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I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 

 
 

  Informacje formalnoprawne. 

 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Łambinowice zatwierdzone zostało uchwałą nr XXVII/182/2001 z 22 lutego 2001r. 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łam-
binowice zmienione zostało uchwałą nr XXXIX/269/2006 z 27 kwietnia 2006r.    

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łam-
binowice zmienione zostało uchwałą nr XIII/106/12 z 24 lutego 2012r.    

 Niniejsza zmiana studium  podjęta została w oparciu o uchwałę nr Nr XIII/107/12 z 
dnia  24 lutego 2012r. Rady Gminy w Łambinowicach. 

 
 

  Zespół autorski. 

 

Studium sporządzone zostało przez Biuro Urbanistyczno-Architektoniczne  
„Arplan” sp. z o.o. Nysie.  
 
Generalnym projektantem studium i zmiany studium jest: 
mgr inż.arch. Tadeusz Pawlik. 
 

Współpraca:  
mgr inż.arch. Alojzy Tomiczek 
mgr inż.arch. Jakub Tomiczek  
mgr Zbigniew Ćwikliński 
mgr inż.arch. Elżbieta Kazek-Madejczyk 

inż.arch. Izabela Mazepa 
mgr inż. Agata Szwed-Żurakowska 

dr Krzysztof Badora 
 
 

  Obszar opracowania. 

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łambinowice 
opracowano w aktualnych granicach administracyjnych. Studium obejmuje obszar o po-
wierzchni ponad 122,3 km2 . 

 
 

  Zakres opracowania. 

 

W studium uwzględniono uwarunkowania  określone w art. 6 ust.4 i 5 ustawy z dnia 7 lipca 
1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. nr 89 poz.415 z późn. zmianami). 
Zakres studium dostosowano do wymogów określonych w art. 6 ust. 5 cyt. wyżej ustawy. 
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Nowa edycja studium (zmiana studium) uwzględnia wymogi wynikające z obowiązującej 
Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Z 

2015r.  poz.199). 
Formę i zakres oraz procedurę sporządzenia studium (lub zmiany studium) dostosowano 
do Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie zakresu pro-
jektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 
 
 

  Cele studium. 

 

Podstawowymi celami studium są: 
 

 rozpoznanie aktualnej sytuacji gminy, istniejących uwarunkowań oraz problemów 
związanych z jej rozwojem, 

 

 sformułowanie kierunków zagospodarowania przestrzennego i zasad polityki prze-
strzennej gminy, w tym zasad ochrony interesu publicznego, 

 

 stworzenie podstawy do koordynacji planów miejscowych i decyzji o warunkach  za-
budowy i zagospodarowania terenu wydawanych bez planów, 

 
Równie ważnym celem studium jest również - promocja rozwoju gminy. 
 
Cele powyższe wynikają bezpośrednio z przepisów ustawy o planowaniu zagospodarowa-
niu przestrzennym, a pośrednio z innych ustaw oraz regulacji prawnych dotyczących kom-
petencji samorządów. W studium uwzględniono uwarunkowania wynikające między innymi 
z dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu, stanu i funkcjo-
nowania środowiska przyrodniczego i kulturowego, własności gruntów, jakości życia miesz-
kańców, zadań ponadlokalnych. 

 
 

 Forma studium. 

 

Formę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łam-
binowice stanowią: 

 Tekst : 

 część A – uwarunkowania – diagnoza stanu gminy, 

 część B – kierunki rozwoju przestrzennego 

 rysunek studium w skali 1:25 000; 

 rysunek w skali 1:25 000 – wartości kulturowe, 

 rysunek w skali 1:25 000 – zasoby przyrodnicze, 

 rysunek w skali 1:25 000 – komunikacja, infrastruktura techniczna, 

 rysunek w skali 1:10 000  - stan istniejący, 

 rysunki w skali 1:5000 – własności, grunty Gm.Łambinowice  

 dokumentacja formalno – prawna. 
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  Materiały wyjściowe. 

 

1) Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Łambinowice (nie-
obowiązujący) 

2) Zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy 
Łambinowice  

3) Zgłoszone do studium wnioski i programy przez instytucje i organy  administracji 
państwowej i samorządowej uprawnione do opiniowania studium.  

4) Inwentaryzacja urbanistyczna  gminy Łambinowice wykonana do studium w oparciu 
o bezpośrednie badania terenowe oraz w oparciu o informacje uzyskane w UG Łam-
binowice, jednostkach gospodarczych na terenie gminy, publikowane przez GUS 
Warszawa, WUS Opole. 

5) Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego, Biuro Planowa-
nia Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego w Opolu, Opole 2002r. 

6) Studium własnościowe (opracowane w ramach studium). 
7) Waloryzacja przyrodnicza gminy Łambinowice  (opracowana w ramach studium). 
8) Koncepcje techniczne , projekty techniczne  zlecone przez UG Łambinowice. 
9) Studium ochrony przed powodzią zlewni rzeki Nysy Kłodzkiej poniżej wodowskazu 

Bardo, proj. inż.Łukasz Gajewski, dr inż.Małgorzata Pluta, dr hab.Ryszard Ewertow-
ski, Szczecin 2007. 

10) Opracowanie ekofizjograficzne gminy Łambinowice, Ekosystem ,proj. dr Krzysztof 
Badora, mgr Krystyna Badora, Opole 2007r. 

11) Program skanalizowania wsi woj. opolskiego cz. płd-zach. – Gmina Łambinowice, 
proj. mgr inż.Liliana Szatańska, mgr inż. Wiesława Dusza, Biprowod O/Wrocław, 
Wrocław 1989 

12) Stan środowiska w województwie opolskim w 2009r. - Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska w Opolu . 

13) SFD Natura 2000 SOO Bory Niemodlińskie. GDOŚ Warszawa 
14) Powszechny spis rolny 2002r. – GUS. 
15) Narodowy spis powszechny 2002r. – GUS. 
16) Plan rozwoju lokalnego gm.Łambinowice na lata 2005-2015 (załącznik do uchwały 

Rady Gminy Łambinowice Nr XXVII /172 /05 z dnia  24  lutego 2005r). 
17) Program ochrony środowiska gminy Łambinowice, UG Łambinowice. 
18) Zabytki powiatu nyskiego – T.Chrzanowski i in. 1976 
19) Architektoniczne kształtowanie krajobrazu ziemi opolskiej „Karta opolska”, poradnik, 

Interarch Biuro Badawczo-Rozwojowe sp.z o.o. aut.T.Biesiekierski,S.Bocheński, 
E.Trocka-Leszczyńska, S.Wietrzyk, R.Żabiński, Wrocław 1995. 

