona powierzchniowa eksploatacja złóż kruszyw i surowców ceramiki. 
Wyrobiska są również rodzajem ingerencji w rzeźbę i krajobraz. Skala wydobycia nie była duża, a same 
tereny zakładów wydobywczych nie są widoczne z dróg publicznych. Przy złożu surowców ceramicznych 
w Branicach od początku XX wieku funkcjonowała cegielnia. Surowy budynek z czerwonej nielicowanej 
cegły wraz z murowanymi kominami wyróżnia się wśród otaczających pól. Dawny zakład produkcyjny jest 
elementem krajobrazu widocznym zdecydowanie bardziej od samego wyrobiska. Wyrobisko od kilku lat jest 
nieeksploatowane. 
Niemal wszystkie niegdyś aktywne tereny prowadzenia gospodarki powierzchniowej eksploatacji złóż 
kruszyw i surowców ceramiki są porośnięte roślinnością niską i wysoką, poza fragmentami bardzo 
stromymi i urwistymi (odkrywki we Włodzieninie, Dzbańcach-Osiedlu) 

     Niewielkie zasoby złóż surowców mineralnych mają raczej lokalne znaczenie, a ich wykorzystanie można 
również uznać za zgodne z predyspozycjami środowiska. Sposób i zakres eksploatacji nie stanowi 
zagrożenia ani znaczącej uciążliwości dla środowiska. W przypadku zaprzestania działalności następuje 
naturalna sukcesja roślinności, często przyczyniając się do wzrostu różnorodności biologicznej. 

Udokumentowane kompleksy podziemnego składowania dw utlenku w ęgla.  

Na terenie gminy Branice nie występują udokumentowane kompleksy podziemnego składowania dwutlenku 
węgla.  

Zasoby wód podziemnych.  

Na terenie gminy wody pobiera się z trzech poziomów wodonośnych: karbońskiego, trzeciorzędowego 
i czwartorzędowego. Największe znaczenie, pod względem ilości ujęć i wielkości poboru, ma zbiornik 
czwartorzędowy. 
Poziom karboński wykształcony jest w piaskowcach i łupkach dolnego karbonu na średniej głębokości do 
30 m p.p.t. Wydajność tego poziomu jest mała i wynosi kilka m3/h. Wodę z tego poziomu ujmuje się 
studniami głębokości 15,6 i 23 m na terenie zakładu rolnego w Dzbańcach. 
Poziom trzeciorzędowy występuje tylko w południowej części gminy. Zwierciadło wody zalega średnio na 
głębokości 20 do 40 m p.p.t., a w rejonie Wysokiej na głębokości do 26,0 m p.p.t. Wydajność studni jest 
stosunkowo niewielka i waha się od 2,4 do 5,5 m3/h. Wody tego poziomu ujmuje się trzema studniami na 
terenie dawnego PGR „Wysoka” (ujęcia nie zarządzane przez gminę Branice).  
Poziom czwartorzędowy stanowi podstawę zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców gminy, gdyż w jego 
obrębie występuje około 20 studni głębinowych. Studnie zlokalizowane są głównie w dolinie rzeki Opawy.  
 

                                                

45 Ekofizjografia 
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Zwierciadło wody w dolinach zalega na głębokości średnio do 2 m p.p.t., a na wysoczyźnie na głębokości 
od 2 do 5 m p.p.t.  
Wydajność studni wód czwartorzędowych jest zróżnicowana w zależności od ich lokalizacji. Wydajność 
w obrębie dolin jest duża i osiąga nawet 100 m3/h, natomiast w obrębie wysoczyzny dochodzi jedynie do 30 
m3/h. Sołectwo Branice jest zlokalizowane wyłącznie nad Czwartorzędowym Użytkowym Piętrem 
Wodonośnym. 
Żaden z lokalnych zbiorników wód podziemnych nie ma rangi zbiornika głównego (GZWP). Najbliższy taki 
zbiornik, trzeciorzędowy GZWP nr 332 – Subniecka Kędzierzyńsko-Głubczycka, znajduje się dopiero na  
pograniczu powiatów: głubczyckiego, raciborskiego i kędzierzyńsko-kozielskiego. W granicach gminy nie 
ma również obszarów ochrony dla zbiorników tej rangi. 

13.     SYSTEMY KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, W  TYM STOPIEŃ 
UPORZĄDKOWANIA GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ, ENERGETYCZNEJ ORAZ 
GOSPODARKI ODPADAMI. 

Układ komunikacyjny.  

Przez obszar gminy Branice przebiega droga wojewódzka nr 419 (DW419), o łącznej długości 7,66km, 
będąca w zarządzie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu. Droga ta biegnie od granicy gminy Branice z 
gminą Kietrz do granicy Państwa z Czechami. Droga przebiega przez miejscowości Niekazanice i Branice.  
Ponadto przez teren gminy Branice przebiega jedenaście dróg publicznych powiatowych klasy zbiorczej, 
o łącznej długości 69,32km. Szerokość dróg w liniach rozgraniczających dla dróg zbiorczych wynosi 20 m. 
Zarządcą tych dróg jest Starostwo Powiatowe w Głubczycach, są to drogi nr: 
–  1201 O Głubczyce - Wiechowice, o długości 20,19 km, 
–  1220 O Włodzienin - Boboluszki - granica Państwa, o długości 13,36 km, 
–  1221 O Uciechowice - Pilszcz, o długości 1,00 km, 
–  1224 O Włodzienin - Nowa Cerekwia, o długości 2,05 km, 
–  1238 O Jakubowice - Gródczany - DP 1237O, o długości 3,73 km, 
–  1239 O DP 1201O - Boboluszki - Branice, o długości 8,40 km, 
–  1241 O Dzbańce - Lewice, o długości 4,52 km, 
–  1248 O Bliszczyce - Wódka, o długości 8,25 km, 
–  1282 O Bliszczyce - Branice, o długości 3,41 km, 
–  1283 O Wódka - Nasiedle, o długości 1,61 km, 
–  1284O Branice - Wódka, o długości 2,80 km. 
Wyżej wymienione drogi publiczne powiatowe posiadają nawierzchnie z masy bitumicznej. Jedynie drogi nr 
1239O i 1282O posiadają nawierzchnie w części z masy bitumicznej w części gruntowe.   

Pozostałe drogi publiczne należą do kategorii dróg gminnych, ich łączna długość wynosi około 16,6 km, są 
to drogi nr: 
–  108901 O - Wiechowice - Dzierżkowice, o długości 1,9 km, 
–  108907 O - od drogi DP1201O - Jabłonka - granica gminy, o długości 2,0 km, 
–  2404002 - od drogi DP 1201O - Turków, o długości 1,0 km, 
–  108859 O - Dzbańce Osiedle - granica gminy, o długości 2,2 km, 
–  108906 O - od drogi DP1201O - Jędrychowice - do drogi DP 1220O, o długości 4,4 km, 
– 108904 O - Włodzienin - granica gminy, o długości 1,5 km, 
– 108504 O - Lewice - granica gminy, o długości 1,6km, 
– 108903 O - od drogi DP 1201O - Włodzienin - Włodzienin Kolonia, o długości 2,0 km. 

Drogami gminnymi wewnętrznymi (niepublicznymi) z nadanymi nazwami ulic, są drogi: 
w miejscowości Branice: 
–  ul. Bolesława Prusa, 
–  ul. Ogrodowa, 
–  ul. Słoneczna, 
–  ul. Spadzista, 
–  ul. Szkolna, 
–  ul. Kościelna, 
–  ul. 1-go Maja, 
–  ul. Emilii Plater, 
–  ul. Marii Curie Skłodowskiej, 
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–  ul. Główna, 
–  ul. Młyńska, 
–  ul. Lwowska, 
–  ul. Grunwaldzka, 
–  ul. Owocowa, 
–  ul. Pocztowa, 
–  ul. Słowackiego, 
–  ul. Mickiewicza, 
w miejscowości Wiechowice: 
–  Aleja III Tysiąclecia, 
–  ul. Jana Dobrego. 

Drogi gminne zarówno publiczne jak i niepubliczne stanowią uzupełnienie układu podstawowego sieci dróg 
gminy: wojewódzkiej nr 419 i powiatowych. Stanowią ważny element w kołowej komunikacji wewnętrznej. 
Umożliwiają połączenie pomiędzy wsiami oraz osiedlami, stanowią równocześnie trasy transportu płodów 
rolnych. Drogi gminne stanowią drogi klasy lokalnej, dojazdowej i wewnętrznej. 
Przez gminę przebiegają linie komunikacyjne PKS łączące gminę z Głubczycami i powiatem głubczyckim 
oraz miejscowościami: Kietrz, Kędzierzyn - Koźle, Opole, Racibórz. 

Komunikacja kolejowa. 

Gmina nie posiada bezpośredniego dostępu do sieci kolejowej. Do najbliższych linii kolejowych jest ponad 
20 km - linie te są nieczynne i obecnie nie eksploatowane (tj. Głubczyce - Pietrowice - granica państwa 
oraz linii Baborów - Pilszcz, o charakterze jednotorowym, klasyfikowanych jako towarowe).Do najbliższej 
linii kolejowej na terytorium Republiki Czeskiej relacji Opava - Krnov - Bruntal jest ok. 1,2 km. 

Trasy rowerowe. 

Przez teren gminy Branice biegną trzy trasy rowerowe, są to: 
– trasa nr 17 883 Branice – Krnov (łączny dystans 20,3 km), 
– trasa Krnov – Głubczyce – Branice – Krnov "E" (łączny dystans 50,36 km), 
– trasa nr 34 Wiechowice (przejście graniczne) – Branice – Lewice – Pietrowice – Opawice – Równe – 

Głubczyce – Pomorzowiczki – Głogówek, (łączny dystans 90 km), trasa niebieska, wytyczona w ramach 
Tras rowerowych OPAVICE, obejmujących 4 trasy  ze sobą powiązane). 

Systemy infrastruktury technicznej, w tym stopie ń uporz ądkowania gospodarki wodno – ściekowej, 
energetycznej oraz gospodarki odpadami.  

Gospodarka w zakresie zaopatrzenia w wodę. 
Gmina Branice jest wyposażona w sieć wodociągową. Odsetek ludności korzystającej z odpowiedniej 
jakości wody na koniec 2016 roku analogicznie jak w 2015 r. wynosił  w gminie Branice 100%. 

 Woda na potrzeby Gminy dostarczana jest z pięciu ujęć wodociągowych:46 
−        ujęcia wody w Branicach składającego się z trzech studni (dwóch głębinowych i jednej kopanej) 

o łącznej wydajności 1496 m3 /dobę, 
−      ujęcia wody w Bliszczycach składającego się z trzech studni głębinowych o łącznej wydajności 298 m3 

/dobę, 
−       ujęcia wody w Wiechowicach składającego się z trzech studni głębinowych o łącznej wydajności 360 

m3 /dobę, 
−  ujęcia wody w Włodzieninie składającego się z dwóch studni głębinowych o wydajności 110 m3 /dobę, 

jednego źródła nr 2 oraz jednej hydroforni, 
−  ujęcia wody w Jędrychowicach zaopatrującego się w wodę ze studni kopanej o wydajności 47 m3/ 

dobę, 
ponadto na potrzeby w szczególności mieszkańców wsi Wódka woda jest kupowana z gminy Kietrz, a na 
potrzeby w szczególności mieszkańców wsi Włodzienin Kolonia woda jest kupowana z gminy Głubczyce.  
Ilość dostarczanej wody mieszkańcom w 2016 r. to 249,023 m3 i jest to ilość utrzymująca się na poziomie 
roku 2015 i 2014. 
 
 

                                                

46 Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Branice 2016 -20 (autor Małopolska Fundacja Energii i Środowiska). Załącznik Nr 1 do 
uchwały Nr XXIII/224/16 Rady Gminy Branice z dnia 21 listopada 2016 r., str. 27 
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Zdolność produkcyjna ujęć zaspakaja zapotrzebowanie na wodę w gminie Branice (informacja udzielona 
Radzie Gminy w 2016roku) i pomimo występujących suszy, powodujących w okresie letnim obniżenie 
poziomu wód (około 1 m) zarówno w studniach głębinowych jak i kopanych, nie występują przerwy 
w dostawie wody spowodowane jej brakiem w ujęciu. Jakość wody dostarczanej odbiorcom jest 
systematycznie poddawana badaniom w ramach nadzoru sanitarnego oraz w ramach stałego monitoringu 
prowadzonego przez Zakład – wskaźniki mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody dostarczanej  
mieszkańcom spełniały wymagania określone w przepisach, z wyjątkiem wodociągu Jędrychowice, gdzie 
w okresie letnim wystąpiło zanieczyszczenie bakteriologiczne. Zanieczyszczenia wody na ujęciu 
Jędrychowice są częstym zjawiskiem w związku z powyższym planowane jest wykonanie spięcia 
wodociągu Jędrychowice z wodociągiem Bliszczyce. 
Również planowanym przedsięwzięciem inwestycyjnym jest budowa stacji uzdatniania wody na ujęciu 
Branice ze względu na utrzymujący się, podwyższony poziom manganu w studni głębinowej. 

Gospodarka w zakresie zasilania w energię elektryczną. 
Gmina Branice zasilana jest 3 ciągami 15kV, wyprowadzonymi ze stacji 110/15kV Kietrz. 
Na terenie Gminy Branice zlokalizowane są następujące urządzenia elektroenergetyczne (stan na lipiec 
2016)47: 
−   linie 15kV: kablowe o łącznej długości 4,3 km, napowietrzne o łącznej długości 64,7 km, 
−  linie 0,4kV: kablowe wraz z przyłączami o łącznej długości 10,1 km, w tym przyłącza - 3,4 km, 

 napowietrzne wraz z przyłączami o łącznej długości 91,7 km, w tym przyłącza - 30,4 km 
−  52 stacje transformatorowe 15/0,4kV. 
Dystrybutorem EE jest Tauron Dystrybucja SA oddział w Opolu, Spółka nie planuje zwiększenia ilościowego 
sieci elektroenergetycznej na terenie Gminy (przyrost zakresu rzeczowego będzie wynikał jedynie z budowy 
przyłączy dla nowych odbiorców energii) a także nie planuje na terenie Gminy Branice budowy źródeł 
energii elektrycznej. 
Odsetek ludności zaopatrywanych w energię elektryczna na koniec 2016r. wynosił 100%. 

Gospodarka w zakresie zaopatrzenia w gaz. 

Gmina Branice jest zaopatrywana jest w gaz z czeskiego systemu przesyłowego (gazociąg Krnov - Branice 
wysokiego ciśnienia DN150 PN 4,0 MPa MOP 3,6 MPa wraz ze strefą kontrolowaną biegnący do S.R.P. I° i 
II° Branice). Zasilanie gminy Branice w gaz odbywa się za pośrednictwem ww. stacji redukcyjno – 
Pomiarowej będącej własnością Operatora Gazociągów Przesyłowych 
 GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach. Parametry sieci gazowej przebiegającej przez teren Gminy: 
rodzaj – sieć niskiego ciśnienia, długość czynnej dystrybucyjnej sieci gazowej na terenie Gminy  – 8 347,0 
mb. Ilość przyłączy gazowych czynnych – 267 sztuk (stan na dzień 31.12.2018r.). Stan techniczny 
infrastruktury gazowej ocenia się jako dobry, gwarantujący stabilność dostaw gazu do odbiorców w dłuższej 
perspektywie. Rozbudowę sieci gazowej determinuje pojawienie się nowych odbiorców48. 

Gospodarka wodno – ściekowa. 

W Branicach funkcjonuje, mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków, o wydajności pozwalającej 
na oczyszczenie ścieków z terenu całej gminy. Przepustowość oczyszczalni wynosi 830 m3/dobę. 
Równoważna Liczba Mieszkańców 6382. Na koniec 2016 r. (Wg opracowania „Charakterystyka 
punktowych źródeł zrzutów ścieków komunalnych i przemysłowych w województwie opolskim w 2016 
roku”) rzeczywista RLM oczyszczalni wyniosła 2076, a średniodobowa ilość dopływających ścieków 425,2 
m3. W 2016r. oczyszczalnia przyjęła 105565 m3 ścieków sanitarnych odprowadzanych siecią kanalizacyjną, 
grawitacyjno – tłoczną oraz 3847 m3  ścieków dowożonych z szamb przydomowych. Wzrost usług w 
zakresie oczyszczania ścieków odprowadzanych sieciowo wyniósł 9.6% w stosunku do 2015 roku. 
Oczyszczalnia nie wykorzystuje swojej pełnej mocy. Zastosowana technologia pozwala na dalszą 
rozbudowę sieci kanalizacyjnej. Działania Gminy Branice w zakresie gospodarki ściekami prowadzone są 
w kierunku osiągnięcia zobowiązań wynikających z Dyrektywy 91/271/EWG oraz Krajowego Programu 
Oczyszczania Ścieków, którego celem jest ograniczenie zrzutów nieoczyszczonych ścieków, tym samym 
powstrzymanie degradacji środowiska 
 
 

                                                

47  Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Branice 2016 -20 (autor Małopolska Fundacja Energii i Środowiska). Załącznik Nr 1 do 
uchwały Nr XXIII/224/16 Rady Gminy Branice z dnia 21 listopada 2016 r., str. 31. 

48 Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Branice 2016 -20 (autor Małopolska Fundacja Energii i Środowiska). Załącznik Nr 1 do 
uchwały Nr XXIII/224/16 Rady Gminy Branice z dnia 21 listopada 2016 r., str. 33. 
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Oczyszczalnia obsługuje Aglomerację Branice. W ramach Aglomeracji Branice  (w rozumieniu Aktualizacji 
Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych) skanalizowane zostały miejscowości: Branice, 
Lewice, Michałkowice, Boboluszki i częściowo Wysoka (zabudowa wielorodzinna). Do skanalizowania 
pozostaje zabudowa jednorodzinna na terenie Wysokiej. Poza Aglomeracją Branice znajdują się wsie: 
Bliszczyce, Włodzienin, Posucice, Jędrychowice, Dzbańce, Dzbańce-Osiedle, Wódka, Niekazanice, 
Gródczany, Jabłonka, Jakubowice, Turków, Uciechowice, Dzierżkowice i Wiechowice. 
    Na terenie Gminy funkcjonują również oczyszczalnie osiedlowe oraz osadnik przepływowy: 
−  przepompownia Wysoka o przepustowości 47,5 m3 /dobę oczyszczająca ścieki od  300 mieszkańców, 
−      oczyszczalnia stawowa Dzbańce o wydajności 142m3 /dobę oczyszczająca ścieki od 380 mieszkańców 

oraz pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej, 
−    osadnik przepływowy trójkomorowy Bliszczyce o pojemności 282,5 m3 przyjmujący ścieki w ilości 45,0 

m3 /dobę z Domu Pomocy Społecznej, osiedla mieszkaniowego oraz kilku domków jednorodzinnych 
(łącznie 126 mieszkańców). 

Ścieki z sieci kanalizacyjnej z Włodzienina-Koloni są przesyłane do oczyszczalni w Głubczycach. 
Część ścieków oczyszczana jest w przydomowych oczyszczalniach ścieków (8 – 2016 rok). 

Jakość oczyszczonych ścieków odprowadzanych z mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków 
w Branicach do rzeki Opawy jest na bieżąco monitorowana przez analizy zlecane przez samą 
oczyszczalnię jak i kontrole przeprowadzane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, które nie 
stwierdziły przekroczeń dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń określonych decyzją na 
odprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych. 
Wytworzony, w oczyszczalni ścieków osad ściekowy jest, po przebadaniu, przekazywany do rolniczego 
wykorzystania na gruntach poddanych badaniom w celu określenia dopuszczalnej dawki osadu jaka można 
zastosować 
Gospodarka ściekowa na obszarze gminy należy zatem do gospodarki pilnie wymagającej dalszego 
porządkowania. W związku z niewielkim stopniem skanalizowana gminy, ważną sprawa jest budowa na 
terenach nie objętych Aglomeracją – szczelnych wybieralnych zbiorników na nieczystości wraz z ich 
regularnym wywozem na stację zlewczą w ramach oczyszczalni ścieków w Branicach, budowa 
przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Gospodarka energetyczna. 

Ocena jakości powietrza w województwie opolskim w 2015 roku, wykonana wg zasad określanych w art. 89 
ustawy – Prawo ochrony środowiska na podstawie obowiązującego prawa krajowego i UE, przez 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, zalicza gminę Branice do obszarów przekroczeń 
normatywnych stężeń zanieczyszczeń rakotwórczego benzo(a)pirenu B(a)P/rok oraz Pyłu PN10. 
Do źródeł niskiej emisji należy zaliczyć głównie indywidualne gospodarstwa, w których występuje opalanie 
węglowe. 
W przypadku budownictwa wielorodzinnego aż 43% energii końcowej dostarczone jest poprzez sieć 
ciepłowniczą, w przypadku budynków użyteczności publicznej jest to prawie 67%. Wybrani najwięksi 
odbiorcy pod względem zużycia energii cieplnej: Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo 
i Psychicznie Chorych w Branicach, wspólnoty mieszkaniowe, ROPS, DPS, Zespół Szkół, Klasztor 
Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej49. 
Rada Gminy Branice przyjęła uchwałą Nr XXIII/224/16 w dniu 21 listopada 2016r. dokument strategiczny 
dla Gminy, mający na celu redukcję gazów cieplarnianych i podnoszenie efektywności energetycznej:  Plan 
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Branice na lata 2016 – 2020. 
W ramach ww. Planu zostały zapisane działania, których celem jest, między innymi,  poprawa jakości 
powietrza (co przełoży się na poprawę zdrowia i życia mieszkańców gminy), poprawę efektywności 
wykorzystania energii i zwiększenie niezależności energetycznej Gminy.  
Sukcesywne działania prowadzące w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej będą prowadziły do 
zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii na terenie gminy, zmniejszenia zużycia 
energii w budynkach użyteczności publicznej oraz lepszego wykorzystania działań proenergetycznych 
w gospodarstwach domowych (działania będą przede wszystkim obejmować modernizacje  budynków 
użyteczności publicznej, w tym wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii – montaż kolektorów 
słonecznych, paneli fotowoltaicznych, wymianę kotłów węglowych na węglowe tzw. V klasy, na kotły 
gazowe, termomodernizacje budynków, w szczególności wielorodzinnych).50 

                                                

49  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Branice 2016 -20 (opr. Małopolska Fundacja Energii i Środowiska). Załącznik Nr 1 do   
uchwały Nr XXIII/224/16 Rady Gminy Branice z dnia 21 listopada 2016 r., str. 30. 

50  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Branice 2016 – 2020 (opr. Małopolska Fundacja Energii i Środowiska). Załącznik Nr 1 do 
uchwały Nr XXIII/224/16 Rady Gminy Branice z dnia 21 listopada 2016 r. 
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Gospodarka odpadami. 

Zgodnie z uchwałą nr XX/272/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie 
wykonania „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2016 – 2020 
z uwzględnieniem lat 2023 - 2028” gminy należące do Związku Międzygminnego „Czysty Region” należą do 
Południowo-Wschodniego Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi, z poniższym zastrzeżeniem.  
Gmina Branice nie należy do ww. związku (w skład którego wchodzą następujące gminy: Cisek, Izbicko, 
Kędzierzyn – Koźle, Kolonowskie, Leśnica, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Reńska Wieś, Ujazd, Walce, 
Zdzieszowice). Gmina Branice samodzielnie realizuje program gospodarki odpadami, przynależąc do 
Południowo-Wschodniego Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi.  Południowo – Wschodni Region 
Gospodarki Odpadami Komunalnymi obsługuje Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów 
Komunalnych w Dzierżysławiu (Instalacja MBP zlokalizowana na terenie Składowiska odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne w Dzierżysławiu, Kompostownia zlokalizowana na terenie Składowiska odpadów 
innych niż niebezpieczne i obojętne w Dzierżysławiu, Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i 
obojętne w Dzierżysławiu). Od 01.07. 2018r., w przypadku gdy instalacja uległa awarii lub nie może 
przyjmować odpadów z innych przyczyn, dla każdej instalacji ROPOK funkcję zastępczej instalacji może 
pełnić inna instalacja RIPOK, przeznaczona do przetwarzania tego samego rodzaju odpadów. 
Instalacją regionalną przewidzianą do zastępczej obsługi regionu jest Instalacja mechaniczno – 
biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych Instalacja MBP zlokalizowana na terenie 
Składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w Domaszkowicach; Instalacja mechaniczno – 
biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych zlokalizowana na składowisku odpadów 
innych niż niebezpieczne i obojętne w Kędzierzynie – Koźlu. 

Ilość odpadów zbieranych z terenu gminy Branice sukcesywnie wzrasta: 
w 2015 roku zostało łącznie zebranych 1799,28 Mg odpadów51, 
w 2016 roku zostało łącznie zebranych 2500,24 Mg odpadów52, 
w 2017 roku zostało łącznie zebranych  2515,51 Mg odpadów53 
Największą frakcją odpadów, jaką wytwarzają mieszkańcy gminy Branice to niesegregowane odpady 
komunalne oraz popiół pochodzący z indywidualnych gospodarstw domowych. W 2014 roku został 
wprowadzony obowiązek oddzielnego zbierania tego odpadu z uwagi na konieczność obniżenia kosztów 
obsługi systemu gospodarki odpadami. 
Potrzeby inwestycyjne związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi na 
terenie gminy Branice, wskazane w Analizie Stanu Gospodarki Opadami w Gminie Branice za rok 2017: na 
terenie gminy nie został jeszcze uruchomiony PSZOK – umożliwiłby podniesienie poziomu segregacji, 
a tym samym przyczyniłby się do osiągnięcia wyższych poziomów segregacji zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Środowiska w sprawie recyklingu – zaplanowano uruchomienie PSZOK w roku 2019. 

Odnawialne źródła energii. 

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 20 lutego 2015r. o odnawialnych źródłach energii – 
odnawialne źródło energii to odnawialne niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, energię 
promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, 
hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energie otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu 
rolniczego oraz biopłynów. 
W obszarze gminy Branice obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (uchwała Nr 
XXI/104/08 Rady Gminy Branice z dnia 01 kwietnia 2008 roku) ustalający, miedzy innymi, tereny rolnicze 
(podstawowe przeznaczenie) z zakazem zabudowy, z zastrzeżeniem dopuszczenia tychże terenów dla 
inwestycji celu publicznego – urządzeń energetyki wiatrowej (w jednostkach Branice A – na południe od 
zabudowy miejscowości i Bliszczyce B na północ i południe od zabudowy miejscowości).Do połowy 2018r. 
nie zostały zrealizowane urządzenia energetyki wiatrowej (rozumiane zgodnie z def. zawartą w ww. uchwale 
jako zespoły wiatrowe prądotwórcze złożone z elementów wieży, o wysokości do ponad stu metrów, turbiny 
o maksymalnej średnicy do 100m, gondoli) na podstawie ustaleń ww. planu. Ww. plan miejscowy ustala, 
między innymi, zakaz lokowania urządzeń energetyki wiatrowej w odległości mniejszej niż 500 m od granicy 
terenów zabudowanych w tym wsi Branice i Bliszczyce odpowiednio.  

 

                                                
51  Analiza Stanu Gospodarki Odpadami w Gminie Branice za rok 2015. 
52  Analiza Stanu Gospodarki Odpadami w Gminie Branice za rok 2016. 
53  Analiza Stanu Gospodarki Odpadami w Gminie Branice za rok 2017. 
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W 2016 roku weszła w życie ustawa o inwestycjach w zakresie elektrownia wiatrowych, zgodnie z którą 
(art. 4 ustawy) minimalna odległość elektrowni wiatrowych od budynku mieszkalnego winna być równa lub 
większa od dziesięciokrotnej wysokość elektrowni wiatrowej mierzonej od poziomu terenu do najwyższego 
punktu budowli, wliczając elementy techniczne, w szczególności wirnik wraz z łopatami (całkowitej 
wysokości elektrowni wiatrowej).  
Zgodnie z art. 15 ww. ustawy, jeżeli w planie miejscowym (obowiązującym w dniu wejścia w życie ww. 
ustawy) przewiduje się lokalizację elektrowni wiatrowej, organ administracji architektoniczno – budowlanej 
odmawia wydania pozwolenia na budowę, a organ prowadzący postępowanie w sprawie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach odmawia zgody na realizacje przedsięwzięcia, jeżeli ta inwestycja nie 
spełnia wymogów, o których mowa w art. 4.  
Biorąc pod uwagę te uwarunkowania prawne, na terenie gminy Branice praktycznie niemożliwe jest 
posadowienie elektrowni o wysokości całkowitej równej lub przekraczającej 150 m, czyli najbardziej 
pożądanej przez inwestorów ze względu na warunki wietrzne. W aspekcie obowiązujących przepisów 
i sposobu określania odległości elektrowni wiatrowej od budynku mieszkalnego (najkrótszy odcinek 
pomiędzy rzutem poziomym istniejącego budynku mieszkalnego albo istniejącego budynku o funkcji 
mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa a linią rozgraniczającą teren, którego sposób 
zagospodarowania określony w planie miejscowym dopuszcza budowę elektrowni wiatrowej) wysokość 
elektrowni wiatrowej, możliwej do realizacji w obszarach objętych planem, mieści się w przedziale od około 
12,00 m do 25,00 m. 
Analizując położenie terenów rolniczych ustalonych w ww. planie, dla których ustalenia ww. planu 
dopuszczają inwestycje celu publicznego – urządzenia energetyki wiatrowej (w jednostkach Branice A – na 
południe od zabudowy miejscowości i Bliszczyce B na północ i południe od zabudowy miejscowości) 
stwierdzono, iż: 
−      ochrona walorów krajobrazowych jest podyktowana w pierwszej kolejnością przestrzeganiem zapisów 

Uchwały nr XX/228/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie obszarów chronionego 
krajobrazu. Około 207 ha powierzchni gminy (na północny zachód od Lewic) objęto obszarem 
chronionego krajobrazu Mokre-Lewice, 

−      teren na północ od wsi Bliszczyce położony jest w obszarze zaliczonym do obszarów o szczególnie 
wysokich walorach fizjonomicznych krajobrazu, obejmującym również ww. obszar chronionego 
krajobrazu (zgodnie z załącznikiem nr 2 stanowiska Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody w Opolu 
w sprawie ochrony krajobrazu w procesie lokalizacji farm elektrowni wiatrowych na terenie 
województwa opolskiego). Wojewódzka Rada Ochrony Przyrody, zgodnie ze swoim stanowiskiem, 
zaleca stosowanie ww. waloryzacji krajobrazów województwa opolskiego i nie lokalizowanie, w ramach 
ww. obszarów, elektrowni wiatrowych, 

−     opracowanie ekofizjograficzne (sporządzone na przełomie 2017/2018 r.) wskazuje na rozszerzenie 
obszaru o szczególnie wysokich walorach fizjonomicznych krajobrazu na dolinę rzeki Opawy miedzy 
Bliszczycami i Boboluszkami oraz zbocza doliny między Branicami i Bliszczycami ze względu na 
występujące wysokie walory krajobrazu. 

Na terenie gminy Branice funkcjonują dwie elektrownie wodne w Branicach i w Bliszczycach o mocy nie 
przekraczającej 100 kW (wykorzystujące energię wody) tj.: 
−  Mała Elektrownia Wodna - Branice Zamek, korzystająca z rzeki Opawy o mocy 0,05 MW, 
−    Mała Elektrownia Wodna – Bliszczyce zlokalizowana na cieku Młynówka pobierająca wodę z rzeki 

Opawy, spiętrzonej stałym jazem betonowym, o mocy zainstalowanej 0,022 MW. 

W ramach pozyskiwanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu, w gminie 
Branice są uruchamiane, w ostatnich latach, programy obejmujące dofinansowanie zakupu i montażu 
instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii (w szczególności dotyczących ekologicznych 
systemów ogrzewania), skierowane przede wszystkim, do osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych.  
W gminie Branice potencjalnie możliwe jest pozyskiwanie biomasy do biogazowi rolniczych oraz biogazu 
(z osadów ściekowych) z oczyszczalni ścieków w Branicach (biogaz to stabilne i przewidywalne OZE). 
Możliwe do wykorzystania są zasoby energii wód płynących (rzeki Opawy, rzeki Troi).  
Również w gminie Branice potencjalnie możliwe do wykorzystania są dostępne  zasoby energii słonecznej.  
W Polsce roczna suma nasłonecznienia wynosi średnio 990 kWh/m2 (suma natężenia promieniowania 
słonecznego na jednostkę powierzchni w przedziale czasu). W półroczu letnim uzyskiwane jest około 77% 
rocznej energii promieniowania, natomiast w półroczu zimowym tylko 23%. W Polsce roczna suma godzin 
słonecznych jest zawarta w granicach od 1300 do 1900 godzin, Średnie roczne usłonecznienie wynosi 
1600 godzin, co stanowi około 18,2% okresu całego roku kiedy możliwe jest wykorzystanie promieniowania 
słonecznego do celów energetyki słonecznej (usłonecznienie liczba godzin słonecznych w ciągu roku na  
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danym obszarze). Na różnych obszarach kraju ogólne różnice nie są większe niż ± 10% w stosunku do 
średniej nasłonecznienia rocznego. W Polsce są o ponad połowę gorsze warunki w porównaniu do 
najlepszych globalnych warunków słonecznych na obszarze równika, jednak mimo to można je efektywnie 
wykorzystywać, chociażby dlatego, ze polskie warunki słoneczne są zbliżone do Niemiec, czyli światowego 
lidera w zainstalowanych systemach fotowoltaicznych.  

W celu najefektywniejszego zużytkowania dostępnych zasobów energii słonecznej, powierzchnię 
odbiorników należy kierować na południe i pod odpowiednim kątem do poziomu.54 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami możliwe jest pozyskiwanie energii ze źródeł energii odnawialnej 
(o mocy nie przekraczającej 100 kW), z zastrzeżeniem odnawialnego źródła energii wykorzystującego 
energię wiatru o mocy nie większej niż moc mikroinstalacji (40kW). 

Zgodnie z art. 10 ust. 2a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jeżeli na obszarze 
gminy przewiduje się wyznaczenie obszarów, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające 
energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, a także ich stref ochronnych 
związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu, w studium ustala 
się ich rozmieszczenie, dla ww. obszarów obligatoryjnie sporządza się miejscowy plan. Zgodnie z ustawą o 
inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych lokalizacja elektrowni wiatrowej następuje wyłącznie na 
podstawie miejscowego planu. 

14.   ZADANIA SŁU ŻĄCE REALIZACJI PONADLOKALNYCH CELÓW PUBLICZNYCH.   

W zmianie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Woj ewództwa Opolskiego (zał ączniki nr 1, 2 
do uchwały Nr VI/54/2019 Sejmiku Województwa Opolsk iego z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie 
uchwalenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzen nego Województwa Opolskiego, 
opublikowanego w Dz. U. Woj. Opol. poz. 1798 z dnia  14 maja 2019r.), zostały zamieszczone 
inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokaln ym oraz postulowane inwestycje celu 
publicznego w obszarze gminy Branice: 

  
Zgodnie z art.2 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, inwestycją celu publicznego 
jest działanie o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkimi krajowym), 
a także krajowym (obejmującym również inwestycje międzynarodowe i ponadregionalne), bez względu na 
status podmiotu podejmującego te działania oraz źródła ich finansowania, stanowiące realizację celów, 
o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.  

 
Stosownie do art. 39 ust. 3 pkt 3 oraz ust. 5 ustawy, w planie zagospodarowania przestrzennego 
województwa umieszcza się te inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, które zostały  
ustalone w dokumentach przyjętych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Radę Ministrów, właściwego 
ministra lub sejmik województwa, zgodnie z ich właściwością. 

W ww. zmianie Planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego – w ramach Inwestycji 
celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym zostały ujęte następujące inwestycje celu publicznego o 
znaczeniu ponadlokalnym, przewidziane do realizacji na obszarze gminy Branice: 

Gospodarka wodna: 
−      nazwa zadania (poz. 3): Przebudowa, rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Opawy 

w miejscowościach Bliszczyce, Branice – Zamek, Boboluszki, gm. Branice, pow. głubczycki środki dla 
obniżenia ryzyk powodziowych w zlewni górnego cieku rzeki Opawy. Środki na odcinku pod Krnovem 
ochrona terenu lewobrzeżnego – Rzeczypospolita Polska (Program – Plan zarządzania ryzykiem 
powodziowym dla obszaru dorzecza Odry, instytucja odpowiedzialna – Republika Czeska, stan 
realizacji – planowane), 

−      nazwa zadania (poz.26): Remont lewobrzeżnych umocnień brzegowych rzeki Opawy w km 57+900 – 
58+150 pomiędzy znakami granicznymi 84/4 – 84/6 (Program/dokument – Program ochrony 
środowiska dla województwa opolskiego na lata 2016 – 2020,  instytucja odpowiedzialna – RZGW 
w Gliwicach, stan realizacji – planowane). 

W ww. zmianie Planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego zostały również 
wskazane postulowane (pożądane) z punktu widzenia rozwoju województwa opolskiego inwestycje służące 

                                                

54  PORADNIK PROJEKTANATA A. Masłowski Energia słoneczna w Polsce – nasłonecznienie. 
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realizacji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym (inwestycje, jakie w chwili obecnej nie uzyskały 
statusu zadań inwestycyjnych z zapewnionym finansowaniem i terminem realizacji – nie ustalonych w 
dokumentach przyjętych przez Sejm RP, Radę Ministrów, właściwego ministra lub sejmik województwa – 
zgodnie z ich właściwościami). Ww. inwestycje są jednak zamierzeniami, których realizacja wpisuje się w 
ustalone w planie województwa cele, kierunki i działania służące rozwojowi przestrzennemu województwa 
w dłuższym horyzoncie czasowym (potrzeba utrzymania w dokumentach planistycznych poziomu lokalnego 
rezerw terenowych pod niżej wymienione inwestycje). 
Postulowane (pożądane) z punktu widzenia rozwoju województwa opolskiego inwestycje służące realizacji 
celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym na obszarze gminy Branice: 
1)    komunikacja – drogi publiczne – obwodnice w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 419 miejscowości: 

Niekazanice, Branice; 
2)   gospodarka wodna – zbiornik retencyjny Nasiedle, zbiornik retencyjny Lewice.  

Zrealizowana przebudowa drogi publicznej wojewódzkiej Nr 419 na przebiegu przez miejscowość Branice 
do granicy z Republiką Czeską (wraz z przebudową mostu granicznego), znacznie poprawi dostępność 
komunikacyjną do układu drogowego po stronie czeskiej (w tym do autostrady A1 i A4 po stronie polskiej, 
gdzie elementem usprawniającym ww. dostępność po stronie czeskiej jest realizowana obwodnica miasta 
Opava).  

Wójt Gminy Branice w odpowiedzi na pismo znak: DRP-III.7630.12.2017 z dnia 19.12.2017r. w sprawie 
wyrażenia opinii dot. projektu Zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego, 
pismem znak BG.671.1.2018.KF z dnia 29.01.2018r., skierowanym do Marszałka Województwa 
Opolskiego, wniósł o zmianę przebiegu obwodnicy w ciągi drogi publicznej wojewódzkiej Nr 419 
miejscowości Branice z przebiegu wskazanego w ww. projekcie zmiany po stronie północnej zabudowy 
miejscowości Branice na przebieg obwodnicy po stronie południowej zabudowy miejscowości Branice wraz 
z uzasadnieniem swojego stanowiska. (kopia pisma w dokumentacji formalno – prawnej studium).  