20) Rolnicza przestrzeń produkcyjna województwa opolskiego w liczbach-Instytut Upra-
wy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, Wojewódzkie Biuro Geodezji i Tere-
nów Rolnych w Opolu, Puławy 1976r. 

21) Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:10000 
22) Mapa topograficzna w skali 1:25000 
23) Mapa ewidencyjna w skali 1:10000 
24) Mapa sozologiczna w skali 1:50000 
25) Mapy glebowo-rolnicze w skali 1:10000 
26) Mapy leśne w skali 1:25000 
27) Projekt granicy polno-leśnej. 
28) Studium zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego - Uwarunko-

wania rozwoju gminy Łambinowice , Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego 
w Opolu, 1996/1997 
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29) Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 
w Województwie Opolskim. 

 
 

II. POŁOŻENIE I POZYCJA GMINY ŁAMBINOWICE  

W WOJWÓDZTWIE  OPOLSKIM 

 

 

1. Położenie. 

 

Gmina Łambinowice położona jest w południowo-zachodniej części województwa opolskie-
go w powiecie nyskim. 
Gmina sąsiaduje od północy z gminami Niemodlin i Tułowice, od  zachodu z gminami Sko-
roszyce i Pakosławice, od strony południowej z gminą Nysa, a od wschodu i południa z 
gminą Korfantów. 
Północna granica gminy Łambinowice stanowi granicę powiatu nyskiego i opolskiego. 
Atutem znaczącym dla rozwoju gminy jest stosunkowo bliskie sąsiedztwo Opola położone-
go w odległości ok.30 km i Nysy położonej w odległości ok.20 km .  W bezpośrednim są-
siedztwie Łambinowic położone są również mniejsze ośrodki miejskie - Niemodlin i Korfan-
tów. 

 
 

2. Powierzchnia, gęstość zaludnienia, sieć osadnicza. 

 

Obszar gminy Łambinowice w jej granicach administracyjnych wynosi 12362 ha. Zajmuje 
10,1 % powierzchni powiatu nyskiego (122387 ha) i 1,3 % powierzchni województwa opol-
skiego. Wg GUS z  2014r. na terenie gminy zamieszkiwało 7734 . Na 1 km2 zamieszkiwało  
62   osób.   
Sieć osadniczą gminy tworzy 12 wsi i 3 przysiółki:  

 Bielice,  

 Budzieszowice,  

 Drogoszów,  

 Jasienica Dolna,  

 Lasocice,  

 Łambinowice z przysiółkiem  

 Okopy ,  

 Malerzowice Wielkie z przysiółkiem Dworzysko,  

 Mańkowice z przysiółkiem Bardno,  

 Piątkowice,  

 Sowin,  

 Szadurczyce , 

 Wierzbie. 
Integralną częścią wsi Piątkowice są Jutrocice Dolne i Górne. 
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3. Funkcje gminy. 

 

Podstawową funkcją w gminie jest rolnictwo. Funkcja przemysłowa, związana głównie                
z przemysłem elektromaszynowym (Łambinowicką Fabryką Maszyn "Celpa" S.A.)                        
i eksploatacją kruszywa naturalnego (w Malerzowicach Wlk. na złożu "Bielice") pozostaje                  
w skali gminy jako uzupełniająca. Usługi nastawione są na obsługę mieszkańców gminy. 
Centralne Muzeum Martyrologii Jeńców Wojennych w Łambinowicach - Opolu z "obszarem 
pamięci" na terenie poobozowym stanowi element pamięci i męczeństwa o znaczeniu kra-
jowym i międzynarodowym. 
 
 

4. Pozycja gospodarcza gminy. 

 

W 2013r. na terenie gminy zarejestrowane było w systemie REGON 543  podmioty gospo-
darki narodowej z tego: 

 w sektorze publicznym    - 21 
 w sektorze prywatnym    - 522 
w tym podmioty stanowiące: 

 spółki   -  38 
 spółdzielnie  -   6 

 osoby fizyczne*  - 478  
 
*) bez osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne. 
 
Ilość podmiotów w poszczególnych sekcjach zarejestrowanych w systemie Regon zawiera 
poniższa tabela nr 1. 
 
Tab.1 Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowanych  w systemie Regon wg sek-
cji w 2013r.  

  

   

Lp Wyszczególnienie Gmina  

1  rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo i rybactwo 46 

2  Przemysł i budownictwo 176 

4 Pozostała działalność 330 

 

5. Infrastruktura techniczna. 

  Obszar całej gminy nie jest dostatecznie wyposażony w urządzenia i sieci infrastruk-
tury technicznej. Nie ma zdecydowanej różnicy między wyposażeniem w infrastrukturę 
techniczną miejscowości gminnej i pozostałych sołectw. Należy jednakże podkreślić, że na-
stępuje od lat 90-ch zdecydowany rozwój sieci i urządzeń infrastrukturalnych. Teren gminy 
wyposażony jest w następujące urządzenia i sieci infrastruktury technicznej: 
ujęcia wody, SUW (Łambinowice), SUW Jasienica Dolna, sieć wodociągową (47,2 km), 
2 oczyszczalnie ścieków (poobozowa w Łambinowicach i biologiczna w Lasocicach), odcin-
ki kanalizacji sanitarnej (8 km) i deszczowej (głównie w Łambinowicach), 
sieć kanalizacji sanitarnej w Lasoccicach (4,6 km), 
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2 zakładowe oczyszczalnie ścieków, 
trafostacje, sieć energetyczną napowietrzną i w małych odcinkach kablową sn i nn, 
centralę telefoniczną, sieć telekomunikacyjną napowietrzną i w małych odcinkach kablową, 
lokalne kotłownie co, 
GPZ 110/15 kV „Bielice”, poprzez który zasilana jest  cała gmina w energię elektryczną. 
Przez teren gminy przebiega tranzytowo jednotorowa linia 110kVrelacji GPZ Gracze- GPZ 
Hajduki Nyskie z której odczepowo zasilany jest GPZ ”Bielice”,  jednotorowa linia 220 kV 
relacji Groszowice-Ząbkowice Śl.- Świebodzice oraz linie telekomunikacyjne. 
 
Na terenie gminy jest jedynie cząstkowo rozwiązany problem gospodarki ściekowej. Gmina 
nie posiada scentralizowanego systemu ciepłowniczego i sieci gazowej. 
 