15.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ.  

Wymagania dotyczące ochrony przeciwpowodziowej w obszarze gminy Branice obejmują działania 
w zakresie: przebudowy i rozbudowy wałów przeciwpowodziowych rzeki Opawy w miejscowościach 
Bliszczyce, Branice – Zamek, Boboluszki oraz w zakresie remontu lewobrzeżnych umocnień brzegowych 
rzeki Opawy w km 57+900 – 58+150. Ww. wymagania dotyczące ochrony przeciwpowodziowej zostały 
ujęte w projekcie zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego, stanowiąc 
realizację celów, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami.  
 
Ponadto działaniem pożądanym, w kontekście wymagań dotyczących ochrony przeciwpowodziowej, jest 
podjęcie działań mających na celu usunięcie wad konstrukcyjnych zbiornika retencyjnego Włodzienin. 
Zbiornik jest zasilany przez rzekę Troję oraz Potok Jędrychowicki. Zadaniem zbiornika jest ochrona przed 
powodzią terenów położonych w dolinie Troi poniżej zbiornika.  
Ze względu na stwierdzone wady konstrukcyjne woda ze zbiornika jest spuszczona – zbiornik jest jedynie 
doraźnie napełniany podczas kryzysów powodziowych, czaszę zbiornika zaczęto wykorzystywać rolniczo.  
Zbiornik, pełniący swoją funkcję, a więc retencjonujący wodę, stanowiłby również bazę dla rozwoju funkcji 
rekreacyjnej.  

16.   ZAŁOŻENIA ROZWOJU PRZESTRZENNEGO GMINY BRANICE (kierunki  zmian w strukturze 
przestrzennej gminy). 

Założenia rozwoju przestrzennego gminy Branice, stanowiące podsumowanie części „A”  - Uwarunkowania 
zagospodarowania przestrzennego, winny korespondować z „pożądanym opisem wizerunku OF PN 2020 
w odległej przyszłości”, zawartym w Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalno-Przestrzennego Nyskie 2020: 
„Obszar Funkcjonalny Partnerstwo Nyskie 2020 – zintegrowana przestrzeń łącząca bogactwo historii 
z innowacyjną gospodarką, atrakcyjne i przyjazne miejsce do życia, pracy, wypoczynku i rozwoju.”, ponadto 
uwzględniać inne strategiczne dokumenty na poziomie województwa, powiatu oraz gminy, w szczególności 
ustalenia Zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego. 
Kierunki zmian w strukturze funkcjonalno – przestrzennej gminy Branice winny być nakierowane na 
wielofunkcyjny rozwój gminy (harmonijny i zrównoważony), wykorzystujące, w szczególności potencjał 
rozwojowy jaki stanowi przygraniczne położenie (granicznie z Republiką Czeską).  
Jednocześnie kierunki zmian w strukturze funkcjonalno –  przestrzennej gminy Branice winny honorować 
kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy Branice, ustalone w dotychczas obowiązującym studium, 
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w takim zakresie jaki determinują ich ewentualną kontynuację zidentyfikowane uwarunkowania rozwoju 
(w części „A” studium).  
Biorąc powyższe pod uwagę zakłada się wykorzystanie szans rozwoju gminy Branice, wynikających 
z położenia w obszarze regionu i z istniejących uwarunkowań, w tym przy uwzględnieniu bilansu terenów 
przeznaczonych pod zabudowę: 
−  wzmocnienie miejscowości Branice jako: 

•  ośrodka oferującego szeroki wachlarz usług, zapewniających coraz atrakcyjniejsze środowisko do 
życia i pracy oraz wypoczynku wszystkim mieszkańcom gminy, 

•  ośrodka stwarzającego możliwości rozwoju, w szczególności pozarolniczych działalności 
gospodarczych tworzących nowe miejsca pracy, z preferencją dla lokalizacji wykorzystujących 
walor dobrej dostępności do ponadlokalnych korytarzy komunikacyjnych (przy założeniu dążenia 
do osiągnięcia równowagi w bilansie przyjeżdżających do pracy w gminie Branice i wyjeżdżających 
do pracy poza gminę Branice), 

•  ośrodka stwarzającego możliwość rozwoju funkcji mieszkaniowych, 
•  ośrodka oferującego usługi z zakresu ponadlokalnego lecznictwa, 

−  wzmocnienie miejscowości Włodzienin jako ośrodka wspomagającego miejscowość Branice: 
•  oferującego wachlarz usług zapewniających coraz atrakcyjniejsze środowisko do życia i pracy oraz 

wypoczynku wszystkim mieszkańcom gminy, 
•  stwarzającego  możliwość rozwoju funkcji mieszkaniowych, 

−  dalsze efektywne wykorzystanie potencjału gminy dla rozwoju rolnictwa i przetwórstwa rolno – 
spożywczego w obszarze całej gminy z preferencją zaspakajania potrzeb mieszkaniowych oraz 
w zakresie podstawowych potrzeb usługowych w ramach  zwartych struktur osadniczych pozostałych 
miejscowości,  

−  dalszą racjonalną ochronę i kształtowanie środowiska przyrodniczego i kulturowego w sposób  
zapewniający jedność przestrzenną (zachowanie przyrodniczej konstrukcji obszaru), przy 
jednoczesnym wykorzystaniu walorów krajobrazowo – przyrodniczo – kulturowych środowiska dla 
rozwoju różnego rodzaju aktywności sportowych i rekreacyjnych, zarówno zaspakajających potrzeby 
mieszkańców gminy jak i turystów. 
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Załącznik nr 1 do Cz ęści „A” Uwarunkowania zagospodarowania przestrzenneg o 

Zabytki uj ęte w Gminnej Ewidencji Zabytków (2009 r.), jednocze śnie znajduj ące si ę na  li ście  
Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków.  

 

L.P. 

L.p. 
Nr karty Obiekt Data Miejscowość Adres Uwagi 

/z
go

dn
ie

 
z 

W
.E
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./ 

1. 1. 1/1271 zagroda nr 18 XIX/XXw. Bliszczyce 18 ujęty w G.E.Z. 

2. 2. 2/1271 zagroda nr 19, z bramą i kapliczką XIX/XXw. Bliszczyce 19 ujęty w G.E.Z. 

3. 3. 3/1271 zagroda nr 22 XIX/XXw. Bliszczyce 22 ujęty w G.E.Z. 

4. 4. 4/1271 budynek mieszkalny nr 26 XIX/XXw. Bliszczyce 26 ujęty w G.E.Z. 

5. 6. 7/1271 zagroda nr 35 XIX/XXw. Bliszczyce 35 ujęty w G.E.Z. 

6. 7. 8/1271 zagroda nr 36 XIX/WWw. Bliszczyce 36 ujęty w G.E.Z. 

7. 8. 9/1271 budynek mieszkalny nr 43 kon. XIXw. Bliszczyce 43 ujęty w G.E.Z. 

8. 9. 10/1271 zagroda nr 45 kon. XIXw. Bliszczyce 45 ujęty w G.E.Z. 

9. 10. 11/1271 zagroda nr 47 kon. XIXw. Bliszczyce 47 ujęty w G.E.Z. 

10. 11. 12/1271 budynek mieszkalny nr 48 kon. XIXw. Bliszczyce 48 ujęty w G.E.Z. 

11. 12. 13/1271 budynek mieszkalny nr 49 kon. XIXw. Bliszczyce 49 ujęty w G.E.Z. 

12. 13. 14/1271 budynek mieszkalny nr 50 III ćw. XIXw. Bliszczyce 50 ujęty w G.E.Z. 

13. 14. 15/1271 budynek mieszkalny nr 23 II poł. XIXw. Bliszczyce 23 ujęty w G.E.Z. 

14. 15. 16/1271 budynek mieszkalny nr 24 II poł. XIXw. Bliszczyce 24 ujęty w G.E.Z. 

15. 16. 17/1271 budynek mieszkalny nr 27 II poł. XIXw. Bliszczyce 27 ujęty w G.E.Z. 

16. 17. 18/1271 budynek mieszkalny nr 51 II poł. XIXw. Bliszczyce 51 ujęty w G.E.Z. 

17. 18. 19/1271 zagroda nr 52 poł. XIXw. Bliszczyce 52 ujęty w G.E.Z. 

18. 20. 21/1271 budynek mieszkalny nr 56 kon. XIXw. Bliszczyce 56 ujęty w G.E.Z. 

19. 21. 22/1271 budynek mieszkalny nr 57 kon. XIXw. Bliszczyce 57 ujęty w G.E.Z. 

20. 22. 23/1271 zagroda nr 58 kon. XIXw. Bliszczyce 58 ujęty w G.E.Z. 

21. 23. 24/1271 budynek mieszkalny nr 60 II poł. XIXw. Bliszczyce 60 ujęty w G.E.Z. 

22. 24. 25/1271 budynek mieszkalny nr 61 II poł. XIXw. Bliszczyce 61 ujęty w G.E.Z. 

23. 25. 27/1271 budynek mieszkalny nr 59 II poł. XIXw. Bliszczyce 59 ujęty w G.E.Z. 

24. 26. 28/1271 stodoły w zagrodzie nr 62 II poł. XIXw. Bliszczyce 62 ujęty w G.E.Z. 

25. 27. 29/1271 
była Szkoła Podstawowa  
im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego II poł. XIXw. Bliszczyce 63 ujęty w G.E.Z. 

26. 28. 30/1271 budynek mieszkalny nr 73 ok. 1900r. Bliszczyce 73 ujęty w G.E.Z. 

27. 29. 31/1271 Przedszkole Publiczne kon. XIXw. Bliszczyce 75 ujęty w G.E.Z. 

28. 30. 32/1271 budynek mieszkalny nr 77 kon. XIXw. Bliszczyce 77 ujęty w G.E.Z. 

29. 31. 33/1271 zespół młyna (Feldmühle) kon. XIXw. Bliszczyce 81 ujęty w G.E.Z. 

30. 32. 34/1271 zagroda nr 83 kon. XIXw. Bliszczyce 83 ujęty w G.E.Z. 

31. 33. 35/1271 budynek mieszkalny nr 85 kon. XIXw. Bliszczyce 85 ujęty w G.E.Z. 

32. 34. 36/1271 zagroda nr 89 II poł. XIXw. Bliszczyce 89 ujęty w G.E.Z. 

33. 35. 37/1271 młyn wodny obok domu nr 94 XVIII/XIXw. Bliszczyce 94 ujęty w G.E.Z. 

34. 36. 38/1271 budynek mieszkalny nr 96 II poł. XIXw. Bliszczyce 96 ujęty w G.E.Z. 

35. 37. 39/1271 budynek mieszkalny nr 97 II poł. XIXw. Bliszczyce 97 ujęty w G.E.Z. 

36. 38. 40/1271 stodoła w zagrodzie nr 98 II poł. XIXw. Bliszczyce 98 ujęty w G.E.Z. 
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37. 39. 41/1271 zagroda nr 105 II poł. XIXw. Bliszczyce 105 ujęty w G.E.Z. 

38. 40. 42/1271 budynek mieszkalny nr 106 kon. XIXw. Bliszczyce 106 ujęty w G.E.Z. 

39. 41. 43/1271 spichlerz obok domu nr 107 XVIII/XIXw. Bliszczyce 107 ujęty w G.E.Z. 

40. 42. 44/1271 budynek mieszkalny nr 108 II poł. XIXw. Bliszczyce 108 ujęty w G.E.Z. 

41. 43. 45/1271 plebania poł. XIXw. Bliszczyce 112 ujęty w G.E.Z. 

42. 44. 46/1271 zagroda nr 120 poł. XIXw. Bliszczyce 120 ujęty w G.E.Z. 

43. 45. 47/1271 budynek mieszkalny nr 121 poł. XIXw. Bliszczyce 121 ujęty w G.E.Z. 

44. 46. 48/1271 budynek mieszkalny nr 123 III ćw. XIXw. Bliszczyce 123 ujęty w G.E.Z. 

45. 47. 49/1271 budynek mieszkalny nr 124 poł. XIXw. Bliszczyce 124 ujęty w G.E.Z. 

46. 48. 50/1271 kapliczka 1913r. Bliszczyce 127 ujęty w G.E.Z. 

47. 49. 51/1271 budynek mieszkalny nr 128 II poł. XIXw. Bliszczyce 128 ujęty w G.E.Z. 

48. 50. 52/1271 zagroda nr 130 II poł. XIXw. Bliszczyce 130 ujęty w G.E.Z. 

49. 51. 53/1271 spichlerz w zagrodzie nr 131 II poł. XIXw. Bliszczyce 131 ujęty w G.E.Z. 

50. 52. 54/1271 budynek mieszkalny nr 133 II poł. XIXw. Bliszczyce 133 ujęty w G.E.Z. 

51. 53. 55/1271 budynek mieszkalny nr 134 II poł. XIXw. Bliszczyce 134 ujęty w G.E.Z. 

52. 54. 56/1271 budynek mieszkalny nr 136 II poł. XIXw. Bliszczyce 136 ujęty w G.E.Z. 

53. 55. 57/1271 zagroda nr 138 II poł. XIXw. Bliszczyce 138 ujęty w G.E.Z. 

54. 56. 58/1271 zagroda nr 139 II poł. XIXw. Bliszczyce 139 ujęty w G.E.Z. 

55. 57. 59/1271 budynek mieszkalny nr 143 XIX/XXw. Bliszczyce 143 ujęty w G.E.Z. 

56. 58. 60/1271 budynek mieszkalny nr 144 XIX/XXw. Bliszczyce 144 ujęty w G.E.Z. 

57. 59. 61/1271 budynek mieszkalny nr 147 pocz. XXw. Bliszczyce 147 ujęty w G.E.Z. 

58. 
61. 

63/1271 mur kościelny II poł. XIXw. Bliszczyce 

otacza kościół 
parafialny od pd 
i wsch. ujęty w G.E.Z. 

59. 62. 64/1271 figura Matki Boskiej II poł. XIXw. Bliszczyce 
pod kościołem 
parafialnym ujęty w G.E.Z. 

60. 63. 65/1271 cmentarz katolicki I poł. XIXw. Bliszczyce 
w pn - wsch. części 
wsi ujęty w G.E.Z. 

61. 

64. 

66/1271 kapliczka kon. XIXw. Bliszczyce 

we wsch. części 
wsi, obok zagrody 
nr 50 ujęty w G.E.Z. 

62. 

65. 

67/1271 kapliczka przydrożna XVIIIw. Bliszczyce 

w pd części wsi, 
w rozwidleniu dróg  
do Posucic 
i Branic ujęty w G.E.Z. 

63. 66. 68/1271 krzyż kamienny 1891r. Bliszczyce  ujęty w G.E.Z. 

64. 67. 69/1271 zagroda nr 5 II poł. XXw. Boboluszki Długa 5 ujęty w G.E.Z. 

65. 68. 70/1271 budynek mieszkalny nr 39 II poł. XIXw. Boboluszki Długa 39 ujęty w G.E.Z. 

66. 70. 72/1271 stodoła w zagrodzie nr 47 pocz. XXw. Boboluszki Długa 47 ujęty w G.E.Z. 

67. 71. 73/1271 budynek mieszkalny nr 50 II poł. XIXw. Boboluszki Długa 50 ujęty w G.E.Z. 

68. 72. 74/1271 budynek mieszkalny nr 52 II poł. XIXw. Boboluszki Długa 52 ujęty w G.E.Z. 

69. 73. 75/1271 zagroda nr 64 II poł. XIXw. Boboluszki Długa 64 ujęty w G.E.Z. 

70. 74. 76/1271 budynek mieszkalny nr 65 II poł. XIXw. Boboluszki Długa 65 ujęty w G.E.Z. 

71. 75. 77/1271 budynek mieszkalny 85-86 kon. XIXw. Boboluszki Długa 85-86 ujęty w G.E.Z. 

72. 76. 78/1271 budynek mieszkalny nr 87-88 kon. XIXw. Boboluszki Długa 87-88 ujęty w G.E.Z. 

73. 77. 79/1271 krzyż kamienny II poł. XIXw. Boboluszki 
Długa, między 
domami nr 2 i 3 ujęty w G.E.Z. 

74. 78. 80/1271 
budynek mieszkalny w zagrodzie 
nr 69 II poł. XIXw. Boboluszki Długa 69 ujęty w G.E.Z. 

75. 79. 81/1271 budynek mieszkalny nr 6 II poł. XXw. Boboluszki Kościelna 6 ujęty w G.E.Z. 

76. 80. 82/1271 stodoła w zagrodzie nr 7 (ceglana) XIX/XXw. Boboluszki Kościelna 7 ujęty w G.E.Z. 
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77. 81. 83/1271 krzyż kamienny 1893r. Boboluszki 
Kościelna, 
przy domu nr 10 ujęty w G.E.Z. 

78. 82. 84/1271 zagroda nr 14 II poł. XIXw. Boboluszki Kościelna 14 ujęty w G.E.Z. 

79. 83. 85/1271 stodoła pocz. XXw. Boboluszki 15 ujęty w G.E.Z. 

80. 84. 86/1271 stodoły w zagrodzie 17 XIX/XXw. Boboluszki 17 ujęty w G.E.Z. 

81. 86. 88/1271 budynek mieszkalny nr 34 kon. XIXw. Boboluszki Kościelna 34 ujęty w G.E.Z. 

82. 87. 89/1271 kościół filialny p.w. św. Jadwigi 1914r. Boboluszki Kościelna ujęty w G.E.Z. 

83. 88. 90/1271 cmentarz katolicki kon. XIXw. Boboluszki 
Kościelna, przy 
kościele filialnym ujęty w G.E.Z. 

84. 89. 91/1271 zagroda nr 54 II poł. XIXw. Boboluszki Młyńska 54 ujęty w G.E.Z. 

85. 90. 92/1271 
budynek mieszkalny i stodoła 
w zagrodzie nr 55 II poł. XIXw. Boboluszki Młyńska 55 ujęty w G.E.Z. 

86. 91. 93/1271 młyn II poł. XIXw. Boboluszki Młyńska 56 ujęty w G.E.Z. 

87. 92. 94/1271 budynek mieszkalny nr 57 II poł. XIXw. Boboluszki Młyńska 57 ujęty w G.E.Z. 

88. 93. 95/1271 budynek mieszkalny nr 58 II poł. XIXw. Boboluszki Młyńska 58 ujęty w G.E.Z. 

89. 96. 98/1271 ogrodzenie folwarku dworskiego II poł. XIXw. Boboluszki 
w północnej części 
wsi ujęty w G.E.Z. 

90. 98. 210/1271 budynek mieszkalny nr 5 II poł. XIXw. Dzbańce 5 ujęty w G.E.Z. 

91. 99. 211/1271 budynek mieszkalny nr 6 II poł. XIXw. Dzbańce 6 ujęty w G.E.Z. 

92. 102. 214/1271 zagroda nr 15 IV ćw. XIXw. Dzbańce 15 ujęty w G.E.Z. 

93. 103. 215/1271 zagroda nr 22 pocz. XXw. Dzbańce 22 ujęty w G.E.Z. 

94. 105. 217/1271 budynek mieszkalny nr 26 IV ćw. XIXw. Dzbańce 26 ujęty w G.E.Z. 

95. 106. 218/1271 budynek mieszkalny nr 30 kon. XIXw. Dzbańce 30 ujęty w G.E.Z. 

96. 107. 219/1271 krzyż kamienny 1893r. Dzbańce przy domu nr 30 ujęty w G.E.Z. 

97. 108. 220/1271 krzyż kamienny 1919r. Dzbańce 
naprzeciw domu 
nr 34 ujęty w G.E.Z. 

98. 109. 221/1271 kaplica III ćw. XIXw. Dzbańce 
w centrum wsi, 
obok domu nr 34 ujęty w G.E.Z. 

99. 110. 222/1271 
Dom Pomocy Społecznej  
"Pod Klonami" XIX/XXw. Dzbańce-Osiedle 1 ujęty w G.E.Z. 

100. 111. 223/1271 zagroda nr 2 kon. XIXw. Dzierżkowice 2 ujęty w G.E.Z. 

101. 113. 225/1271 budynek mieszkalny nr 8 l. 80 XIXw. Dzierżkowice 8 ujęty w G.E.Z. 

102. 115. 227/1271 budynek mieszkalny nr 18 kon. XIXw. Dzierżkowice 18 ujęty w G.E.Z. 

103. 116. 228/1271 budynek mieszkalny nr 30 kon. XIXw. Dzierżkowice 30 ujęty w G.E.Z. 

104. 117. 229/1271 budynek mieszkalny nr 36 IV ćw. XIXw. Dzierżkowice 36 ujęty w G.E.Z. 

105. 118. 230/1271 zagroda nr 37 kon. XIXw. Dzierżkowice 37 ujęty w G.E.Z. 

106. 119. 231/1271 budynek mieszkalny nr 38 poł. XIXw. Dzierżkowice 38 ujęty w G.E.Z. 

107. 120. 232/1271 zagroda nr 48 XIX/XXw. Dzierżkowice 48 ujęty w G.E.Z. 

108. 121. 233/1271 zagroda nr 52 I poł. XIXw. Dzierżkowice 52 ujęty w G.E.Z. 

109. 122. 234/1271 budynek mieszkalny nr 56 kon. XIXw. Dzierżkowice 56 ujęty w G.E.Z. 

110. 123. 235/1271 zagroda nr 58 XIX/XXw. Dzierżkowice 58 ujęty w G.E.Z. 

111. 124. 236/1271 zagroda nr 62 IV ćw. XIXw. Dzierżkowice 62 ujęty w G.E.Z. 

112. 125. 237/1271 kapliczka przydrożna II poł. XIXw. Dzierżkowice w pn części wsi ujęty w G.E.Z. 

113. 

126. 

238/1271 krzyż kamienny IV ćw. XIXw. Dzierżkowice 

przy kapliczce 
przydrożnej, 
w pn części ujęty w G.E.Z. 

114. 127. 239/1271 zagroda nr 2 kon. XIXw. Gródczany 2 ujęty w G.E.Z. 

115. 128. 240/1271 budynek mieszkalny nr 4 III ćw. XIXw. Gródczany 4 ujęty w G.E.Z. 

116. 129. 241/1271 budynek mieszkalny nr 5 XIX/XXw., 1984r. Gródczany 5 ujęty w G.E.Z. 

117. 130. 242/1271 budynek mieszkalny nr 9 II poł. XIXw. Gródczany 9 ujęty w G.E.Z. 

118. 134. 246/1271 budynek mieszkalny nr 28 kon. XIXw. Gródczany 28 ujęty w G.E.Z. 

119. 135. 247/1271 zagroda nr 33 XIX/XXw. Gródczany 33 ujęty w G.E.Z. 

120. 136. 248/1271 budynek mieszkalny nr 36 IV ćw. XIXw. Gródczany 36 ujęty w G.E.Z. 
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121. 137. 249/1271 budynek mieszkalny nr 38 IV ćw. XIXw. Gródczany 38 ujęty w G.E.Z. 

122. 138. 250/1271 budynek mieszkalny nr 46 II poł. XIXw. Gródczany 46 ujęty w G.E.Z. 

123. 139. 251/1271 zagroda nr 54 XIX/XXw. Gródczany 54 ujęty w G.E.Z. 

124. 140. 252/1271 budynek mieszkalny nr 55 IV ćw. XIXw. Gródczany 55 ujęty w G.E.Z. 

125. 

141. 

253/1271 
kościół filialny pw. Nawiedzenia 
NMP 1924r. Gródczany 

w pn części wsi, 
przy drodze 
do Nasiedla ujęty w G.E.Z. 

126 142. 254/1271 kapliczka II poł. XIXw. Gródczany 
między domami 
nr 18 i 19 ujęty w G.E.Z. 

127. 

143. 

255/1271 kapliczka II poł. XIXw. 
Gródczany 
/Jakubowice 

na skrzyżowaniu 
dróg Gródczany-
Jakubowic 
i Niekazanice-
Uciechowice ujęty w G.E.Z. 

128. 144. 256/1271 budynek mieszkalny nr 5 II poł. XIXw. Jabłonka 5 ujęty w G.E.Z. 

129. 145. 257/1271 budynek mieszkalny nr 6 IV ćw. XIXw. Jabłonka 6 ujęty w G.E.Z. 

130. 146. 258/1271 budynek mieszkalny nr 7 IV ćw. XIXw. Jabłonka 7 ujęty w G.E.Z. 

131. 147. 259/1271 budynek mieszkalny nr 10 kon. XIXw. Jabłonka 10 ujęty w G.E.Z. 

132. 148. 260/1271 krzyż kamienny 1920 r. Jabłonka przy domu nr 10 ujęty w G.E.Z. 

133. 150. 262/1271 
budynek mieszkalny nr 12, 
z bramą i kapliczką w ogrodzeniu II poł. XIXw. Jabłonka 12 ujęty w G.E.Z. 

134. 151. 263/1271 budynek mieszkalny nr 15 
XIX/XXw., 
XX/XXIw. Jabłonka 15 ujęty w G.E.Z. 

135. 152. 264/1271 budynek mieszkalny nr 16 IV ćw. XXw. Jabłonka 16 ujęty w G.E.Z. 

136. 156. 268/1271 budynek mieszkalny nr 23 III ćw. XIXw. Jabłonka 23 ujęty w G.E.Z. 

137. 157. 269/1271 budynek mieszkalny nr 26 IV ćw. XIXw. Jabłonka 26 ujęty w G.E.Z. 

138. 158. 270/1271 budynek mieszkalny nr 40 pocz. XXw. Jabłonka 40 ujęty w G.E.Z. 

139. 159. 271/1271 budynek mieszkalny nr 42 pocz. XXw. Jabłonka 42 ujęty w G.E.Z. 

140. 160. 272/1271 budynek mieszkalny nr 44 IV ćw. XIXw. Jabłonka 44 ujęty w G.E.Z. 

141. 161. 273/1271 kapliczka ok. 1800r. Jabłonka obok domu nr 35 ujęty w G.E.Z. 

142. 162. 274/1271 
budynek mieszkalny nr 3, z bramą 
i kapliczką w ogrodzeniu IV ćw. XIXw. Jakubowice 3 ujęty w G.E.Z. 

143. 163. 275/1271 
budynek gospodarczy  
w zagrodzie nr 5 poł. XIXw. Jakubowice 5 ujęty w G.E.Z. 

144. 164. 276/1271 budynek mieszkalny nr 10 poł. XIXw. Jakubowice 10 ujęty w G.E.Z. 

145. 165. 277/1271 zagroda nr 11 poł. XIXw. Jakubowice 11 ujęty w G.E.Z. 

146. 166. 278/1271 budynek mieszkalny nr 16 poł. XIXw. Jakubowice 16 ujęty w G.E.Z. 

147. 167. 279/1271 budynek mieszkalny nr 17 II poł. XIXw. Jakubowice 17 ujęty w G.E.Z. 

148. 168. 280/1271 budynek mieszkalny nr 19 II poł. XIXw. Jakubowice 19 ujęty w G.E.Z. 

149. 169. 281/1271 budynek mieszkalny nr 29 II poł. XIXw. Jakubowice 29 ujęty w G.E.Z. 

150. 171. 283/1271 budynek mieszkalny nr 49 II poł. XIXw. Jakubowice 49 ujęty w G.E.Z. 

151. 172. 284/1271 zagroda nr 51 II poł. XIXw. Jakubowice 51 ujęty w G.E.Z. 

152. 175. 287/1271 budynek mieszkalny nr 63 poł. XIXw. Jakubowice 63 ujęty w G.E.Z. 

153. 176. 288/1271 budynek mieszkalny nr 64 1884r. Jakubowice 64 ujęty w G.E.Z. 

154. 177. 289/1271 budynek mieszkalny nr 69 II poł. XIXw. Jakubowice 69 ujęty w G.E.Z. 

155. 

178. 

290/1271 figura św. Floriana 1912r. Jakubowice 

przy wjeździe 
do wsi, obok 
zagrody nr 3 ujęty w G.E.Z. 

156. 179. 291/1271 kapliczka kon. XIXw. Jakubowice obok domu nr 49 ujęty w G.E.Z. 

157. 180. 292/1271 kapliczka kon. XIXw. Jakubowice obok domu nr 65 ujęty w G.E.Z. 

158. 

181. 

293/1271 
kaplica św. Jana Nepomucena 
przy kościele kon. XVIIIw. Jakubowice 

w ogrodzeniu 
cmentarza 
parafialnego ujęty w G.E.Z. 

159. 182. 294/1271 kościół parafialny pw. św. Anny 1886-1887r. Jakubowice 
w pd. - zach. części 
wsi ujęty w G.E.Z. 

160. 183. 295/1271 krzyż kamienny 1900r. Jakubowice 
przy wjeździe 
do wsi, obok ujęty w G.E.Z. 
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remizy OSP 

161. 184. 296/1271 
pomnik ofiar I wojny światowej, 
ob. kapliczka 1918r. Jakubowice w centrum wsi ujęty w G.E.Z. 

162. 185. 297/1271 zabudowania folwarku poł. XIXw. Jędrychowice 5 ujęty w G.E.Z. 

163. 186. 298/1271 budynek mieszkalny nr 6 I poł. XIXw. Jędrychowice 6 ujęty w G.E.Z. 

164. 187. 299/1271 budynek mieszkalny nr 10 II poł. XIXw. Jędrychowice 10 ujęty w G.E.Z. 

165. 188. 300/1271 zagroda nr 11 II poł. XIXw. Jędrychowice 11 ujęty w G.E.Z. 

166. 189. 301/1271 budynek mieszkalny nr 12 poł. XIXw. Jędrychowice 12 ujęty w G.E.Z. 

167. 191. 303/1271 budynek mieszkalny nr 19 ok. 1870r. Jędrychowice 19 ujęty w G.E.Z. 

168. 194. 306/1271 
budynek mieszkalny i stodoła 
w zagrodzie nr 27 II poł. XIXw. Jędrychowice 27 ujęty w G.E.Z. 

169. 195. 308/1271 budynek mieszkalny nr 29 II poł. XIXw. Jędrychowice 29 ujęty w G.E.Z. 

170. 196. 309/1271 zagroda nr 31 II poł. XIXw. Jędrychowice 31 ujęty w G.E.Z. 

171. 197. 310/1271 stodoła nr 33 II poł. XIXw. Jędrychowice 33 ujęty w G.E.Z. 

172. 198. 311/1271 budynek mieszkalny nr 43 II poł. XIXw. Jędrychowice 43 ujęty w G.E.Z. 

173. 199. 312/1271 budynek mieszkalny nr 44 II poł. XIXw. Jędrychowice 44 ujęty w G.E.Z. 

174. 200. 313/1271 budynek mieszkalny nr 45 poł. XIXw. Jędrychowice 45 ujęty w G.E.Z. 

175. 201. 314/1271 budynek mieszkalny nr 46 II poł. XIXw. Jędrychowice 46 ujęty w G.E.Z. 

176. 202. 315/1271 zagroda nr 48 II poł. XIXw. Jędrychowice 48 ujęty w G.E.Z. 

177. 203. 316/1271 
kościół filialny pw. 
Wniebowstąpienia Pana Jezusa 1857r. Jędrychowice 

w pn - wsch. części 
wsi ujęty w G.E.Z. 

178. 204. 317/1271 krzyż kamienny przy kościele XIX/XXw. Jędrychowice 
przy wejściu 
do kościoła ujęty w G.E.Z. 

179. 

205. 

318/1271 
kapliczka św. Jana Nepomucena 
przy kościele XIXw. Jędrychowice 

w obrębie 
ogrodzenia 
kościoła ujęty w G.E.Z. 

180. 207. 321/1271 budynek mieszkalny nr 14 II poł. XIXw. Kałduny 14 ujęty w G.E.Z. 

181. 209. 324/1271 kaplica II poł. XIXw. Kałduny 
przy wjeździe 
do wsi ujęty w G.E.Z. 

182. 210. 325/1271 budynek mieszkalny nr 7 II poł. XIXw. Lewice 7 ujęty w G.E.Z. 

183. 211. 326/1271 budynek mieszkalny nr 8 II poł. XIXw. Lewice 8 ujęty w G.E.Z. 

184. 212. 327/1271 budynek mieszkalny nr 9 II poł. XIXw. Lewice 9 ujęty w G.E.Z. 

185. 213. 328/1271 budynek mieszkalny nr 12 ok. 1880r. Lewice 12 ujęty w G.E.Z. 

186. 214. 329/1271 budynek mieszkalny nr 18 II poł. XIXw. Lewice 18 ujęty w G.E.Z. 

187. 215. 330/1271 zagroda nr 19 II poł. XIXw. Lewice 19 ujęty w G.E.Z. 

188. 216. 332/1271 budynek mieszkalny nr 21 II poł. XIXw. Lewice 21 ujęty w G.E.Z. 

189. 217. 333/1271 zagroda nr 22 II poł. XIXw. Lewice 22 ujęty w G.E.Z. 

190. 218. 334/1271 budynek mieszkalny nr 23 II poł. XIXw. Lewice 23 ujęty w G.E.Z. 

191. 219. 335/1271 budynek mieszkalny nr 28 XIX/XXw. Lewice 28 ujęty w G.E.Z. 

192. 220. 336/1271 spichlerz II poł. XIXw. Lewice 31 ujęty w G.E.Z. 

193. 221. 337/1271 budynek mieszkalny nr 40 II poł. XIXw. Lewice 40 ujęty w G.E.Z. 

194. 222. 338/1271 budynek mieszkalny nr 57 1909r. Lewice 57 ujęty w G.E.Z. 

195. 224. 340/1271 budynek mieszkalny nr 62 II poł. XIXw. Lewice 62 ujęty w G.E.Z. 

196. 225. 341/1271 budynek mieszkalny nr 64 II poł. XIXw. Lewice 64 ujęty w G.E.Z. 

197. 226. 342/1271 kapliczka przy nr 64 II poł. XIXw. Lewice 64 ujęty w G.E.Z. 

198. 228. 344/1271 budynek mieszkalny nr 67 II poł. XIXw. Lewice 67 ujęty w G.E.Z. 

199. 230. 346/1271 budynek mieszkalny nr 71 II poł. XIXw. Lewice 71 ujęty w G.E.Z. 

200. 232. 348/1271 zagroda nr 74 II poł. XIXw. Lewice 74 ujęty w G.E.Z. 

201. 234. 350/1271 budynek mieszkalny nr 79 II poł. XIXw. Lewice 79 ujęty w G.E.Z. 

202. 235. 351/1271 stodoła nr 90 II poł. XIXw. Lewice 90 ujęty w G.E.Z. 

203. 236. 352/1271 budynek mieszkalny nr 96 II poł. XIXw. Lewice 96 ujęty w G.E.Z. 

204. 237. 353/1271 budynek mieszkalny nr 106 II poł. XIXw. Lewice 106 ujęty w G.E.Z. 
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205. 238. 354/1271 figura św. Jana Nepomucena XIXw. Lewice  ujęty w G.E.Z. 

206. 239. 355/1271 kapliczka przydrożna II poł. XIXw. Lewice obok nr 74 ujęty w G.E.Z. 

207. 240. 356/1271 kapliczka przydrożna II poł. XIXw. Lewice 
przy skrzyżowaniu 
ul.Leśnej i Szkolnej ujęty w G.E.Z. 

208. 242. 358/1271 cmentarz parafialny XVIIIw. Lewice 
w otoczeniu 
kościoła ujęty w G.E.Z. 

209. 243. 359/1271 krzyż przydrożny 1892r. Lewice naprzeciw nr 49 ujęty w G.E.Z. 

210. 244. 360/1271 krzyż kamienny 1902r. Lewice 
naprzeciw domu 
nr 90 ujęty w G.E.Z. 

211. 245. 361/1271 krzyż Nawaryński (przydrożny) XIX/XXw. Lewice obok nr 68 ujęty w G.E.Z. 

212. 246. 362/1271 budynek mieszkalny nr 3 II poł. XIXw. Michałkowice 3 ujęty w G.E.Z. 

213. 247. 363/1271 budynek mieszkalny nr 10 II poł. XIXw. Michałkowice 10 ujęty w G.E.Z. 

214. 248. 364/1271 budynek mieszkalny nr 11 II poł XIXw. Michałkowice 11 ujęty w G.E.Z. 

215. 249. 365/1271 budynek mieszkalny nr 12 II poł. XIXw. Michałkowice 12 ujęty w G.E.Z. 

216. 

250. 

366/1271 
kapliczka przydrożna wraz 
z krzyżem kamiennym 1842r. Michałkowice 

w centrum wsi, 
przy skrzyżowaniu 
dróg ujęty w G.E.Z. 

217. 

251. 

367/1271 kościół filialny p.w. św. Józefa poł. XIXw. Michałkowice 

w pd części wsi, 
przy drodze 
do Branic ujęty w G.E.Z. 

218. 252. 368/1271 cmentarz katolicki II poł. XIXw. Michałkowice 
przy kościele 
parafialnym ujęty w G.E.Z. 

219. 253. 369/1271 zabudowania folwarku II poł. XIXw. Michałkowice w centrum wsi ujęty w G.E.Z. 

220. 256. 382/1271 budynek mieszkalny nr 43 II poł. XIXw. Niekazanice 43 ujęty w G.E.Z. 

221. 259. 385/1271 budynek mieszkalny nr 58 XIX/XXw. Niekazanice 58 ujęty w G.E.Z. 

222. 260. 386/1271 budynek mieszkalny nr 59 XIX/XXw. Niekazanice 59 ujęty w G.E.Z. 

223. 261. 387/1271 kaplica XVIIIw. Niekazanice 
na rozstaju dróg, 
w centrum wsi ujęty w G.E.Z. 

224. 262. 388/1271 krzyż przydrożny II poł. XIXw. Niekazanice 
na początku wsi, 
naprzeciw remizy ujęty w G.E.Z. 

225. 263. 389/1271 postument krzyża przydrożnego 1857r. Niekazanice 
przy drodze 
do Nasiedla ujęty w G.E.Z. 

226. 264. 390/1271 remiza strażacka XIX/XXw. Niekazanice 
przy wjeździe 
do wsi ujęty w G.E.Z. 

227. 265. 392/1271 budynek mieszkalny nr 1 1929r. Posucice 1 ujęty w G.E.Z. 

228. 266. 393/1271 zagroda nr 6 II poł. XIXw. Posucice 6 ujęty w G.E.Z. 

229. 267. 394/1271 budynek mieszkalny nr 8 II poł. XIXw. Posucice 8 ujęty w G.E.Z. 

230. 269. 396/1271 budynek mieszkalny nr 45 XIX/XXw. Posucice 45 ujęty w G.E.Z. 

231. 272. 399/1271 folwark II poł. XIXw. Posucice 
w płd - zach. 
części wsi ujęty w G.E.Z. 

232. 273. 400/1271 dawna szkoła kon. XIXw. Posucice 
w centrum wsi, 
obok kościoła ujęty w G.E.Z. 

233. 274. 401/1271 kapliczka i krzyż przydrożny II poł. XIXw. Posucice obok posesji nr 23 ujęty w G.E.Z. 

234. 275. 402/1271 
kapliczka przy bramie kościelnej, z 
rzeźbą św. Jana Nepomucena II poł. XIXw. Posucice przy kościele ujęty w G.E.Z. 

235. 277. 404/1271 cmentarz katolicki 
cmentarz- 
XVI/XVIIw., mur Posucice 

w centrum wsi, 
wokół kościoła ujęty w G.E.Z. 

236. 278. 405/1271 pomnik ofiar I wojny światowej 1918r. Posucice 
w pobliżu posesji 
nr 23 ujęty w G.E.Z. 

237. 280. 407/1271 budynek mieszkalny nr 3 I poł. XIXw. Turków 3 ujęty w G.E.Z. 

238 283. 410/1271 budynek mieszkalny nr 14 XIX/XXw. Turków 14 ujęty w G.E.Z. 

239. 284. 411/1271 
budynek mieszkalny nr 15 
z kapliczką w ogrodzeniu II poł. XIXw. Turków 15 ujęty w G.E.Z. 

240. 285. 412/1271 budynek mieszkalny nr 24 II poł. XIXw. Turków 24 ujęty w G.E.Z. 

241. 288. 415/1271 stodoła w zagrodzie nr 42 1927r. Turków 42 ujęty w G.E.Z. 

242. 289. 416/1271 budynek mieszkalny nr 43 II poł. XIXw. Turków 43 ujęty w G.E.Z. 

243. 290. 417/1271 zagroda nr 44 dom - 1907r. Turków 44 ujęty w G.E.Z. 

244. 291. 418/1271 budynek mieszkalny nr 45 II poł. XIXw. Turków 45 ujęty w G.E.Z. 

245. 292. 419/1271 dom mieszkalny (dawna plebania) pocz. XXw. Turków przy kościele ujęty w G.E.Z. 
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246. 293. 420/1271 stodoła przy kościele XIX/XXw. Turków przy kościele ujęty w G.E.Z. 

247. 

294. 

421/1271 kapliczka i krzyż 

XIXw. 
(kapliczka), 
1900r. (krzyż) Turków 

naprzeciw posesji 
nr 3 ujęty w G.E.Z. 

248. 295. 422/1271 kapliczka XIXw. Turków 
między posesjami 
3 i 45 ujęty w G.E.Z. 

249. 296. 423/1271 kaplica ok. 1800r. Turków przy nr 3a ujęty w G.E.Z. 

250. 

297. 

424/1271 kościół parafialny pw. św. Alojzego 1873-1874r. Turków 

na wzniesieniu 
w pd - zach. 
części wsi ujęty w G.E.Z. 

251. 299. 426/1271 budynek mieszkalny nr 2 II poł. XIXw. Uciechowice 2 ujęty w G.E.Z. 

252. 302. 429/1271 budynek mieszkalny nr 15 1892r. Uciechowice 15 ujęty w G.E.Z. 

253. 303. 430/1271 budynek gospodarczy nr 15 1909r. Uciechowice 15 ujęty w G.E.Z. 

254. 306. 433/1271 budynek mieszkalny nr 19 1896r. Uciechowice 19 ujęty w G.E.Z. 

255 310. 437/1271 budynek mieszkalny nr 32 II poł. XIXw. Uciechowice 32 ujęty w G.E.Z. 

256. 311. 438/1271 budynek mieszkalny nr 34 II poł. XIXw. Uciechowice 34 ujęty w G.E.Z. 

257. 312. 439/1271 budynek mieszkalny nr 35 II poł. XIXw. Uciechowice 35 ujęty w G.E.Z. 

258. 313. 440/1271 budynek mieszkalny nr 37 II poł. XIXw. Uciechowice 37 ujęty w G.E.Z. 

259. 314. 441/1271 obora II poł. XIXw. Uciechowice 
naprzeciw posesji 
nr 42 ujęty w G.E.Z. 

260. 315. 442/1271 kaplica 1777r. Uciechowice przy posesji nr 6 ujęty w G.E.Z. 

261. 319. 446/1271 budynek mieszkalny nr 8 kon. XIXw. Wiechowice 
Aleja Jana Pawła II 
8 ujęty w G.E.Z. 

262. 320. 447/1271 budynek mieszkalny nr 11 XIX/XXw. Wiechowice 
Aleja Jana Pawła II 
11 ujęty w G.E.Z. 

263. 322. 449/1271 kapliczka II poł. XIXw. Wiechowice przy domu nr 13 ujęty w G.E.Z. 

264. 323. 450/1271 budynek mieszkalny nr 14 pocz. XXw. Wiechowice 
Aleja Jana Pawła II 
14 ujęty w G.E.Z. 

265. 324. 451/1271 budynek mieszkalny nr 15 kon. XIXw. Wiechowice 
Aleja Jana Pawła II 
15 ujęty w G.E.Z. 

266. 325. 452/1271 budynek mieszkalny nr 16 kon. XIXw. Wiechowice 
Aleja Jana Pawła II 
16 ujęty w G.E.Z. 

267. 326. 453/1271 budynek mieszkalny nr 17 II poł. XIXw. Wiechowice 
Aleja Jana Pawła II 
17 ujęty w G.E.Z. 

268. 327. 454/1271 budynek mieszkalny nr 18 II poł. XIXw. Wiechowice 
Aleja Jana Pawła II 
18 ujęty w G.E.Z. 

269. 328. 455/1271 budynek mieszkalny nr 19 poł. XIXw. Wiechowice 
Aleja Jana Pawła II 
19 ujęty w G.E.Z. 

270. 329. 456/1271 budynek mieszkalny nr 21 kon. XIXw. 
Wiechowice Aleja Jana Pawła II 

21 ujęty w G.E.Z. 

271. 330. 457/1271 budynek mieszkalny nr 22 kon. XIXw. 
Wiechowice Aleja Jana Pawła II 

22 ujęty w G.E.Z. 

272. 331. 458/1271 budynek mieszkalny nr 23 II poł. XIXw. Wiechowice 
Aleja Jana Pawła II 
23 ujęty w G.E.Z. 

273. 332. 459/1271 budynek mieszkalny nr 24 kon. XIXw. Wiechowice 
Aleja Jana Pawła II 
24 ujęty w G.E.Z. 

274. 

333. 

460/1271 

budynek mieszkalny nr 42  
(ob. Gminna Biblioteka Publiczna 
w Branicach, Filia 
w Wiechowicach) II poł. XIXw. Wiechowice 

Aleja Jana Pawła II 
42 ujęty w G.E.Z. 

275. 334. 461/1271 budynek mieszkalny nr 44 kon. XIXw. Wiechowice 
Aleja Jana Pawła II 
44 ujęty w G.E.Z. 

276. 335. 462/1271 budynek mieszkalny nr 44a pocz. XXw. Wiechowice 
Aleja Jana Pawła II 
44a ujęty w G.E.Z. 

277. 336. 463/1271 budynek mieszkalny nr 46 II poł. XIXw. Wiechowice 
Aleja Jana Pawła II 
46 ujęty w G.E.Z. 

278. 337. 464/1271 kapliczka poł. XIXw. Wiechowice przy domu nr 46 ujęty w G.E.Z. 

279. 338. 465/1271 budynek mieszkalny nr 47 pocz. XXw. Wiechowice 
Aleja Jana Pawła II 
47 ujęty w G.E.Z. 

280. 339. 466/1271 kapliczka XIXw. Wiechowice przy domu nr 50 ujęty w G.E.Z. 

281. 342. 470/1271 budynek mieszkalny nr 73 poł. XIXw. Wiechowice 
Aleja Jana Pawła II 
73 ujęty w G.E.Z. 

282. 344. 472/1271 budynek mieszkalny nr 54 kon. XIXw. Wiechowice Dobrego Jana 54 ujęty w G.E.Z. 

283. 345. 473/1271 stodoła II poł. XIXw. Wiechowice Dobrego Jana 54 ujęty w G.E.Z. 
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284. 346. 474/1271 stodoła 1913r. Wiechowice Dobrego Jana 70 ujęty w G.E.Z. 

285. 348. 476/1271 budynek mieszkalny nr 29 poł. XIXw. Wiechowice 
Aleja III Tysiąclecia 
29 ujęty w G.E.Z. 

286. 349. 477/1271 budynek mieszkalny nr 30 II poł. XIXw. Wiechowice 
Aleja III Tysiąclecia 
30 ujęty w G.E.Z. 

287. 351. 479/1271 budynek gospodarczy nr 35 II poł. XIXw. Wiechowice 
Aleja III Tysiąclecia 
35 ujęty w G.E.Z. 

288. 352. 480/1271 krzyż kamienny pocz. XXw. Wiechowice przy domu nr 35 ujęty w G.E.Z. 

289. 353. 481/1271 cmentarz katolicki kon. XVIIIw. Wiechowice Aleja III Tysiąclecia ujęty w G.E.Z. 

290. 355. 483/1271 budynek mieszkalny nr 26 kon. XIXw. Włodzienin Dzbanicka 26 ujęty w G.E.Z. 

291. 356. 484/1271 stodoła nr 27 kon. XIXw. Włodzienin Dzbanicka 27 ujęty w G.E.Z. 

292. 357. 485/1271 budynek mieszkalny nr 31 kon. XIXw. Włodzienin Dzbanicka 31 ujęty w G.E.Z. 

293. 359. 487/1271 zagroda nr 41 kon. XIXw. Włodzienin Dzbanicka 41 ujęty w G.E.Z. 

294. 361. 490/1271 
szkoła (ob. Szkoła Podstawowa 
im. Marii Skłodowskiej) pocz. XXw. Włodzienin Głubczycka 50 ujęty w G.E.Z. 

295. 362. 491/1271 budynek mieszkalny nr 117 kon. XIXw. Włodzienin Głubczycka 117 ujęty w G.E.Z. 

296. 363. 492/1271 stodoła kon. XIXw. Włodzienin Głubczycka 120 ujęty w G.E.Z. 

297. 364. 493/1271 stodoła II poł. XIXw. Włodzienin Głubczycka 123 ujęty w G.E.Z. 

298. 365. 494/1271 stodoła kon. XIXw. Włodzienin Głubczycka 126 ujęty w G.E.Z. 

399. 366. 495/1271 budynek mieszkalny nr 127a kon. XIXw. Włodzienin Głubczycka 127a ujęty w G.E.Z. 

300. 367. 496/1271 budynek mieszkalny nr 128 kon. XIXw. Włodzienin Głubczycka 128 ujęty w G.E.Z. 

301. 368. 497/1271 budynek mieszkalny nr 131 II poł. XIXw Włodzienin Głubczycka 131 ujęty w G.E.Z. 

302. 369. 498/1271 budynek mieszkalny nr 137 1904r. Włodzienin Głubczycka 137 ujęty w G.E.Z. 

303. 370. 501/1271 plebania 1801r. Włodzienin Głubczycka 138 ujęty w G.E.Z. 

304. 372. 503/1271 budynek mieszkalny nr 145 kon. XIXw. Włodzienin Głubczycka 145 ujęty w G.E.Z. 

305. 374. 505/1271 budynek mieszkalny nr 154 kon. XIXw. Włodzienin Głubczycka 154 ujęty w G.E.Z. 

306. 375. 506/1271 budynek mieszkalny nr 157 XIXw./XXw. Włodzienin Głubczycka 157 ujęty w G.E.Z. 

307. 377. 508/1271 budynek mieszkalny nr 160 kon. XIXw Włodzienin Głubczycka 160 ujęty w G.E.Z. 

308. 378. 509/1271 budynek mieszkalny nr 161 kon. XIXw Włodzienin Głubczycka 161 ujęty w G.E.Z. 

309. 379. 510/1271 zagroda nr 163 XIXw./XXw. Włodzienin Głubczycka 163 ujęty w G.E.Z. 

310. 380. 499/1271 kościół par. pw. Trójcy Św. 
1737r., 1817r., 
1903r. Włodzienin  ujęty w G.E.Z. 

311. 

381. 

512/1271 krzyż kamienny 1912r. Włodzienin 

Głubczycka przy 
kościele 
św. Mikołaja ujęty w G.E.Z. 

312. 

382. 

500/1271 krzyż kamienny 1897r. Włodzienin 

Głubczycka 
przy kościele 
pw. Trójcy Św. ujęty w G.E.Z. 

313. 383. 511/1271 figura św. Jana Nepomucena II poł. XVIIIw. Włodzienin Głubczycka ujęty w G.E.Z. 

314. 384. 489/1271 krzyż kamienny 1913r. Włodzienin Głubczycka ujęty w G.E.Z. 

315. 386. 514/1271 
cmentarz wokół kościoła p.w. św. 
Mikołaja XVw. Włodzienin Głubczycka ujęty w G.E.Z. 

316. 

387. 

515/1271 
figury kamienne św. św. Floriana 
i Jana II poł. XVIIIw. Włodzienin 

Głubczycka 
przed kościołem 
św. Mikołaja ujęty w G.E.Z. 

317. 388. 516/1271 folwark II poł. XIXw. Włodzienin Młyńska 65 ujęty w G.E.Z. 

318. 389. 517/1271 budynek mieszkalny nr 66 kon. XIXw. Włodzienin Młyńska 66 ujęty w G.E.Z. 

319. 390. 518/1271 budynek mieszkalny nr 67 kon. XIXw. Włodzienin Młyńska 67 ujęty w G.E.Z. 

320. 391. 519/1271 budynek mieszkalny nr 72 kon. XIXw. Włodzienin Młyńska 72 ujęty w G.E.Z. 

321. 392. 520/1271 budynek mieszkalny nr 73 kon. XIXw. Włodzienin Młyńska 73 ujęty w G.E.Z. 

322. 393. 521/1271 budynek mieszkalny nr 75 kon. XIXw. Włodzienin Młyńska 73 ujęty w G.E.Z. 

323. 394. 522/1271 budynek mieszkalny nr 76 kon. XIXw. Włodzienin Młyńska 76 ujęty w G.E.Z. 

324. 395. 523/1271 budynek mieszkalny nr 77 kon. XIXw. Włodzienin Młyńska 77 ujęty w G.E.Z. 

325. 396. 524/1271 budynek mieszkalny nr 81 kon. XIXw. Włodzienin Młyńska 81 ujęty w G.E.Z. 

326. 397. 525/1271 młyn II poł. XIXw. Włodzienin Młyńska 83 ujęty w G.E.Z. 
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327. 398. 526/1271 
budynek mieszkalny z kaplicą 
nr 83 II poł. XIXw. Włodzienin Młyńska 83 ujęty w G.E.Z. 

328. 399. 489/1271 krzyż kamienny 1913r. Włodzienin Głubczycka ujęty w G.E.Z. 

329. 400. 528/1271 zagroda nr 87 II poł. XIXw. Włodzienin Młyńska 87 ujęty w G.E.Z. 

330. 401. 529/1271 budynek mieszkalny nr 88 pocz. XXw. Włodzienin Młyńska 88 ujęty w G.E.Z. 

331. 402. 530/1271 budynek mieszkalny nr 90 pocz. XXw. Włodzienin Młyńska 90 ujęty w G.E.Z. 

332. 403. 531/1271 budynek mieszkalny nr 92 II poł. XIXw. Włodzienin Młyńska 92 ujęty w G.E.Z. 

333. 404. 532/1271 budynek mieszkalny nr 97 II poł. XIXw. Włodzienin Młyńska 97 ujęty w G.E.Z. 

334. 405. 533/1271 budynek mieszkalny nr 98 II poł. XIXw. Włodzienin Młyńska 98 ujęty w G.E.Z. 

335. 406. 534/1271 budynek mieszkalny nr 99 II poł. XIXw. Włodzienin Młyńska 99 ujęty w G.E.Z. 

336. 407. 535/1271 zagroda nr 100 II poł. XIXw. Włodzienin Młyńska 100 ujęty w G.E.Z. 

337. 408. 536/1271 cmentarz komunalny poł. XIXw. Włodzienin Młyńska 138 ujęty w G.E.Z. 

338. 409. 537/1271 budynek mieszkalny nr 57 II poł. XIXw. Włodzienin Ogrodowa 57 ujęty w G.E.Z. 

339. 410. 538/1271 budynek mieszkalny nr 61 II poł. XIXw. Włodzienin Ogrodowa 61 ujęty w G.E.Z. 

340. 411. 539/1271 budynek mieszkalny nr 6 II poł XIXw. Włodzienin Wojnowicka 6 ujęty w G.E.Z. 

341. 412. 540/1271 krzyż kamienny 1908r. Włodzienin Wojnowicka 12 ujęty w G.E.Z. 

342. 413. 541/1271 budynek mieszkalny nr 15 II poł. XIXw. Włodzienin Wojnowicka 15 ujęty w G.E.Z. 

343. 414. 542/1271 budynek mieszkalny nr 3 XIX/XXw. Wódka 3 ujęty w G.E.Z. 

344. 415. 543/1271 budynek mieszkalny nr 17 pocz. XXw. Wódka 17 ujęty w G.E.Z. 

345. 417. 545/1271 budynek mieszkalny nr 21 kon. XIXw. Wódka 21 ujęty w G.E.Z. 

346. 418. 546/1271 budynek mieszkalny nr 30 kon. XIXw. Wódka 30 ujęty w G.E.Z. 

347. 419. 547/1271 krzyż kamienny XIX/XXw. Wódka obok domu nr 38 ujęty w G.E.Z. 

348. 420. 548/1271 budynek mieszkalny nr 48 II poł. XIXw. Wódka 48 ujęty w G.E.Z. 

349. 421. 549/1271 budynek mieszkalny nr 50 pocz. XXw. Wódka 50 ujęty w G.E.Z. 

350. 422. 550/1271 budynek mieszkalny nr 51 II poł. XIXw. Wódka 51 ujęty w G.E.Z. 

351. 424. 552/1271 budynek mieszkalny nr 55 kon. XIXw. Wódka 55 ujęty w G.E.Z. 

352. 426. 554/1271 budynek mieszkalny nr 57 II poł. XIXw. Wódka 57 ujęty w G.E.Z. 

353. 427. 555/1271 budynek mieszkalny nr 58 XIX/XXw. Wódka 58 ujęty w G.E.Z. 

354. 429. 557/1271 cmentarz katolicki II poł. XVIIIw. Wódka 
wokół kościoła 
św. Tekli ujęty w G.E.Z. 

355. 430. 558/1271 kapliczka 1789r. Wysoka Branicka ujęty w G.E.Z. 

356. 431. 559/1271 budynek mieszkalny nr 13 pocz. XXw. Wysoka Branicka 13 ujęty w G.E.Z. 

357. 432. 560/1271 folwark II poł. XIXw. Wysoka Czeska ujęty w G.E.Z. 

358. 433. 561/1271 budynek mieszkalny nr 119 pocz. XXw. Wysoka Czeska 119 ujęty w G.E.Z. 

359. 437. 565/1271 folwark XVIIIw. Wysoka Dolna ujęty w G.E.Z. 

360. 438. 566/1271 krzyż kamienny 1890r. Wysoka Dolna 31 ujęty w G.E.Z. 

361. 439. 567/1271 kapliczka XIXw. Wysoka Dolna 33 ujęty w G.E.Z. 

362. 440. 568/1271 budynek mieszkalny nr 43 II poł. XIXw. Wysoka Dolna 43 ujęty w G.E.Z. 

363. 441. 569/1271 budynek mieszkalny nr 49 pocz. XXw. Wysoka Dolna 49 ujęty w G.E.Z. 

364. 442. 570/1271 budynek mieszkalny nr 52 XIX/XXw. Wysoka Dolna 52 ujęty w G.E.Z. 

365. 443. 571/1271 budynek mieszkalny nr 53 II poł. XIXw. Wysoka Dolna 53 ujęty w G.E.Z. 

366. 444. 572/1271 budynek mieszkalny nr 60 XIX/XXw. Wysoka Dolna 60 ujęty w G.E.Z. 

367. 445. 573/1271 budynek mieszkalny nr 63 XIX/XXw. Wysoka Dolna 63 ujęty w G.E.Z. 

368. 446. 574/1271 zagroda nr 64 II poł. XIXw. Wysoka Dolna 64 ujęty w G.E.Z. 

369. 447. 575/1271 budynek mieszkalny nr 67 II poł. XIXw. Wysoka Dolna 67 ujęty w G.E.Z. 

370. 448. 576/1271 budynek mieszkalny nr 72 II poł. XIXw. Wysoka Górna 72 ujęty w G.E.Z. 

371. 449. 577/1271 krzyż kamienny kon. XIXw. Wysoka Górna 72 ujęty w G.E.Z. 

372. 450. 578/1271 zagroda nr 81 kon. XIXw. Wysoka Górna 81 ujęty w G.E.Z. 
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373. 451. 579/1271 budynek mieszkalny nr 87 II poł. XIXw. Wysoka Górna 87 ujęty w G.E.Z. 

374. 452. 580/1271 krzyż kamienny 1880r. Wysoka Górna 87 ujęty w G.E.Z. 

375. 453. 581/1271 budynek mieszkalny nr 90 XIX/XXw. Wysoka Górna 90 ujęty w G.E.Z. 

376. 454. 582/1271 zagroda nr 914 XIX/XXw. Wysoka Górna 91 ujęty w G.E.Z. 

377. 455. 583/1271 budynek mieszkalny nr 96 XIX/XXw. Wysoka Górna 96 ujęty w G.E.Z. 

378. 456. 584/1271 budynek mieszkalny nr 98 kon. XIXw. Wysoka Górna 98 ujęty w G.E.Z. 

379. 457. 585/1271 budynek mieszkalny nr 99a kon. XIXw. Wysoka Górna 99a ujęty w G.E.Z. 

380. 458. 586/1271 zagroda nr 100 II poł. XIXw. Wysoka Górna 100 ujęty w G.E.Z. 

381. 459. 587/1271 budynek mieszkalny nr 102 XIX/XXw. Wysoka Górna 102 ujęty w G.E.Z. 

382. 460. 588/1271 budynek mieszkalny nr 106 1932r. Wysoka Górna 106 ujęty w G.E.Z. 

383. 461. 589/1271 plebania XIXw. Wysoka Kościelna 20 ujęty w G.E.Z. 

384. 

462. 

590/1271 

kościół parafialny 
pw. Najświętszego Serca Pana 
Jezusa 1896r. Wysoka Kościelna ujęty w G.E.Z. 

385. 

463. 

591/1271 cmentarz katolicki kon. XIXw. Wysoka 

Kościelna, przy 
kościele 
parafialnym ujęty w G.E.Z. 

386. 464. 100/1271 
budynek mieszkalny  
ul. Grunwaldzka 7 IV ćw. XIXw. Branice Grunwaldzka 7 ujęty w G.E.Z. 

387. 465. 101/1271 
budynek mieszkalny  
ul. Grunwaldzka 17 pocz. XXw. Branice Grunwaldzka 17 ujęty w G.E.Z. 

388. 466. 102/1271 
budynek mieszkalny  
ul. Grunwaldzka 20 II poł. XIXw. Branice Grunwaldzka 20 ujęty w G.E.Z. 

389. 467. 103/1271 
budynek mieszkalny  
ul. Grunwaldzka 22 II poł XIXw. Branice Grunwaldzka 22 ujęty w G.E.Z. 

390. 468. 104/1271 
budynek mieszkalny  
ul. Grunwaldzka 25 I ćw. XXw. Branice Grunwaldzka 25 ujęty w G.E.Z. 

391. 469. 105/1271 
budynek mieszkalny  
ul. Grunwaldzka 26 l. 20-30 XXw. Branice Grunwaldzka 26 ujęty w G.E.Z. 

392. 470. 106/1271 
budynek mieszkalny 
ul. Grunwaldzka 32 II poł XIXw. Branice Grunwaldzka 32 ujęty w G.E.Z. 

393. 471. 107/1271 
budynek mieszkalny  
ul. Kościelna 2 kon. XIXw. Branice Kościelna 2 ujęty w G.E.Z. 

394. 472. 108/1271 
budynek mieszkalny  
ul. Kościelna 6 kon. XIXw. Branice Kościelna 6 ujęty w G.E.Z. 

395. 473. 109/1271 
budynek mieszkalny 
ul. Kościelna 7 pocz. XXw. Branice Kościelna 7 ujęty w G.E.Z. 

396. 474. 110/1271 
budynek mieszkalny  
ul. Kościelna 7a I ćw. XXw. Branice Kościelna 7a ujęty w G.E.Z. 

397. 475. 111/1271 figura św. Jana Nepomucena 1801r. Branice 
Kościelna, 
przy nr 7a ujęty w G.E.Z. 

398. 

477. 

113/1271 cmentarz katolicki kon. XIXw. Branice 

Kościelna  
przy kościele 
parafialnym 
pw. Wniebowzięcia 
NMP ujęty w G.E.Z. 

499. 

478. 

114/1271 kaplica I poł. XIXw. Branice 

Kościelna, 
na cmentarzu 
przykościelnym ujęty w G.E.Z. 

400. 479. 115/1271 
budynek mieszkalny  
ul. Lwowska 5 kon. XIXw. Branice Lwowska 5 ujęty w G.E.Z. 

401. 480. 116/1271 
budynek mieszkalny  
ul. Lwowska 11 I ćw. XXw. Branice Lwowska 11 ujęty w G.E.Z. 

402. 481. 117/1271 
budynek mieszkalny  
ul. Lwowska  20 poł. XIXw. Branice Lwowska 20 ujęty w G.E.Z. 

403. 482. 118/1271 
budynek mieszkalny  
ul. Lwowska 21 I poł. XIXw. Branice Lwowska 21 ujęty w G.E.Z. 

404. 483. 119/1271 
budynek mieszkalny  
ul. Lwowska 23 pocz. XIXw. Branice Lwowska 23 ujęty w G.E.Z. 

405. 485. 121/1271 
budynek mieszkalny  
ul. Lwowska 31 I poł. XIXw. Branice Lwowska 31 ujęty w G.E.Z. 

406. 486. 122/1271 
budynek mieszkalny  
ul. Lwowska 32 II poł. XIXw. Branice Lwowska 32 ujęty w G.E.Z. 

407. 487. 123/1271 
budynek mieszkalny  
ul. Lwowska 34-34a kon. XIXw. Branice 

Lwowska  
34-34a ujęty w G.E.Z. 

408. 488. 124/1271 budynek mieszkalny I ćw. XXw. Branice 
Lwowska, 
róg Pocztowej ujęty w G.E.Z. 
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409. 489. 125/1271 budynek mieszkalny II poł. XIXw. Branice 
Lwowska, 
róg Słowackiego ujęty w G.E.Z. 

410. 490. 126/1271 
budynek mieszkalny 
ul. Mickiewicza 2 1898r. Branice Mickiewicza 2 ujęty w G.E.Z. 

411. 491. 127/1271 
budynek mieszkalny  
ul. Mickiewicza 4 II poł. XIXw. Branice Mickiewicza 4 ujęty w G.E.Z. 

412. 492. 128/1271 
budynek mieszkalny  
ul. Mickiewicza 6 II poł. XIXw. Branice Mickiewicza 6 ujęty w G.E.Z. 

413. 493. 129/1271 
budynek mieszkalny  
ul. Mickiewicza 7 I poł. XIXw. Branice Mickiewicza 7 ujęty w G.E.Z. 

414. 494. 130/1271 
budynek mieszkalny  
ul. E. Plater 1 II poł. XIXw. Branice E. Plater 1 ujęty w G.E.Z. 

415. 496. 132/1271 
budynek mieszkalny  
ul. E. Plater 5 II poł. XIXw. Branice E. Plater 5 ujęty w G.E.Z. 

416. 497. 133/1271 
budynek mieszkalny  
ul. E. Plater 8 kon. XIXw. Branice E. Plater 8 ujęty w G.E.Z. 

417. 498. 134/1271 
budynek mieszkalny  
ul. E. Plater 9 kon. XIXw. Branice E. Plater 9 ujęty w G.E.Z. 

418. 499. 135/1271 
budynek mieszkalny  
ul. E. Plater 10 XVIII/XIXw. Branice E. Plater 10 ujęty w G.E.Z. 

419. 500. 136/1271 
budynek mieszkalny 
ul. E. Plater 11 I ćw. XXw. Branice E. Plater 11 ujęty w G.E.Z. 

420. 501. 137/1271 
budynek mieszkalny  
ul. Prusa 6 IV ćw. XIXw. Branice Prusa 6 ujęty w G.E.Z. 

421. 502. 138/1271 
budynek mieszkalny  
ul. Prusa 11 II poł. XIXw. Branice Prusa 11 ujęty w G.E.Z. 

422. 503. 139/1271 
budynek mieszkalny  
ul. Skłodowskiej - Curie 2 kon. XIXw. Branice 

Skłodowskiej-Curie 
2 ujęty w G.E.Z. 

423. 504. 140/1271 
budynek mieszkalny  
ul. Skłodowskiej - Curie 6 kon. XIXw. Branice 

Skłodowskiej-Curie 
6 ujęty w G.E.Z. 

424. 505. 141/1271 
budynek mieszkalny  
ul. Skłodowskiej - Curie 7 kon. XIXw. Branice 

Skłodowskiej-Curie 
7 ujęty w G.E.Z. 

425. 506. 142/1271 
budynek mieszkalny  
ul. Skłodowskiej - Curie 9 I ćw. XXw. Branice 

Skłodowskiej-Curie 
9 ujęty w G.E.Z. 

426. 507. 143/1271 
budynek mieszkalny  
ul. Skłodowskiej - Curie 13 I ćw. XXw. Branice 

Skłodowskiej-Curie 
13 ujęty w G.E.Z. 

427. 509. 145/1271 
budynek mieszkalny  
ul. Skłodowskiej-Curie 5 I ćw. XXw. Branice 

Skłodowskiej-Curie 
5 ujęty w G.E.Z. 

428. 510. 146/1271 
budynek mieszkalny  
ul. Szkolna 2-2a I ćw. XXw. Branice Szkolna 2-2a ujęty w G.E.Z. 

429. 511. 147/1271 
budynek mieszkalny  
ul. Szkolna 6-6a I ćw. XXw. Branice Szkolna 6-6a ujęty w G.E.Z. 

430. 512. 148/1271 cmentarz komunalny IV ćw. XIXw. Branice Szpitalna ujęty w G.E.Z. 

431. 513. 149/1271 
budynek mieszkalny  
ul. Szpitalna 4 pocz. XXw. Branice Szpitalna 4 ujęty w G.E.Z. 

432. 527. 164/1271 krzyż kamienny 1863r. Branice Ogrodowa ujęty w G.E.Z. 

433. 528. 165/1271 cmentarz zakonny 1910r. Branice Szpitalna ujęty w G.E.Z. 

434. 529. 167/1271 
budynek mieszkalny  
ul. Główna 1-3 I ćw. XXw. Branice Żymierskiego 1-3 ujęty w G.E.Z. 

435. 530. 168/1271 krzyż kamienny XIX/XXw. Branice 
Żymierskiego, 
przy domu nr 1 ujęty w G.E.Z. 

436. 531. 169/1271 
cegielnia  
ul. Główna 2 IV ćw. XIXw. Branice Żymierskiego 2 ujęty w G.E.Z. 

437. 

532. 

170/1271 

dawny budynek administracyjny 
cegielni  
ul. Główna 2 l. 20-30 XXw. Branice Żymierskiego 2 ujęty w G.E.Z. 

438. 533. 171/1271 
budynek mieszkalny  
ul. Główna 5-7 I ćw. XXw. Branice Żymierskiego 5-7 ujęty w G.E.Z. 

439. 534. 172/1271 
budynek mieszkalny  
ul. Główna 8 I ćw. XXw. Branice Żymierskiego 8 ujęty w G.E.Z. 

440. 

535. 

173/1271 krzyż kamienny 1867r. Branice 

Żymierskiego, 
naprzeciw domu 
nr 8 ujęty w G.E.Z. 

441. 536. 174/1271 
budynek mieszkalny  
ul. Główna 9-11 I ćw. XXw. Branice Żymierskiego 9-11 ujęty w G.E.Z. 

442. 537. 175/1271 
budynek mieszkalny  
ul. Główna 13-15 I ćw. XXw. Branice 

Żymierskiego 13-
15 ujęty w G.E.Z. 

443. 538. 176/1271 
budynek mieszkalny  
ul. Główna 17-19 I ćw. XXw. Branice 

Żymierskiego 17-
19 ujęty w G.E.Z. 

444. 539. 177/1271 
budynek mieszkalny  
ul. Główna 21 

III ćw. XIXw., 
pocz. Branice Żymierskiego 21 ujęty w G.E.Z. 
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445. 540. 178/1271 
budynek mieszkalny  
ul. Główna 22 1910r. Branice Żymierskiego 22 ujęty w G.E.Z. 

446. 541. 179/1271 
budynek mieszkalny  
ul. Główna 23 IV ćw. XIXw. Branice Żymierskiego 23 ujęty w G.E.Z. 

447. 542. 180/1271 
budynek mieszkalny  
ul. Główna 24 I ćw. XXw. Branice Żymierskiego 24 ujęty w G.E.Z. 

448. 543. 181/1271 
budynek mieszkalny  
ul. Główna 30 I ćw. XXw. Branice Żymierskiego 30 ujęty w G.E.Z. 

449. 

544. 

183/1271 

budynek mieszkalny  
i stodoła  
ul. Główna 31 IV ćw. XIXw. Branice Żymierskiego 31 ujęty w G.E.Z. 

450. 545. 183/1271 
budynek mieszkalny  
ul. Główna 32 I poł. XIXw. Branice Żymierskiego 32 ujęty w G.E.Z. 

451. 546. 184/1271 
dawna gospoda  
ul. Główna 37 II poł. XIXw. Branice Żymierskiego 37 ujęty w G.E.Z. 

452. 547. 185/1271 
budynek mieszkalny  
ul. Główna 36 IV ćw. XIXw. Branice Żymierskiego 36 ujęty w G.E.Z. 

453. 548. 186/1271 
budynek mieszkalny  
ul. Główna 40 IV ćw. XIXw. Branice Żymierskiego 40 ujęty w G.E.Z. 

454. 

549. 

187/1271 

budynek mieszkalny  
ul. Główna 46 
(dawna piekarnia) IV ćw. XIXw. Branice Żymierskiego 46 ujęty w G.E.Z. 

455. 550. 188/1271 
budynek mieszkalny  
ul. Główna 54 pocz. XXw. Branice Żymierskiego 54 ujęty w G.E.Z. 

456. 551. 189/1271 
budynek mieszkalny  
ul. Główna 57 kon. XIXw. Branice Żymierskiego 57 ujęty w G.E.Z. 

457. 552. 190/1271 
budynek mieszkalny  
ul. Główna 58 III ćw. XIXw. Branice Żymierskiego 58 ujęty w G.E.Z. 

458. 553. 191/1271 
budynek mieszkalny  
ul. Główna 58a IV ćw. XIXw. Branice Żymierskiego 58a ujęty w G.E.Z. 

459. 554. 192/1271 
budynek mieszkalny  
ul. Główna 60 IV ćw. XIXw. Branice Żymierskiego 60 ujęty w G.E.Z. 

460. 555. 193/1271 
budynek mieszkalny  
ul. Główna 64 XIX/XXw. Branice Żymierskiego 64 ujęty w G.E.Z. 

461. 556. 194/1271 
budynek mieszkalny  
ul. Główna 69 IV ćw. XIXw. Branice Żymierskiego 69 ujęty w G.E.Z. 

462. 557. 195/1271 krzyż kamienny I ćw. XXw. Branice 
Żymierskiego, 
przy domu nr 70a ujęty w G.E.Z. 

463. 558. 196/1271 
budynek mieszkalny  
ul. Główna 71 IV ćw. XIXw. Branice Żymierskiego 71 ujęty w G.E.Z. 

464. 559. 197/1271 
budynek mieszkalny  
ul. Główna 74 kon. XIXw. Branice Żymierskiego 74 ujęty w G.E.Z. 

465. 560. 198/1271 
budynek mieszkalny  
ul. Główna 79a IV ćw. XIXw. Branice Żymierskiego 79a ujęty w G.E.Z. 

466. 561. 199/1271 
budynek mieszkalny 
ul. Główna 81 I ćw. XXw. Branice Żymierskiego 81 ujęty w G.E.Z. 

467. 562. 200/1271 
budynek mieszkalny  
ul. Główna 83 IV ćw. XIXw. Branice Żymierskiego 83 ujęty w G.E.Z. 

468. 563. 201/1271 
budynek mieszkalny  
ul. Główna 85 I ćw. XXw. Branice Żymierskiego 85 ujęty w G.E.Z. 

469. 565. 203/1271 
budynek mieszkalny  
ul. Główna 88 l. 20- 30 XXw. Branice Żymierskiego 88 ujęty w G.E.Z. 

470. 567. 205/1271 
budynek mieszkalny  
ul. Główna 97 IV ćw. XIXw. Branice Żymierskiego 97 ujęty w G.E.Z. 

471. 568. 206/1271 pałac 
ok. 1860r. - 
1870r. Branice Młyńska ujęty w G.E.Z. 

472. 570. 208/1271 słodownia l. 60 XIXw. Branice  
ujęty 

w G.E.Z. 

473. 571. 209/1271 krzyż kamienny 1910r. Branice 
Młyńska, 
naprzeciw pałacu ujęty w G.E.Z. 
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Załącznik nr 2 do Cz ęści „A” Uwarunkowania zagospodarowania przestrzenneg o 

Zabytki archeologiczne.  
Zabytki (stanowiska) archeologiczne wpisane do reje stru, chronione na mocy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami: 

L.p. Miejscowość Nr obszaru 
Nr stanowiska 

w miejscowości 
Nr stanowiska 
na obszarze Opis stanowiska Kultura Czas powstania Nr rejestru 

1. Branice 102-35 8 31 

1.osada; 
2.osada; 3.punkt 
osadniczy; 
5.osada 

1.kpl.;  
2.lateńska; 
5.łużycka 

1.neolit;  
2.okres lateński;  
3.okres 
późnośredniowieczny; 
4.pradzieje A-146/2012 

2. Branice 102-35 13 32 

1.punkt 
osadniczy; 
2.cmentarzysko?; 
3.punkt 
osadniczy; 
4.punkt 
osadniczy; 
5.punkt 
osadniczy; 
6.punkt 
osadniczy 

2.łużycka; 
3.celtycka; 
4.przeworska; 
5.przeworska 

1.neolit;  
2.epoka brązu;  
3.okres lateński?;  
4.okres rzymski; 
5.okres wędrówek 
ludności faza C3-D;  
6.okres 
późnośredniowieczny;  A-210/70 

3. Branice 102-35 30 35 

1.osada; 
2.osada; 3.punkt 
osadniczy 

1.lateńska; 
2.przeworska 

1.okres lateński; 2.okres 
rzymski; 3.okres 
późnośredniowieczny A-145/2012 

4. Branice 102-36 7 8 1. cmentarzysko 1. łużycka 1. epoka brązu A-867/89 

5. Branice 102-36 25 22 

1. ślad 
osadnictwa; 
2. osada; 
3. ślad 
osadnictwa 2. łużycka 

1. epoka kamienia; 
2. epoka brązu; 
3. średniowiecze A-210/70 

6. Bliszczyce 101-35 6 3 

1.ślad 
osadnictwa; 
2.pracownia 
krzemieniarska 1.oryniacka? 