 
 

III. SYSTEM POWIĄZAŃ ZEWNĘTRZNYCH. 

 

1. Powiązania przyrodnicze. 

 

Północno-wschodnia część gminy znajduje się w obrębie Obszaru Chronionego Krajobrazu 
Borów Niemodlińskich w granicach określonych w Rozporządzeniu Wojewody Opolskiego 
Nr 0151/P/16/2006 z dnia 8 maja 2006r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu  
(Dz.Urz.Woj.Op. nr 33 poz.1133) . 
System powiązań przyrodniczych, poza Borami Niemodlińskimi, następuje poprzez dolinę 
rzeki Nysy Kłodzkiej wchodzącej w system Econet Pl, jednego z najważniejszych ekosys-
temów gminy, doliny Młynówki Bielickiej, Krzywdy oraz mniejszych cieków. Dolina Nysy 
Kłodzkiej jest projektowanym obszarem chronionego krajobrazu. 
Zachodnia część gminy wchodzi w skład strefy ochrony pośredniej ujęć wodnych dla miasta 
Wrocławia, utworzonej w zlewni Nysy Kłodzkiej. Tereny strefy stwarzają system powiązań 
środowiskowych z całym obszarem otaczającym gminę Łambinowice. 

 
 

2. Powiązania komunikacyjne. 

 

System transportowy gminy Łambinowice tworzą dwa układy : kolejowy  i drogowy. 
Układ kolejowy tworzy linia kolejowa znaczenia miejscowego nr 287 o charakterze drugo-
rzędnym relacji Opole – Nysa. Układ drogowy natomiast stwarzający dobre powiązania ko-
munikacyjne z siedzibą województwa, powiatu i okolicznymi miastami  tworzą głównie 4 drogi 
(1 krajowa i 3 wojewódzkie). 
Gmina pozostaje w zasięgu drogi krajowej:  
-Nr 46 Kłodzko – Nysa – Opole – Częstochowa – Szczekociny  
oraz dróg wojewódzkich: 
-Nr 405 Niemodlin - Korfantów, 
-Nr 406 Nysa - Jasienica Dolna -Włostowa  
-Nr 407 Nysa – Łącznik. 
W/w drogi zabezpieczają możliwość aktywizacji  gospodarczej gminy. 
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3. Powiązania infrastrukturalne i przestrzenne. 

 

Podstawowy system powiązań infrastrukturalnych wiąże się z układem elektroenergetycz-
nym gminy. Przez teren gminy przebiega jednotorowa napowietrzna linia w/n 220 kV Gro-
szowice - Świebodzice Śl., przewidziana do przebudowy na napięcie 400 kV oraz jednoto-
rowa 110 kV z odczepem do GPZ Bielice relacji Gracze- Nysa. 
Drugi układ sieciowy wynika z systemu telekomunikacyjnego Telekomunikacji Polskiej S.A. 
w Opolu.  Układ ten  związany jest z  połączeniami tranzytowymi liniami napowietrznymi. 
 
Gmina nie ma połączeń z sąsiednimi gminami systemami wodno-kanalizacyjnymi. 
Głównymi elementami przestrzennymi wiążącymi gminę z obszarami sąsiednimi są tereny 
rolne jednostek rolnych – zakładów rolnych i rolniczych spółdzielni produkcyjnych (posiada-
jących grunty rolne na terenie sąsiednich gmin).  
Tereny strefy ochrony pośredniej rzeki Nysy Kłodzkiej stanowiącej strefę ochrony pośred-
niej ujęć wody pitnej dla Wrocławia stwarzają system powiązań środowiskowych z całym 
obszarem otaczającym gminę Łambinowice. 
Powiązania krajobrazowe i gospodarcze z gminą Korfantów i Tułowice następują poprzez 
Bory Niemodlińskie. 

 
 
 

IV. SYTUACJA SPOŁECZNA GMINY. 

 

 Demografia. 

1.1. Liczba ludności , ruch naturalny  

 

Wg NSP z 2002r. liczba ludności gminy wynosiła 8273 osób, z tego 4168 mężczyzn i 4105 
kobiet. W 2005r. w gminie zamieszkiwało 8279 osób, natomiast w 2007r. gmina liczyła 
7820 osób zamieszkałych (wg danych UG Łambinowice).W GUŚ z 2013 liczba ludności 
gminy wynosiła 7775 osób, z tego 3823  mężczyzn i 3952  kobiet. Analizując liczbę ludno-
ści od 1978 r. można wysunąć następujące wnioski: 

 w okresie od 1978 do 1988r. nastąpił niewielki przyrost ludności gminy, 

 spadek ludności gminy w latach 1988-1998 wynika z odłączenia z gminy Łambinowi-
ce wsi Goszczowice i przyłączenia jej do nowopowstałej gminy Tułowice, 

 od 1998r. do 2005r. nastąpił nieznaczny spadek ludności w gminie,  

 od 2005r. w gminie nastąpił bardzo wysoki spadek ludności, który powiększa się z 
upływem kolejnych latach. 

Spadek liczby ludności gminy w ostatnich latach w stosunku do liczby mieszkańców w 
2005r. przekraczający 6%. Wyraźny spadek liczby mieszkańców w ostatnich latach nastąpił 
w 10 wsiach, jedynie w dwóch zanotowano niewielki wzrost do 3,2%.Wskaźnik feminizacji 
zbliżony jest od szeregu lat do poziomu równowagi. 
Szczegółową charakterystykę zaludnienia poszczególnych wsi i gminy w latach 1978, 1988, 
1998, 2005, 2006 i 2007 przedstawiono w tabeli nr 2 oraz na diagramie . 
 
Tab.2   Mieszkańcy wsi gminy Łambinowice w latach 1978, 1988, 1998, 2005, 2006, 2007, 2013. 
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Lp. Wieś Liczba mieszkańców w latach  

  1978 ** 1988** 1998 2005 2006 2007 2013 

1. Bielice 882 822 824 798 778 770 752 

2. Budzieszowice 319 362 359 363 358 356 360 

3. Drogoszów 205 185 183 183 170 169 173 

4. Jasienica Dolna 931 910 912 934 868 850 846 

5. Lasocice 511 515 473 486 483 482 457 

6. Łambinowice 2185 2433 2631 2650 2458 2456 2303 

7. Mańkowice 674 669 688 668 666 660 646 

8. Malerzowice W. 526 481 529 525 530 519 514 

9. Piątkowice 425 391 369 370 350 347 332 

10. Sowin 593 584 599 595 517 520 496 

11. Szadurczyce 120 108 91 95 91 94 97 

12. Wierzbie 663 611 632 612 613 597 544 

 
*) wieś odłączona z gminy Łambinowice 
**) wg NSP  
 
 

Od 1985r. obserwuje się spadek przyrostu naturalnego. W latach 2000  przyrost naturalny 
osiągnął wartości ujemne. Powyższy trend obrazują dane zawarte w tab.3. 
 