1.paleolit;  
2.neolit A-137/2012 

7. Bliszczyce 101-35 41 15 

1.osada;  
2.osada; 
3.osada 

1.kpl;  
2.lateńska 

1.neolit;  
2.okres lateński;  
3.XIV-XV wiek A-138/2012 

8. Bliszczyce 102-35 47 27 

1.osada;  
2.punkt 
osadniczy  

1.V okres epoki 
brązu/okres halsztacki C; 
2.okres 
późnośredniowieczny A-152/2013 

9. Bliszczyce 102-35 48 28 1.osada 1.łużycka 1.III-IV okres epoki brązu A-139/2012 

10. Michałkowice 102-35 1 40 

1.ślad 
osadniczy; 
2.osada; 
3.osada; 
4.osada; 
5.osada 

2.łużycka; 
3.lateńska; 
4.przeworska 

1.epoka kamienia/epoka 
brązu;  
2.V okres epoki brązu-
okres halszt.C;  
3.okres lateński;  
4.okres późnorzymski; 
5.okres 
późnośredniowieczny; 
6.pradzieje A-140/2012 

11. Michałkowice 102-35 2 41 

1.osada; 
2.osada; 3.punkt 
osadniczy; 
4.punkt 
osadniczy 2.łużycka 

1.neolit;  
2.epoka brązu;  
3.okres 
wczesnośredniowieczny; 
4.okres 
późnośredniowieczny A-211/70 

12. Michałkowice 102-35 3 42 

1.ślad 
osadniczy; 
2.osada; 
3.osada 

1.kpl.;  
2.łużycka; 
3.lateńska 

1.neolit;  
2.V okres epoki brązu-
okres halszt.C;  
3.okres lateński A-141/2012 

13. Michałkowice 102-35 4 43 

1.osada; 
2.osada;  
3.punkt 
osadniczy; 
4.osada 1.lateńska 

1.okres lateński;  
2.okres rzymski;  
3.XI-XII wiek;  
4.okres 
wczesnośredniowieczny A-142/2012 

14. Lewice 101-35 13 29 

1.pracownia 
krzemieniarska; 
2.pracownia 
krzemieniarska;  
3.punkt 
osadniczy  

1.młodszy mezolit; 
2.paleolit górny; 
3.pradzieje A-220/70 

15. Lewice 101-35 17 30 

1.punkt 
osadniczy; 
2.punkt 
osadniczy; 
3.punkt 
osadniczy; 
4.punkt 
osadniczy 

1.lendzielska; 
2.kpl. 

1.neolit;  
2.neolit;  
3.neolit;  
4. XIV-XV wiek A-148/2012 
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16. Lewice 101-35 31 33 

1.punkt 
osadniczy; 
2.punkt 
osadniczy; 
3.punkt 
osadniczy; 
4.punkt 
osadniczy; 
5.punkt 
osadniczy; 
6.punkt 
osadniczy 

1.kowr.; 
2.lendzierska; 
3.kpl.; 
5.lateńska? 

1.neolit; 2.neolit; 3.neolit; 
4.neolit;  
5.okres lateński;  
6.XIV-XV wiek A-150/2012 

17. Lewice 101-35 33 35 

1.punkt 
osadniczy; 
2.osada; 3.punkt 
osadniczy 2.przeworska 

1.epoka kamienia; 
2.późny okres rzymski;  
3.XIV-XV wiek A-237/70 

18. Lewice 101-35 43 45 
1.punkt 
osadniczy 1.kpl. 1.neolit A-148/2012 

19. Lewice 101-35 44 46 

1.pracownia 
krzemieniarska;  
2.ślad osadniczy  

1.epoka kamienia; 2.XIV-
XV wiek A-151/2012 

20. Lewice 101-36 6 30 

1. osada; 
2. osada; 
3. osada; 
4. osada. 2. łużycka 

1. neolit; 
2. epoka brązu; 
3. okres lateński; 
4. OWR A-239/70 

21. Lewice 101-36 11 34 
1. osada; 
2. osada. 2. łużycka 1. neolit; 2. średniowiecze A-222/70 

22. Lewice 101-36 14 36   

1. neolit; 
2. okres wpływów 
rzymskich A-229/70 

23. Lewice 101-36 15 37   
1. neolit; 
2. późny OWR A-240/70 

24. Włodzienin 101-36 1 1 
1. grodzisko; 
2. grodzisko 1. KŁ 

1. epoka brązu; 2. 
średniowiecze A-320/70 

25. Włodzienin 101-36 2 2 1. grodzisko (?)  
1. średniowiecze, 
nowożytność A-321/71 

26. Włodzienin 101-36 3 60 

1. ślad 
osadnictwa; 
2. ślad 
osadnictwa; 
3. osada 3. KŁ 

1. paleolit?; 
2. neolit; 
3. epoka brązu A-191/68 

27. Jędrychowice 101-36 3 14 1. grodzisko  
1. średniowiecze i 
nowożytność A-316/70 

28. Jędrychowice 101-36 17 24 

0. osada 
obronna; 
1. ślad 
osadnictwa; 
2. ślad 
osadnictwa; 
3. ślad 
osadnictwa; 
4. osada 3. KŁ 

0. wczesna epoka brązu; 
1. epoka kamienia/epoka 
brązu; 
2. neolit; 
3. epoka brązu; 
4. średniowiecze, XIII?, 
XIV-XV w. A-317/70 

29. Jędrychowice 101-36 23 87 
1. osada; 2. 
osada 2. łużycka 1. neolit; 2. epoka brązu A-338/72 

 

Zabytki (stanowiska) archeologiczne o ustalonej lok alizacji. 

L.p. Miejscowość Nr obszaru 
Nr stanowiska 

w miejscowości 
Nr stanowiska 
na obszarze Opis stanowiska Kultura Czas powstania 

1. Branice 102-36 5 6 
1. ślad osadnictwa; 2. 
ślad osadnictwa  

1. epoka żelaza albo 
późne średniowiecze; 2. 
późne średniowiecze 

2. Branice 102-36 6 7 1. ślad osadnictwa  1. pradzieje 

3. Branice 102-36 9 9 
1. ślad osadnictwa; 2. 
ślad osadnictwa 1. łużycka 

1. epoka brązu; 2.późne 
średniowiecze 

4. Branice 102-36 10 10 1. osada  1. późny okres lateński 

5. Branice 102-36 14 11 1. ślad osdnictwa  1. pradzieje, nowożytność 

6. Branice 102-36 18 15 1. ślad osdnictwa  1. EK/EB 

7. Branice 102-36 16 13 1. ślad osdnictwa  1. średniowiecze 

8. Branice 102-36 17 14 1. ślad osdnictwa  1. pradzieje 

9. Branice 102-36 15 12 1. ślad osdnictwa  1. pradzieje 

10. Branice 102-36 19 16 
1. ślad osadnictwa; 2. 
ślad osadnictwa  

1. neolit; 2. późne 
średniowiecze 

11. Branice 102-36 20 17 
1. ślad osadnictwa; 2. 
ślad osadnictwa  

1. neolit; 2. późne 
średniowiecze 

12. Branice 102-36 22 19 
1. osada; 2. ślad 
osadnictwa 1. KPL 1. neolit; 2. OWR 
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13. Branice 102-36 21 18 1. ślad osadnictwa  1. średniowiecze, XIII-XIV 

14. Branice 102-36 23 20 
1. ślad osadnictwa; 2. 
ślad osdnictwa 1. przeworska 

1. OWR faza D; 2. późne 
sredniowiecze 

15. Branice 102-36 24 21 1. ślad osadnictwa  1. XIV-XV w. 

16. Branice 102-36 26 23 1. ślad osadnictwa  1. pradzieje 

17. Branice 102-36 27 24 1. ślad osadnictwa  1. średniowiecze 

18. Branice 102-36 28 25 1. ślad osadnictwa  1. średniowiecze 

19. Branice 102-36 29 26 1. ślad osadnictwa  1. średniowiecze 

20. Branice 102-35 4 30 

1.ślad osadniczy; 
2.osada;  
3.osada;  
4.osada;  
5.osada;  
6.osada;  
7.osada 

2.kcwr;  
3.kpl;  
4.łużycka;  
5.lateńska; 
6.przeworska 

1.epoka kamienia/epoka 
brązu; 
2.neolit;  
3.neolit;  
4.epoka brązu;  
5.okres lateński;  
6.okres rzymski;  
7.okres 
późnośredniowieczny; 
8.pradzieje 

21. Branice 103-35 11 1 

1.ślad osadniczy;  
2.ślad osadniczy;  
3.ślad osadniczy 2.lateńska 

1.neolit;  
2.okres lateński;  
3.okres 
późnośredniowieczny 

22. Branice 103-36 29 34 
1.ślad osadniczy; 
2.osada 

2.krąg kultur 
wstęgowych 

1.epoka kamienia/epoka 
brązu;  
2.neolit 

23. Branice 102-35 32 37 

1.ślad osadniczy; 
2.osada;  
3.osada;  
4.osada 

2.kpl.;  
3.lateńska 

1.epoka kamienia/epoka 
brązu;  
2.neolit;  
3.okres lateński;  
4.okres 
późnośredniowieczny; 
5.pradzieje 

24. Branice 102-35 33 38 
1.osada;  
2.osada 1.kpl. 

1.neolit;  
2.okres 
późnośredniowieczny; 
3.pradzieje 

25. Branice 102-35 34 39 

1.śad osadniczy; 
2.osada;  
3.punkt osadniczy 2.lateńska 

1.epoka kamienia/epoka 
brązu;  
2.okres lateński;  
3.okres 
późnośredniowieczny 

26. Branice 103-35 35 2 
1.punkt osadniczy; 
2.punkt osadniczy 1.przeworska 

1.późny okres rzymski-
okres wędrówek ludów 
faza C3-D;  
2.pradzieje 

27. Branice 103-36 36 1 

1.ślad osadniczy; 
2.osada;  
3.osada;  
4.osada 

1.kcwr;  
2.lendzielska; 
3.łużycka; 
4.przeworska 

1.neolit;  
2.neolit;  
3.V okres epoki brązu-
okres halsztat.C;  
4.późny okres rzymski-
okres wczesnych 
wędrówek ludów 

28. Branice 103-36 37 2 

1.punkt osadniczy; 
2.osada;  
3.ślad osadniczy 1.łużycka 

1.V okres epoki brązu-
okres halszt.C;  
2.XIV-XV wiek;  
3.okres nowożytny 

29. Branice 103-36 38 3 1.ślad osadniczy 1.przeworska 

1.późny okres rzymski-
wczesny okres wędrówek 
ludów faza C3-D 

30. Branice 103-36 39 4 

1.ślad osadniczy;  
2.slad osadniczy; 
3.osada 

1.lendzielska;  
2.kpl.;  
3.przeworska 

1.neolit;  
2.neolit;  
3.późny okres rzymski-
faza C1-C2 

31. Branice 103-36 40 5 
1.osada;  
2.punkt osadniczy 1.łużycka 

1.V ok.epoki brązu- okres 
halsztat. C;  
2.XIV-XV wiek 

32. Branice 103-36 41 33 

1.cmetarzysko 
ciałopalne;  
2.cmentarzysko 
ciałopalne 

1.unietycka?; 
2.łużycka? 

1.wczesna epoka brązu; 
2.młodsza epoka brązu 

33. Branice 103-36 42 34 1.osada  1.2 poł.XIII-XIV wiek 

34. Branice 103-36 43 35 
1.punkt osadniczy; 
2.osada  

1.X-XI wiek;  
2 poł.XIII-XIV wiek 

35. Bliszczyce 101-35 9 4 

1.punkt osadniczy; 
2.punkt osadniczy; 
3.punkt osadniczy; 
4.punkt osadniczy; 
5.punkt osadniczy; 
6.punkt osadniczy 

2.lendzielska;  
3.łużycka 

1.epoka kamienia; 
2.neolit;  
3.epoka brązu;  
4.okres lateński;  
5.okres rzymski;  
6.XII-XIIIw. 
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36. Bliszczyce 101-35 35 9 1.punkt osadniczy  1.wczesny neolit 

37. Bliszczyce 101-35 37 11 

1.punkt osadniczy; 
2.osada; 3.osada; 
4.punkt osadniczy 

1.kcwr;  
2.kpl 

1.neolit;  
2.neolit;  
3.neolit;  
4.XIV-XV wiek 

38. Bliszczyce 101-35 36 10 1.punkt osadniczy  1.epoka kamienia 

39. Bliszczyce 101-35 38 12 1.osada 1.kpl 1.neolit 

40. Bliszczyce 101-35 39 13 

1.punkt osadniczy; 
2.punkt osadniczy; 
3.punkt osadniczy 1.lateńska 

1.okres lateński;  
2.XIV-XV wiek; 
3.pradzieje 

41. Bliszczyce 101-35 40 14 
1.punkt osadniczy; 
2.punkt osadniczy  

1.neolit;  
2.XIV-XV wiek 

42. Bliszczyce 101-35 42 16 

1.punkt osadniczy; 
2.punkt osadniczy; 
3.punkt osadniczy 2.lateńska 

1.epoka kamienia; 
2.okres lateński;  
3.XIV-XV wiek 

43. Bliszczyce 101-35 43 17 
1.punkt osadniczy; 
2.punkt osadniczy  

1.neolit;  
2.XIV-XV wiek 

44. Bliszczyce 102-35 44 24 
1.ślad osadniczy; 
2.punkt osadniczy  

1.neolit;  
2.okres 
późnośredniowieczny 

45. Bliszczyce 102-35 45 25 

1.punkt osadniczy; 
2.osada;  
3.punkt osadniczy  

1.pradzieje;  
2.okres 
późnośredniowieczny; 
3.okres nowożytny 

46. Bliszczyce 102-35 46 26 1.osada  
1.okres 
późnośredniowieczny 

47. Bliszczyce 102-35 49 29 
1.punkt osadniczy; 
2.punkt osadniczy 1.lateńska ? 

1.okres lateński ?; 
2.okres 
późnośredniowieczny 

48. Bliszczyce 102-36 50 2    

49. Bliszczyce 102-36 51 3 1. ślad osadnictwa  1. EK/EB 

50. Bliszczyce 102-36 4 1 
1. ślad osadnictwa; 2. 
osada?; 3. osada? 3. kultura łużycka 

1. paleolit?; 2. neolit; 3. 
epoka brązu; 

51. Bliszczyce 102-36 52 4 1. ślad osadnictwa  EK/EB 

52. Bliszczyce 102-36 53 5   0. EK/EB 

53. Michałkowice 102-35 5 44 1.punkt osadniczy  
1.okres 
późnośredniowieczny 

54. Michałkowice 102-36 6 58    

55. Michałkowice 102-36 7 59 1. osada; 2. osada 1. KŁ 
1. EB; 2. okres lateński, 
okres późnorzymski 

56. Michałkowice 102-36 8 60 1. osada; 2. osada?  1. pradzieje; 2. pradzieje 

57. Michałkowice 102-36 9 61 1. ślad osadnictwa  1. pradzieje 

58. Michałkowice 102-36 10 62 1. ślad osadnictwa  1. wczesna epoka brązu 

59. Michałkowice 102-36 11 63 1. ślad osadnictwa  1. pradzieje 

60. Michałkowice 102-36 12 64 

1. ślad osadnictwa; 2. 
ślad osadnictwa; 3. ślad 
osadnictwa  

1. noelit?; 2. pradzieje; 3. 
późne średniowiecze 

61. Michałkowice 102-36 13 65 1. ślad osadnictwa  1. pradzieje/średniowiecze 

62. Michałkowice 102-36 14 66 1. ślad osadnictwa  1. pradzieje 

63. Lewice 101-35 34 36 1.punkt osadniczy  1.neolit 

64. Lewice 101-35 37 39 1.punkt osadniczy 1.kowr 1.neolit 

65. Lewice 101-35 38 40 1.punkt osadniczy  1.XIV-XV wiek 

66. Lewice 101-35 39 41 
1.slad osadniczy; 
2.ślad osadniczy  

1.epoka brązu;  
2..XIV-XV wiek 

67. Lewice 101-35 40 42 
1.punkt osadniczy; 
2.punkt osadniczy  1.neolit; 2.XIV-XV wiek 

68. Lewice 101-35 41 43 1.ślad osadniczy  1.epoka kamienia 

69. Lewice 101-35 42 44 1.ślad osadniczy  1.epoka kamienia 

70. Lewice 101-36 20 57 1. ślad osadnictwa  1. epoka kamienia 

71. Lewice 101-36 47 118 1. ślad osadnictwa  1. epoka kamienia 

72. Lewice 101-36 48 119 

1. ślad osadnictwa; 2. 
ślad osadnictwa; 3. ślad 
osadnictwa 3. KŁ 

1. górny paleolit; 2. neolit; 
3. epoka brązu 

73. Lewice 101-36 49 120 1. ślad osadnictwa  
1. epoka kamienia/epoka 
brązu 

74. Lewice 101-36 50 121 
1. ślad osadnictwa; 2. 
ślad osadnictwa  0. pradzieje; 1. neolit? 
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75. Lewice 101-36 51 122 1. ślad osadnictwa  1. pradzieje 

76. Lewice 101-36 52 123 1. ślad osadnictwa  
1. epoka kamienia/epoka 
brązu 

77. Lewice 101-36 53 124 
1. ślad osadnictwa; 2. 
ślad osadnictwa  

1. epoka kamienia/epoka 
brązu; 2. pradzieje 

78. Lewice 101-36 45 125   
epoka kamienia, 
pradzieje 

79. Lewice 101-36 18 109   
epoka kamienia/epoka 
brązu 

80. Lewice 101-36 46 117   

epoka kamienia/epoka 
brązu, 
średniowiecze 

81. Lewice 101-36 16 108   epoka kamienia 

82. Lewice 101-36 28 116   epoka kamienia 

83. Lewice 101-36 24 114   pradzieje 

84. Lewice 101-36 9 33   
epoka kamienia, 
neolit 

85. Lewice 101-36 22 112   

Epoka kamienia/epoka 
brązu, 
neolit 

86. Lewice 101-36 3 28   
paleolit, 
neolit, 

87. Lewice 101-36 4 29   

epoka kamienia/ epoka 
brązu, 
neolit 

88. Lewice 101-36 23 113   średniowiecze 

89. Lewice 101-36 25 115   
epoka kamienia/epoka 
brązu 

90. Lewice 101-36 21 111   

epoka kamienia/epoka 
brązu, 
Paleolit 

91. Lewice 101-36 2 27    

92. Lewice 101-36 7 31    

93. Lewice 101-36 8 32   pradzieje 

94. Lewice 101-36 19 110   

neolit, 
epoka brązu, 
pradzieje, 
średniowiecze, 
nowożytność 

95. Włodzienin 101-36 55 80   

epoka kamienia/epoka 
brązu, 
neolit, 
okres wpływów rzymskich, 
średniowiecze 

96. Włodzienin 101-36 71 140   

epoka kamienia/ epoka 
brązu, 
pradzieje, 
średniowiecze, 
nowożytność 

97. Włodzienin 101-36 63 132   

epoka kamienia, 
paleolit, 
okres wpływów rzymskich, 
pradzieje, 
średniowiecze 

98. Włodzienin 101-36 37 62   pradzieje 

99. Włodzienin 101-36 53 78   

epoka brązu, 
pradzieje, 
średniowiecze, 
nowożytność 

100. Włodzienin 101-36 68 137   epoka kamienia 

101. Włodzienin 101-36 58 127   
epoka kamienia, 
nowożytność 

102. Włodzienin 101-36 46 71   

epoka kamienia, 
neolit, 
epoka brązu, 
pradzieje 

103. Włodzienin 101-36 54 79   

neolit, 
epoka brązu, 
pradzieje, 

104. Włodzienin 101-36 38 63   

epoka kamienia/epoka 
brązu, 
neolit, 
epoka brązu, 
okres wpływów rzymskich, 
pradzieje, 
średniowiecze, 
wczesne średniowiecze 
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105. Włodzienin 101-36 72 141   
epoka kamienia/epoka 
brązu 

106. Włodzienin 101-36 56 81   

neolit, 
pradzieje, 
nowożytność 

107. Włodzienin 101-36 44 69   pradzieje 

108. Włodzienin 101-36 67 136   pradzieje 

109. Włodzienin 101-36 64 133   
epoka brązu, 
okres wpływów rzymskich 

110. Włodzienin 101-36 39 64   
pradzieje, 
średniowiecze 

111. Włodzienin 101-36 40 65   

epoka kamienia/ epoka 
brązu, 
pradzieje 

112. Włodzienin 101-36 73 142   pradzieje 

113. Włodzienin 101-36 43 68   pradzieje 

114. Włodzienin 101-36 75 144   pradzieje 

115. Włodzienin 101-36 74 143   pradzieje 

116. Włodzienin 101-36 36 59   neolit 

117. Włodzienin 101-36 61 130   średniowiecze 

118. Włodzienin 101-36 62 131    

119. Włodzienin 101-36 70 139    

120. Włodzienin 101-36 60 129   
epoka kamienia, 
neolit 

121. Włodzienin 101-36 59 128   pradzieje 

122. Włodzienin 101-36 66 135   
epoka kamienia/ epoka 
brązu 

123. Włodzienin 101-36 78 180   okres wpływów rzymskich 

124. Włodzienin 101-36 47 72   
epoka kamienia/epoka 
brązu 

125. Włodzienin 101-36 48 73   pradzieje 

126. Włodzienin 101-36 33 61    

127. Włodzienin 101-36 76 178   pradzieje 

128. Włodzienin 101-36 77 179   
pradzieje, 
średniowiecze 

129. Włodzienin 101-36 42 67   pradzieje 

130. Włodzienin 101-36 45 70   
neolit, 
pradzieje 

131. Włodzienin 101-36 52 77   
neolit, 
epoka brązu 

132. Włodzienin 101-36 41 66   
epoka brązu, 
okres lateński 

133. Włodzienin 101-36 50 75   okres wpływów rzymskich 

134. Włodzienin 101-36 51 76   epoka kamienia 

135. Włodzienin 101-36 69 138   pradzieje 

136. Włodzienin 101-36 57 126   epoka brązu 

137. Włodzienin 101-36 49 74   

neolit, 
epoka brązu, 
pradzieje, 

138. 

Zubrzyce 
(gmina 
Głubczyce) 101-36 7 89   

epoka brązu, 
okres lateński, 
okres wpływów rzymskich, 
pradzieje, 
średniowiecze 

139. Włodzienin 101-36 65 134   

epoka kamienia/ epoka 
brązu, 
epoka brązu 

140. Jędrychowice 102-36 23 55 
1. ślad osadnictwa; 2. 
ślad osadnictwa  1. EK; 2. pradzieje 

141. Jędrychowice 102-36 24 56 1. ślad osadnictwa  1. EK/EB 

142. Jędrychowice 102-36 24 56 1. ślad osadnictwa  1. EK/EB 

143. Jędrychowice 102-36 13 20 1. ślad osadnictwa  1. neolit 

144. Jędrychowice 102-36 14 21 

1. ślad osadnictwa; 2. 
ślad osadnictwa; 3. ślad 
osadnictwa  

1. epoka kamienia; 2. 
średniowiecze; 3. 
pradzieje 
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145. Jędrychowice 102-36 19 26 1. osada  1. neolit 

146. Jędrychowice 102-36 27 184    

147. Jędrychowice 101-36 25 182   
epoka kamienia/ epoka 
brązu 

148. Jędrychowice 101-36 22 35   pradzieje 

149. Jędrychowice 101-36 24 181   neolit 

150. Jędrychowice 101-36 26 183   pradzieje 

151. Jędrychowice 101-36 15 22   średniowiecze 

152. Jędrychowice 101-36 12 19   neolit 

153. Jędrychowice 101-36 11 18   okres wpływów rzymskich 

154. Jędrychowice 101-36 10 17    

155. Jędrychowice 101-36 21 107   pradzieje 

156. Jędrychowice 101-36 16 23    

157. Jędrychowice 101-36 8 15   średniowiecze 

158. Jędrychowice 101-36 18 25    

159. Jędrychowice 101-36 9 16   
epoka kamienia, 
pradzieje 

160. Jędrychowice 101-36 20 106   
Epoka kamienia/ epoka 
brązu 

161. Dzbańce 101-36 30 171    

162. Dzbańce 101-36 6 7   średniowiecze 

163. Dzbańce 101-36 20 105   
Epoka kamienia/ epoka 
brązu 

164. Dzbańce 101-36 16 101   Epoka kamienia 

165. Dzbańce 101-36 17 102   
Epoka kamienia/ epoka 
brązu 

166. Dzbańce 101-36 19 104   Średniowiecze 

167. Dzbańce 101-36 8 93   
Epoka kamienia/ epoka 
brązu 

168. Dzbańce 101-36 9 94   
Epoka kamienia/ epoka 
brązu 

169. Dzbańce 101-36 7 92   
Epoka kamienia/ epoka 
brązu 

170. Dzbańce 101-36 18 103   
Epoka kamienia/ epoka 
brązu 

171. Dzbańce 101-36 10 95   
Epoka kamienia/ epoka 
brązu 

172. Dzbańce 101-36 14 99   
Epoka kamienia/ epoka 
brązu 

173. Dzbańce 101-36 12 97   
Epoka kamienia/ epoka 
brązu 

174. Dzbańce 101-36 15 100   

Epoka kamienia/ epoka 
brązu, 
Neolit, 
Epoka brązu, 
Okres wpływów rzymskich, 
Pradzieje 

175. Dzbańce 101-36 13 98   
Epoka kamienia/ epoka 
brązu 

176. Dzbańce 102-36 3 44 1. ślad osadnictwa  1. neolit 

177. Dzbańce 102-36 21 45 1. obozowisko 1. grawetien? 1. paleolit górny 

178. Dzbańce 102-36 22 46 
1. pracownia?; 2. ślad 
osadnictwa  

1. epoka kamienia; 2. 
nowożytność 

179. Dzbańce 102-36 24 48 1. ślad osadnictwa  1. epoka kamienia 

180. Dzbańce 102-36 23 47 1. ślad osadnictwa  1. epoka kamienia 

181. Dzbańce 102-36 25 49 

1. ślad osadnictwa; 2. 
ślad osadnictwa; 3. ślad 
osadnictwa  

1. epoka kamienia; 2. 
pradzieje; 3. nowożytność 

182. Dzbańce 102-36 26 50 1. ślad osadnictwa  1. pradzieje 

183. Dzbańce 102-36 27 51 1. ślad osadnictwa  
1. epoka kamienia/epoka 
brązu 

184. Dzbańce 102-36 28 52 1. ślad osadnictwa  1. nowożytność? 

185. Dzbańce 102-36 29 53 1. ślad osadnictwa  1. nowożytność? 

186. Dzbańce 102-36 22 54 1. ślad osadnictwa  1. EK/EB 
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187. Dzbańce 102-36 11 96 

1. ślad osadnictwa; 2. 
pracownia?; 3. ślad 
osadnictwa; 4. ślad 
osadnictwa  

1. paleolit?; 2. epoka 
kamienia; 3. epoka brązu; 
4. nowożytność 

188. Posucice 102-36 1 105 1. ślad osadnictwa  1. neolit 

189. Posucice 102-36 8 112 1. ślad osadnictwa  1. pradzieje 

190. Posucice 102-36 9 113 
1. ślad osadnictwa; 2. 
ślad osadnictwa  1. EK/EB; 2. nowożytność 

191. Posucice 102-36 10 114 
1. ślad osadnictwa; 2. 
ślad osadnictwa  

1. nowożytność; 2. 
pradzieje 

192. Posucice 102-36 11 115 1. ślad osadnictwa  
1. późne średniowiecze 
lub nowożytność 

193. Posucice 102-36 12 116 1. ślad osadnictwa  1. pradzieje 

194 Posucice 102-36 13 117 1. osada 1. KŁ 1. EB 

195. Posucice 102-36 14 118 1. ślad osadnictwa  1. pradzieje 

196. Posucice 102-36 15 119 1. ślad osadnictwa  1. pradzieje 

197. Posucice 102-36 16 120 
1. ślad osadnictwa; 2. 
osada 2. KCWR 

1. późne średniowiecze i 
nowożytność; 2. neolit 

198. Posucice 102-36 17 121 
1. ślad osadnictwa; 2. 
ślad osadnictwa  1. pradzieje; 2. neolit 

199. Posucice 102-36 18 122 1. ślad osadnictwa  1. nowożytność 

200. Posucice 102-36 19 123 1. ślad osadnictwa  1. średniowiecze? 

201. Posucice 102-36 21 125 1. ślad osadnictwa  1. pradzieje 

202. Posucice 102-36 20 124 1. ślad osadnictwa  1. pradzieje 

203. Posucice 102-36 22 126 1. ślad osadnictwa  1. pradzieje 

204. Posucice 102-36 23 127 1. ślad osadnictwa  1. pradzieje 

205. Posucice 102-36 25 129 1. ślad osadnictwa  1. późne średniowiecze 

206. Wódka 102-36 6 137 
1. ślad osadnictwa; 2. 
ślad osadnictwa  

1. pradzieje; 2. 
nowożytność 

207. Wódka 102-36 8 139 1. ślad osadnictwa  1. pradzieje 

208. Wódka 102-36 7 138 1. ślad osadnictwa  1. średniowiecze? 

209. Wódka 102-36 9 140 1. ślad osadnictwa  
1. późne średniowiecze 
lub nowożytność 

210. Wódka 102-36 10 141 1. ślad osadnictwa  1. pradzieje 

211. Wódka 102-36 11 142 

1. ślad osadnictwa; 2. 
ślad osadnictwa; 3. ślad 
osadnictwa  

1. pradzieje; 2. 
średniowiecze lub 
nowożytność; 3. wczesne 
średniowiecze, 
średniowiecze 

212. Wódka 102-36 12 143 1. ślad osadnictwa  
1. średniowiecze lub 
nowożytność? 

213. Wódka 102-36 13 144 1. ślad osadnictwa  1. pradzieje 

214. Wódka 102-36 14 145 1. osada  1. pradzieje 

215. Wódka 102-36 15 146 1. ślad osadnictwa  1. pradzieje 

216. Wódka 102-36 16 147 1. ślad osadnictwa  1. pradzieje 

217. Wódka 102-36 17 148 1. ślad osadnictwa  1. neolit? 

218. Wódka 102-36 18 149 1. ślad osadnictwa  1. pradzieje 

219. Wódka 102-36 19 150 
1. ślad osadnictwa; 2. 
ślad osadnictwa 2. k. łużycka? 

1. pradzieje; 2. epoka 
brązu, średniowiecze 

220. Wódka 102-36 20 151 1. ślad osadnictwa  1. pradzieje 

221. Wódka 102-36 21 152 1. osada  
1. okres lateński, wczesne 
średniowiecze? 

222. Wódka 102-36 22 153 1. ślad osadnictwa  1. paleolit? 

223. Wódka 102-36 23 154 1. ślad osadnictwa  1. nowożytność 

224. Wódka 102-36 24 155 1. ślad osadnictwa  1. neolit? 

225. Wódka 102-36 25 156 1. ślad osadnictwa  1. neolit 

226. Wódka 102-36 26 157 1. ślad osadnictwa  1. EK/EB 

227. Wódka 102-36 27 158 1. ślad osadnictwa  1. pradzieje 

228. Wódka 102-36 28 159 1. ślad osadnictwa  1. pradzieje 

229. Niekazanice 103-36 1 65 
1.osada; 2.osada; 
3.punkt osadniczy; 

1.kpl.;  
2.lateńska 

1.neolit;  
2.okres lateński;  
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4.punkt osadniczy 3.XII-1 poł. XIII wieku; 
4.XIV-XV wiek; 
5.pradzieje 

230. Niekazanice 103-36 2 66 
1.osada; 2.ťlad 
osadniczy 1.przeworska 

1.pˇčny OWR; 2.XIV-XV 
wiek 

231. Niekazanice 103-36 3 67 1.osada produkcyjna 1.przeworska 1.faza C3-D 

232. Niekazanice 103-36 4 68 

1.osada; 2.punkt 
osadniczy; 3.punkt 
osadniczy 1.kowr 

1.wczesny neolit; 
2.X-XI wiek;  
3.XIV-XV wiek 

233. Niekazanice 103-36 5 69 
1.osada; 2.ťlad 
osadniczy 

1.krąg kultur 
wstęgowych 

1.neolit;  
2.okres nowożytny 

234. Niekazanice 103-36 6 70 1.osada 1.lateńska 1.okres lateński B-C 

235. Niekazanice 103-36 7 71 
1.punkt osadniczy; 
2.punkt osadniczy 1.lateńska? 1.pradzieje; XIV-XV wiek 

236. Niekazanice 102-36 8 83 0. ślad osadnictwa  0. OWR? 

237. Niekazanice 102-36 9 84 

1. ślad osadnictwa; 2. 
ślad osadnictwa; 3. 
osada; 4. ślad 
osadnictwa  

1. paleolit?; 2. epoka 
kamienia/epoka brązu; 3. 
kultura łużycka; 4. 
średniowiecze 

238. Niekazanice 102-36 10 85 1. osada 1. kultura łużycka 1. epoka brązu 

239. Niekazanice 102-36 11 86 

1. osada; 2. ślad 
osadnictwa; 3. ślad 
osadnictwa  

1. pradzieje; 2. 
średniowiecze; 3. 
nowożytność 

240. Niekazanice 102-36 12 87 1. osada 1. łużycka? 
1. epoka brązu/wczesna 
epoka żelaza 

241. Niekazanice 102-36 13 88 1. ślad osadnictwa  1. pradzieje 

242. Niekazanice 102-36 14 89 1. osada; 2. osada 1. KŁ? 
1. epoka brązu; 2. 
wczesne średniowiecze 

243. Niekazanice 102-36 15 90 
1. ślad osadnictwa; 2. 
ślad osadnictwa  

1. nowożytność; 2. 
pradzieje 

244. Niekazanice 102-36 16 91 
1. ślad osadnictwa; 2. 
osada  

1. pradzieje; 2. późne 
średniowiecze 

245. Niekazanice 102-36 17 92 
1. ślad osanictwa; 2. 
ślad osadnictwa  

1. pradzieje; 2. 
średniowiecze lub 
nowożytność 

246. Niekazanice 102-36 18 93 1. ślad osadnictwa  1. EK/EB 

247. Niekazanice 102-36 19 94 1. ślad osadnictwa  1. pradzieje 

248. Niekazanice 102-36 20 95 1. ślad osadnictwa  1. EK/EB 

249. Niekazanice 102-36 21 96 1. osada; 2. osada  2. OWR, średniowiecze 

250. Niekazanice 102-36 22 97 1. osada  1. średniowiecze 

251. Niekazanice 102-36 23 98 1. ślad osadnictwa  1. pradzieje 

252. Niekazanice 102-36 24 99 1. ślad osadnictwa  1. nowożytność 

253. Niekazanice 102-36 25 100 1. ślad osadnictwa  1. pradzieje 

254. Niekazanice 102-36 26 101 
1. osada; 2. ślad 
osadnictwa 1. KŁ 

1. EB/wczesna epoka 
żelaza; 2. średniowiecze 

255. Niekazanice 102-36 27 102 1. ślad osadnictwa  1. pradzieje 

256. Niekazanice 102-36 28 103 
1. osada; 2. ślad 
osadnictwa 1. KŁ 

1. epoka brązu/wczesna 
epoka żelaza; 2. EK/EB 

257. Niekazanice 102-36 29 104 1. ślad osadnictwa  1. pradzieje 

258. Boboluszki 103-36 2 7 

1.ślad osadniczy; 
2.osada;  
3.osada;  
4.osada;  
5.osada 

1.przemysł grawiecki; 
2.kpl.;  
3.łużycka; 
4.przeworska 

1.paleolit;  
2.neolit;  
3.V ok.epoki brązu- okres 
halsztat. C;  
4.XIV-XV wiek; 
5.pradzieje 

259. Boboluszki 103-36 3 8 
1.osada;  
2.grodzisko? 1.celtycka 

1.okres lateński;  
2.okres średniowieczny 

260. Boboluszki 103-36 4 9 1.ťlad osadniczy 1.łużycka? 1.? 

261. Boboluszki 103-36 5 10 

1.punkt osadniczy; 
2.osada;  
3.osada;  
4.ślad osadniczy 

1.kcwr.;  
2.lendzielska; 
3.przeworska 

1.neolit;  
2.neolit;  
3.późny okres wpływów 
rzymskich;  
4.XIV-XV wiek 

262. Boboluszki 103-36 6 11 
1.ślad osadniczy;  
2.śad osadniczy  1.neolit; 2.pradzieje 

263. Boboluszki 103-36 7 12 

1.ślad osadniczy;  
2.ślad osadniczy; 
3.ślad osadniczy 1.lendzielska 

1.neolit;  
2.pradzieje;  
3.XIV-XV wiek 

264. Boboluszki 103-36 8 13 1.osada 1.łużycka 
1.V okres epoki brązu-
okres halsztat. 

265. Boboluszki 103-36 9 14 
1.punkt osadniczy; 
2.ślad osadniczy 1.przeworska 

1.faza C3-D;  
4.XIV-XV wiek 
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266. Boboluszki 103-36 10 15 
1.osada;  
2.osada 1.łużycka 1.?; 2.XIV-XV wiek 

267. Wysoka 103-36 1 24 

1.cmentarzysko 
ciałopalne; 
2.cmentarzysko 
ciałopalne 

1.unietycka;  
2.łużycka 

1.początek epoki brązu; 
2.środkowy okres epoki 
brązu 

268. Wysoka 103-36 4 21 

1.osada;  
2.ślad osadniczy;  
3.ślad osadniczy; 
4.punkt osadniczy 

1.łużycka;  
2.lateńska 

1.epoki brązu- okres 
halszt.;  
2.okres lateński;  
3.X-XI wiek;  
4.XIV-XV wiek 

269. Wysoka 103-36 5 20 1.osada 1.lateńska 1.okres lateński C 

270. Wysoka 103-36 6 19 
1.punkt osadniczy; 
2.osada; 

1.kpl.;  
2.łużycka 

1.neolit;  
2.epoka brązu- okres 
halszt. 

271. Wysoka 103-36 7 18 

1.ślad osadnictwa; 
2.ślad osadnictwa; 
3.osada;  
4.osada; 5.osada 

1.kowr.;  
2.?;  
3.łużycka;  
4.lateńska; 
5.przeworska 

1.neolit;  
2.neolit;  
3.III-IV okres epoki brązu; 
4.okres lateński C; 
5.późny okres wpływów 
rzymskich 

272. Wysoka 103-36 8 17 
1.ślad osadniczy; 
2.osada 

1.lendzielska; 
2.przeworska 

1.neolit;  
2.późny okres wpływów 
rzymskich 

273. Wysoka 103-36 9 16 1.osada  1.XIV-XV wiek 

274. Wysoka 103-36 10 25 

1.ślad osadnictwa; 
2.osada;  
3.ślad osadnictwa 

1.kpl.;  
2.przeworska 

1.neolit;  
2.późny okres wpływów 
rzymskich-faza C2; 
3.XIV-XV wiek 

275. Wysoka 103-36 11 26 

1.ślad osadniczy; 
2.osada;  
3.ślad osadniczy; 
4.ślad osadniczy 

1.kpl.;  
2.łużycka; 
3.przeworska 

1.neolit;  
2.V okres epoki brązu-
okres halsztacki;  
3.późny okres wpływów 
rzymskich;  
4.XIV-XV wiek 

276. Wysoka 103-36 12 27 

1.punkt osadniczy; 
2.punkt osadniczy; 
3.punkt osadniczy 1.kpl. 

1.neolit;  
2.XIV-XV wiek;  
3.XVI-XVIII wiek 

277. Wysoka 103-36 13 28 
1.punkt osadniczy; 
2.punkt osadniczy 1.przeworska 

1.koniec OWR- początek 
okresu wędrówek ludów-
faza C3-D;  
2.XIV-XV wiek 

278. Wysoka 103-36 14 29 
1.ślad osadniczy; 
2.ślad osadniczy 1.│u┐ycka? 1.?; 2.XIV-XV wiek 

279. Wysoka 103-36 15 30 
1.ślad osadniczy; 
2.punkt osadniczy 1.kpl. 1.neolit; 2.XIV-XV wiek 

280. Wysoka 103-36 16 31 
1.osada;  
2.osada; 3.osada 1.lateńska 

1.okres lateński;  
2.X-XI wiek;  
3.XIV-XV wiek; 
4.pradzieje 

281. Wysoka 103-36 17 32 

1.punkt osadniczy; 
2.punkt osadniczy; 
3.punkt osadniczy; 
4.osada 

1.kpl.;  
2.lateński; 
3.przeworska 

1.okres lateński;  
2.X-XI wiek;  
3.XIV-XV wiek; 
4.pradzieje 

282 Wysoka 103-36 18 54 
1.osada;  
2.ślad osadniczy 

1.łużycka; 
2.przeworska 

1.V okres epoki brązu-
okres halszt.;  
2.późny okres wpływów 
rzymskich 

283. Wysoka 103-36 19 56 
1.punkt osadniczy; 
2.osada  1.pradzieje; XIV-XV wiek 

284. Wysoka 103-36 20 57 

1.ślad osadniczy; 
2.osada;  
3.osada  

1.neolit?;  
2.X-XI wiek; 3.XIV-XV 
wiek 

285. Wysoka 102-36 21 163 1. ślad osadnictwa  
1. epoka kamienia/epoka 
brązu 

286. Jakubowice 103-36 1 59 1.osada  1.2 poł. XIII-XIV wiek 

287. Jakubowice 103-36 2 60 
1.ślad osadniczy;  
2.ślad osadniczy  

1.neoli?;  
2.XIV-XV wiek 

288. Gródczany 103-37 4 243 1.ślad osadniczy  1.epoka kamienia 

289. Gródczany 103-37 5 244 1.ślad osadniczy  1.epoka kamienia 

290. Gródczany 103-36 6 47 1.osada 1.przeworska 1.późny OWR 

291. Gródczany 103-36 7 48 

1.ślad osadniczy; 
2.punkt osadniczy; 
3.punkt osadniczy 2.przeworska 

1.neolit;  
2.późny OWR- wczesny 
okres wędrówek ludów;  
3.XIV-XV wiek 

292. Gródczany 103-36 8 49 

1.punkt osadniczy; 
2.ślad osadniczy; 
3.punkt osadniczy 1.lendzielska 

1.neolit;  
2.X-XI wiek;  
3.XIV-XV wiek 

293. Gródczany 103-36 9 50 
1.osada; 2.punkt 
osadniczy 1.łużycka 

1.III okres epoki br╣zu-
okres halszt.; 2.XIV-XV 
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wiek 

294. Gródczany 103-36 10 51 1.punkt osadniczy  1.XIV-XV wiek 

295. Gródczany 103-36 11 52 1.punkt osadniczy  1.XIV-XV wiek 

296. Gródczany 103-36 12 53 
1.punkt osadniczy; 
2.punkt osadniczy  

1.X-XI wiek;  
2.XIV-XV wiek 

297. Gródczany 103-36 13 53 
1.ślad osadniczy; 
2.ślad osadniczy  

1.neolit;  
2.XIV-XV wiek 

298. Jabłonka 103-37 1 245 

1.ślad osadniczy; 
2.ślad osadniczy;  
3.śad osadniczy;  
4.ślad osadniczy; 
5.ślad osadniczy 2.late˝ska 

1.epoka kamienia; 
2.okres lateński?; 
3.prahistoryczny; 
4.wczesne 
średniowiecze;  
5.późne średniowiecze 

299. Jabłonka 103-37 2 246 
1.ślad osadniczy; 
2.ślad osadniczy  

1.prahistoryczny;  
2.późne średniowiecze 

300. Jabłonka 103-37 3 247 1.ślad osadniczy  1.epoka kamienia 

301. Jabłonka 103-36 4 72 
1.ślad osadniczy; 
2.ślad osadniczy  

1.pradzieje;  
2.XIV-XV wiek 

302. Jabłonka 103-36 5 73 
1.ślad osadniczy; 
2.ślad osadniczy  1.neolit; 2.XIV-XV wiek 

303. Jabłonka 103-37 6 74 1.skarb 1.łużycka 1.epoka kamienia 

304. 

Turków 

103-36 1 36 

1.ślad osadniczy; 
2.ślad osadniczy;  
3.śad osadniczy 2.łużycka 

1.neolit;  
2.epoka brązu- okres 
halszt.C;  
3.późny OWR 

305. 
Turków 

103-36 2 37 
1.punkt osadniczy; 
2.ślad osadniczy 1.łużycka 

1.?;  
2.XIV-XV wiek 

306. 
Turków 

103-36 3 38 
1.osada;  
2.ślad osadniczy 1.przeworska 

1.faza C3-D; 2.XIV-XV 
wiek 

307. 

Turków 

103-36 4 39 

1.ślad osadniczy; 
2.ślad osadniczy; 
3.osada;  
4.ślad osadniczy 

1.kowr;  
2.lendzielska; 
3.przeworska 

1.neolit;  
2.neolit;  
3.późny OWR- wczesny 
okres wędrówek ludów; 
4.XIV-XV wiek 

308. 
Turków 

103-36 5 40 
1.osada; 2.punkt 
osadniczy 1.│u┐ycka? 

1.pradzieje; 2.XIV-XV 
wiek 

309. 

Turków 

103-36 6 41 

1.punkt osadniczy; 
2.punkt osadniczy; 
3.punkt osadniczy  

1.OWR; 2.XIV-XV wiek; 
3.XVI-XVIII wiek 

310. 
Turków 

103-36 7 42 1.osada 1.przeworska 1.późny OWR- faza C2 

311. 
Turków 

103-36 8 43 1.osada; 2.osada 1.przeworska 
1.późny OWR- faza C2; 
2.IX-X wiek 

312. Turków 103-36 9 44 
1.ślad osadniczy;  
2.ślad osadniczy  

1.pradzieje; 2.XVI-XVIII 
wiek 

313. Turków 103-36 10 45 
1.punkt osadniczy; 
2.punkt osadniczy  

1.XI-XII wiek;  
2.2 poł. XIII-XIV wieku 

314. Turków 103-36 11 55 1.punkt osadniczy  1.XIV-XV wiek 

315. Uciechowice 103-37 2 248 1.ślad osadniczy  1.późne średniowiecze 

316. Uciechowice 103-37 3 249 
1.ślad osadniczy;  
2.ślad osadniczy  

1.epoka kamienia; 
2.prahistoryczny 

317. Uciechowice 103-36 4 62 1.osada; 2.osada 1.przeworska 

1.późny OWR faza  
C1-C2;  
2.IX-X wiek 

318. Uciechowice 103-36 5 63 

1.ślad osadniczy;  
2.ślad osadniczy;  
3.ślad osadniczy  

1.pradzieje;  
2.XII-1 poł.XIII wieku; 
3.XIV-XV wiek 

319. Uciechowice 103-36 6 64 1.osada 1.kpl. 1.neolit 

320. Wiechowice 104-37 7 51 1.ślad osadniczy  1.epoka kamienia 

321. Wiechowice 104-37 8 52 
1.ślad osadniczy;  
2.ślad osadniczy  

1.prahistoryczny;  
2.późne średniowiecze 

322. Wiechowice 103-37 9 250 1.ślad osadniczy  1.epoka kamienia 

323. Wiechowice 104-36 13 29 

1.ślad osadniczy;  
2.ślad osadniczy;  
3.ślad osadniczy  

1.paleolit; 
2.prahistoryczny;  
3.późne średniowiecze 

324. Wiechowice 104-37 14 30 1.ślad osadniczy  1.neolit 

325. Wiechowice 104-36 15 31 
1.osada;  
2.ślad osadnictwa  

1.neolit;  
2.późne średniowiecze 

326. Wiechowice 104-36 16 32 
1.osada;  
2.ślad osadnictwa  

1.neolit;  
2.późne średniowiecze 

327. Wiechowice 104-36 17 33 

1.osada;  
2.ślad osadnictwa; 
3.ślad osadnictwa 1.łużycka 

1.epoka brązu; 
2.prahistoryczny;  
3.późne średniowiecze 

328. Wiechowice 104-37 18 34 1.ślad osadniczy  1.epoka kamienia 
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329. Wiechowice 104-36 19 35 
1.osada;  
2.osada; 3.osada 2.łużycka 

1.neolit;  
2.epoka brązu; 
3.prahistoryczny 

330. Wiechowice 104-37 20 36 1.ślad osadniczy  1.prahistoryczny 

331. Wiechowice 104-36 21 37 

1.ślad osadniczy; 
2.osada;  
3.osada;  
4.osada;  
5.ślad osadniczy 

2.łużycka; 
3.przeworska 

1.epoka kamienia; 
2.epoka brązu;  
3.okres rzymski; 
4.prahistoryczny;  
5.późne średniowiecze 

332. Wiechowice 104-36 22 38 

1.ślad osadniczy;  
2.ślad osadniczy;  
3.ślad osadniczy;  
4.ślad osadniczy 1.przeworska 

1.okres rzymski; 
2.prahistoryczny; 
3.wczesne 
średniowiecze; 
4.późne średniowiecze 

333. Wiechowice 104-36 23 39 
1.śad osadniczy;  
2.ślad osadniczy  

1.prahistoryczny;  
2.późne średniowiecze 

334. Wiechowice 104-36 24 40 
1.ślad osadniczy;  
2.ślad osadniczy  

1.prahistoryczny;  
2.późne średniowiecze 

335. Wiechowice 104-36 25 41 
1.ślad osadniczy;  
2.ślad osadniczy  

1.prahistoryczny;  
2.późne średniowiecze 

336. Wiechowice 104-36 26 42 1.ślad osadniczy 1.lateńska 1.okres lateński 

337. Wiechowice 104-36 27 43 

1.osada;  
2.ślad osadniczy; 
3.ślad osadniczy 

1.łużycka; 
2.przeworska 

1.epoka brązu;  
2.okres rzymski;  
3.późne średniowiecze 

338. Wiechowice 104-36 28 44 

1.ślad osadniczy; 
2.ślad osadniczy; 
3.ślad osadniczy 

2.łużycka; 
3.przeworska 

1.epoka kamienia; 
2.epoka brązu;  
3.okres rzymski 

339. Wiechowice 104-36 29 45 

1.osada;  
2.osada; 3.ślad 
osadniczy 1.łużycka 

1.epoka brązu; 
2.prahistoryczny;  
3.późne średniowiecze 

340. Wiechowice 104-36 30 46 

1.osada;  
2.osada; 3.ślad 
osadnictwa 1.łużycka 

1.epoka brązu; 
2.prahistoryczny;  
3.późne średniowiecze 

341. Wiechowice 104-36 31 47 
1.śad osadniczy;  
2.ślad osadniczy 1.lateńska 

1.okres lateński;  
2.późne średniowiecze 

342. Wiechowice 104-37 32 48 1.ťlad osadniczy  1.epoka kamienia 

343. Dzierżkowice 104-36 4 4 
1.ślad osadniczy;  
2.ślad osadniczy  

1.wczesne 
średniowiecze;  
2.późne średniowiecze 

344. Dzierżkowice 104-36 5 5 
1.ślad osadniczy;  
2.ślad osadniczy  

1.prahistoryczne;  
2.późne średniowiecze 

345. Dzierżkowice 104-36 7 7 1.ślad osadniczy  1.późne średniowiecze 

346. Dzierżkowice 104-36 8 8 1.ślad osadniczy  1.neolit 

347. Dzierżkowice 104-36 9 9 
1.ślad osadniczy;  
2.ślad osadniczy 1.lateńska? 

1.okres lateński?;  
2.późne średniowiecze 

348. Dzierżkowice 104-36 10 10 1.osada 1.przeworska 1.okres rzymski 

349. Dzierżkowice 104-36 11 11 
1.osada;  
2.ślad osadniczy 1.przeworska 

1.okres rzymski;  
2.późne średniowiecze 

350. Dzierżkowice 104-36 12 12 
1.ślad osadniczy;  
2.ślad osadniczy  

1.prahistoryczne;  
2.późne średniowiecze 

351. Dzierżkowice 104-36 13 13 1.ślad osadniczy  1.późne średniowiecze 

352. Dzierżkowice 104-36 14 14 
1.ślad osadniczy; 
2.ślad osadniczy  

1.prahistoryczne;  
2.późne średniowiecze 

353. Dzierżkowice 104-36 15 15 1.ślad osadniczy  1.prahistoryczne 

354. Dzierżkowice 104-36 16 16 1.ślad osadniczy  1.późne średniowiecze 

355. Dzierżkowice 104-36 17 17 
1.ślad osadniczy;  
2.ślad osadniczy  

1.neolit;  
2.prahistoryczne 

356. Dzierżkowice 104-36 18 18 1.ślad osadniczy  1.neolit 

357. Dzierżkowice 104-36 19 19 1.osada  1.XIV-XV wiek 

 

 

 

Zabytki (stanowiska) archeologiczne o nieustalonej lokalizacji. 

L.p. Miejscowość Nr obszaru 
Nr stanowiska 

w miejscowości 
Nr stanowiska 
na obszarze Opis stanowiska Kultura Czas powstania 

1. Bliszczyce 101-35 1 1 

1.punkt osadniczy; 
2.punkt osadniczy;  
3.ślad osadniczy; 
4.ślad osadniczy 

1.grupa lubotyńska; 
2.cykl kultur 
wstęgowych 

1.górny paleolit;  
2.neolit;  
3.okres lateński;  
4.okres rzymski 
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2. Bliszczyce 102-35 2 1 1.osada 1.neolit 

1.górny paleolit;  
2.neolit;  
3.okres lateński;  
4.okres rzymski 

3. Bliszczyce 102-35 3 2 1.cmentarzysko 1.łużycka 1.III-V okres epoki brązu 

4. Bliszczyce 101-35 5 2 

1.punkt osadniczy; 
2.punkt osadniczy; 
3.punkt osadniczy; 
4.punkt osadniczy  

1.paleolit;  
2.neolit;  
3.okres rzymski;  
4.okres 
wczesnośredniowieczny 

5. Bliszczyce 102-35 7 3 
1.punkt osadniczy; 
2.punkt osadniczy 2.łużycka 

1.neolit;  
2.epoka brązu 

6. Bliszczyce 101-35 10 5 
1.punkt osadniczy; 
2.punkt osadniczy  

1.neolit;  
2.okres 
wczesnośredniowieczny 

7. Bliszczyce 102-35 12 4 

1.osada;  
2. osada;  
3.osada 1.celtycka 

1.I w. p.n.e;  
2.okres 
wczesnośredniowieczny; 
3.okres 
wczesnośredniowieczny; 
4.pradzieje 

8. Bliszczyce 101-35 11 6 1.ślad osadniczy  

1.okres 
wczesnośredniowieczny 
(?) 

9. Bliszczyce 101-35 13 7 1.osada 
1.cykl kultur 
wstęgowych 1.neolit 

10. Bliszczyce 102-35 14 5 1.ślad osadniczy  1.okres średniowieczny 

11. Bliszczyce 102-35 15 6 
1.punkt osadniczy; 
2.punkt osadniczy 

1.tardenuaska; 
2.tarnowska 

1.mezolit;  
2.epipaleolit 

12. Bliszczyce 102-35 16 7 
1.punkt osadniczy; 
2.punkt osadniczy 1.verte 

1.paleolit górny;  
2.neolit 

13. Bliszczyce 101-35 17 8 

1.punkt osadniczy; 
2.osada;  
3.punkt osadniczy; 
4.punkt osadniczy 2.łużycka 

1.neolit;  
2.epoka brązu;  
3.okres 
wczesnośredniowieczny; 
4.okres średniowieczny 

14. Bliszczyce 102-35 18 8 1.punkt osadniczy 1. nadcisańska ? 1.neolit 

15. Bliszczyce 102-35 19 9 
1.punkt osadniczy; 
2.punkt osadniczy  

1.neolit;  
2.XIII wiek 

16. Bliszczyce 102-35 20 10 1.punkt osadniczy  1.XIII wiek 

17. Bliszczyce 102-35 21 11 1.ślad osadniczy  1.neolit 

18. Bliszczyce 102-35 22 12 
1.punkt osadniczy; 
2.punkt osadniczy  

1.neolit;  
2.okres 
wczesnośredniowieczny 

19. Bliszczyce 102-35 23 13 1.osada 1.celtycka ? 1.okres lateński ? 

20. Bliszczyce 102-35 24 14 
1.punkt osadniczy; 
2.punkt osadniczy 1.verte 

1.pradzieje;  
3.okres średniowieczny 
XIII-XIV wiek 

21. Bliszczyce 102-35 25 15 
1.punkt osadniczy; 
2.punkt osadniczy 1.wstęgowa ? 

1.neolit;  
2.okres rzymski; 
3.pradzieje 

22. Bliszczyce 102-35 26 16 1.punkt osadniczy  1.neolit ? 

23. Bliszczyce 102-35 27 17 1.osada  1.okres średniowieczny 

24. Bliszczyce 102-35 29 18 
1.punkt osadniczy; 
2.osada  

1.neolit;  
2.XIII wiek 

25. Bliszczyce 102-35 30 19 1.punkt osadniczy  1.neolit 

26. Bliszczyce 102-35 31 20 
1.punkt osadniczy; 
2.punkt osadniczy  

1.neolit;  
2.XIII-XIV wiek 

27. Bliszczyce 102-35 32 21 1.ślad osadniczy  1.neolit ? 

28. Bliszczyce 102-35 33 22 1.skarb monet  1.XIII-XIV wiek 

29. Bliszczyce 102-35 34 23 1.skarb monet  1.XVI w. 

30. Boboluszki 103-36 1 6 
1.punkt osadniczy; 
2.punkt osadniczy 

1.łużycka; 
2.przeworska 

1.epoka brązu;  
2.późny okres rzymski 

31. Branice 102-35 28 33 1.zamek  

1.okres 
wczesnośredniowieczny; 
2.okres 
wczesnośredniowieczny 

32. Branice 102-35 31 36 1.punkt osadniczy  1.neolit 

33. Dzierżkowice 104-36 1 1 1.osada 1.amfor kulistych 1.neolit 

34. Dzierżkowice 104-36 2 2 1.ślad osadniczy  1.neolit 

35. Dzierżkowice 104-36 3 3 1.ślad osadniczy  1.neolit 
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36. Dzierżkowice 104-36 6 6 1.ślad osadniczy  1.późne średniowiecze 

37. Gródczany 103-37 1 242 
1.domniemane 
grodzisko  1.nieokreślona 

38. Lewice 101-35 10 28 
1.punkt osadniczy; 
2.punkt osadniczy 2.łużycka 

1.neolit;  
2.epoka brązu 

39. Lewice 101-35 29 31 1.kopiec?  
1.pradzieje?;  
2.epoka brązu 

40. Lewice 101-35 30 32 
1.punkt osadniczy; 
2.punkt osadniczy  

1.neolit;  
2.okres średniowieczny 

41. Lewice 101-35 32 34 1.kurhan?  1.? 

42. Lewice 101-35 35 37 1.punkt osadniczy  1.neolit 

43. Lewice 101-35 36 38 1.punkt osadniczy  1.epoka kamienia 

44. Włodzienin 101-36 7 40   Neolit 

45. Włodzienin 101-36 8 41   
Okres wpływów 
rzymskich 

46. Włodzienin 101-36 9 42   Nieokreślona 

47. Włodzienin 101-36 10 43   
Epoka brązu, 
Średniowiecze 

48. Włodzienin 101-36 12 44   Paleolit 

49. Włodzienin 101-36 15 45   Neolit 

50. Włodzienin 101-36 17 46    

51. Włodzienin 101-36 6 39   
Neolit, 
Epoka brązu 

52. Włodzienin 101-36 18 47   Epoka brązu 

53. Włodzienin 101-36 5 38   Średniowiecze 

54. Włodzienin 101-36 23 50   

Neolit, 
Okres lateński, 
średniowiecze 

55. Włodzienin 101-36 24 51   
Neolit, 
Epoka brązu 

56. Włodzienin 101-36 25 52   Pradzieje 

57. Włodzienin 101-36 26 53   Średniowiecze 

58. Włodzienin 101-36 27 54   Nieokreślona 

59. Włodzienin 101-36 31 55   Epoka kamienia 

60. Włodzienin 101-36 32 56   Epoka brązu 

61. Włodzienin 101-36 22 49   

Neolit, 
Epoka brązu, 
Średniowiecze 

62. Włodzienin 101-36 34 57   Epoka brązu 

63. Włodzienin 101-36 21 48   Epoka kamienia 

64. Włodzienin 101-36 35 58   Epoka brązu 

65. Jędrychowice 101-36 5 11    

66. Jędrychowice 101-36 2 9   
Epoka brązu, 
Średniowiecze 

67. Jędrychowice 101-36 1 8    

68. Jędrychowice 101-36 4 10   Neolit 

69. Jędrychowice 101-36 6 12   Neolit 

70. Jędrychowice 101-36 7 13   
Neolit, 
Epoka brązu 

71. Dzbańce 101-36 2 4   
Epoka brązu, 
Średniowiecze 

72. Dzbańce 101-36 1 3   Neolit 

73. Dzbańce 101-36 4 5   Neolit 

74. Dzbańce 101-36 5 6    

75. Uciechowice 103-36 1 61 1.ślad osadniczy  1.neolit 

76. Wiechowice 104-36 1 19 1.cmentarzysko 1.łużycka 1.epoka brązu 

77. Wiechowice 104-36 2 20 1.ślad osadniczy 1.lateńska 1.okres lateński 

78. Wiechowice 104-36 3 21 1.ślad osadnictwa  1.paleolit 

79. Wiechowice 104-36 4 22 

1.grób;  
2.groby;  
3.osada 

1.przedłużycka; 
2.łużycka 

1.starszy okres epoki 
brązu;  
2.epoka brązu; 
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3.prahistoryczny 

80. Wiechowice 104-36 5 23 

1.cmentarzysko; 
2.osada?,  
3.osada? 

1.łużycka; 
2.przeworska 

1.nepoka brązu;  
2.okres rzymski; 
3.wczesne średniowiecze 

81. Wiechowice 104-36 6 24 

1.osada?;  
2.osada;  
3.ślad osadniczy 

2.łużycka; 
3.przeworska 

1.wczesny okres epoki 
brązu;  
2.III-V okres epoki brązu; 
3.okres rzymski 

82. Wiechowice 104-36 10 26 1.osada? 1.lateńska 1.okres lateński 

83. Wiechowice 104-36 11 27 1.ślad osadniczy  1.epoka brązu 

84. Wiechowice 104-36 12 28 1.ślad osadniczy  1.późne średniowiecze 

85. Wiechowice 104-36 33 25 1.cmentarzysko  1.nieokreślona 

86. Wysoka 103-36 2 23 1.punkt osadniczy  
1.okres 
wczesnośredniowieczny 

87. Wysoka 103-36 3 22 1.ślad osadniczy  1.neolit 

88. Posucice 102-36 1 105 1. ślad osadnictwa  

1. neolit, OWR, okres 
wędrówek ludów, 
średniowiecze 

89. Posucice 102-36 3 107 
1. cmentarzysko, 2. 
ślad osadnictwa 1. łużycka 

1. epoka brązu/ wczesna 
epoka żelaza, 2. okres 
lateński 

90. Posucice 102-36 2 106 1. ślad osadnictwa   

91. Posucice 102-36 24 128    

92. Posucice 102-36 7 111   
1. ores wpływów 
rzymskich 

93. Posucice 102-36 6 110  1. łużycka 1. V okres epoki brązu 

94. Posucice 102-36 5 109 1. cmentarzysko   

95. Posucice 102-36 4 108 1. cmentarzysko  1. pradzieje 

96. Wódka 102-36 1 133 1. ślad osadnictwa  1. epoka kamienia 

97. Wódka 102-36 4 135 1. ślad osadnictwa   

98. Wódka 102-36 2 134 1. ślad osadnictwa   

99. Wódka 102-36 31 162 1. cmentarzysko  1. epoka brązu 

100. Wódka 102-36 30 161 1. ślad osadnictwa  1. neolit 

101. Wódka 102-36 29 160 1. ślad osadnictwa  1. neolit, średniowiecze 

102. Wódka 102-36 5 136 1. ślad osadnictwa  1. neolit 
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studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Branice 

2 
 

 CZEŚĆ „B”: KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENENGO 

 

 
SPIS TREŚCI 

L.p. Treść str.  

I. KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ GMINY BRANICE ORAZ 
W PRZEZNACZENIU TERENÓW, W TYM WYNIKAJ ĄCE Z AUDYTU 
KRAJOBRAZOWEGO.  

3 

II. USTALENIA OGÓLNE. 6 

III. KIERUNKI I WSKA ŹNIKI DOTYCZACE ZAGOSPDOAROWANIA ORAZ U ŻYTKOWA 
NIA TERENÓW. 

7 

IV. OBSZARY ORAZ ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I JEGO ZASOBÓW, 
OCHRONY PRZYRODY, KRAJOBRAZU, W TYM KRAJOBRAZU KULU ROWEGO                      
I UZDROWISK.  

15 

V. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW  ORAZ DÓBR 
KULTURY WSPÓŁCZESNEJ. 

18 

VI. KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRAST RUKTURY 
TECHNICZNEJ. 

20 

VII. OBSZARY, NA KTÓRYCH ROZMIESZCZONE B ĘDĄ INWESTYCJE CELU 
PUBLICZNEGO O ZNACZENIU LOKALNYM. 

23 

VIII. OBSZARY, NA KTÓRYCH ROZMIESZCZONE B ĘDĄ INWESTYCJE CELU 
PUBLICZNGO O ZNACZENIU PONADLOKALNYM, ZGODNIE Z UST ALENIAMI 
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA                              
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I. KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ GMINY BRANICE ORAZ W PRZEZNACZENIU 

TERENÓW, W TYM WYNIKAJĄCE Z AUDYTU KRAJOBRAZOWEGO. 
 
Polityka przestrzenna ustala kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy, w celu najbardziej racjonalnego 
gospodarowania tą strukturą przestrzenną (w aspekcie uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych), 
realizowane poprzez podejmowane decyzje przestrzenne, wspomagane dostępnymi instrumentami dla ich 
wdrażania. 

1)     CELE STRATEGICZNE POLITYKI PRZESTRZENNEJ: 
−      C1 – kontynuowanie zrównoważonego harmonijnego wielofunkcyjnego rozwoju gminy Branice, w tym 

wykorzystującego potencjał rolniczy gminy, rozwoju generującego wzrost gospodarczy, 
w szczególności wykorzystującego położenie w regionie (w tym przygraniczne, umożliwiające dobrą 
dostępność do ponadlokalnych korytarzy komunikacyjnych), 

−      C2 – kontynuowanie kształtowania pożądanego, atrakcyjnego środowiska życia, pracy oraz 
wypoczynku mieszkańców gminy, 

−     C3 – poszanowanie i racjonalna ochrona środowiska przyrodniczego i kulturowego, oparta na 
zrównoważonym wykorzystaniu jego zasobów, w tym walorów krajobrazowo – przyrodniczo – 
kulturowych; 

2)     CELE SZCZEGÓŁOWE w ramach:  
−      przestrzeni gospodarczej: 

•     racjonalna reorientacja struktury funkcjonalnej gminy w kierunku rozwoju funkcji poza rolniczych – 
aktywizacja ekonomiczna mieszkańców, tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjnej 
gospodarki,  

•     racjonalne utrzymanie witalności rolniczej przestrzeni produkcyjnej dla dalszego rozwoju 
rolnictwa,  

•     efektywne kształtowanie układu komunikacyjnego dróg, usprawniającego dostępność do 
ponadlokalnych korytarzy komunikacyjnych, 

•      rozwój systemów infrastruktury technicznej w gminie, zapewnienie ich wysokiego standardu 
technicznego oraz dostępności,    

−      przestrzeni społeczno - kulturowej:  
•     zapewnienie optymalnego poziomu dostępności usług, w szczególności z zakresu oświaty, 

zdrowia i opieki społecznej, kultury, sportu i rekreacji,  
•     harmonijne i świadome kształtowanie i pielęgnowanie krajobrazu wiejskiego (racjonalne 

kształtowanie ładu przestrzennego w harmonii z posiadanym dziedzictwem kulturowym),  
•     optymalne kształtowanie systemu komunikacji zbiorowej w powiązaniu z układem komunikacji 

rowerowej,     
−      przestrzeni środowiska przyrodniczego: 

•     zachowanie dominującego przyrodniczego charakteru obszaru gminy, 
•     utrzymanie i przyrost zieleni publicznej, 
•     racjonalny  rozwój różnego rodzaju aktywności sportowych i rekreacyjnych. 

 
3)    STRATEGICZNE KIERUNKI  POLITYKI PRZESTRZENNEJ; 

−      C1 – kontynuowanie zrównoważonego harmonijnego wielofunkcyjnego rozwoju gminy Branice, w tym 
wykorzystującego potencjał rolniczy gminy, rozwoju  generującego wzrost gospodarczy, 
w szczególności wykorzystującego położenie w regionie (w tym przygraniczne, umożliwiające dobrą 
dostępność do ponadlokalnych korytarzy komunikacyjnych):  
•      wzmocnienie wielofunkcyjnego rozwoju gminy Branice poprzez, w szczególności 

zagospodarowanie terenów poprzemysłowych (dawnej cegielni w Branicach) oraz wyznaczenie 
nowych terenów dla funkcji produkcyjnych i usługowych w rejonie ww. ukształtowanej funkcji 
przemysłowej w Branicach (stworzenie atrakcyjnej oferty inwestycyjnej), 

•  utrwalenie ponadlokalnych funkcji usługowych w miejscowościach Branice, Bliszczyce, Dzbańce, 
Boboluszki, 

•      utrwalenie i dalszy rozwój rolnictwa w obszarze całej gminy, z dopuszczeniem wyznaczenia 
racjonalnych lokalizacji, w których mogą być rozmieszczone urządzenia wytwarzające energię 
z odnawialnych źródeł energii o mocy powyżej 100 kW, z wyłączeniem urządzeń wytwarzających 
energię z odnawialnych źródeł energii, wykorzystujących energię wiatru o mocy większej niż moc 
mikroinstalacji, 
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•      racjonalna budowa, przebudowa układu komunikacyjnego, w tym lokalnego (dróg, w  tym 
transportu rolniczego, dróg rowerowych), w szczególności optymalizacja dostępności do 
ponadlokalnego układu komunikacyjnego po stronie czeskiej,  

•      rozbudowa i doskonalenie  infrastruktury wodno – kanalizacyjnej oraz energetycznej, 
w szczególności w oparciu o sieci aglomeracji „Branice”, 

−      C2 – kontynuowanie kształtowania pożądanego, atrakcyjnego środowiska życia, pracy oraz 
wypoczynku mieszkańców gminy: 
•      wzmocnienie roli  miejscowości Branice jako gminnego ośrodka usługowo – handlowego – 

koncentracja usług zaspakajających podstawowe potrzeby mieszkańców gminy, w tym z zakresu 
oświaty, ochrony zdrowia i opieki społecznej, kultury, sportu i rekreacji (w szczególności 
wyznaczenie nowych terenów dla zabudowy usługowej z uwzględnieniem racjonalnego 
ograniczenia produkcji rolniczej) – stworzenie atrakcyjnej oferty inwestycyjnej, 

•      wzmocnienie roli miejscowości Włodzienin jako ośrodka usługowo – handlowego 
wspomagającego miejscowość Branice, w tym z zakresu oświaty, ochrony zdrowia,, kultury, 
sportu i rekreacji (w szczególności wyznaczenie nowych terenów dla zabudowy usługowej 
z uwzględnieniem racjonalnego ograniczenia produkcji rolniczej), 

•      zapewnienie dostępności do elementarnych usług, w szczególności z zakresu handlu, 
gastronomii i rzemiosła w pozostałych miejscowościach,   

•       koncentracja zabudowy mieszkaniowej (w szczególności jednorodzinnej, wielorodzinnej) 
w miejscowościach Branice i Włodzienin (powiększenie zasobów terenów przeznaczonych dla 
zabudowy mieszkaniowej), 

•       kontynuacja kształtowania zabudowy pozostałych wsi gminy, generalnie z priorytetem 
wykorzystania wolnych terenów dla nowej zabudowy w ramach struktury osadniczej wsi,  

•      utrzymanie bazy dla rozwoju sportu i rekreacji w Branicach, wzbogacanie jej o nowe dyscypliny 
sportu i czynnej rekreacji, sukcesywne wzbogacanie oferty w zakresie  terenów sportu i rekreacji, 
w pozostałych miejscowościach, 

•       zachowanie i rehabilitacja publicznie dostępnych terenów zieleni, w szczególności w Branicach 
i Włodzieninie, 

•      zachowanie zwartości zabudowy wsi, racjonalne utrzymanie czytelnych historycznych układów 
osadniczych wsi o rodowodzie średniowiecznym, preferowanie zabudowy o znamionach 
architektury regionalnej (w szczególności w zakresie wysokości, geometrii dachów), 

•      podejmowanie  działań (w szczególności planistycznych) zmierzających do zachowania obiektów 
zabytkowych, świadczących o tożsamości gminy,    

−      C3 – poszanowanie i racjonalna ochrona środowiska przyrodniczego i kulturowego, oparta na 
zrównoważonym wykorzystaniu jego zasobów, w tym walorów krajobrazowo – przyrodniczo – 
kulturowych.        
•      racjonalne utrzymanie układu elementów przyrodniczych, w szczególności kompleksów leśnych, 

remiz leśnych, pasów wiatrochronnych, 
•      ochrona walorów krajobrazowych gminy, obejmujących tereny północno zachodniej części gminy 

(między doliną Opawy w Bliszczycach i południowymi zabudowaniami wsi Lewice), nieobjęte 
obszarem chronionego krajobrazu „Mokre-Lewice”, tereny doliny Opawy na odcinku od Branic do 
granicy gminy na północ od Bliszczyc, tereny doliny Opawy między Branicami i Boboluszkami 
(ograniczenie rozwoju zabudowy), 

•      racjonalna ochrona funkcji przyrodniczych dolin rzek Opawy i Troi (korytarzy ekologicznych), 
•      kształtowanie sieci tras rowerowych, ścieżek tematycznych, szlaków turystycznych, wraz 

z infrastrukturą (wiaty przystankowe), w szczególności w sposób umożliwiający kontynuację 
wykorzystania podobnych sieci tras, ścieżek i szlaków po stronie czeskiej; 

 
4)     KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ GMINY ORAZ W PRZEZNACZENIU 

TERENÓW. 

Kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów określa przyjęta, 
w niniejszym studium, struktura funkcjonalno – przestrzenna, tworzona przez układ „obszarów”, 
o wyraźnie dominujących funkcjach i formach zagospodarowania, stanowiących podstawowe elementy tej 
struktury. 

W ramach kierunków zmian w strukturze przestrzennej gminy Branice wyodrębniono:  

a)    obszary, stanowi ące podstawowe elementy struktury funkcjonalno – prz estrzennej gminy 
Branice , wyznaczone, na rysunku studium, oznaczeniem barwnym i symbolem literowym, w tym 
obszary objęte zmianą studium:  
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−     MU, MU – obszary zabudowy wsi wielofunkcyjne (obejmujące zabudowę wsi Branice 
i Włodzienin), 

−      RMM – obszary zabudowy wsi z preferencją zabudowy związanej z rolnictwem (obejmujące 
zabudowę pozostałych wsi), 

−      PU – obszary aktywności gospodarczych – produkcyjne, usługowe, 
−      U, U – obszary aktywności gospodarczych – usługowe,  
−      SR – obszary sportu i rekreacji,  
−      R – obszary rolne, 
−      ZL – obszary leśne, 
−      Z – obszary zieleni,   
−     ZC – obszary cmentarzy, 
−     WP – obszary cieków wodnych, stawów, zbiorników, 
−     IT – obszary infrastruktury technicznej, 

b)     obszary, wzbogacaj ące lub wyró żniające podstawowe elementy struktury funkcjonalno –  
przestrzennej gminy Branice  oznaczone na rysunku studium, oznaczeniem barwnym konturowym 
(obejmujące każdorazowo co najmniej jeden z obszarów oznaczonych symbolem literowym, o których 
mowa w lit.a): 
−      obszar, na którym dopuszcza się rozmieszczenie obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży 

powyżej 2000 m²,  
−      obszary, na których dopuszcza się rozmieszczenie urządzeń (instalacji) fotowoltaicznych o mocy 

przekraczającej 100 kW (z zastrzeżeniem ograniczenia: ich strefy ochronne winny mieścić się 
w ramach ww. obszarów) –  tożsame z obszarami rolnymi (z wyłączeniem obszarów objętych 
strefą o szczególnie wysokich walorach fizjonomicznych krajobrazu1, strefami o szczególnych 
walorach krajobrazu2, korytarzy ekologicznych w dolinach rzek Opawa i Troja), oraz obszarami 
aktywności gospodarczych, położonymi na południowy – wschód od obszarów zabudowy wsi 
Branice, 

−      obszary, na których dopuszcza się rozmieszczenie urządzeń (instalacji) do produkcji biogazu, 
w tym biogazowi rolniczych o mocy przekraczającej 100 kW (z zastrzeżeniem ograniczenia: ich 
strefy ochronne winny mieścić się w ramach ww. obszarów), 

−      strategiczne obszary rozwojowe, 
c)    systemy liniowe uzupełniaj ące ww. obszary  (systemy stanowiące powiązanie ww. obszarów 

wymienionych w lit. a i b), których korytarze są oznaczone na rysunku studium oznaczeniem barwnym 
lub oznaczeniem barwnym konturowym i symbolem literowym: 
−     ITL – infrastruktura techniczna, 
−      KD – komunikacja drogowa (z wyróżnikiem klasy drogi),  
−    KR – komunikacja rowerowa. 

Dopuszczalny zakres w ramach systemów uzupełniających ww. obszary: 
systemy uzupełniające ww. obszary obejmują główne elementy infrastruktury technicznej oraz komunikacji 
i nie stanowią katalogu zamkniętego, wyznaczenie w planie miejscowym innych korytarzy infrastruktury 
technicznej oraz terenów komunikacji w sposób honorujący walory przyrodniczo – krajobrazowe gminy nie 
przesądza o niezgodności planu z ustaleniami studium.   

Ww. kierunki zagospodarowania przestrzennego został y okre ślone na „rysunku studium”.  

Zasoby dziedzictwa kulturowego i zabytkami i został y okre ślone na „rysunek studium – dziedzictwo 
kulturowe i zabytki”. 