Tab.3  Ruch naturalny ludności w latach 1985, 1990, 1995, 2003, 2006, 2013. 
 

Rok Małżeństwa Urodzenia Zgony Przyrost naturalny Małżeństwa Urodzenia Zgony Przyrost naturalny 

  w liczbach bezwzględnych  na 1000 mieszkańców  

1985 55 205 67 138 6,3 23,6 7,7 15,9 

1990 70 123 85 38 8,1 14,2 9,8 4,4 

1995 44 114 68 46 5,3 13,7 8,2 5,5 

2003 33 64 73 -9 4 7,7 8,8 -1,1 

2006 52 57 69 -12 6,3 7,0 8,4 -1,5 

2013 52 62 89 -27 6,6 7,9 11,36 -3,4 

 

 

Od 2006r obserwuje się wyraźny wzrost migracji na terenie gminy, zobrazowano to w tabeli nr 4. 
 
 
Tab.4  Migracje wewnętrzne i zagraniczne ludności w 2006r. 
 
 

Jednostka terytorialna:                                                              Łambinowice 

 

Zakres danych: OGÓŁEM 

Lata 2006r. 
 

 Jedn. m. 2006r.  

  MIGRACJE NA POBYT STAŁY WG TYPU, KIERUNKU I PŁCI MIGRANTÓW  

Zameldowania w ruchu wewnętrznym  

     Ogółem Osoba 94  
     Mężczyźni Osoba 44  
     Kobiety Osoba 50  

   Zagranica  

     Ogółem Osoba 6  

     mężczyźni    Osoba 5  
     Kobiety Osoba 1  

  Wymeldowania w ruchu wewnętrznym  

     Ogółem Osoba 106  
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     mężczyźni     Osoba 55  
     kobiety    Osoba 51  

  Zagranica                                                           

     Ogółem Osoba 34  
     mężczyźni  Osoba 21  
     kobiety    Osoba 13  

   Saldo migracji w ruchu wewnętrznym  

     Ogółem   Osoba 12  
     mężczyźni    Osoba -11  
     kobiety       Osoba -1  

  Zagranica     

    Ogółem   Osoba -28  
    mężczyźni  Osoba -16  
    kobiety      Osoba -12  

 

 
 

Jednostka terytorialna:                                                              Łambinowice 

 

Zakres danych: OGÓŁEM 

Lata 2013r. 
 

 Jedn. m. 2013r.  

  MIGRACJE NA POBYT STAŁY WG TYPU, KIERUNKU I PŁCI MIGRANTÓW  

Zameldowania w ruchu wewnętrznym  

     Ogółem Osoba 80  
     Mężczyźni Osoba 38  
     Kobiety Osoba 42  

   Zagranica  

     Ogółem Osoba 1  

     mężczyźni    Osoba 0  
     Kobiety Osoba 1  

  Wymeldowania w ruchu wewnętrznym  

     Ogółem Osoba 117  
     mężczyźni     Osoba 65  
     kobiety    Osoba 52  

  Zagranica                                                           

     Ogółem Osoba 16  
     mężczyźni  Osoba 10  
     kobiety    Osoba 6  

   Saldo migracji w ruchu wewnętrznym  

     Ogółem   Osoba -37  
     mężczyźni    Osoba -  
     kobiety       Osoba -  

  Zagranica     

    Ogółem   Osoba -  
    mężczyźni  Osoba -  
    kobiety      Osoba -  

 

 

1.2. Struktura wieku 

 

Z analizy struktury wieku ludności gminy w 2002r., 2006r. I 2013r.  wynikają następujące 
wnioski: 

 ludność w wieku produkcyjnym w 2002r. kształtowała się na poziomie 61,5%,           
w 2006r. Wyniosła 65%., natomiast w 2013r. wynosiła  64,3% 
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 ludność w wieku przedprodukcyjnym w 2002r stanowiła 24,6% ogólnej liczby miesz-
kańców, natomiast w 2006r. wynosi 20,7% (obserwuje się znaczący spadek           w 
stosunku do lat 90-ch, szczególnie w przedziale wiekowym 3-6), w 2013r. liczba lud-
ności spadła do  17,5% 

 ludność w wieku poprodukcyjnym według danych statystycznych z 2002r. stanowi 
13,9% a w 2006r. doszła do 14,6% (obserwuje się sukcesywny wzrost udziału tej 
grupy w ogólnej liczbie mieszkańców).Świadczy o tym również wzrost zanotowany w 
2013r. Liczba ludności w wieku poprodukcyjnym wrosła do poziomu 18,1% 

 
Strukturę wieku ludności gminy Łambinowice w 2002r. i 2006r. zobrazowano w tabeli nr 5. 

Tab.nr 5 

 

Jednostka terytorialna:                                                              Łambinowice 

 

Zakres danych: OGÓŁEM  

Lata 2002; 2006  

Kategoria: NSP 2002 LUDNOŚĆ, 
GUS 2006 LUDNOŚĆ. 

 

  

 Jedn. 

m. 

2002 2006 2013 

LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU  

  Ludność ogółem  

    Ogółem osoba 8273 8168 7775 

    Mężczyźni osoba 4168 4083 3823  
    Kobiety osoba 4105 4085 3952  

  Ludność wg płci i grup wieku  

      Ogółem osoba 8273 8168 7775 

      0-4 osoba 446 325 370  
      5-9 osoba 558 445 345  
      10-14 osoba 600 572 386  
      15-19 osoba 715 579 474  
      20-24 osoba 627 707 583  
      25-29 osoba 655 626 620  
      30-34 osoba 566 618 617  
      35-39 osoba 549 576 585  
      40-44 osoba 595 549 536  
      45-49 osoba 661 578 519  
      50-54 osoba 642 653 485  
      55-59 osoba 354 606 587  
      60-64 osoba 345 315 547  
      65-69 osoba 305 326 391  
      70-74 osoba 288 254 730  
      75-79 osoba 209 238 209  
      80-84 osoba 109 144 165  

LUDNOŚĆ WEDŁUG EKONOMICZNYCH GRUP WIEKU  

  Ludność według ekonomicznych grup wieku  

    Ogółem  

      w wieku przedprodukcyjnym % 24,6 20,7 17,5 

      w wieku produkcyjnym ogółem % 61,5 65 64,3 

      w wieku produkcyjnym mobilnym osoba 3276 - 3155 

      w wieku produkcyjnym niemobilnym osoba 1816 - 1844 

      w wieku poprodukcyjnym % 13,8 14,3 18,1 

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WIEKU 15 LAT I WIĘ-

CEJ 

 

      Ogółem osoba 6669 - - 
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      aktywni zawodowo ogółem osoba 3216 - - 
      aktywni zawodowo pracujący osoba 2221 - - 
      aktywni zawodowo bezrobotni osoba 995 - - 
      bierni zawodowo osoba 2832 - - 
      nieustalony status na rynku pracy osoba 621 - - 

 

 
 
 

 Rynek pracy. 