Ponadto na „rysunku studium” określono: 
−      obszar przestrzeni publicznych, 
−      obszary, na których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, 
−      obszar chroniony na podstawie ustawy o ochronie przyrody, 
−      obszary siedlisk przyrodniczych wymienione w dyrektywie siedliskowej nr 92/43/EWG z dnia 21 maja 

1992r., 
−      zasoby przyrodnicze, nie objęte ochroną prawną, 
−      zadania służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych, 

 

                                                           
1   W opracowaniu  Waloryzacja krajobrazu  naturalnego województwa opolskiego wraz z programem czynnej i biernej ochrony oraz w 

Stanowisku Rady Przyrody w Opolu w sprawie ochrony krajobrazu w procesie farm wiatrowych na terenie województwa opolskiego, 
nazwaną „obszarem”. 

2   W opracowaniu Ekofizjografia autor  M. Pazgan WEKTOR Doradztwo Ekonomiczne i Środowiskowe nazwane „obszarami”. 
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−      granice rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym oraz o znaczeniu 
ponadlokalnym (tożsame z granicami administracyjnymi gminy), 

−      na podstawie przepisów odrębnych: 
•    obszary szczególnego zagrożenia powodzią, 
•    obszary na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat, 
•    obszar i teren górniczy, 
•    udokumentowane złoża kopalin, 

−      oznaczenia informacyjne. 
 
Dla obszarów, o których mowa w pkt. 4 lit a i c przyjmuje się podstawowe i dopuszczalne kierunki 
przeznaczenia terenów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, określone szczegółowo 
w rozdziale II. Obszary, o których mowa w pkt 4 lit. b uwzględniane są w ramach podstawowych lub 
dopuszczalnych kierunków przeznaczenia terenów. 
 
Wytyczne dotyczące określania kierunków zmian w strukturze przestrzennej gminy Branice w miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego, z zastrzeżeniem wytycznych, o których mowa w Rozdziale III. 

Uznaje się za zgodne ze studium: 

−     uściślenie granic terenów, wydzielanych w ramach obszarów funkcjonalnych oraz systemów 
uzupełniających ww. obszary, na etapie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego (wynikające, w szczególności, z przebiegu granic działek ewidencyjnych), 

−    przyjmowane każdorazowo, w ustaleniach planów miejscowych, przeznaczenie terenu: 
•     jeżeli obejmuje co najmniej jeden z podstawowych kierunków przeznaczenia terenów ustalonych dla 

danej kategorii obszaru, 
•     jeżeli nie obejmuje żadnego z podstawowych kierunków przeznaczenia terenów ustalonych dla danej 

kategorii obszaru, natomiast obejmuje co najmniej jeden z dopuszczalnych kierunków przeznaczenia 
terenów, ustalonych dla danej kategorii obszaru, pod warunkiem, że jego wprowadzenie nie jest 
sprzeczne z wymaganiami ochrony środowiska i jego zasobów, wymaganiami ochrony krajobrazu 
kulturowego,  

•     jeżeli dotyczy dotychczasowego (w dniu wejścia w życie niniejszego studium) przeznaczenia, sposobu 
zagospodarowania i zabudowy lub sposobu wykorzystania terenu, w stosunku do których Studium 
przewiduje zmianę, 

•     jeżeli dotyczy liniowego przebiegu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, komunikacyjnej (nie 
wskazanego w studium), także przez obszary rolne i obszary leśne, 

−     uściślenie, w ustaleniach planów miejscowych, przebiegu granic stref, wyznaczonych na rysunku studium, 
−     w przypadku gdy w dniu wejścia w życie niniejszego studium, na danym obszarze obowiązujące plany 

wyznaczają inne przeznaczenia terenów lub występuje istniejące zagospodarowanie funkcją inną niż 
przewidziana w studium, wówczas dopuszcza się jej utrzymanie, w tym w sporządzanych nowych planach 
miejscowych bądź innych dokumentach planistycznych, 

−     w przypadku terenów, położonych w wyznaczonych, w studium, obszarach, których kierunki 
przeznaczenia wymagają uzyskania zgody na przeznaczenie na cele nie rolne lub nie leśne, a które nie 
uzyskają ww. zgody na etapie sporządzania miejscowego planu, dopuszcza się ustalenie, w planie 
miejscowym, dotychczasowego zagospodarowania i użytkowania, 

−    w przypadku realizacji, na podstawie spec ustaw, nowych odcinków drogi publicznej, o innym przebiegu 
niż wyznaczony w studium, dopuszcza się ustalenie w planie, w miejsce ustalonego w studium przebiegu, 
przeznaczenia zgodnego z przeznaczeniem ustalonym na jednym z terenów bezpośrednio sąsiadującym.  

II. USTALENIA OGÓLNE. 

1.  Kierunki (zmian) w przeznaczeniu terenów określone dla poszczególnych obszarów w Rozdziale III 
stanowią katalog sposobów ich zagospodarowania, przy czym: 
a)  podstawowe kierunki przeznaczenia terenów to sposoby zagospodarowania lub użytkowania 

terenów w obrębie obszaru wyodrębnionego na rysunku studium, określające jego funkcje, które 
powinny dominować w tym obszarze i które mogą być uzupełniane przez dopuszczalne kierunki 
przeznaczenia, na warunkach określonych w miejscowym planie, 

b)  dopuszczalne kierunki przeznaczenia terenów to, z zastrzeżeniem wytycznych do mpzp, sposoby 
zagospodarowania terenów, które powinny wzbogacać lub uzupełniać funkcje obszaru o ustalonym 
podstawowym kierunku przeznaczenia i które mogą być lokalizowane w tym obszarze. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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2.  Obok podstawowych i dopuszczalnych kierunków przeznaczenia terenów określonych dla poszczególnych 
obszarów w Rozdziale III, we wszystkich obszarach może być ustalane, w zależności od potrzeb 
i obowiązujących przepisów przynależne zagospodarowanie terenu obejmujące (o ile nie stanowi 
podstawowego kierunku przeznaczenia terenów): 
a)  komunikację wewnętrzną (w szczególności place manewrowe, dojścia, dojazdy, ścieżki rowerowe, 

drogi rowerowe, trasy rowerowe, ścieżki piesze), miejsca do parkowania, 
b)  zieleń, w tym zieleń urządzoną, 
c)  urządzenia służące ochronie przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, 
d)  utrzymanie porządku i czystości w gminie, bezpieczeństwo i obronność państwa oraz bezpieczeństwo 

publiczne, 
e)  sieci infrastruktury technicznej.  

3.  Zastosowane pojęcia dotyczące parametrów i wskaźników: 
a)  wska źnik intensywno ści zabudowy –  udział powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do 

powierzchni działki budowlanej o którym mowa w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, 

b)  wska źnik powierzchni zabudowy – udział procentowy powierzchni zabudowy do powierzchni działki 
budowlanej lub terenu zamierzenia inwestycyjnego, o którym mowa w przepisach ustanowionych na 
podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

c)  wska źnik powierzchni biologicznie czynnej –  udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej, 
w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej lub terenu zamierzenia inwestycyjnego, o którym 
mowa w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

d)  wysoko ść zabudowy – wysokość budynków, o której mowa w przepisach ustanowionych na 
podstawie ustawy Prawo budowlane. 

4.  Kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy Br anice oraz w przeznaczeniu terenów  nie 
odnoszą się do audytu krajobrazowego, gdyż ten strategiczny dokument w strategii na rzecz 
odpowiedzialnego rozwoju, nie został dotychczas sporządzony przez Samorząd Województwa. (została 
podjęta inicjatywa legislacyjna na rzecz wydłużenia czasu sporządzenia audytów krajobrazowych, 
ustawowo mijającego we wrześniu 2018r.).  

5.  Kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy Br anice oraz w przeznaczeniu terenów , 
określonym dla poszczególnych obszarów w Rozdziale III uwzględniają sporządzony bilans terenów 
przeznaczonych pod zabudowę, zawarty w części „ A” Uwarunkowania zagospodarowania 
przestrzennego. 

III. KIERUNKI I WSKA ŹNIKI DOTYCZACE ZAGOSPDOAROWANIA ORAZ U ŻYTKOWANIA TERENÓW. 

MU – OBSZARY ZABUDOWY WSI WIELOFUNKCYJNE, MU – OBSZAR ZABUDOWY WSI BRANICE  
WIELOFUNKCYJNY, OBJ ĘTY ZMIANĄ STUDIUM. 

1.  Podstawowe kierunki przeznaczenia terenów: 
– zabudowa mieszkaniowa (jednorodzinna, wielorodzinna) 
– zabudowa mieszkaniowo – usługowa, 
– zabudowa zamieszkania zbiorowego, 
– zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, 
– zabudowa usługowa, rzemieślnicza i drobnej produkcji, 
– sport i rekreacja, 
– zabudowa usługowa z zakresu turystyki, w tym agroturystyka. 

2. Dopuszczalne kierunki przeznaczenie terenów: 
– produkcja i obsługa produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, 
– obiekty magazynów, baz, składów, 
– parkingi i garaże, 
– zabudowa obsługi komunikacji, w tym stacje paliw, 
– mikroinstalacje, małe instalacje o mocy nie przekraczającej 100 kW (z wyłączeniem elektrowni 

wiatrowych). 
3. Wskaźniki dotycz ące zagospodarowania oraz u żytkowania terenów: 

Rodzaj zabudowy Maksymalny 
wskaźnik 

powierzchni 
zabudowy  

(%)  

Maksymalna 
wysokość 

zabudowy (m), 
(maksymalna 

liczba 
kondygnacji) 

Maksymalny 
wskaźnik 

intensywności 
zabudowy 

Minimalny udział 
powierzchni 
biologicznie 
czynnej (%) 
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mieszkaniowa 
jednorodzinna, zbiorowego 
zamieszkania 

50% 
 

12,00 m (3) 1,5 30% 

zabudowa jednorodzinna 
szeregowa 

60% 12,00 m (3) 1,8 10% 
(z dopuszczeniem 

udziału powierzchni 
biologicznie czynnej 
poniżej 10%  i 0%) 

mieszkaniowa wielorodzinna,  70% 16,00 m (5) 3,5 20% 
(z dopuszczeniem 

udziału powierzchni 
biologicznie czynnej 

poniżej 20%)   
usługowa z zakresu zdrowia 60% 20,00 m (5) 3,0 15% 
usługowa z wyłączeniem 
usługowej z zakresu zdrowia 

50% 10,00 m( 2) 
12,00 m 

usługowa z 
zakresu usług 

sportu 

1,0 20% 
 

15% 

zagrodowa 
w gospodarstwach rolnych, 
hodowlanych, ogrodniczych; 
 

 
50% 

 
12,00 m (3) 

 
1,5 

 
20% 

pozostała zabudowa 40% 10,00 m (2) 0,8 20% 

4.   Wytyczne okre ślania wymaga ń ładu przestrzennego w tym urbanistyki i architektu ry oraz 
zrównowa żonego rozwoju w miejscowych planach; 
−     przyjmowanie rozwiązań uwzględniających podstawowe potrzeby mieszkańców wsi oraz mieszkańców 

gminy w zakresie usług, w tym usług publicznych, terenów sportu i rekreacji (zaspakajające potrzeby 
mieszkańców w zakresie codziennego i świątecznego wypoczynku), wzajemnych powiązań wsi, 
w szczególności drogami rowerowymi,  

−     zapewnienie racjonalnych powiązań, ze sobą, terenów pełniących różne funkcje poprzez powiązania 
piesze, rowerowe, pieszo – jezdne, ponadto poprzez kształtowanie terenów zieleni i przestrzeni 
publicznych o lokalnym znaczeniu, stanowiących jednocześnie strefy buforowe na styku terenów 
o różnych funkcjach, 

−     ustalanie parametrów budynków nawiązujących  do skali zabudowy wsi, z zaleceniem uwzględniania 
każdorazowo cech charakterystycznych typów zabudowy rodzimej (w szczególności w zakresie 
wysokości i geometrii dachów), z prawem do kreowania nowej współczesnej formy, wynikającej 
z pełnionej funkcji produkcyjnej lub usługowej,  

−     zalecenie określania kolorystyki obiektów budowlanych oraz pokrycia dachów, 
−     w ramach terenów z podstawowym przeznaczeniem dla zabudowy mieszkaniowej (jednorodzinnej 

i wielorodzinnej) dopuszczanie zabudowy usługowej nie będącej źródłem uciążliwości dla zabudowy 
mieszkaniowej (w zakresie oddziaływania i generowania ruchu samochodowego ciężarowego), 

−     zapewnienia optymalnego powiązania zespołów zabudowy z układem transportu publicznego, 
−     dla istniejących (w dniu uchwalenia studium) działek zabudowanych oraz niezabudowanych działek 

(stanowiących luki budowlane, działki przeznaczone dla zabudowy szeregowej, bliźniaczej), 
o powierzchni mniejszej niż 600,00 m2, dopuszczenie wyższego wskaźnika powierzchni zabudowy 
oraz intensywności zabudowy, a także niższego wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej, niż 
określone w tabeli. 

RMM – OBSZARY ZABUDOWY WSI Z PREFERENCJ Ą ZABUDOWY ZWIĄZANEJ Z ROLNICTWEM.  

1. Podstawowe kierunki przeznaczenie terenów: 
– zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, 
– produkcja i obsługa produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych. 

2.  Dopuszczalne kierunki przeznaczenie terenów: 
– zabudowa mieszkaniowa (jednorodzinna i wielorodzinna), 
– zabudowa mieszkaniowo – usługowa, 
– zabudowa usługowa, rzemieślnicza i drobnej produkcji, 
– zabudowa usługowa z zakresu turystyki, w tym agroturystyka, 
– obiekty magazynów, baz, składów, 
– sport i rekreacja, 
– zabudowa towarzysząca, w tym parkingi i garaże, wiaty, 
– zabudowa obsługi komunikacji, w tym stacje paliw z zapleczem handlowo – usługowym, 
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– mikroinstalacje, małe instalacje o mocy nie przekraczającej 100 kW (z wyłączeniem elektrowni 
wiatrowych). 

3.  Wskaźniki dotycz ące zagospodarowania oraz u żytkowania terenów: 
Rodzaj zabudowy Maksymalny 

wskaźnik 
powierzchni 

zabudowy (%) 

Maksymalna 
wysokość zabudowy 

(m), 
(maksymalna liczba 

kondygnacji) 

Maksymalny 
wskaźnik 

intensywności 
zabudowy 

Minimalny 
wskaźnik 

powierzchni 
biologicznie 
czynnej (%) 

zagrodowa 
w gospodarstwach rolnych, 
hodowlanych, 
ogrodniczych; 

 
50% 

 
12,00 m (3) 

 
1,5 

 
20% 

produkcji i obsługi produkcji              
w gospodarstwach rolnych, 
hodowlanych, ogrodniczych 

 
50% 

Nie określa się            
w studium, do 

ustalenia w 
miejscowym planie 

 
1 

 
20% 

mieszkaniowa 
jednorodzinna 

40% 12,00 m (3) 1,2 40% 

mieszkaniowa 
wielorodzinna 

50% 16,0 m (5) 2,5 30% 

pozostała zabudowa 40% 10,00 m (2) 0,8 20% 

4.    Wytyczne okre ślania wymaga ń ładu przestrzennego w tym urbanistyki i architektu ry oraz 
zrównowa żonego rozwoju w miejscowych planach: 
−     jako priorytet przyjęcie iż funkcje związane z rolnictwem mogą być preferowane w ramach struktur 

osadniczych wsi i przyjmowanie rozwiązań w zakresie terenów dla pozostałej zabudowy, w tym 
zabudowy mieszkaniowej (jednorodzinnej, wielorodzinnej) przy założeniu ładu przestrzennego 
i harmonijnego współistnienia różnych kategorii terenów (w szczególności wprowadzanie terenów 
zieleni lub zabudowy usługowej w strefach styku),  

−     przyjmowanie rozwiązań sprzyjających podniesieniu efektywności wykorzystania istniejącego 
zainwestowania oraz terenów niezainwestowanych w ramach struktur osadniczych wsi,   

−     przyjmowanie rozwiązań uwzględniających podstawowe potrzeby mieszkańców wsi w zakresie usług, 
terenów sportu i rekreacji (zaspakajające potrzeby mieszkańców w zakresie codziennego 
wypoczynku), wzajemnych powiązań wsi, w szczególności drogami rowerowymi, 

−     ustalanie parametrów budynków nawiązujących do skali zabudowy wsi, z zaleceniem uwzględniania 
każdorazowo cech charakterystycznych typów zabudowy rodzimej (w szczególności w zakresie 
wysokości i geometrii dachów - spadzistych), z prawem do kreowania nowej współczesnej formy, 
wynikającej z pełnionej funkcji produkcyjnej lub usługowej,  

−     zalecenie utrzymania i ochrony rdzeni układów wsi, 
−     zalecenie określania kolorystyki obiektów budowlanych oraz pokrycia dachów, 
−     dla istniejących (w dniu uchwalenia studium) działek zabudowanych oraz niezabudowanych działek 

stanowiących luki budowlane, o powierzchni mniejszej niż 600,00 m2, dopuszczenie wyższego 
wskaźnika powierzchni zabudowy oraz intensywności zabudowy, a także niższego wskaźnika 
powierzchni biologicznie czynnej niż określone w tabeli. 

PU – OBSZARY AKTYWNO ŚCI GOSPODARCZYCH – PRODUKCYJNE, USŁUGOWE.   

1. Podstawowe kierunki przeznaczenie terenów: 
– obiekty produkcyjne składy i magazyny, bazy, 
– obsługa i produkcja w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, 
– zabudowa usługowa w tym handlu hurtowego, 
– zabudowa obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m² w obszarze wyodrębnionym 

na południowy – wschód od obszaru zabudowy wsi Branice, wielofunkcyjnego.  
2. Dopuszczalne kierunki przeznaczenie terenów: 

– zabudowa rzemiosła produkcyjnego, 
– zabudowa obsługi komunikacji, w tym stacje paliw z zapleczem handlowo – usługowym, 
– urządzenia i obiekty transportu kolejowego, 
– zabudowa towarzysząca, w tym garaże, obiekty gospodarcze, wiaty, 
– instalacje odnawialnych źródeł energii, o mocy przekraczającej 100 kW, z wyłączeniem elektrowni 

wiatrowych, 
– eksploatacja kruszyw naturalnych. 
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3. Wskaźniki dotycz ące zagospodarowania oraz u żytkowania terenów: 
Rodzaj zabudowy Maksymalny 

wskaźnik 
powierzchni 
zabudowy 

Maksymalna 
wysokość zabudowy 

Maksymalny wskaźnik 
intensywności 

zabudowy 

Minimalny 
udział 

powierzchni 
biologicznie 

czynnej 
Obiekty produkcyjne, 
składy, magazyny, bazy 

80% Nie określa się w 
studium, do ustalenia 
w miejscowym planie 

Nie określa się w 
studium, do ustalenia 
w miejscowym planie 

10% 

usługowa, rzemiosła 
produkcyjnego 

60% 10,00 m Nie określa się w 
studium, do ustalenia 
w miejscowym planie 

20% 

Pozostała zabudowa 50% 10,00 m 1,00 20% 

4.     Wskaźniki dotycz ące instalacji odnawialnych źródeł energii do indywidualnego okre ślenia 
w miejscowych planach, w zale żności od potrzeb. 

5.     Wytyczne okre ślania wymaga ń ładu przestrzennego w tym urbanistyki i architektu ry oraz 
zrównowa żonego rozwoju w miejscowych planach;  
−     zapewnienie rozwiązań w zakresie ochrony przed uciążliwościami dla terenów sąsiadujących, 

w szczególności terenów zabudowy mieszkaniowej (określenie zasad zagospodarowania stref 
buforowych), 

−     zalecenie określania kolorystyki obiektów budowlanych. 

U – OBSZARY AKTYWNO ŚCI GOSPODARCZYCH – USŁUGOWE, U – OBSZAR AKTYWNO ŚCI 
GOSPODARCZYCH – USŁUGOWE, OBJ ĘTY ZMIANĄ STUDIUM.   

1. Podstawowe kierunki przeznaczenie terenów: 
−    zabudowa usługowa, w tym handlu hurtowego, z wyłączeniem handlu hurtowego na terenie oznaczonym 

symbolem U objętym zmianą studium, 
−    zabudowa usługowa z zakresu usług publicznych, 
−    zabudowa usługowa z zakresu turystyki. 

2. Dopuszczalne kierunki przeznaczenie terenów: 
−    zabudowa rzemiosła produkcyjnego, 
−    zabudowa obsługi komunikacji, w tym stacje paliw z zapleczem handlowo - usługowym, z wyłączeniem 

terenu oznaczonego symbolem U objętym zmianą studium, 
−    zabudowa towarzysząca, w tym garaże, obiekty gospodarcze, wiaty. 
−     mikroinstalacje, małe instalacje o mocy nie przekraczającej 100 kW (z wyłączeniem elektrowni 

wiatrowych). 
3. Wskaźniki dotycz ące zagospodarowania oraz u żytkowania terenów: 

Rodzaj zabudowy Maksymalny 
wskaźnik 

powierzchni 
zabudowy 

Maksymalna 
wysokość 
zabudowy 

Maksymalny 
wskaźnik 

intensywności 
zabudowy 

Minimalny udział 
powierzchni 

biologicznie czynnej 

usługowa  60% 10,00 m Nie określa się w 
studium, do 
ustalenia w 
miejscowym 

planie 

20% 

rzemiosła 
produkcyjnego  

60% 10,00 m 1,2 20% 

pozostała zabudowa 50% 10,00 m 1,00 20% 

4.   Wytyczne okre ślania wymaga ń ładu przestrzennego w tym urbanistyki i architektu ry oraz 
zrównowa żonego rozwoju w miejscowych planach: 
−     wykluczenie zagospodarowania mogącego stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia mieszkańców, 
−     zapewnienie rozwiązań w zakresie ochrony przed uciążliwościami dla terenów sąsiadujących, 

w szczególności terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej z zakresu usług zdrowia (określenie 
zasad zagospodarowania stref buforowych), 

−     zalecenie określania kolorystyki obiektów budowlanych. 
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SR – OBSZARY SPORTU I REKREACJI.  

1. Podstawowe kierunki przeznaczenie terenów: 
−   sport i rekreacja, w tym budynki  sportu i rekreacji, 
−   zieleń. 

2. Dopuszczalne kierunki przeznaczenie terenów: 
−   wody powierzchniowe płynące, zbiorniki wodne, stawy, 
−   zabudowa usługowa handlu i gastronomii wyłącznie jako towarzysząca jednemu z podstawowych 

kierunków przeznaczenia terenów, 
−   zabudowa z zakresu usług publicznych, 
−   zabudowa z zakresu usług turystyki, 
−   mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii.  

3.  Wskaźniki dotycz ące zagospodarowania oraz u żytkowania terenów: 
Rodzaj zabudowy Maksymalny 

wskaźnik 
powierzchni 

zabudowy (%) 

Maksymalna 
wysokość 

zabudowy (m) 

Maksymalny 
wskaźnik 

intensywności 
zabudowy 

Minimalny udział 
powierzchni 

biologicznie czynnej 
(%) 

sport i rekreacja 45% Nie określa się 
w studium, do 

ustalenia w 
miejscowym 

planie 

O,9 40% 

pozostała 30% 10,00 m 0,6 50% 

4.   Wytyczne okre ślania wymaga ń ładu przestrzennego w tym urbanistyki i architektu ry oraz 
zrównowa żonego rozwoju w miejscowych planach;  
−    przyjmowanie rozwiązań zapewniających w każdej ze wsi zróżnicowane pod względem programu tereny 

sportu i rekreacji, 
−    jako priorytet przyjmowanie rozwiązań umożliwiających zapewnienie ogólnodostępnych terenów sportu 

i rekreacji w stosunku do innych usług (w tym z zakresu sportu i rekreacji o ograniczonym dostępie).   
 

R – OBSZARY ROLNE.  

1. Podstawowe kierunki przeznaczenie terenów: 
– rolne ( obejmujące grunty rolne w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych); 

2. Dopuszczalne kierunki przeznaczenie terenów: 
– lasy,  
– zalesienia, w tym śródpolne, 
–    zieleń, 
– wody powierzchniowe, 
– sport i rekreacja (w szczególności poprzez elementy takie jak drogi rowerowe, ścieżki rowerowe, 

piesze, szlaki turystyczne, punkty obserwacyjne, ścieżki dydaktyczne, miejsca piknikowe, wiaty 
rekreacyjne), przy zapewnieniu ochrony środowiska rolnego przed degradacją, 

– instalacje fotowoltaiczne o mocy przekraczającej 100 kW (z zastrzeżeniem iż ich strefy ochronne 
mieścić się będą w ramach ww. terenów), 

– eksploatacja złóż kruszyw naturalnych. 
3. Wskaźniki dotycz ące zagospodarowania oraz u żytkowania terenów: 

Rodzaj zabudowy Maksymalny 
wskaźnik 

powierzchni 
zabudowy 

Maksymalna 
wysokość 
zabudowy 

(maksymalna 
liczba 

kondygnacji 
nadziemnych 

Maksymalny 
wskaźnik 

intensywności 
zabudowy 

Minimalny udział 
powierzchni 
biologicznie 

czynnej 

Tereny infrastruktury 
technicznej (w 
szczególności zaopatrzenia 
rolnictwa w wodę, 
kanalizacji oraz utylizacji 
ścieków i odpadów dla 
potrzeb rolnictwa i 
mieszkańców wsi)  

80% 10,00 m(1) 0,8 5% 
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zagrodowa 
w gospodarstwach rolnych, 
hodowlanych, 
ogrodniczych; 
 

 
50% 

 
12,00 m (3) 

 
1,5 

 
20% 

4.    Wskaźniki, o ile będą wymagane, dla pozostałych przeznaczeń terenów – do indywidualnego określenia 
w miejscowych planach. 

5.    Wytyczne okre ślania wymaga ń ładu przestrzennego w tym urbanistyki i architektu ry oraz 
zrównowa żonego rozwoju w miejscowych planach : 
−     uwzględnienie ochrony przed zabudową obszaru położonego w strefie o szczególnie wysokich 

walorach fizjonomicznych krajobrazu,  
−        ograniczenie zabudowy (budynków i budowli) w obszarach położonych w strefach szczególnych 

walorach krajobrazu, 
−     ograniczenie nowej zabudowy (budynków i budowli) w ramach korytarzy ekologicznych (w celu 

zachowania ciągłości ww. korytarzy ekologicznych): 
•     doliny Opawy (korytarza ekologicznego o znaczeniu regionalnym o funkcjach krajobrazo- 

twórczych, rezerwuaru fauny i flory, zieleni łąkowej i łęgowej), 
•     doliny Troi (korytarza ekologicznego o znaczeniu lokalnym),  

z zastrzeżeniem, w szczególności budowli przeciwpowodziowej na rzece Troi – zbiornika 
przeciwpowodziowego Włodzienin oraz urządzeń melioracji wodnych, przeciwpożarowych, innych 
urządzeń przeciwpowodziowych, a także niezbędnych dróg oraz sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej, oraz innych budynków i budowli w sytuacjach uzasadnionych, 

−    możliwość uwzględnienia istniejącej zabudowy, z zakazem rozbudowy. 

ZL – OBSZARY LE ŚNE.  

1. Podstawowe kierunki przeznaczenie terenów: 
– lasy, 
– tereny zrekultywowane dla potrzeb gospodarki leśnej. 

2. Dopuszczalne kierunki przeznaczenie terenów: 
– lasy zagospodarowane rekreacyjnie (w szczególności poprzez elementy takie jak  drogi rowerowe, 

piesze, szlaki turystyczne, punkty obserwacyjne, ścieżki dydaktyczne, miejsca piknikowe, wiaty 
rekreacyjne, parki leśne), przy zapewnieniu ochrony środowiska leśnego przed degradacją, 

– wody powierzchniowe, 
– zadrzewienia. 

3. Wskaźniki dotycz ące zagospodarowania oraz u żytkowania terenów: do indywidualnego określenia, 
w zależności od potrzeb w miejscowych planach. 

4. Wytyczne okre ślania wymaga ń ładu przestrzennego w tym urbanistyki i architektu ry oraz 
zrównowa żonego rozwoju w miejscowych planach : 
−      każdorazowo uwzględnienie zapotrzebowania społecznego na zagospodarowanie lasów elementami 

rekreacyjnymi przy uwzględnieniu zastanych i planowanych form ochrony prawnej oraz pojemności 
rekreacyjnej lasów (priorytet zapewnienia ochrony środowiska leśnego przed degradacją).  

Z – OBSZARY ZIELENI.  

1. Podstawowe kierunki przeznaczenie terenów: 
– zieleń naturalna, 
– zieleń urządzona, 
– ogrody działkowe 
– lasy, zadrzewienia, 
– rolne, w tym stawy hodowlane, 
– wody powierzchniowe. 

2. Dopuszczalne kierunki przeznaczenie terenów: 
– sport i rekreacja (w szczególności poprzez elementy takie jak drogi rowerowe, piesze, szlaki 

turystyczne, punkty obserwacyjne, ścieżki dydaktyczne, miejsca piknikowe, wiaty rekreacyjne, miejsca 
zabaw dla dzieci), przy zapewnieniu ochrony środowiska zieleni przed degradacją, 

– parkingi, 
– zabudowa zaplecza administracyjnego, usługowego ogrodów działkowych, zieleni urządzonej, 
– eksploatacja złóż kruszyw naturalnych. 

3. Wskaźniki dotycz ące zagospodarowania oraz u żytkowania terenów: minimalny udział powierzchni 
biologicznie czynnej – 70%. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: CDEA4D76-62E9-474D-821B-04DAF2540401. Podpisany Strona 110



studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Branice 

13 
 

 CZEŚĆ „B”: KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENENGO 

 

4. Pozostałe wska źniki dotycz ące zagospodarowania oraz u żytkowania terenów: do indywidualnego 
określenia, w zależności od potrzeb w miejscowych planach. 

5. Wytyczne okre ślania wymaga ń ładu przestrzennego w tym urbanistyki i architektu ry oraz 
zrównowa żonego rozwoju w miejscowych planach : 
−    każdorazowo uwzględnienie zapotrzebowania społecznego na zagospodarowanie zieleni naturalnej 

elementami rekreacyjnymi przy uwzględnieniu zastanych i planowanych form ochrony prawnej oraz 
pojemności rekreacyjnej terenu zieleni naturalnej (priorytet zapewnienia ochrony środowiska zieleni 
naturalnej przed degradacją), 

−    współpraca przy wykorzystaniu turystycznym terenów pogranicza gminy ze stroną czeską. 

ZC – OBSZARY CMENTARZY.  

1. Podstawowe kierunki przeznaczenie terenów: 
–  cmentarze. 

2. Dopuszczalne kierunki przeznaczenie terenów: 
– zabudowa usługi kultu religijnego, 
– zabudowa usługowa, związana z obsługą cmentarzy, 
–  parkingi. 

3. Wskaźniki dotycz ące zagospodarowania oraz u żytkowania terenów: do indywidualnego określenia, 
w zależności od potrzeb w miejscowych planach. 

4. Wytyczne okre ślania wymaga ń ładu przestrzennego w tym urbanistyki i architektu ry oraz 
zrównowa żonego rozwoju w miejscowych planach : do indywidualnego określenia, w zależności od 
potrzeb w miejscowych planach. 

 
WP – OBSZARY CIEKÓW WODNYCH, STAWÓW, ZBIORNIKÓW.   

1.  Podstawowe kierunki przeznaczenie terenów: 
−   cieki powierzchniowe wraz z brzegami, 
−   stawy, 
−   zbiorniki, w tym zbiorniki retencyjne, 

2. Dopuszczalne kierunki przeznaczenie terenów: 
−   sport rekreacja, w tym przystanie wodne, 
−   małe elektrownie wodne. 

3. Wskaźniki dotycz ące zagospodarowania oraz u żytkowania terenów: do indywidualnego określenia, 
w zależności od potrzeb w miejscowych planach. 

4. Wytyczne okre ślania wymaga ń ładu przestrzennego w tym urbanistyki i architektu ry oraz 
zrównowa żonego rozwoju w miejscowych planach : do indywidualnego określenia, w zależności od 
potrzeb w miejscowych planach. 

IT – INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ .  

1. Podstawowe kierunki przeznaczenie terenów: 
−   ujęcia wód i urządzeń zaopatrzenia w wodę, 
−   odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, 
−   zaopatrzenie w gaz, 
−   zaopatrzenie w energię elektryczną. 

2. Dopuszczalne kierunki przeznaczenie terenów: 
−   bazy, składy, 
−   zabudowa techniczno – administracyjna, 
−   instalacje do produkcji biogazu o mocy przekraczającej 100 kW w ramach oczyszczalni ścieków. 

3.   Wskaźniki dotycz ące zagospodarowania oraz u żytkowania terenów:  do indywidualnego określenia, 
w zależności od potrzeb w miejscowych planach. 

4.  Wytyczne okre ślania wymaga ń ładu przestrzennego w tym urbanistyki i architektu ry oraz 
zrównowa żonego rozwoju w miejscowych planach : 
−    zapewnienie rozwiązań w zakresie ochrony przed uciążliwościami dla terenów sąsiadujących, 

w szczególności terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej (określenie zasad zagospodarowania 
stref buforowych). 

OBSZARY WZBOGACAJ ĄCE LUB WYRÓŻNIAJĄCE PODSTAWOWE ELEMENTY STRUKTURY 
FUNKCJONALNO – PRZESTRZENNEJ, OBEJMUJ ĄCE CO NAJMNIEJ JEDEN Z PODSTAWOWYCH 
ELEMENTÓW WW. STRUKTURY. 
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1.   OBSZAR, NA KTÓRYM DOPUSZCZA SIĘ ROZMIESZCZENIE OBIEKTÓW HANDLOWYCH 
O POWIERZCHNI SPRZEDAŻY POWYŻEJ 2000M² – wzbogaca obszar PU – obszar aktywności 
gospodarczych – produkcyjne, usługowe, wyodrębniony na południowy – wschód od obszarów zabudowy 
wielofunkcyjnej wsi Branice, zgodnie z rysunkiem studium.  
Obowiązują dla ww. obszaru dopuszczalne kierunki przeznaczenia terenów, wskaźniki oraz wytyczne jak 
dla PU. 

2.     OBSZARY, NA KTÓRYCH DOPUSZCZA SIĘ ROZMIESZCZENIE URZĄDZEŃ (INSTALACJI) 
FOTOWOLTAICZNYCH, O MOCY PRZEKRACZAJĄCEJ 100 KW, Z ZASTRZEŻENIEM  

 OGRANICZENIA: ICH STREFY OCHRONNE WINNY MIEŚCIĆ SIĘ W RAMACH WW. OBSZARÓW) 
wzbogacające wyodrębnione obszary R – obszary rolne z wyłączeniem obszarów objętych strefą 
o szczególnie wysokich walorach fizjonomicznych krajobrazu3, strefami o szczególnych walorach 
krajobrazu4, korytarzy ekologicznych doliny Opawy, doliny Troi oraz obszary zabudowy aktywności 
gospodarczej, położone na południowy – wschód od obszarów  zabudowy wielofunkcyjnej wsi Branice. 

 Dla ww. obszarów wskaźniki i wytyczne do indywidualnego określenia w miejscowych planach. 

3.   OBSZARY, NA KTÓRYCH DOPUSZCZA SIĘ ROZMIESZCZENIE URZĄDZEŃ (INSTALACJI) DO 
PRODUKCJI BIOGAZU, W TYM BIOGAZOWNI ROLNICZYCH, O MOCY PRZEKRACZAJACEJ 100 kW 
wzbogacają odpowiednio wyodrębniony obszar IT oraz wyodrębniony obszar PU – obszar aktywności 
gospodarczych – produkcyjne, usługowe, zgodnie z rysunkiem studium.  
Obowiązują dla ww. obszarów dopuszczalne kierunki przeznaczenia terenów, wskaźniki oraz wytyczne, 
odpowiednio jak dla PU oraz IT. 

4.    STRATEGICZNE OBSZARY ROZWOJOWE wyróżniają obszary o szczególnym znaczeniu dla rozwoju 
społeczno – gospodarczego gminy, zgodnie z rysunkiem studium i obejmują tereny ustalone w planach 
miejscowych dla poszczególnych kategorii, niezabudowane (zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
zabudowy mieszkaniowo – usługowej, zabudowy usługowej) oraz tereny, wyznaczone na podstawie bilansu 
terenów, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową oraz zabudowę produkcyjną, usługową: 
−      tereny położone w ramach obszaru PU – obszaru aktywności gospodarczych – produkcyjne, usługowe, 

wyodrębnionego na południowy – wschód od obszaru zabudowy wielofunkcyjnego wsi Branice, 
−      tereny położone w ramach obszarów MU – obszarów zabudowy wsi wielofunkcyjne (obejmujące wieś 

Branice , wieś Włodzienin). 
Dla ww. strategicznych obszarów rozwojowych obowiązują dopuszczalne kierunki przeznaczenia terenów, 
wskaźniki oraz wytyczne jak dla poszczególnych obszarów stanowiących podstawowe elementy struktury 
funkcjonalno – przestrzennej gminy Branice, a zaliczonych do ww. strategicznych obszarów rozwojowych. 

SYSTEMY LINIOWE UZUPEŁNIAJ ĄCE OBSZARY  STANOWIĄCE PODSTAWOWE ELEMENTY 
STRUKTURY FUNKCJONALNO – PRZESTRZENNEJ (SYSTEMY STA NOWIĄCE POWIĄZANIE WW. 
OBSZARÓW). 

KD – KOMUNIKACJI DROGOWEJ .  

1. Podstawowe kierunki przeznaczenia terenów: 
−   drogi publiczne, 
−   drogi wewnętrzne,  
−   place. 

2. Dopuszczalne kierunki przeznaczenia terenów: 
−   usługi z zakresu obsługi transportu zbiorowego. 

3. Wskaźniki dotycz ące zagospodarowania oraz u żytkowania terenów:  do indywidualnego określenia, 
w zależności od potrzeb w miejscowych planach. 

4. Wytyczne okre ślania wymaga ń ładu przestrzennego w tym urbanistyki i architektu ry oraz 
zrównowa żonego rozwoju w miejscowych planach : 
−     przyjmuje się klasyfikację dróg publicznych zgodnie z rysunkiem studium:  

•    KDG – droga publiczna klasy główna, 
•    KDZ – droga publiczna klasy zbiorcza, 
•    KDL – droga publiczna klasy lokalna. 

                                                           
3  W opracowaniu  Waloryzacja krajobrazu  naturalnego województwa opolskiego wraz z programem czynnej i biernej ochrony oraz w 

Stanowisku Rady Przyrody w Opolu w sprawie ochrony krajobrazu w procesie farm wiatrowych na terenie województwa opolskiego, 
nazwaną „obszarem”. 

4  W opracowaniu Ekofizjografia autor  M. Pazgan WEKTOR Doradztwo Ekonomiczne i Środowiskowe nazwane „obszarami”. 
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−    dopuszcza się uwzględnienie istniejącej zabudowy w liniach rozgraniczających dróg, z zakazem 
rozbudowy. 

KR – KOMUNIKACJI ROWEROWEJ .  

1. Podstawowe kierunki przeznaczenie terenów: 
−   trasy rowerowe 
−   drogi rowerowe, 
−   ścieżki rowerowe. 

2.    Dopuszczalne kierunki przeznaczenia terenów: 
−   komunikacja drogowa. 

3.    Wskaźniki dotycz ące zagospodarowania oraz u żytkowania terenów:  do indywidualnego określenia, 
w zależności od potrzeb w miejscowych planach. 

4.   Wytyczne okre ślania wymaga ń ładu przestrzennego w tym urbanistyki i architektu ry oraz 
zrównowa żonego rozwoju w miejscowych planach : współpraca w zakresie wyznaczania dróg (tras) 
rowerowych z gminami sąsiednimi, w szczególności, w obszarze pogranicza, ze stroną czeską.  

ITL – INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ .  

1.    Podstawowe kierunki przeznaczenie terenów: 
−  infrastruktura techniczna (przewód gazowy DN 150 oraz PN 4,0 MPa MOP 3,6 MPa, relacji granica 

państwa - Branice ze strefą kontrolowaną). 
2.    Dopuszczalne kierunki przeznaczenie terenów: 

−   komunikacja drogowa. 
3.    Wskaźniki dotycz ące zagospodarowania oraz u żytkowania terenów:  do indywidualnego określenia, 

w zależności od potrzeb w miejscowych planach. 
4.   Wytyczne okre ślania wymaga ń ładu przestrzennego w tym urbanistyki i architektu ry oraz 

zrównowa żonego rozwoju w miejscowych planach : nie ustala się. 

IV.   OBSZARY ORAZ ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I JEGO ZASOBÓW, OCHRONY PRZYRODY, 
KRAJOBRAZU, W TYM KRAJOBRAZU KULUROWEGO I UZDROWISK .  

Definicja środowiska zawarta jest w ustawie Prawo ochrony  środowiska – przez środowisko należy rozumieć, 
a szczególności powierzchnie ziemi, kopaliny, wody, powietrze, krajobraz, klimat oraz pozostałe elementy 
różnorodności biologicznej, a także wzajemne oddziaływanie pomiędzy tymi elementami. 
Definicja krajobrazu kulturowego zawarta jest w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – przez 
krajobraz kulturowy należy rozumieć przestrzeń, zwierająca elementy przyrodnicze i wytwory cywilizacji, 
historycznie ukształtowana w wyniku działania czynników naturalnych i działalności człowieka. 
W obszarze gminy Branice nie występują uzdrowiska. 

OGÓŁ ELEMENTÓW ŚRODOWISKA (PRZYRODY, KRAJOBRAZU, W TYM KRAJOBRAZU KULTUROWE-
GO) STANOWIĄCYCH O ZASOBACH ŚRODOWISKA GMINY BRANICE, W SZCZEGÓLNOŚCI: 

1)    użytki rolne, w tym w klasach chronionych, stanowiących około 90% ogólnej powierzchni użytków rolnych 
gminy (dominujące typy gleb czarnoziemy i gleby brunatne); 

2)    grunty leśne objęte ochroną na podstawie ustawy o lasach – około 186,03 ha, stanowiące około 1,53 % 
powierzchni wszystkich rodzajów gruntów; 

3)    udokumentowane złoża surowców mineralnych:  złoże surowca ilastego „Branice”, złoże kruszywa 
naturalnego „Lewice”,  złoże kruszywa naturalnego „Włodzienin”; 

4)    wody powierzchniowe – rzeka Opawa (21-kilometrowy odcinek wyznaczający granicę z Republiką Czeską) 
i rzeka Troja (przepływająca w granicach gminy na odcinku 5 km) wraz z prawobrzeżnym jej dopływem, 
potok Ostra, potok Morawka, doliny prowadzące wody okresowo; 

5)    zasoby wód poziomów wodonośnych: karbońskiego, trzeciorzędowego i czwartorzędowego, gdzie 
największe znaczenie, pod względem ilości ujęć i wielkości poboru, ma zbiornik czwartorzędowy 
(w granicach gminy izolacja tego zbiornika jest stosunkowo skuteczna, a zasilanie zachodzi głównie 
w obrębie dolin rzecznych);  

6)    warunki klimatyczne zdeterminowane położeniem geograficznym – stosunkowo wysoka średnia 
temperatura roczna, krótkotrwała zima, wczesna wiosna i ciepłe lato; 

7)    szczególne walory przyrody i krajobrazu gminy kształtowane w trzech obszarach przez: 
a)    rzekę Opawę i jej dolinę o przebiegu północny zachód – południowy wschód, o szerokim dnie (od 300 

do około 800 m, najczęściej 400-600 m po stronie polskiej - lewobrzeżnej), łagodnych zboczach 
w północnej i południowej części przebiegu doliny oraz bardziej nachylonych od Branic do 
Boboluszek,  
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b)  (miejscami o charakterze wyraźnych krawędzi). Rzeka Opawa i jej dolina stanowi korytarz 
ekologiczny o znaczeniu regionalnym stanowiący, między innymi, dobowe i sezonowe szlaki migracji 
zwierząt (z ograniczeniami w postaci zwartej zabudowy zawężającej korytarz) oraz szczególnie 
wydajne drogi rozprzestrzeniania się gatunków roślin, 

c)     rzekę Troję i jej dolinę o przebiegu z zachodu na wschód, o dnie o szerokości od 50 przy granicy 
z gminą Głubczyce i w okolicy zapory zbiornika Włodzienin do około 200 m na obszarze zbiornika 
Włodzienin i około 300 m na odcinku od Włodzienina do wschodniej granicy gminy. Rzeka Troja i jej 
dolna stanowi korytarz ekologiczny o znaczeniu lokalnym stanowiący, między innymi dobowe 
i sezonowe szlaki migracji zwierząt oraz szczególnie wydajne drogi rozprzestrzeniania się gatunków 
roślin, 

d)     tereny północno zachodniej części gminy (między doliną Opawy w Bliszczycach i południowymi 
zabudowaniami wsi Lewice), nieobjęte Obszarem chronionego krajobrazu „Mokre-Lewice”. Obszary 
położone na północny zachód od linii wyznaczonej od okolic jazu stworzonego na potrzeby młyna po 
czeskiej stronie (północny zachód od Bliszczyc), poprzez drogę w kierunku Bliszczyc, dalej 
Michałkowic, kolejno Lewic, Jędrychowic, Włodzienina i dalej w kierunku Głubczyc uznano za tereny 
o szczególnie wysokich walorach fizjonomicznych krajobrazu (zarówno w opracowaniu „Waloryzacja 
krajobrazu naturalnego województwa opolskiego wraz z programem czynnej i biernej ochrony” jak 
i w „Stanowisku Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody w Opolu w sprawie ochrony krajobrazu w 
procesie lokalizacji farm elektrowni wiatrowych na terenie województwa opolskiego”);  

8)    szczególne walory krajobrazu kulturowego: 
a)     zwartość zabudowy poszczególnych wsi, każda z wsi stanowi czytelną strukturę, generalnie nie ma 

miejsca rozpraszanie zabudowy wiejskiej wzdłuż głównych dróg, 
b)     dominacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej, wykorzystywanie przestrzeni rolniczej zgodnie z jej 

walorami i cechami, 
c)     w miarę jednorodna skala zabudowy najstarszych części poszczególnych wsi, z dominantami 

wysokościowymi kościołów, z uwzględnieniem historycznej zabudowy usługowej ponadlokalnej we 
wsi Branice, oraz z uwzględnieniem zabudowy związanej z rolnictwem, 

d)    czytelny układ komunikacyjny; 
9)    elementy różnorodności biologicznej, w tym prawnie chronione: 

a)    obszar chronionego krajobrazu „Mokre - Lewice” objęty ochroną na podstawie przepisów ustawy 
o ochronie przyrody, 

b)  obszary siedlisk wymienionych w Dyrektywie Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie 
ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (tzw. „Dyrektywa Siedliskowa”): 
−     kwaśna dąbrowa (9190) obejmująca ubogie gatunkowo lasy dębowe występujące na kwaśnych 

podłożach – na północ od Bliszczyc, 
−     kwaśne buczyny (9110) obejmujące lasy występujące na ubogich i kwaśnych podłożach 

z przewagą buka zwyczajnego (Fagus sylvatica), a czasem także znacznym udziałem jodły, 
pospolitej (Abies alba) oraz świerka pospolitego (Picea abies) – pomiędzy Bliszczycami 
i Lewicami po północno zachodniej stronie Lewic oraz po południowej stronie Włodzienina, 

−     grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (9170), który obejmuje wielowarstwowe i wielo- 
gatunkowe lasy na świeżych i przeważnie żyznych siedliskach. Zbudowany jest przede wszystkim 
przez dąb szypułkowy (Quercus robur), grab zwyczajny (Carpinus betulus) i lipę drobnolistną 
(Tilia cordata) - na południe i południowy zachód od Włodzienina a także między Posucicami 
i wsią Dzbańce-Osiedle, 

c)  rzadkie gatunki roślin i okazy flory chronionej: 
−      w północnych skrajach wsi Lewice występują na przykład: buławnik mieczolistny (Cephalanthera 

longifolia), dzwonek skupiony (Campanula glomerata), kalina koralowa (Viburnum opulus), 
konwalia majowa (Convallaria majalis) czy lilia złotogłów (lilium martagon), 

−   wzdłuż koryta rzeki Opawy (między Bliszczycami i Branicami) występują m.in. następujące 
gatunki roślin: śnieżyczka przebiśnieg (Galanthus nivalis), cięmiężyca zielona (Veratrum 
lobelium), bluszcz pospolity (Hedera helix), bodziszek żałobny (Geranium phaeum), kokorycz 
pełna (Corydalis solida) i obrazki alpejskie (Arum aplinum), 

−  w północnej części wsi Włodzienin potwierdzono występowanie chronionego gatunku ptaka 
żołny, 

−  w wodach Opawy występują następujące gatunki ryb: brzana (Barbus barbus), lipień europejski 
(Thymallus thymallus), miętus (Lota lota), świnka (Chondrostoma nasus) i śliz (Barbatula 
barbatula) – gatunek chroniony. 
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ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY BRANICE I JEGO ZASOBÓW, PRZYRODY, KRAJOBRAZU, 
W TYM KRAJOBRAZU KULTUROWEGO (WYTYCZNE DLA ICH OKREŚLANIA W MIEJSCOWYCH 
PLANACH ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO): 
1)     w zakresie racjonalnego wykorzystania powierzchni ziemi i uwzględnienia obszarów występowania złóż 

kopalin: 
−      ochrona Obszaru chronionego krajobrazu „Mokre – Lewice”, 
−      racjonalna ochrona użytków rolnych przed wyłączeniem z dotychczasowej formy użytkowania, 

dopuszczająca wyłączenia uzasadnione przyjętymi kierunkami rozwoju, w tym uwzględniającymi 
zadania o znaczeniu ponadlokalnym, 

−      ochrona gruntów leśnych przed wyłączeniem z dotychczasowej formy użytkowania,  
−      ochrona zadrzewień i zakrzewień, stanowiących śródpolne tereny zieleni, z dopuszczeniem 

wprowadzenia funkcji rekreacyjno – wypoczynkowych, z zastrzeżeniem dostosowywania nowych 
funkcji rekreacyjno – wypoczynkowych do możliwości środowiska przyrodniczego (priorytet 
zapewnienia ochrony środowiska przyrodniczego przed degradacją), a także z dopuszczeniem innych 
przedsięwzięć uzasadnionych przyjętymi kierunkami rozwoju, w tym uwzględniającymi zadania 
o znaczeniu ponadlokalnym, 

−      ekonomicznie uzasadniona eksploatacja surowców naturalnych; 
2)    w zakresie ochrony wód i gleby i ziemi przed zanieczyszczeniem: 

−      podnoszenie bioróżnorodności rolniczej przestrzeni produkcyjnej, spowolnienie procesów erozji gleb, 
poprawa stosunków wodnych w glebach (wzbogacanie zbiorowisk roślinnych poprzez wprowadzanie, 
w tym pasów wiatrochronnych, remiz leśnych, zalesień w szczególności na gruntach o najniższych 
klasach bonitacyjnych), 

−      ochrona wód powierzchniowych i ziemi przed zrzutami zanieczyszczonych ścieków (porządkowanie 
gospodarki ściekowej), 

−      preferowanie rozwiązań technicznych służących do podczyszczania wód opadowych, 
−      zwiększenie retencji wód, w szczególności dla potrzeb rolnictwa, poprzez budowę zbiorników małej 

retencji; 
3)    w zakresie zapewnienia kompleksowego rozwiązania problemów zabudowy wsi: 

−      utrzymanie skali zabudowy (w różnych funkcjach) poszczególnych wsi kształtujących ich sylwety, 
z dopuszczeniem nowej zabudowy (w zakresie skali) w obszarach PU oraz U (wynikających 
z przyjętych technologii), a także związanej z rolnictwem,   

−      podnoszenie skuteczności ochrony przed powodzią terenów wymagających ochrony, w szczególności 
struktur osadniczych wsi (w zakresie czynnej i biernej ochrony przeciwpowodziowej), 

−      racjonalne wykorzystywanie zasobów wód podziemnych, w aspekcie zasady zapewnienia 
mieszkańcom gminy wody o wymaganych przepisami parametrach i w ilości zapewniającej 
odpowiednią jakość życia, 

−      porządkowanie gospodarki ściekowej – sukcesywna rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej, w tym 
w ramach Aglomeracji Branice, 

−      wykluczenie możliwości realizacji na terenie gminy składowisk odpadów, prowadzenie gospodarki 
odpadami zgodnie z zasadami obowiązującymi w Południowo-Wschodnim Regionie Gospodarki 
Odpadami Komunalnymi, realizacja potrzeb inwestycyjnych związanych z funkcjonowaniem systemu 
gospodarki odpadami komunalnymi (w szczególności PSZOK), 

−      porządkowanie gospodarki odprowadzania wód opadowych, roztopowych,  
−      utrzymanie i podnoszenie standardu wyposażenia i urządzenia istniejących terenów zieleni 

ogólnodostępnej,  
−      zagospodarowywanie terenów zieleni, głównie na styku z terenami zabudowy, jako terenów zieleni 

ogólnodostępnej oferujących mieszkańcom i turystom zróżnicowane możliwości rekreacji 
i wypoczynku, z wyłączeniem terenów zieleni występowania rzadkich gatunków roślin i okazów flory 
chronionej, 

−      kształtowanie systemu dróg (tras) rowerowych, w szczególności przy racjonalnym wykorzystaniu dróg 
wewnętrznych transportu rolniczego (zapewnienie bezpiecznego przemieszczania się rowerzystów);    

4)     w zakresie zapewnienia ochrony walorów krajobrazowych środowiska, w tym krajobrazu kulturowego 
i warunków klimatycznych: 
−      utrzymanie historycznej kompozycji krajobrazu kulturowego: zwartości zabudowy poszczególnych wsi, 

dominacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej, 
−      utrzymanie układu komunikacyjnego stanowiącego powiązanie wsi oraz gminy z układem 

komunikacyjnym zewnętrznym, z dopuszczeniem rozwiązań usprawniających komunikację dla wsi 
Branice i Nasiedle (obwodnic), 
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−     racjonalna ochrona walorów krajobrazowych gminy, w tym terenów otwartych, w szczególności 
w ramach: 
•      strefy o szczególnie wysokich walorach fizjonomicznych krajobrazu (stanowiącej cenny obszar 

krajobrazu z przewagą elementów naturalnych związany z Obszarem chronionego krajobrazu 
„Mokre – Lewice”),   

•      stref o szczególnych walorach krajobrazu (związanych z krajobrazem przyrodniczym w dolinie 
rzek Opawa i Troja),  

−      racjonalne utrzymanie dotychczasowej formy użytkowania – łąkowej (w obszarach jej występowania) 
w dolinach rzek Opawa i Troja poza obszarami zabudowy i aktywności gospodarczych, 
z zastrzeżeniem przedsięwzięć związanych z ochroną przeciwpowodziową i przeciwpożarową oraz 
związanych z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną,   

−      wzmacnianie funkcji przyrodniczych dolin rzek Opawy i Troi w ramach korytarzy ekologicznych5, 
−      współpraca w zakresie ochrony zasobów i walorów przyrodniczo – krajobrazowych pogranicza gminy 

ze stroną czeską,  
−     respektowanie obowiązujących działań, w tym zakazów na obszarze chronionego krajobrazu „Mokre – 

Lewice”. zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie obszarów chronionego 
krajobrazu; 

5)    w zakresie ochrony przed hałasem, polami elektromagnetycznymi, ochrony powietrza, klimatu lokalnego: 
−      preferowanie wykorzystywania instalacji do produkcji energii odnawialnej zgodnie z zasadami 

określonymi w studium, 
−      kształtowanie buforowych stref zieleni wokół nowej zabudowy będącej źródłem, w szczególności 

hałasu, odorów (w szczególności obiektów produkcyjnych, w tym związanych z rolnictwem), 
zwiększających, obok stosowanych technologii, ochronę zabudowy wsi przed uciążliwościami 
powodowanym  przez hałas, ewentualne odory, 

−      nasadzenia szpalerów drzew wzdłuż ulic, 
−      tworzenie warunków do bioróżnorodności, 
−      eliminowanie uciążliwości związanych z polami elektroenergetycznymi poprzez lokalizowanie, 

w szczególności instalacji radiokomunikacyjnych, w tym stacji bazowych telefonii komórkowej, 
w sposób respektujący przepisy w tym zakresie i nie stwarzający ograniczeń w zagospodarowaniu 
terenów przyległych.  

V.    ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYT KÓW ORAZ DÓBR KULTURY 
WSPÓŁCZESNEJ. 
 

ZASÓB DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW. 

Zasób dziedzictwa kulturowego, zabytków w obszarze gminy Branice tworzą zabytki o lokalizacji określonej na 
rysunku studium…): 
1)     zabytki wpisane do rejestru – wykaz Część A tekstu studium, ust. 4 Stan dziedzictwa kulturowego 

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 
2)     zabytki ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków (2009 r.), jednocześnie znajdujące się na liście Wojewódzkiej 

Ewidencji Zabytków –  wykaz Część A tekstu studium –  załącznik nr 1; 
3)     zabytki archeologiczne – wykaz Część A tekstu studium – załącznik nr 2: 

−  zabytki (stanowiska) archeologiczne wpisane do rejestru, chronione na mocy ustawy o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami, 

−      zabytki (stanowiska) archeologiczne o ustalonej lokalizacji, 
−  zabytki (stanowiska) archeologiczne o nieustalonej lokalizacji; 

4)     zabytek chroniony ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: w ramach ustaleń 
m.p.z.p. – uchwała Rady Gminy w Branicach Nr XLVIII/225/98 z dnia 18 czerwca 1998r.: pałac (Branice – 
Zamek), GEZ nr karty ewidencyjnej 206/1271;  

5)     upamiętnienia –  wykaz Część A tekstu studium, ust. 4 Stan dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej; 

6)      Park historyczny we Włodzieninie; 
 
 
 
 

                                                           
5  W Planie zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego postulowanych  jako obszary chronionego krajobrazu ( 

stanowiących I kategorie ważności oraz pilności powołania dla ochrony ekologicznego systemu województwa)   
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7)     strefa A ochrony konserwatorskiej ustalona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – 
uchwała Rady Gminy w Branicach Nr XLVIII/261/10 z dnia 23 marca 1998r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w gminie Branice, sołectwie Branice. 

W obszarze gminy Branice, na dzień uchwalenia studium przez Radę Gminy, nie występują dobra kultury 
współczesnej, nie wyklucza to możliwości ich ustanowienia i ochrony w miejscowych planach. 

Formami ochrony zabytków, o których mowa w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 
obwiązującymi w stosunku do ww. zasobu na dzień uchwalenia przez Radę Gminy, niniejszego studium jest: 
−      wpis do rejestru zabytków (zabytki wpisane do rejestru, zabytki (stanowiska) archeologiczne wpisane do 

rejestru), 
−      ustalenie ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (zabytek chroniony 

ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – pałac (Branice – Zamek oraz 
ustalona strefa A ochrony konserwatorskiej obejmująca zabudowę Specjalistycznego Szpitala im. Ks. 
Biskupa Józefa Nathana Branicach). 

Wymagania ochrony zabytków wpisanych do rejestru lub zabytków, znajdujących się w wojewódzkiej ewidencji 
zabytków (w szczególności w zakresie obowiązków) reguluje ustawa o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami. 

Wymagania ochrony zabytków wpisanych do rejestru w zakresie wymogu uzyskania pozwolenia 
wojewódzkiego konserwatora reguluje ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW (WYTYCZNE DLA ICH OKREŚLANIA 
W MIEJSCOWYCH PLANACH ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO): 

1)    utrzymanie zasięgu strefy ochrony konserwatorskiej A obejmującej zabudowę Specjalistycznego Szpitala 
im. Ks. Biskupa Józefa Nathana Branicach, ustalonej w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego, ze wskazaniem jej modyfikacji (w tym objęcia większym zasięgiem, obejmującym 
w szczególności również działkę na której usytuowany jest Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP 
oraz działkę na której usytuowany jest dawny dom rekolekcyjny (obecnie Dom Prowincjonalny Sióstr), 
w nowym miejscowym planie; 

2)     zaleca się wyznaczenie stref B ochrony konserwatorskiej dla pozostałych obszarów zabudowy wsi 
(z pominięciem obszarów zabudowy wsi Michałkowice, Dzbańce Osiedle) w sporządzanych miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego (ochrona dziedzictwa kulturowego), dla których winny zostać 
określone warunki i zasady kształtowania zabudowy odpowiednio w zależności od potrzeb, 
w szczególności w zakresie: 
a)    kompozycji urbanistycznej, 
b)    kształtowania wnętrz urbanistycznych, 
c)     linii zabudowy (obowiązujących, nieprzekraczalnych), 
d)     elementów kompozycji obszaru (w szczególności dominant, zieleni, osi widokowych zamknięć 

widokowych), 
e)  obiektów i elementów dysharmonijnych i zasad ich przekształceń; 

3)     dopuszcza się wyznaczenie w miejscowych planach stref ekspozycji zabytku, stref panoram, dla których 
winny zostać określone w zależności od potrzeb, w szczególności: ograniczenia gabarytów nowej 
zabudowy lub zakaz zabudowy, ewentualne wyburzenia niektórych obiektów, odpowiednia pielęgnacja 
zieleni, na przykład przycinanie, stosowanie przesłon z zieleni wysokiej lub innych elementów 
maskujących; 

4)     dla zabytków (stanowisk) archeologicznych o określonej lokalizacji, nie wpisanych do rejestru winny być, 
w miejscowym planie, ustalane strefy „OW’ ochrony archeologicznej; 

5)    dla obiektów ujętych w GEZ  (jednocześnie znajdujących się na liście Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków), 
oznaczonych na rysunku studium, wprowadzenie ustaleń, w zależności od potrzeb w zakresie: 
a)    gabarytów, 
b)    wyglądu elewacji, w tym wielkości i podziałów otworów okiennych, 
c)    detali architektonicznych, elementów wykończenia, 
d)    kolorystyki, pokrycia dachów, 
e)    innych cech obiektów; 

6)    każdorazowo oznaczyć, w miejscowym planie, zabytki ruchome zasługujące na ochronę, dla których 
należy przyjmować ustalenia, służące ich ochronie; 

7)    każdorazowo oznaczyć upamiętnienia i inne zasoby dziedzictwa kulturowego zasługujące na ochronę.  
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VI.    KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFR ASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 

KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW KOMUNIKACJI. 

Układ drogowy w gminie Branice obejmuje następujące  drogi, dla których przyjmuje się odpowiednie klasy: 
−      drogę publiczną wojewódzką Nr 419 (DW 419), klasy główna, z dopuszczeniem realizacji w ciągu ww. 

drogi obwodnic wsi Branice i Niekazanice, 
−     drogi publiczne powiatowe: 

•     drogę publiczną Nr 1201 O  relacji Głubczyce – Wiechowice klasy główna, 
•     drogę publiczna Nr 1220 O  relacji Włodzienin – Boboluszki – granica państwa klasy zbiorcza, 
•     drogę publiczną Nr 1221 O relacji Uciechowice – Pilszcz klasy zbiorcza, 
•     drogę publiczna Nr 1224 O relacji Włodzienin – Nowa Cerekwia klasy zbiorcza, 
•     drogę publiczną Nr  1238 O relacji Jakubowice – Gródczany – DP 1237 O klasy zbiorcza, 
•     drogę publiczną Nr DP 1239 O relacji DP 1201 O Boboluszki – Branice klasy lokalna, 
•     drogę publiczną Nr 1241 0 relacji Dzbańce – Lewice klasy lokalna, 
•     drogę publiczną Nr 1248 O relacji Bliszczyce – Wódka klasy zbiorcza, 
•     drogę publiczną Nr 1282 O relacji Bliszczyce – Branice klasy zbiorcza, 
•     drogę publiczna Nr 1283 O relacji Wódka – Nasiedle klasy lokalna, 
•     drogę publiczna Nr 1384 O relacji Branice – Wysoka klasy lokalna,  

−    drogi publiczne gminne każdorazowo klasy dojazdowa, 
−    ponadto drogi wewnętrzne, w tym gminne. 

KIERUNKI ROZWOJU UKŁADU DROGOWEGO ORAZ SYSTEMU PARKINGOWEGO. 

1)    poprawa dostępności transportowej gminy w skali regionu i kraju poprzez realizację obwodnic wsi Branice 
i Niekazanice w ciągu drogi publicznej wojewódzkiej nr 419 klasy główna; 

2)    wspieranie działań zmierzających do poprawy dostępności komunikacyjnej w skali międzynarodowej 
(przebudowa mostów granicznych, w tym przebudowa mostu granicznego w ciągu drogi publicznej 
wojewódzkie Nr 419 na rzece Opawa oraz drogi po stronie czeskiej, poprawiającej dostępność do 
zewnętrznego układu komunikacyjnego w tym drogi relacji Opava – Krnov nr 57, a następnie Opava – 
Krnov nr 11, autostrad:  D1 Via Moravica (po stronie czeskiej),  A4, A1 (po stronie polskiej);  

3)    budowa, przebudowa układu drogowego gminy, w szczególności wiejskich układów ulicznych, w tym dróg 
pożarowych do obiektów w miarę potrzeb;  

4)    budowa, przebudowa dróg wewnętrznych, w tym transportu rolniczego; 
5)     budowa odpowiedniej ilości parkingów w ramach wsi, w tym towarzyszących  obiektom usługowym oraz 

sportu i rekreacji. 
Wskazany, na rysunku studium przebieg obwodnic wsi Branice i Niekazanice w ciągu drogi publicznej 
wojewódzkiej Nr 419 może ulec uściśleniu na dalszych etapach prac, w tym w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego. Budowa ww. obwodnic może spowodować zmianę klas dróg na przebiegu 
dotychczasowym.  

KIERUNKI ROZWOJU TRANSPORTU ZBIOROWEGO. 
Podstawą funkcjonowania komunikacji zbiorowej w gminie nadal pozostanie komunikacja autobusowa. 
Zakłada się zapewnienie wysokiego standardu transportu zbiorowego poprzez : 
−    zwiększenie liczby połączeń z Branic do sołectw gminy oraz gmin sąsiednich, w tym Głubczyc, 
− budowę węzłów obsługi, w szczególności zajezdni autobusowej w Branicach, zajezdni przystankowej  

w  Lewicach, 
−      budowę wiat przystankowych, zatoczek przystankowych.   

KIERUNKI ROZWOJU TRAS, DRÓG ROWEROWYCH. 
Zakłada się rozwój i zapewnienie wysokiego standardu transportu rowerowego poprzez: 
−      rozbudowę układu dróg (tras) rowerowych w układzie gminy,  w tym o charakterze rekreacyjnym, 

rekreacyjno – edukacyjnym, w powiązaniu z istniejącym układem dróg (tras) rowerowych w regionie, 
w tym po stronie czeskiej (spójność systemu w skali regionu), 

−      budowę punktów przystankowych na przebiegu dróg (tras) rowerowych i w miarę potrzeb zintegrowanie 
ich z komunikacją zbiorową ( w szczególności węzłami obsługi w Branicach i Lewicach).  

TRANSPORT KOLEJOWY – przez gminę Branice nie przebiegają linie kolejowe, stanowiące tereny 
zamknięte, dopuszcza się realizację wewnętrznego układu kolejowego w ramach obszaru PU – obszaru 
aktywności gospodarczych – produkcyjne, usługowe, położonego na południowy wschód od struktury 
osadniczej wsi Branice (funkcjonującego w latach ubiegłych).    
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KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 

ZAOPATRZENIE W WODĘ. 
Przyjęto, iż system zaopatrzenia w wodę gminy Branice obejmuje: 
1)     system przewodów wodociągowych wraz z urządzeniami i ujęć wodociągowych:6 

−   ujęcia wody w Branicach składającego się z trzech studni (dwóch głębinowych i jednej kopanej) 
o łącznej wydajności 1496 m3 /dobę, 

−      ujęcia wody w Bliszczycach składającego się z trzech studni głębinowych o łącznej wydajności 298 
m3 /dobę, 

−  ujęcia wody w Wiechowicach składającego się z trzech studni głębinowych o łącznej wydajności 360 
m3 /dobę, 

−      ujęcia wody w Włodzieninie składającego się z dwóch studni głębinowych o wydajności 110 m3 
/dobę, jednego źródła nr 2 oraz jednej hydroforni, 

−      ujęcia wody w Jędrychowicach zaopatrującego się w wodę ze studni kopanej o wydajności 47 m3/ 
dobę; 

2)     system przewodów wodociągowych wraz z urządzeniami umożliwiający zakup na potrzeby mieszkańców 
wsi Wódka wody z gminy Kietrz, a na potrzeby mieszkańców wsi Włodzienin Kolonia z gminy Głubczyce.  

KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU ZAOPATRZENIA W WODĘ. 
1)     utrzymanie istniejącej sieci wodociągowej (przewodów i urządzeń) w aspekcie zasad: 

a)     zapewnienia mieszkańcom gminy wody o wymaganych przepisami parametrach i w ilości 
zapewniającej odpowiednią jakość życia, 

b)     zapewnienia wody do celów przeciwpożarowych, zgodnie z przepisami w sprawie przeciwpożarowego 
zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych, 

c)     zapewnienia w miarę możliwości wody co celów prowadzonej działalności gospodarczej;  
2)     budowę (w tym sukcesywną rozbudowę w aspekcie prawidłowej pracy układu wodociągowego oraz 

jakości dostarczanej wody, zapewnienia wody do celów przeciwpożarowych oraz dla nowych inwestycji) 
sieci wodociągowej (przewodów i urządzeń), w szczególności wykonanie spięcia wodociągu Jędrychowice 
z wodociągiem Bliszczyce, stacji uzdatniania wody na ujęciu Branice. 

OPDROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW. 
Przyjęto, iż gospodarka wodno – ściekowa opiera się na: 
1)    systemie przewodów i urządzeń wraz z mechaniczno – biologiczną oczyszczalnią ścieków w Branicach, 

o wydajności pozwalającej na oczyszczenie ścieków z terenu całej gminy; 
2)    oczyszczalniach osiedlowych (w Wysokiej, Dzbańcach) i osadniku przepływowym (w Bliszczycach); 
3)    systemie przewodów i urządzeń umożliwiających przesyłanie ścieków z Włodzienina – Kolonii do 

oczyszczalni ścieków w Głubczycach.  
KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW. 
1)     utrzymanie istniejącej sieci kanalizacyjnej (przewodów i urządzeń) wraz z mechaniczno – biologiczną 

oczyszczalnią ścieków w Branicach; 
2)     objęcie zbiorowym systemem odprowadzania ścieków wszystkich wsi objętych Aglomeracją Branice, ze 

wskazaniem sukcesywnego powiększania aglomeracji o nowe strategiczne tereny rozwojowe wskazane 
w studium oraz o tereny poszczególnych wsi dotychczas nie wyposażone w sieć kanalizacyjną (przewody 
i urządzenia); 

3)     sukcesywne eliminowanie gospodarki ściekowej opartej na gromadzeniu ścieków w szambach bytowo – 
gospodarczych, poprzez działania, o których mowa w pkt 2 oraz dopuszczenie realizacji, w uzasadnionych 
przypadkach, lokalnych układów odprowadzania i oczyszczania ścieków (lokalnych oczyszczalni ścieków, 
przydomowych oczyszczalni ścieków); 

4)     docelowe zastąpienie gospodarki ściekowej opartej na osadniku przepływowym w Bliszczycach 
działaniami o których mowa w pkt 2, z możliwością objęcia takimi działaniami również osiedli w Wysokiej 
i Dzbańcach;  

5)    budowę, w tym rozbudowę układów odprowadzania wód opadowych i roztopowych.  

GOSPODARKA ODPADAMI. 
Przyjęto generalną zasadę gospodarki odpadami (w nawiązaniu do Planu Gospodarki Odpadami dla 
Województwa Opolskiego na lata 2016 – 2020 z uwzględnieniem lat 2023 – 2028 i ewentualnych jego zmian): 
prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z ustawami: o odpadach oraz o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminie i przekazywanie odpadów zebranych z terenu gminy Branice do instalacji, jakie obsługują Południowo 

                                                           
6 Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Branice 2016 -20 (autor Małopolska Fundacja Energii i Środowiska). Załącznik Nr 1 do 

Uchwały Nr XXIII/224/16 Rady Gminy Branice z dnia 21 listopada 2016 r., str. 27 
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-Wschodni Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi, z dopuszczeniem innych instalacji, zgodnie 
z przepisami obowiązującymi.   
KIERUNKI ROZWOJU GOSPODARKI ODPADAMI. 
1)     podjęcie działań podnoszących poziom segregacji i wyższy poziom recyklingu poprzez: utworzenie punktu 

selektywnej zbiórki odpadów w sołectwie Branice; 
2)     sukcesywne zmniejszanie odpadów stanowiących popiół pochodzący z indywidualnych gospodarstw 

domowych poprzez rozbudowę systemu zaopatrzenia w gaz, preferowanie stosowania systemów 
ciepłowniczych opartych o zdalaczynną sieć ciepłowniczą, preferowanie wykorzystania energii 
uzyskiwanych ze źródeł odnawialnych, zgodnie z przepisami obowiązującymi. 

 
ZAOPATRZENIE W GAZ, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GOSPODARKA ENERGETYCZNA. 

ZAOPATRZENIE W GAZ . 
Przyjęto, iż źródłem zasilania w gaz pozostanie czeski system przesyłowy (gazociąg Krnov - Branice 
wysokiego ciśnienia DN150 PN 4,0 MPa MOP 3,6 MPa wraz ze strefą kontrolowaną, biegnący do S.R.P. I° i II° 
Branice).  
KIERUNKI ROZWOJU ZAOPATRZENIA W GAZ. 
1)     utrzymanie korytarza gazociągu relacji Krnov - Branice wysokiego ciśnienia DN150 PN 4,0 MPa MOP 3,6 

MPa; 
2)     budowa w tym rozbudowa sieci gazowniczej ( przewodów i urządzeń) w dostosowaniu do potrzeb 

i zainteresowania potencjalnych odbiorców, przy założeniu stabilności dostaw gazu do odbiorców 
w dłuższej perspektywie, w szczególności zainicjowanie procesu rozbudowy gazociągu relacji Krnov – 
Branice jako źródła zasilania południowej części gminy Branice; 

3)     upowszechnianie wykorzystywania gazu jako nośnika energii grzewczej. 

ZAOPATRZENIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ. 
Przyjęto, iż źródłem zasilania w energię elektryczną (15kV) pozostanie stacja 110/15kV Kietrz. 
KIERUNKI ROZWOJU ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ. 
1)     budowa, w tym rozbudowa sieci elektroenergetycznej (przewodów i urządzeń) w celu zapewnienia dostaw 

energii elektrycznej (pokrycia bieżącego oraz przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną), przy 
założeniu stabilności dostaw prądu do odbiorców w dłuższej perspektywie; 

2)     w miarę potrzeb dopuszczenie korzystania z innych stacji zasilania w energię elektryczną. 

GOSPODARKA ENERGETYCZNA.  
Przyjęto generalną zasadę gospodarki energetycznej: sukcesywną redukcję niskiej emisji, przekładającą się 
na poprawę jakości życia mieszkańców, podnoszenie efektywności energetycznej, zgodnie z przyjętym 
Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Branice na lata 2016 – 2020 i kolejnymi aktualizacjami 
(gospodarki niskoemisyjnej rozumianej jako gospodarki, której wzrost jest możliwy bez konieczności co 
najmniej wzrostu emisji gazów cieplarnianych). 
KIERUNKI ROZWOJU GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ.  
1)     zwiększanie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych; 
2)     rozwój i wykorzystanie technologii niskoemisyjnych; 
3)     sukcesywne zmniejszanie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz lepsze 

wykorzystanie działań proenergetycznych w gospodarstwach domowych – działania będą w szczególności 
obejmować modernizacje  budynków, w tym użyteczności publicznej, w tym wytwarzanie energii 
z odnawialnych źródeł energii – montaż kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, wymianę kotłów 
węglowych na węglowe tzw. V klasy, na kotły gazowe, olejowe, biomasę, termomodernizacje budynków 
(użyteczności publicznej, wielorodzinnych, jednorodzinnych); 

4)     poprawa efektywności energetycznej infrastruktury komunalnej; 
5)     sukcesywna modernizacja oświetlenia ulicznego; 
6)     budowa, w tym rozbudowa systemów grzewczych opartych o zdalaczynną sieć ciepłowniczą, stosowanie 

wysokosprawnych systemów opartych na spalaniu paliw. 

ENERGIA ODNAWIALNA. 
Przyjęto sukcesywny wzrost udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 
KIERUNKI ROZWOJU ENERGII UZYSKIWANEJ ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH. 
1)    dopuszczenie lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy 

przekraczającej 100 kW – instalacji fotowoltaicznych, instalacji do produkcji biogazu, w tym biogazowi 
rolniczych – na wyznaczonych, na rysunku studium obszarach, z zastrzeżeniem iż ich strefy ochronne 
winny się mieścić w ramach ww. obszarów; 

2)    dopuszczenie mikroinstalacji, małych instalacji o mocy nie przekraczającej 100 kW (z wyłączeniem 
elektrowni wiatrowych). 
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VII.    OBSZARY, NA KTÓRYCH ROZMIESZCZONE B ĘDĄ INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 
O ZNACZENIU LOKALNYM. 

Przyj ęto i ż, obszarem rozmieszenia inwestycji celu publicznego  o znaczeniu lokalnym jest obszar całej 
gminy Branice w granicach administracyjnych. 
Przewiduje się, w szczególności, w najbliższych latach, realizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu 
lokalnym, w tym umocowanych w dokumentach przyjętych przez Radę Gminy7 (przy czym na dzień uchwalenia 
Studium, niektóre z zadań mogą być już zrealizowane): 
1)    budowę magistrali wodociągowej Dzbańce wieś – Jędrychowice; 
2)    wymianę sieci wodociągowej w Jędrychowicach; 
3)    budowę stacji uzdatniania wody na ujęciu w Branicach; 
4)    budowę i uruchomienie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK); 
5)    przebudowę dawnego budynku USC w Branicach na Ośrodek Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu 

(w ramach projektu Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe 
i historyczne – zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej, w gminie Branice 
w ramach „Rewaloryzacji miejsc kultury w Gminie Branice”); 

6)     zagospodarowanie terenu „Parku pod grzybkiem” wraz z infrastrukturą techniczną i małą architekturą oraz 
budowa wiat przystankowych dla rowerzystów w miejscowościach: Włodzienin, Boboluszki i Branice 
(w ramach projektu Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe 
i historyczne – zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej, w gminie Branice 
w ramach „Rewaloryzacji miejsc kultury w Gminie Branice”); 

7)    budowę placów zabaw w miejscowościach Jakubowice, Wysoka, Lewice, Wódka (ze środków własnych 
oraz dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020); 

8)    remont zbiornika p.poż. i przeciwpowodziowego w Bliszczycach. 