 

Wg danych GUS w 2013r liczba osób w wieku produkcyjnym (zawodowo-czynnych) na te-
renie gminy wynosiła 4999 osób tj. 64,3  % ogólnej liczby ludności gminy. 
Na terenie gminy zatrudnienie w 2003r. wynosiło 1590 osób, z tego w sektorze przemysło-
wym – 18,8 % , w sektorze rolniczym – 58,4 % i w sektorze usługowym - 22,6 % . 
Prawie 45 % ogólnej liczby zawodowo- czynnych  stanowi grupa  osób: 
bezrobotnych niezarejestrowanych, posiadających niezarobkowe źródło utrzymania,                  
o nieustalonym statusie na rynku pracy.  
Od 2003r. maleje zatrudnienie w gminie w różnych sektorach zarówno publicznych jak                  
i prywatnych średniorocznie o 1,36%. 
Współczynnik bezrobocia kształtował się w 2006r.na poziomie 16,4% 
 
 
Bilans zatrudnienia i bezrobocia za lata 2003 i 2006 zawierają  tab.nr 6,7,8.  
 
Tab.nr 6  
Osoby zawodowo-czynne, bezrobotni i zatrudnieni w ujęciu ilościowym w 2003r. na terenie gminy 
Łambinowice. 
 

Lp. Wyszczególnienie  Liczba  % 

  osób  

1. Zawodowo-czynni 5090 100 

2. Bezrobotni  zarejestrowani 443 23,8 

4. Bezrobotni nie   zarejestrowani, osoby posiadające nieza-
robkowe źródło utrzymania i osoby o nieustalonym statusie 
na rynku pracy 

2285 44,9 

5. Zatrudnienie ogółem 1590 100 

- sektor przemysłowy 300 18,9 

- sektor rolniczy 930 58,5 

 w tym: sektor rolnictwa indywidualnego 850 53,4 

- sektor usługowy 360 22,6 

 

Uwagi: 
 zatrudnienie  w rolnictwie indywidualnym opracowano szacunkowo w oparciu o dane 

GUS sporządzone o wyniki NSP z 2002 (wg ilości gospodarstw indywidualnych 
 
 

Szczegółowe dane dot. pracujących na terenie gminy zawiera tab.7 
 

Lata: 2003  

Kategoria: RYNEK PRACY 

    

 Jedn. m. 2 
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0

0

3 

PRACUJĄCY  

  Pracujący wg płci i sektorów 

      ogółem Osoba 738 

      mężczyźni Osoba 410 

      kobiety Osoba 328 

    sektor rolniczy 

      ogółem Osoba 77 

      mężczyźni Osoba 59 

      Kobiety Osoba 18 

    sektor przemysłowy 

      ogółem Osoba 303 

      mężczyźni Osoba 244 

      kobiety Osoba 59 

    sektor usługowy razem 

      ogółem Osoba 358 

      mężczyźni Osoba 107 

      kobiety Osoba 251 

    sektor usługowy - usługi rynkowe 

      ogółem Osoba 128 

      mężczyźni Osoba 52 

      kobiety Osoba 76 

    sektor usługowy - usługi nierynkowe 

      ogółem osoba 230 

      mężczyźni osoba 55 

      kobiety osoba 175 

  Pracujący wg płci i form własności 

    Ogółem 

      ogółem osoba 738 

      sektor publiczny osoba 505 

      sektor prywatny osoba 233 

    Mężczyźni 

      ogółem osoba 410 

      sektor publiczny osoba 259 

      sektor prywatny osoba 151 

    Kobiety 

      ogółem osoba 328 

      sektor publiczny osoba 246 

      sektor prywatny osoba 82 

BEZROBOCIE 

  Bezrobotni zarejestrowani wg płci w gminie 

    Ogółem osoba 1215 

    Mężczyźni osoba 618 

    Kobiety osoba 597 

 

 
Tab.nr 8  
Osoby bezrobotne i zatrudnione w ujęciu ilościowym  na terenie gminy Łambinowice. 
 

Lata: 

Kategoria: 

2006r 
RYNEK PRACY 

 

 
Wyszczególnienie 
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 Jedn. m. 2006 2013 

PRACUJĄCY W GŁÓWNYM MIEJSCU PRACY  

   Pracujący wg płci  

Ogółem osoba 728 - 

Mężczyźni osoba 423 - 

Kobiety osoba 305 - 

  BEZROBOCIE  

Bezrobotni zarejestrowani wg płci  

Ogółem osoba 857 443  

Mężczyźni osoba 405 230  

Kobiety osoba 452 213  

 

 Mieszkalnictwo. 

 

Stan zasobów mieszkaniowych wg danych GUS sporządzonych w oparciu o wyniki NSP z 
2002 r. charakteryzowały wielkości zawarte w poniższym zestawieniu: 
 
BUDYNKI I MIESZKANIA  

  Budynki i mieszkania ogółem 2002r.  2013r.  

    Budynki bud. 1311 1460  

    Mieszkania ogółem miesz
. 

2204 2372  

    Mieszkania zamieszkane stale miesz
. 

2162 - 

    Powierzchnia użytkowa mieszkania ogółem m2 16994
1 

193850  

    Powierzchnia użytkowa mieszkania zamieszka-
ne stale 

m2 16767
0 

- 

    Ludność w mieszkaniach oso-
ba 

8055 - 

 

Wskaźniki wg danych GUS: 
 

 2002 2006 2013 

 Zasoby mieszkaniowe ogółem 2204 2296 2372  

    Mieszkania na 1000 mieszkańców  274 281 305,1  
    M2 powierzchni użytkowej na mieszkanie  78 76,8 81,7  

 

 
 

Ogólna charakterystyka zasobów mieszkaniowych: 
 

 Pod względem własnościowym w 2002r. zdecydowanie przeważają w 78% mieszka-
nia prywatne, wskaźnik ten wzrósł w 2006r. do 80,7%.   

 

 Zasoby mieszkaniowe znajdujące się w budynkach wybudowanych przed 1944r. 
stanowią 60% (1331) ogółu mieszkań. 
 

 Budynki mieszkalne stanowią 85% wszystkich budynków, pozostałe to budynki 
mieszkalno-inwentarskie i mieszkalno-gospodarskie. 

 

 Zdecydowana większość mieszkań wyposażona jest w wodociąg.  
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 Zmniejsza się powierzchnia użytkowa mieszkania. 
 

 
Charakterystyka szczegółowa zasobów mieszkaniowych (dane GUS wg wyników NSP 
2002r, oraz dane GUS z 2006r.): 
Tab.9 

 Zasoby mieszkaniowe ogółem 2002 2006  

    Mieszkania 2204 2296  

    Powierzchnia użytkowa    

 Zasoby mieszkaniowe stanowiące własność 

gminy   

2002 2006 2013 

    Mieszkania miesz. 90 93 - 

    Izby Izba 251 221 - 

    Powierzchnia użytkowa m2 4932 4357 - 

 Zasoby osób fizycznych  

 Mieszkania miesz. 1703 1853 - 

    Izby Izba - 7881 - 

 Powierzchnia użytkowa m2 143091 153656 - 

 Zasoby pozostałych podmiotów  

 Mieszkania miesz. 393 350 - 

    Izby Izba - 1189 - 

 Powierzchnia użytkowa m2 20718 18289 - 

  Mieszkania wyposażone w urządzenia techniczno-sanitarne  

    Wodociąg miesz. 2139 2231 2326  

    Ustęp spłukiwany miesz. 1882 1943 2299  

    Łazienka miesz. 1955 2006 2163  

    Centralne ogrzewanie miesz. 1642 1699 1838  

    gaz sieciowy miesz. 0 0 0 
 

 

Tab.10 

 

OKRES BUDOWY BUDYNKU I RODZAJ PODMIOTÓW 2006r.  

  Mieszkania zamieszkane ogółem 

    Mieszkania 

      Ogółem miesz. 2184 

      osób fizycznych miesz. 1703 

      Gminy miesz. 88 

      pozostałych podmiotów miesz. 393 

    powierzchnia użytkowa 

      Ogółem m2 168697 

      osób fizycznych m2 143091 

      Gminy m2 4888 

      pozostałych podmiotów m2 20718 

  Mieszkania zamieszkane stale 

    Mieszkania 

      Ogółem miesz. 2162 

      osób fizycznych miesz. 1687 

      Gminy miesz. 88 

      pozostałych podmiotów miesz. 387 

    powierzchnia użytkowa 

      Ogółem m2 167670 

      osób fizycznych m2 142289 
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      Gminy m2 4888 

      pozostałych podmiotów m2 20493 

    Ludność 

      Ogółem osoba 8055 

      osób fizycznych osoba 6510 

      Gminy osoba 299 

      pozostałych podmiotów osoba 1246 

  Mieszkania zamieszkane wg okresu budowy budynku 

    przed 1918 

      Mieszkania 

        Ogółem miesz. 508 

        osób fizycznych miesz. 459 

        Gminy miesz. 19 

        pozostałych podmiotów miesz. 30 

      powierzchnia użytkowa 

        Ogółem m2 43074 

        osób fizycznych m2 39935 

        Gminy m2 1226 

        pozostałych podmiotów m2 1913 

    1918-1944 

      Mieszkania 

        Ogółem miesz. 823 

        osób fizycznych miesz. 755 

        Gminy miesz. 40 

        pozostałych podmiotów miesz. 28 

      powierzchnia użytkowa 

        Ogółem m2 66275 

        osób fizycznych m2 62281 

        Gminy m2 2183 

        pozostałych podmiotów m2 1811 

    1945-1970 

      Mieszkania 

        Ogółem miesz. 255 

        osób fizycznych miesz. 144 

        Gminy miesz. 3 

        pozostałych podmiotów miesz. 108 

      powierzchnia użytkowa 

        Ogółem m2 15599 

        osób fizycznych m2 10345 

        Gminy m2 208 

        pozostałych podmiotów m2 5046 

    1971-1978 

      Mieszkania 

        Ogółem miesz. 171 

        osób fizycznych miesz. 99 

        Gminy miesz. 3 

        pozostałych podmiotów miesz. 69 

      powierzchnia użytkowa 

        Ogółem m2 10791 

        osób fizycznych m2 7112 

        Gminy m2 194 

        pozostałych podmiotów m2 3485 

    1979-1988 
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      Mieszkania 

        Ogółem miesz. 185 

        osób fizycznych miesz. 114 

        Gminy miesz. 0 

        pozostałych podmiotów miesz. 71 

      powierzchnia użytkowa 

        Ogółem m2 16271 

        osób fizycznych m2 12246 

        Gminy m2 0 

        pozostałych podmiotów m2 4025 

    1989-2002 

      Mieszkania 

        Ogółem miesz. 107 

        osób fizycznych miesz. 71 

        Gminy miesz. 14 

        pozostałych podmiotów miesz. 22 

      powierzchnia użytkowa 

        Ogółem m2 10155 

        osób fizycznych m2 8063 

        Gminy m2 713 

        pozostałych podmiotów m2 1379 

    2001-2002 

      Mieszkania 

        Ogółem miesz. 6 

        osób fizycznych miesz. 6 

        Gminy miesz. 0 

        pozostałych podmiotów miesz. 0 

      powierzchnia użytkowa 

        Ogółem m2 869 

        osób fizycznych m2 869 

        Gminy m2 0 

        pozostałych podmiotów m2 0 

    nie ustalono 

      Mieszkania 

        Ogółem miesz. 135 

        osób fizycznych miesz. 61 

        Gminy miesz. 9 

        pozostałych podmiotów miesz. 65 

      powierzchnia użytkowa 

        Ogółem m2 6532 

        osób fizycznych m2 3109 

        Gminy m2 364 

        pozostałych podmiotów m2 3059 

BUDYNKI I MIESZKANIA 

  Budynki i mieszkania ogółem 

    Budynki bud. 1311 

    mieszkania ogółem miesz. 2204 

    mieszkania zamieszkane stale miesz. 2162 

    powierzchnia użytkowa mieszkania ogółem m2 169941 

    powierzchnia użytkowa mieszkania zamieszkane stale m2 167670 

    Ludność w mieszkaniach osoba 8055 

  Budynki i mieszkania wg rodzaju budynków 

    Mieszkalne 
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      Budynki bud. 1119 