Uznaje si ę, iż ww. wykaz inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym jest wykazem otwartym. 
Uznaje si ę, iż w obszarze gminy Branice mog ą być rozmieszczone kolejne inwestycje celu publicznego 
o znaczeniu lokalnym, wynikaj ące z realizacji kierunków zamian w strukturze przes trzennej gminy 
i przyj ętych dokumentów, przez Rad ę Gminy Branice. 

VIII.  OBSZARY, NA KTÓRYCH ROZMIESZCZONE B ĘDĄ INWESTYCJE CELU PUBLICZNGO 
O ZNACZENIU PONADLOKALNYM, ZGODNIE Z USTALENIAMI PL ANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA I USTALENIAMI PROGRAMÓW,  O KTÓRYCH MOWA                  
W ART. 48 UST. 1. 

Przyj ęto, i ż obszarem rozmieszczenia inwestycji celu publiczneg o o znaczeniu ponadlokalnym mo że 
być obszar całej gminy w granicach administracyjnych. 
W zmianie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego (załączniki nr 1, 2 do uchwały 
Nr VI/54/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie uchwalenia zmiany 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego, opublikowanego w Dz. U. Woj. Opol. 
poz. 1798 z dnia 14 maja 2019r.), zostały zamieszczone inwestycje celu publicznego o znaczeniu 
ponadlokalnym oraz postulowane inwestycje celu publicznego, przewidziane do realizacji w obszarze gminy 
Branice: 
 
Gospodarka wodna: 
−      nazwa zadania (poz. 3): Przebudowa, rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Opawy 

w miejscowościach Bliszczyce, Branice – Zamek, Boboluszki, gm. Branice, pow. głubczycki środki dla 
obniżenia ryzyk powodziowych w zlewni górnego cieku rzeki Opawy. Środki na odcinku pod Krnovem 
ochrona terenu lewobrzeżnego – Rzeczypospolita Polska (Program – Plan zarządzania ryzykiem 
powodziowym dla obszaru dorzecza Odry, instytucja odpowiedzialna – Republika Czeska, stan realizacji – 
planowane), 

−      nazwa zadania (poz.26): Remont lewobrzeżnych umocnień brzegowych rzeki Opawy w km 57+900 – 
58+150 pomiędzy znakami granicznymi 84/4 – 84/6 (Program/dokument – Program ochrony środowiska 
dla województwa opolskiego na lata 2016 – 2020,  instytucja odpowiedzialna – RZGW w Gliwicach, stan 
realizacji – planowane). 

                                                           
7  Wieloletni Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2016-2020, będących w posiadaniu 

Samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Branicach, przyjęty uchwalą Nr XXIII/2015/16 Rady Gminy 
Branice z dnia 21 listopada 2016r., Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Branice na lata 2017 – 2020 przyjęta uchwała Nr 
XXXI/322/17 Rady Gminy Branice z dnia 18 września 2017r., Analiza Stanu Gospodarki Opadami w Gminie Branice za rok 2017. 
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Postulowane (pożądane) z punktu widzenia rozwoju województwa opolskiego inwestycje służące realizacji celu 
publicznego o znaczeniu ponadlokalnym na obszarze gminy Branice zamieszczone w. procedowanej zmianie 
Planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego: 
1)     komunikacja – drogi publiczne – obwodnice w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 419 miejscowości: 

Niekazanice, Branice; 
2)    gospodarka wodna – zbiornik retencyjny Nasiedle, Zbiornik retencyjny Lewice. 

IX.    OBSZARY, NA KTÓRYCH OBOWI ĄZKOWE JEST SPORZĄDZENIE MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA PODSTAWIE PRZEPI SÓW ODRBNYCH, W TYM 
OBSZARY WYMAGAJ ĄCE PRZEPROWADZENIA SCALEŃ I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI, 
A TAKŻE OBSZARY PRZESTRZENI PUBLICZNYCH. 

OBSZARY, NA KTÓRYCH OBOWIĄZKOWE JEST SPORZĄDZENIE MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH. 

1)    na podstawie przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obowiązkowe jest 
sporządzenie miejscowego planu: 

a)    na obszarze PU (aktywności gospodarczych – produkcyjne, usługowe, położonym w południowo – 
wschodniej części sołectwa Branice) –   lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży 
powyżej 2000 m2, 

b)    na obszarze przestrzeni publicznej (nie objętej miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego - Park historyczny we Włodzieninie); 

2)    obowiązek sporządzenia miejscowego planu może zaistnieć, na podstawie: 
a)    ustawy o ochronie przyrody,  w sytuacji kiedy na terenie gminy    wprowadzi się obszary chronionego 

krajobrazu tj. obszary, które obejmują tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz                 
o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokojenia potrzeb 
związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcję korytarzy ekologicznych, 

b)     ustawy prawo geologiczne i górnicze – dla terenu górniczego, w którym określa się obiekty lub 
obszary, dla których wyznacza się filar ochronny, w granicach którego ze względu na ochronę 
 oznaczonych dóbr, wydobywanie kopalin nie może być prowadzone albo może być dozwolone tylko 
w sposób zapewniający ochronę tych dóbr. 

 
OBSZARY WYMAGAJĄCE PRZEPROWADZENIA SCALEŃ I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI. 
Nie wyznacza się obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, co nie wyklucza 
wszczęcia procedury scalania i podziału, na zasadach o których mowa w ustawie o gospodarce 
nieruchomościami, na wniosek właścicieli lub wieczystych użytkowników nieruchomości, w odniesieniu do 
terenów, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustala przeznaczenie inne niż rolne 
lub leśne. 

OBSZARY PRZESTRZENI PUBLICZNYCH. 
Przyjęto obszary przestrzeni publicznych, rozumiane, zgodnie z definicją zawartą w ustawie o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym jako obszary o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb 
mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjające nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na ich 
położenie oraz cechy funkcjonalno – przestrzenne (i określono na rysunku studium): 
1)     zespół rekreacyjno – sportowy w Branicach (objęty miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego); 
2)    Park historyczny we Włodzieninie. 

X.    OBSZARY, DLA KTÓRYCH GMINA ZAMIERZA SPORZ ĄDZIĆ MIEJSCOWY PLAN 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, W TYM OBSZARY PRZE ZNACZENIA GRUNTÓW 
ROLNYCH I LEŚNYCH NA CELE NIEROLNE I NIELE ŚNE. 

Gmina zamierza, sporządzić miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, dla wyznaczonych 
strategicznych obszarów rozwojowych, z uwzględnieniem obowiązujących miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, stanowiących jednocześnie obszary przeznaczenia gruntów rolnych na 
cele nie rolne. 
Gmina również przewiduje sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla innych 
obszarów, dla których sporządzenie planu będzie wynikać z realizacji kierunków zmian w strukturze 
przestrzennej gminy,  w tym w sytuacji kiedy obszary będą obejmować grunty rolne bądź leśne wymagające 
uzyskania zgody na przeznaczenie na cele nie rolne bądź nieleśne, w związku z planowanym przeznaczeniem, 
w szczególności Gmina przewiduje sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
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terenu objętego niniejszą zmianą studium, a stanowiącego kontynuację obszaru zabudowy wsi Branice 
wielofunkcyjnego (MU). 
Przyjmuje się maksymalną ochronę gruntów leśnych przed przeznaczeniem ich na cele nieleśne.  

XI.    KIERUNKI I ZASADY KSZTAŁTOWANIA ROLNICZEJ I LEŚNEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ. 

Zasadniczą cechą środowiska gminy Branice są bogate zasoby żyznych gruntów rolnych. Użytki rolne zajmują 
obecnie niemal 90% powierzchni gminy Branice i są wolne od innych form zagospodarowania. Dominują użytki 
rolne wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego. 
Gmina charakteryzuje się niską lesistością. Lasy na obszarze gminy mają niewielką powierzchnię i niewłaściwy 
względem siedliska skład gatunkowy.  
Charakterystycznym elementem zieleni gminy Branice są wiatrochrony przeciwdziałające erozji gleb. 
Występują one na terenie całej gminy. 

KIERUNKI I ZASADY KSZTAŁTOWANIA ROLNICZEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ. 
1)     racjonalna ochrona, wskazanych w studium obszarów rolnych, w aspekcie pełnionych funkcji: 

gospodarczej, ekologicznej (produkcja, w szczególności żywności, ponadto surowców energetycznych, 
regeneracja środowiska, w szczególności poprzez retencję wód opadowych, wiązanie dwutlenku węgla 
przez uprawy), z dopuszczeniem przedsięwzięć z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, 
przeciwpożarowej infrastruktury technicznej, w tym drogowej i rowerowej; 

2)     kształtowanie krajobrazu rolniczego z zachowaniem różnorodności ekosystemów; 
3)     kształtowanie krajobrazu rolniczego, w szczególności poprzez wprowadzanie pasów zieleni 

wiatrochronnych, zalesień, zgodnie z występującymi typami siedlisk przyrodniczych (przeciwdziałanie 
erozji); 

4)     racjonalne uzupełnianie i nasadzanie szpalerów drzew, zgodnie z występującymi typami siedlisk 
przyrodniczych, wzdłuż dróg wewnętrznych transportu rolniczego; 

5)     preferowanie łąkowego użytkowania użytków rolnych w dolinach Opawy i Troi; 
6)     tworzenie dróg (tras) rowerowych z racjonalnym wykorzystaniem, w szczególności dróg wewnętrznych 

transportu rolniczego. 

 

KIERUNKI I ZASADY KSZTAŁTOWANIA LEŚNEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ. 
1)     utrzymanie i ochrona, wskazanych w studium obszarów leśnych, w aspekcie pełnionych funkcji: 

gospodarczej, klimatycznej, ochronnej i krajobrazowej (zapewniają stabilizację obiegu wody w przyrodzie, 
przeciwdziałają powodziom, chronią glebę przed erozją, kształtują klimat lokalny, stwarzają warunki do 
zachowania potencjału biologicznego); 

2)     dopuszczenie funkcji rekreacji i wypoczynku z zastrzeżeniami: 
a)     dostosowywania nowych funkcji rekreacyjno – wypoczynkowych  do możliwości środowiska 

przyrodniczego (priorytet zapewnienia ochrony środowiska przyrodniczego przed degradacją),  
b)     w lasach objętych formą ochrony przyrody, występowania rzadkich gatunków roślin i okazów flory 

chronionej, dopuszczenie wyłącznie funkcji edukacyjnej (tworzenie ścieżek przyrodniczo – 
edukacyjnych); 

3)     podnoszenie lesistości, na zasadzie poszerzeń kompleksów leśnych lub połączeń pomiędzy kompleksami 
leśnymi (zwiększanie retencyjności, przeciwdziałanie erozji)’; 

4)     odnawianie drzewostanów w oparciu o gatunki zgodne z występującymi typami siedlisk przyrodniczych. 

XII.   OBSZARY SZCZEGÓLNEGO ZAGRO ŻENIA POWODZIĄ ORAZ OBSZARY OSUWANIA SI Ę MAS 
ZIEMNYCH. 

OBSZARY SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA POWODZIĄ. 
W obszarze gminy Branice zostały wskazane, na rysunku studium, obszary szczególnego zagrożenia 
powodzią (w dolinach rzek Opawa i Troja). Polityka przestrzenna ustalająca kierunki zmian w strukturze 
przestrzennej gminy wspomaga bezpośrednie działania właściwych podmiotów, działania mające na celu 
osiągnięcie bezpieczeństwa przed powodzią. Uregulowania dotyczące obszarów szczególnego zagrożenia 
powodzią zawiera ustawa Prawo wodne. 
W celu minimalizowania zagrożenia powodziowego przyjęto zasadę ograniczania nowej zabudowy na terenach 
położonych w obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, z zastrzeżeniem uzasadnionych uzupełnień 
zabudowy w ramach obszarów zabudowy i aktywności gospodarczej oraz   przedsięwzięć z zakresu ochrony 
przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej infrastruktury technicznej, w tym drogowej i rowerowej, urządzeń 
terenów sportowo – rekreacyjnych. 

Ponadto przyjęto, iż optymalizacja bezpieczeństwa przed powodzią wymaga współpracy w zakresie ochrony 
przeciwpowodziowej w zlewni Opawy. 
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OBSZARY OSUWANIA SIĘ MAS ZIEMNYCH. 
W obszarze gminy Branice nie występują obszary osuwania się mas ziemnych. 

XIII.  ELEMENTY NIE WYSTĘPUJĄCE W OBSZARZE GMINY. 

1.     Obiekty lub obszary dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny. 
2.     Obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych oraz obowiązujące na nich ograniczenia prowadzenia 

działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 maja 1999r. o ochronie terenów byłych 
hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. z 2015r. poz. 2120). 

3.     Obszary zdegradowane. 
4.     Granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych. 

XIV.  ELEMENTY NIE OKREŚLANE W OBSZARZE GMINY, W TYM W RAMACH ZMIANY STUDIUM:  

1.     Obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji, rekultywacji lub remediacji, 
2.     Obszary funkcjonalne o znaczeniu lokalnym, w zależności od uwarunkowań i potrzeb zagospodarowania 

występujących w gminie. 

XV.  UZASADNIENIE ZAWIERAJ ĄCE OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice (stanowiące załącznik 
do uchwały Nr XXV/106/96 Rady Gminy Branice z dnia 4 czerwca 1996 r., w sprawie przyjęcia Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice) zostało sporządzone w oparciu 
o przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym. Od uchwalenia ww. Studium 
upłynęło ponad 20 lat. 
Ww. Studium zostało zmienione uchwałą Nr XXXII/168/08 Rady Gminy Branice z dnia 16 grudnia 2008 r. 
w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(zmiana polegała na uzupełnieniu Studium o pojedyncze ustalenia). 
 
Ustęp 1 art. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018 
poz. 1945) do zadań własnych gminy zalicza kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej, wskazując 
w szczególności na uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 
 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest, obok strategii rozwoju - 
najważniejszym dokumentem planistycznym gminy. Studium sporządza się w celu określenia polityki 
przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego.  
Studium nie stanowi podstawy do wydawania decyzji administracyjnych i nie jest aktem prawa miejscowego, 
natomiast rozwiązania przyjęte w studium stanowią podstawę rozstrzygnięć dokonywanych w formie innych 
aktów kształtujących ład przestrzenny to jest miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
(ustalenia studium mają wiążący charakter dla organów właściwych w przedmiocie sporządzania i uchwalania 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego). 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest jednym z instrumentów (obok 
w szczególności finansowych, instytucjonalnych) służącym do podejmowania działań przybliżających 
urzeczywistnianie wizji rozwoju. 
Podstawą prawną do przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy jest art. 9 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
Rada Gminy Branice podjęła, w dniu 24 kwietnia 2017r., uchwałę Nr XXVII/278/17 w sprawie przystąpienia do 
sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice, 
tożsamej i zwanej, w ramach niniejszego dokumentu, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Branice lub Studium. 
Przesłanką uzasadniającą podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice była potrzeba aktualizacji kierunków polityki 
przestrzennej zapisanych w Studium przy uwzględnieniu aktualnych dokumentów strategicznych wyższego 
rzędu, obowiązujących przepisów oraz przy uwzględnieniu elementów uwzględnianych i określanych ustawowo 
w studium (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. 2018 poz. 1945). 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice stanowi dokument 
realizujący jedno z głównych zadań samorządu lokalnego – kształtowanie ładu przestrzennego, będącego 
kanwą rozwoju gminy Branice, rozwoju stanowiącego proces ciągły, który winien uwzględniać dynamicznie 
zmieniające się uwarunkowania i który winien uwzględniać oczekiwania i potrzeby gminy w kontekście 
występujących uwarunkowań. 
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Gmina Branice jest uczestnikiem projektu „PARTNERSTWO NYSKIE 2020” skupiającego gminy położone 
w części południowo – zachodniej województwa opolskiego.  
Partnerstwo Nyskie to inicjatywa perspektywiczna skupiająca się na wspólnych działaniach mających na celu: 
−  wzmacnianie spójności terytorialnej Partnerstwa – obszaru funkcjonalnego, 
−  wspólne rozwiązywanie problemów zdefiniowanych dla obszaru funkcjonalnego, 
−  wspieranie i inicjowanie planowania zintegrowanego (łączenie inwestycji) w ramach obszaru 

funkcjonalnego, 
−  propagowanie wymiany wzajemnych doświadczeń i dobrych praktyk między Partnerami. 
Zakres Projektu obejmuje dokumenty planistyczne dla obszaru funkcjonalnego: strategię ogólną i 3 strategie 
sektorowe, tj.: 
−  Strategię Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020, 
−  Strategię Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020, 
−  Strategię Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020, 
−  Strategię Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020. 
Powiązania pomiędzy ww. strategią ogólną i 3 strategiami sektorowymi OF PN2020, a dokumentami rangi 
europejskiej, krajowej i regionalnej (w tym, w szczególności z Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania 
Kraju 2030, Planem zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego, Strategią rozwoju 
województwa opolskiego) pozwala uznać, iż uwzględnienie w Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice ww. strategii stanowi jednocześnie honorowanie zasad 
i ustaleń innych dokumentów strategicznych różnej rangi (w szczególności wyżej wymienionych). 
Przyjęte kierunki zmian w strukturze funkcjonalno – przestrzennej gminy Branice, korespondują z „pożądanym 
opisem wizerunku OF PN 2020 w odległej przyszłości”, zawartym w Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalno-
Przestrzennego Nyskie 2020: 
„Obszar Funkcjonalny Partnerstwo Nyskie 2020 – zintegrowana przestrzeń łącząca bogactwo historii 
z innowacyjną gospodarką, atrakcyjne i przyjazne miejsce do życia, pracy, wypoczynku i rozwoju.”, ponadto 
uwzględniać inne strategiczne dokumenty na poziomie województwa, powiatu oraz gminy, w szczególności 
ustalenia Zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego. 
 
 
Kierunki zmian w strukturze funkcjonalno – przestrzennej gminy Branice są nakierowane na wielofunkcyjny 
rozwój gminy (harmonijny i zrównoważony), wykorzystujący, w szczególności potencjał rozwojowy jaki stanowi 
przygraniczne położenie (granicznie z Republiką Czeską).  
Jednocześnie kierunki zmian w strukturze funkcjonalno –  przestrzennej gminy Branice honorują kierunki 
zagospodarowania przestrzennego gminy Branice, ustalone w dotychczas obowiązującym studium, w takim 
zakresie jaki determinują ich ewentualną kontynuację zidentyfikowane uwarunkowania rozwoju. 
 
Ustawa z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz.U.2018r poz.1398) wprowadziła nowe obowiązki 
proceduralne i merytoryczne związane ze sporządzaniem studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego.  
Obejmują one wymóg, w szczególności, uwzględnienia, bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę, 
formułowany na podstawie analiz ekonomicznych, środowiskowych, społecznych, prognoz demograficznych 
oraz możliwości finansowych gminy, w tym wymóg określenia maksymalnego w skali gminy zapotrzebowania 
na nową zabudowę, wyrażonego w ilości powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy. 
(przy uwzględnieniu wyszacowanej chłonności obszarów o w pełni wykształconej zwartej strukturze 
funkcjonalno – przestrzennej, rozumianej jako możliwość lokalizowania na tych obszarach nowej zabudowy, 
wyrażonej w powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy oraz chłonności obszarów 
przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę, położonych poza zawartą strukturą funkcjonalno – 
przestrzenną. 
Przyjęte cele strategiczne polityki przestrzennej ustalającej kierunki zmian w strukturze przestrzennego gminy 
ustalają wykorzystanie szans rozwoju gminy Branice, wynikających z położenia w obszarze regionu 
i z istniejących uwarunkowań, w tym przy uwzględnieniu bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę: 
−  wzmocnienie miejscowości Branice jako: 

•  ośrodka oferującego szeroki wachlarz usług, zapewniających coraz atrakcyjniejsze środowisko do 
życia i pracy oraz wypoczynku wszystkim mieszkańcom gminy, 

•  ośrodka stwarzającego możliwości rozwoju, w szczególności pozarolniczych działalności 
gospodarczych tworzących nowe miejsca pracy, z preferencją dla lokalizacji wykorzystujących walor 
dobrej dostępności do ponadlokalnych korytarzy komunikacyjnych (przy założeniu dążenia do 
osiągnięcia równowagi w bilansie przyjeżdżających do pracy w gminie Branice i wyjeżdżających do 
pracy poza gminę Branice), 

•  ośrodka stwarzającego możliwość rozwoju funkcji mieszkaniowych, 
•  ośrodka oferującego usługi z zakresu ponadlokalnego lecznictwa, 
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−  wzmocnienie miejscowości Włodzienin jako ośrodka wspomagającego miejscowość Branice: 
•  oferującego wachlarz usług zapewniających coraz atrakcyjniejsze środowisko do życia i pracy oraz 

wypoczynku wszystkim mieszkańcom gminy, 
•  stwarzającego  możliwość rozwoju funkcji mieszkaniowych, 

−  dalsze efektywne wykorzystanie potencjału gminy dla rozwoju rolnictwa i przetwórstwa rolno – 
spożywczego w obszarze całej gminy z preferencją zaspakajania potrzeb mieszkaniowych oraz w zakresie 
podstawowych potrzeb usługowych w ramach  zwartych struktur osadniczych pozostałych miejscowości,  

−  dalszą racjonalną ochronę i kształtowanie środowiska przyrodniczego i kulturowego w sposób  
zapewniający jedność przestrzenną (zachowanie przyrodniczej konstrukcji obszaru), przy jednoczesnym 
wykorzystaniu walorów krajobrazowo – przyrodniczo – kulturowych środowiska dla rozwoju różnego 
rodzaju aktywności sportowych i rekreacyjnych, zarówno zaspakajających potrzeby mieszkańców gminy 
jak i turystów. 

XVI.  SYNTEZA  USTALEŃ STUDIUM. 

Gmina Branice położona jest w południowej części województwa opolskiego, w powiecie głubczyckim. Gmina 
graniczy od północy z gminą Głubczyce, od północnego wschodu z gminą Baborów i od wschodu z gmin 
Kietrz. Od zachodu i południa gmina graniczy z Republiką Czeską.  
 Zgodnie z podziałem fizyczno-geograficznym Polski gmina położona jest na Płaskowyżu Głubczyckim (318.58) 
będącym częścią Niziny Śląskiej (318.5). 
 W skład gminy Branice, zajmującej powierzchnię 12 187 ha (122 km2) wchodzi 21 sołectw: A Branice, 
B Bliszczyce, C Michałkowice, D Lewice, E Włodzienin, F Jędrychowice, G Dzbańce, H Posucice, I Wódka, 
J Niekazanice z Przysiółkiem Niekazanice - Kałduny, K Boboluszki, L Wysoka, Ł Jakubowice, M Gródczany, 
N Jabłonka, O Turków, P Uciechowice, R Wiechowice, S Dzierżkowice, G1 Dzbańce - Osiedle, E1 
Włodzienin-Kolonia. Jest to gmina typowo wiejska, a grunty rolne zajmują 89% jej powierzchni. Sołectwo 
Branice położone jest  w zachodniej części Gminy, przy granicy z Republiką Czeską. 
 Przez Gminę równoleżnikowo przebiega droga wojewódzka nr 419 relacji Nowa Cerekwia – granica państwa 
(przez sołectwa Niekazanice i Branice) oraz sieć dróg powiatowych i gminnych, w tym droga powiatowa  
łączące Głubczyce z Wiechowicami (połączenie z Opawą), przez Włodzienin, Dzbańce, Dzbańce-Osiedle                    
i Uciechowice. 

Zasadniczą cechą środowiska gminy Branice są bogate zasoby żyznych gruntów rolnych. Cechą przestrzeni 
gminy Branice, świadczącą o ładzie przestrzennym jest, generalnie, wykorzystywanie przestrzeni rolniczej 
zgodnie z jej walorami i cechami (dominująca funkcja gminy). 
 
Cechą zabudowy wsi gminy Branice, świadczącą o ładzie przestrzennym  jest ich zwartość.  
W percepcji krajobrazu gminy, każda z wsi stanowi czytelną strukturę, generalnie nie ma miejsca rozpraszanie 
zabudowy wiejskiej wzdłuż głównych dróg. 

Rolę głównego ośrodka usługowego pełni wieś gminna Branice. W Branicach swoją siedzibę ma Urząd 
Gminy, usytuowane jest Centrum Aktywizacji Społeczno – Gospodarczej, Ośrodek Pomocy Społecznej, 
Gminny dom kultury, Zespół rekreacyjno – sportowy, świadczone są usługi z zakresu zdrowia i opieki 
społecznej w ramach świadczeń POZ. 
Rolę wspomagającego ośrodka usługowego pełni wieś Włodzienin. We Włodzieninie usytuowana jest 
publiczna szkoła podstawowa, publiczne przedszkole, filia biblioteki publicznej, boisko sportowe, świadczone 
są usługi z zakresu zdrowia i opieki społecznej w ramach świadczeń POZ. 
Usługi publiczne szczebla powiatowego, z których korzystają mieszkańcy gminy Branice, usytuowane są 
w Głubczycach. 

Przyjęte, w Studium, kierunki zmian w strukturze funkcjonalno – przestrzennej gminy Branice są nakierowane 
na wielofunkcyjny rozwój gminy (harmonijny i zrównoważony), wykorzystujące, w szczególności, potencjał 
rozwojowy jaki stanowi przygraniczne położenie (granicznie z Republiką Czeską).  
Polityka przestrzenna ustala kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy, w celu najbardziej racjonalnego 
gospodarowania tą strukturą przestrzenną (w aspekcie uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych), 
realizowane poprzez podejmowane decyzje przestrzenne, wspomagane dostępnymi instrumentami dla ich 
wdrażania. 

 CELE STRATEGICZNE POLITYKI PRZESTRZENNEJ: 
−      C1 – kontynuowanie zrównoważonego harmonijnego wielofunkcyjnego rozwoju gminy Branice, w tym 

wykorzystującego potencjał rolniczy gminy, rozwoju generującego wzrost gospodarczy, w szczególności 
wykorzystującego położenie w regionie (w tym przygraniczne, umożliwiające dobrą dostępność do 
ponadlokalnych korytarzy komunikacyjnych), 

−      C2 – kontynuowanie kształtowania pożądanego, atrakcyjnego środowiska życia, pracy oraz wypoczynku 
mieszkańców gminy, 
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−     C3 – poszanowanie i racjonalna ochrona środowiska przyrodniczego i kulturowego, oparta na 
zrównoważonym wykorzystaniu jego zasobów, w tym walorów krajobrazowo – przyrodniczo – kulturowych. 

W ramach kierunków zmian w strukturze przestrzennej gminy Branice wyodrębniono:  

a)    obszary, stanowi ące podstawowe elementy struktury funkcjonalno – prz estrzennej gminy Branice , 
wyznaczone, na rysunku studium, oznaczeniem barwnym i symbolem literowym:  
−      MU – obszary zabudowy wsi wielofunkcyjne (obejmujące zabudowę wsi Branice i Włodzienin), MU  - 

obszar zabudowy wsi Branice wielofunkcyjny, objęty zmianą studium,  
−      RMM – obszary zabudowy wsi z preferencją zabudowy związanej z rolnictwem (obejmujące 

zabudowę pozostałych wsi), 
−      PU – obszary aktywności gospodarczych – produkcyjne, usługowe, 
−      U – obszary aktywności gospodarczych – usługowe, U – obszar aktywności gospodarczych – 

usługowe, objęty zmianą studium, 
−      SR – obszary sportu i rekreacji,  
−      R – obszary rolne, 
−      ZL – obszary leśne, 
−      Z – obszary zieleni,   
−     ZC – obszary cmentarzy, 
−     WP – obszary cieków wodnych, stawów, zbiorników, 
−     IT – obszary infrastruktury technicznej, 

b)     obszary, wzbogacaj ące lub wyró żniające podstawowe elementy struktury funkcjonalno –  
przestrzennej gminy Branice  oznaczone na rysunku studium, oznaczeniem barwnym konturowym 
(obejmujące każdorazowo co najmniej jeden z obszarów oznaczonych symbolem literowym, o których 
mowa w lit.a): 
−      obszar, na którym dopuszcza się rozmieszczenie obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży 

powyżej 2000 m²,  
−      obszary, na których dopuszcza się rozmieszczenie urządzeń (instalacji) fotowoltaicznych o mocy 

przekraczającej 100 kW (z zastrzeżeniem ograniczenia: ich strefy ochronne winny mieścić się 
w ramach ww. obszarów) –  tożsame z obszarami rolnymi (z wyłączeniem obszarów objętych strefą             
o szczególnie wysokich walorach fizjonomicznych krajobrazu8, strefami o szczególnych walorach  
krajobrazu9, korytarzy ekologicznych w dolinach rzek Opawa i Troja), oraz obszarami aktywności 
gospodarczych, położonymi na południowy – wschód od obszarów zabudowy wsi Branice, 

−  obszary, na których dopuszcza się rozmieszczenie urządzeń (instalacji) do produkcji biogazu, w tym 
biogazowi rolniczych o mocy przekraczającej 100 kW (z zastrzeżeniem ograniczenia: ich strefy 
ochronne winny mieścić się w ramach ww. obszarów), 

−  strategiczne obszary rozwojowe, 
c)    systemy liniowe uzupełniające ww. obszary (systemy stanowiące powiązanie ww. obszarów wymienionych                 

w lit. a i b), których korytarze są oznaczone na rysunku studium oznaczeniem barwnym lub oznaczeniem 
barwnym konturowym i symbolem literowym: 
−     ITL – infrastruktura techniczna, 
−      KD – komunikacja drogowa (z wyróżnikiem klasy drogi),  
−    KR – komunikacja rowerowa. 

Dla obszarów, stanowiących podstawowe elementy struktury funkcjonalno – przestrzennej gminy Branice oraz 
systemów liniowych uzupełniających ww. obszary, zostały przyjęte, w niniejszym studium, podstawowe kierunki 
przeznaczenia terenów, dopuszczalne kierunki przeznaczenia terenów, wskaźniki dotyczące 
zagospodarowania oraz użytkowania terenów, wytyczne określania wymagań ładu przestrzennego w tym 
urbanistyki i architektury oraz zrównoważonego rozwoju w miejscowych planach. 

W studium zostały określone, w szczególności:  
1)    zasady ochrony środowiska gminy Branice i jego zasobów, przyrody, krajobrazu, w tym krajobrazu 

kulturowego (wytyczne dla ich określania w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego): 
a)     w zakresie racjonalnego wykorzystania powierzchni ziemi i uwzględnienia obszarów występowania 

złóż kopalin, 
b)     w zakresie ochrony wód i gleby i ziemi przed zanieczyszczeniem, 
c)     w zakresie zapewnienia kompleksowego rozwiązania problemów zabudowy wsi, 

                                                           
8 W opracowaniu  Waloryzacja krajobrazu  naturalnego województwa opolskiego wraz z programem czynnej i biernej ochrony oraz w 

Stanowisku Rady Przyrody w Opolu w sprawie ochrony krajobrazu w procesie farm wiatrowych na terenie województwa opolskiego, 
nazwaną „obszarem”. 

9  W opracowaniu Ekofizjografia autor  M. Pazgan WEKTOR Doradztwo Ekonomiczne i Środowiskowe nazwane „obszarami”. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: CDEA4D76-62E9-474D-821B-04DAF2540401. Podpisany Strona 127



studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Branice 

30 
 

 CZEŚĆ „B”: KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENENGO 

 

d)     w zakresie zapewnienia ochrony walorów krajobrazowych środowiska, w tym krajobrazu kulturowego 
i warunków klimatycznych, 

e)     w zakresie ochrony przed hałasem, polami elektromagnetycznymi, ochrony powietrza, klimatu 
lokalnego; 

2)    zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 
3)    kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 
4)    obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym; 
5)    obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, zgodnie 

z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa i ustaleniami programów, o których 
mowa w art. 48 ust. 1. 

 
20. Uzasadnienie zawieraj ące obja śnienia przyj ętych w zmianie studium rozwi ązań. 

Zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dokonano bilansu terenów 
przeznaczonych pod zabudowę, który uwzględniał analizy ekonomiczne, środowiskowe, społeczne, prognozę 
demograficzną oraz potrzeby i możliwości gminy. Dokonany bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę 
wykazał iż:  
•     zgodnie z bilansem terenów, o którym mowa w ust. 8 Ujednoliconej zmiany Studium uwarunkowań                       

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Branice Część „A” Uwarunkowania 
zagospodarowania przestrzennego –  studium przewiduje lokalizację nowej zabudowy produkcyjnej                       
i usługowej (poza obszarami o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej 
w granicach jednostek osadniczych oraz poza obszarami, przeznaczonych w planach miejscowych pod 
obiekty produkcyjne składy i magazyny bądź zabudowę usługową  rozumianą jako możliwość lokalizowania 
na tych obszarach nowej zabudowy i określa maksymalne zapotrzebowanie terenów dla ww. zabudowy – 
około 41 ha. 

W sporządzonym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Branice 
(uchwała Rady Gminy Branice Nr III/19/18 z dnia 17 grudnia 2018 r.) została przewidziana lokalizacja nowej 
zabudowy produkcyjnej i usługowej na obszarach o łącznej powierzchni 36,40 ha. 

•     zgodnie z bilansem terenów, o którym mowa w ust. 8 Ujednoliconej zmiany Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Branice Część „A” Uwarunkowania 
zagospodarowania przestrzennego –  studium przewiduje lokalizację nowej zabudowy mieszkaniowej (poza 
obszarami o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w granicach jednostek 
osadniczych oraz poza obszarami, przeznaczonych w planach miejscowych dla zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej) i określa maksymalne zapotrzebowanie terenów dla ww. zabudowy – około 7,40 ha. 

W sporządzonym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Branice 
(uchwała Rady Gminy Branice Nr III/19/18 z dnia 17 grudnia 2018 r.) została przewidziana lokalizacja nowej 
zabudowy mieszkaniowej na obszarach o łącznej powierzchni 7,40 ha (jako kontynuacja terenów  
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej, wyznaczonych w obowiązujących m.p.z.p, 
istniejącej zabudowy) w ramach obszarów zabudowy wsi wielofunkcyjnych (obejmujących zabudowę wsi 
Branice i Włodzienin) na obszarach o łącznej powierzchni – 7,40 ha. 

Uchwała Nr XVI/139/19 Rady Gminy Branice z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania p[przestrzennego Gminy 
Branice  obejmuje obszar położony w sołectwie Branice stanowiący dwa tereny: 
−      teren położony w obowiązującym studium w ramach obszaru MU – zabudowy wsi wielofunkcyjnej 

(będący własnością Gminy Branice), o powierzchni około 0,816 ha (∼0,82 ha), 
−      teren położony w obowiązującym studium w ramach obszaru U – obszaru aktywności gospodarczych 

(o powierzchni około 0,15 ha oraz w ramach przylegającego obszaru R – obszaru rolnego (stanowiący 
we fragmencie własność Gminy Branice) o powierzchni około 0,539 ha. 

Teren, o którym mowa w tiret pierwsze został wskazany w ramach  niniejszej zmiany studium jako obszar U 
– obszar aktywności gospodarczych – usługowe  (jako obszar przewidziany dla lokalizacji nowej zabudowy 
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usługowej w ramach zabudowy wsi wielofunkcyjnej) o powierzchni około 0,816 ha (zbilansowanej w ramach 
maksymalnego zapotrzebowania terenów dla zabudowy usługowej, produkcyjnej). 
Teren, o którym mowa w tiret drugie został wskazany, w ramach niniejszej zmiany studium jako obszar  
stanowiący kontynuację zabudowy wsi Branice wielofunkcyjnej (w tym wielo i jednorodzinnej), o powierzchni 
około  0,689 ha (∼0,69 ha) – maksymalne zapotrzebowanie nowych terenów dla zabudowy mieszkaniowej 
zostało wykorzystane w obowiązującym studium – poprzez wskazanie ich lokalizacji w ramach zabudowy 
wsi wielofunkcyjnych (Branice i Włodzienin), zatem wskazanie nowego terenu zabudowy wsi Branice 
wielofunkcyjnej wiązało się z weryfikacją już ustalonego obszaru zabudowy wsi Branice wielofunkcyjnej.   
Zakres powyższej zmiany jest zbieżny z strategicznym kierunkiem przyjętej polityki  przestrzennej 
−  C2 – kontynuowanie kształtowania pożądanego, atrakcyjnego środowiska życia, pracy oraz 
wypoczynku mieszkańców gminy, poprzez, miedzy innymi,  
•      wzmocnienie roli  miejscowości Branice jako gminnego ośrodka usługowo – handlowego – 

koncentracja usług zaspakajających podstawowe potrzeby mieszkańców gminy, w tym z zakresu 
oświaty, ochrony zdrowia i opieki społecznej, kultury, sportu i rekreacji (w szczególności wyznaczenie 
nowych terenów dla zabudowy usługowej z uwzględnieniem racjonalnego ograniczenia produkcji 
rolniczej) – stworzenie atrakcyjnej oferty inwestycyjnej, 

•        koncentrację zabudowy mieszkaniowej (w szczególności jednorodzinnej, wielorodzinnej) 
w miejscowościach Branice i Włodzienin (powiększenie zasobów terenów przeznaczonych dla 
zabudowy mieszkaniowej), 

 

21. Synteza ustale ń zmiany studium.  

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Branice polega na 
uzupełnieniu studium o pojedyncze ustalenia, o których mowa w art. 10 ust. 2, a dotyczące weryfikacji zasięgu 
obszaru wsi Branice wielofunkcyjnego (wskazania jego kontynuacji) oraz wyznaczenia obszaru aktywności 
gospodarczych – usługowe, w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru zabudowy wsi Branice wielofunkcyjnego.   
Wprowadzenie ww. zmiany było możliwe w aspekcie bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę, 
(uwzględniającego analizy ekonomiczną, środowiskową, społeczną, prognozę demograficzną, potrzeby 
i możliwości gminy).  Przesłanką wprowadzenia ww. zmian jest polityka Gminy Branice w zakresie 
kształtowania struktury wsi Branice. W ramach niniejszej zmiany porządkowo zweryfikowano podstawy prawne 
przytaczanych aktów wyższego rzędu oraz przywołano podstawę prawną inwestycji celu publicznego 
o znaczeniu ponadlokalnym oraz postulowanych inwestycji celu publicznego, przewidzianych do realizacji 
w obszarze gminy Branice (w obowiązującym studium odwoływano się do projektu zmiany Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego). 
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