      mieszkania ogółem miesz. 1988 

      mieszkania zamieszkane stale miesz. 1949 

      powierzchnia użytkowa mieszkania ogółem m2 151578 

      powierzchnia użytkowa mieszkania zamieszkane stale m2 149397 

      ludność w mieszkaniach osoba 7282 

    mieszkalno-inwentarskie i mieszkalno-gospodarskie 

      budynki bud. 180 

      mieszkania ogółem miesz. 193 

      mieszkania zamieszkane stale miesz. 192 

      powierzchnia użytkowa mieszkania ogółem m2 17352 

      powierzchnia użytkowa mieszkania zamieszkane stale m2 17292 

      ludność w mieszkaniach osoba 717 

    Pozostałe 

      budynki bud. 12 

      mieszkania ogółem miesz. 23 

      mieszkania zamieszkane stale miesz. 21 

      powierzchnia użytkowa mieszkania ogółem m2 1011 

      powierzchnia użytkowa mieszkania zamieszkane stale m2 981 

      ludność w mieszkaniach osoba 56 

    o nieustalonym przeznaczeniu 

      budynki bud. 0 

      mieszkania ogółem miesz. 0 

      mieszkania zamieszkane stale miesz. 0 

      powierzchnia użytkowa mieszkania ogółem m2 0 

      powierzchnia użytkowa mieszkania zamieszkane stale m2 0 

      ludność w mieszkaniach osoba 0 

  Budynki i mieszkania wg rodzaj podmiotów 

    osób fizycznych 

      budynki bud. 1002 

      mieszkania ogółem miesz. 1110 

      mieszkania zamieszkane stale miesz. 1107 

      powierzchnia użytkowa mieszkania ogółem m2 102834 

      powierzchnia użytkowa mieszkania zamieszkane stale m2 102658 

      ludność w mieszkaniach osoba 4498 

    Gminy 

      budynki bud. 12 

      mieszkania ogółem miesz. 40 

      mieszkania zamieszkane stale miesz. 40 

      powierzchnia użytkowa mieszkania ogółem m2 2674 

      powierzchnia użytkowa mieszkania zamieszkane stale m2 2674 

      ludność w mieszkaniach osoba 139 

    pozostałych podmiotów 

      budynki bud. 32 

      mieszkania ogółem miesz. 379 

      mieszkania zamieszkane stale miesz. 366 

      powierzchnia użytkowa mieszkania ogółem m2 20220 

      powierzchnia użytkowa mieszkania zamieszkane stale m2 19156 

      ludność w mieszkaniach osoba 1152 

    Wspólną 

      budynki bud. 73 

      mieszkania ogółem miesz. 459 

      mieszkania zamieszkane stale miesz. 436 
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      powierzchnia użytkowa mieszkania ogółem m2 25850 

      powierzchnia użytkowa mieszkania zamieszkane stale m2 24909 

      Ludność w mieszkaniach osoba 1493 

 
 
 

V. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE. 

 

 Ogólna charakterystyka przyrodnicza  obszaru gminy. 

 

1.1. Położenie. 

 

W oparciu o podział na jednostki fizyczno geograficzne ( Kondracki, 1994) wschodnią i 
środkową część obszaru zajmuje Równina Niemodlińska (318.55), natomiast część za-
chodnią Dolina Nysy  Kłodzkiej - (318.54). Obie te jednostki stanowią fragment Niziny Ślą-
skiej. Na południu zaznaczają się wzniesienia Płaskowyżu Głubczyckiego. 

 
 

1.2. Budowa geologiczna, złoża surowców. 

 

W podłożu zachodniej części obszaru zalegają kambrosylurskie gnejsy i łupki krystaliczne 
przechodzące w części środkowej w dolnodewońskie wapienie, dolomity, iłowce, mułowce, 
margle i zlepieńce, a następnie w części wschodniej w dolnotriasowe iłowce, mułowce , 
zlepieńce, margle i dolomity oraz środkowotriasowe dolomity , margle, wapienie i łupki ila-
ste. Podłoże podczwartorzędowe stanowi gruby kompleks wodonośnych osadów trzecio-
rzędu z dominującymi iłami przewarstwionymi żwirami i piaskami.  
Na niemal całym obszarze utwory te pokrywają neoplejstoceńskie gliny zwałowe, piaski z 
głazami akumulacji lodowcowej, miejscami również rzecznolodowcowej. Dna dolin rzecz-
nych wypełniają mady, mułki, piaski i żwiry rzeczne. 

 

 

Na terenie gminy znajdują się udokumentowane złoża surowców mineralnych: 
 
W miejscowości Malerzowice Wielkie i Bielice zlokalizowany jest obszar i teren gór-

niczy „Bielice” – ustanowiony dla wydobywania kruszywa naturalnego dla Opolskich 

Kopalń Surowców Mineralnych Sp. z o.o. w Choruli – Kopalnia Kruszywa „Malerzo-

wice”.  
 
Obszar górniczy ustanowiony został decyzją Ministra Przemysłu z dnia 22.08.1988r. 
W  2005r. Rada Gminy zatwierdziła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego te-
renu górniczego położonego w granicach udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego 
„Bielice”. 
 
Złoże Bielice - udokumentowane w kat.B i C : 

 zasoby złoża bilansowego w kat.B -  404139 m3 
 zasoby złoża bilansowego w kat.C -  1500934 m3 
 złoże kruszywa naturalnego eksploatowane jest na skalę przemysłową.  
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 Objęte jest obowiązującym planem miejscowym z wyznaczonymi obszarami i tere-

nem górniczym. 
 Obszar górniczy objęty jest koncesją nr 140/94 z 1994r., z późniejszymi zmianami. 

 
 

Na terenie gminy znajdują się ponadto następujące złoża surowców mineralnych: 
 

Złoże Bielice - Zbiornik - udokumentowane w kat.C2 : 

 zasoby złoża bilansowego           - 3657090 ton 

 zasoby pozabilansowe  - 618570 ton 

 złoże kruszywa naturalnego przeznaczone może być do produkcji żwirów  jedno i 
wielofrakcyjnych, nie jest eksploatowane. 

 
Złoże Malerzowice - złoże kruszywa naturalnego udokumentowane w kat.C1 obejmuje: 

 pole I - pow. 9,5 ha i 1765 tys.ton 
 pole II – pow.14,5 ha i 2670,3 tys.ton  

Obecnie złoże nie jest eksploatowane  
Na terenie obiektów przeróbczych przetwarzane jest kruszywo ze złoża Bielice. 
 
Złoże Drogoszów - udokumentowane w kat.C1  
zasoby kruszywa naturalnego wynoszą: 
 - dla p.p 41,3% - w granicach lokalizacji 11805,2 tys.ton 
      - poza granicami 7627,9 tys.ton 
 - dla p.p 33,6 % - 35481,1 tys.ton 
 powierzchnia bilansowa C1 - 1156,4 tys.ton., o powierzchni ok. 323ha 
 
Złoże Jasienica Dolna – złoże pospółki zawierające szkodliwe domieszki substancji orga-
nicznych , pyłów mineralnych oraz przerostów gliny. 
Eksploatacja prowadzona była w latach 1935-1960 - zasoby pospółki określono w karcie 
rejestracyjnej na 343640m3 i piasku 38016 m3. 
 
  
Ponadto ślady po dawnej eksploatacji surowców występują w lokalizacjach : 
- Okopy - gliny piaszczyste plastyczne, dla celów ceramiki budowlanej - eksploatacja 
przedwojenna, pow.złoża 4 ha , objętość 100000m3. 
Aktualnie zlokalizowano centralne wysypisko gminne. 
 

1.3. Gleby. 

 

Obszar Równiny Niemodlińskiej , gdzie przeważają tereny piaszczyste na sandrach i ke-
mach zlodowacenia środkowopolskiego jest w znacznej mierze porośnięty lasami świerko-
wo-sosnowymi (Bory Niemodlińskie). Dominuje tu rzeźba nisko falista , płasko-równinna z 
małymi deniwelacjami terenu. Dolina Nysy Kłodzkiej i szer.6-7 km z rozwiniętymi tarasami 
zalewowymi jest wyścielana madami , na których występują łąki, pastwiska oraz kompleksy 
leśne. 
Gleby na terenie gminy pozostają  w dużej zgodności z geologią powierzchniową. Wytwo-
rzone zostały z utworów aluwialnych, wypełniających doliny rzek oraz utworów akumulacji 
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wodno – lodowcowej ( rzadziej tylko lodowcowej ), reprezentowanych przez gliny różnych 
grup mechanicznych, wśród których przeważają gliny lekkie i średnie oraz przez piaski. 
Analiza opracowanej w WBGiTR w Opolu mapy glebowo- rolniczej gminy Łambinowice po-
zwala wydzielić następujące gatunki gleb : 

 gliny (gleby gliniaste) - 76.5 % 
 piaski (gleby piaszczyste) - 18.2 %  
 iły (gleby iłowe) - 3.9 % 
 pyły (gleby pyłowe) - 1.1 % 
 organiczne (gleby organiczne) - 0.3 % 

Z powyższych utworów wytworzyły się różne pod względem wartości użytkowo-rolniczej ty-
py gleb: 

 pseudobielice - 46 %  

 brunatne - 32 % 

 mady - 17 % 

 czarne ziemie - 4.7 % 

 gleby organiczne - 0.3 %  
 

Typologicznie największy procent  gleb zajmują pseudobielice a następnie gleby brunatne - 
łącznie 78 %. Występują one na przemian mniejszymi lub większymi płatami we wszystkich 
wsiach gminy. 
Największy procent pseudobielic, od 70 - 90 % posiadają wsie: Sowin, Łambinowice, Bu-
dzieszowice, Goszczowice. Natomiast gleb brunatnych od 70 - 80 % : Szadurczyce, Mań-
kowice, Jasienica Dolna i Bielice. 
 Największy obszar gleb brunatnych a szczególnie pseudobielic zajmują gleby śred-
niej rolniczej przydatności (klasy IV a i b ) wytworzone z glin lekkich podścielonych pia-
skiem, lub z piasków gliniastych zalegających na glinach.     
Dominują one na całej powierzchni wysoczyzny z wyjątkiem Budzieszowic. 
 Mady to utwory aluwialne wypełniające doliny rzeczne. Największa ich  powierzchnia 
występuje w dolinie Nysy Kłodzkiej, gdzie ich większość użytkowana  jest jako pola upraw-
ne. 
 

1.4. Wody powierzchniowe. 

 
Obszar gminy jest dorzeczem cieków I rzędu rzeki Odry. Bezpośredni wpływ na warunki 
hydrograficzne wywiera jednak Nysa Kłodzka, w zlewni, której gmina Łambinowice położo-
na jest w całości. Dolina Nysy Kłodzkiej jest dobrze wykształcona, a jej płaskie i szerokie 
dno podlega okresowym zalewom, powodziom, które najgroźniejsze rozmiary przybierają   
w okolicach Bielic. Długość rzeki przepływającej przez teren gminy to: 
- brzeg lewy: 9050 mb 
- brzeg prawy: 14000 mb 
 Normy zanieczyszczeń w bilansie rocznym zaliczają rzekę, na w/w odcinku, do III kla-
sy czystości (WIOŚ Opole.) 
       Poza Nysą Kłodzką teren gminy przecina sieć cieków, z których największym jest Mły-
nówka Bielicka. Najmniejsze ich zagęszczenie jest w środkowej części gminy, gdzie prze-
biega dział wodny między dorzeczem Nysy Kłodzkiej i jej dopływu – Ścinawy Niemodliń-
skiej. Biegnie on pasem wzniesień ciągnących się od Budzieszowic w kierunku Szadurczyc. 
 Cieki podstawowe przepływające przez teren gminy Łambinowice (poza rz. Nysą 
Kłodzką): 
- Młynówka Bielicka – 11050 mb 
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- Potok Myszowicki – 2750 mb 
- Stara Nysa – 10420 mb 
- Potok Kiełcznica – 6520 mb 
Łączna długość wymienionych cieków to około 30,7 km. Brak norm zanieczyszczeń dla 
omawianych cieków należy tłumaczyć brakiem stosownych badań. Zarządzający ciekami 
to, w przypadku rzeki Nysy Kłodzkiej Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, 
zaś w pozostałych ciekach wodnych Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych    
w Opolu, oddziały w Opolu i Prudniku.  
Rozbudowana sieć mniejszych cieków i rowów, o szacowanej łącznej długości 126,4 km, 
zarządzana jest przez Gminną Spółkę Wodną w Łambinowicach. 
Z budowli wodnych należy wymienić stawy, położone we wsiach: Malerzowice, Mańkowice, 
Łambinowice, Szadurczyce, Wierzbie, Budzieszowice i Jasienica Dolna. Łączna ich po-
wierzchnia to 10 ha, z czego około 80 % wykorzystywanych jest gospodarczo.  
Największe lustro wody stanowi 60 ha kompleks zbiorników powyrobiskowych we wsiach 
Bielice i Malerzowice. Zbiorniki te mogą stanowić zasób wody pitnej i pożarniczej, a także 
pełnić rolę rekreacyjną. 
 
 

1.5. Wody podziemne. 

 

Cały badany obszar jest położony w opolskim regionie hydrogeologicznym z głównymi po-
ziomami użytkowymi wód podziemnych w utworach trzeciorzędowych , rzadziej czwartorzę-
dowych. Głębiej , na głębokości od kilkunastu do 450m., zalegają wody szczelinowo-
porowe w górnokredowych piaskowcach i marglach o wydajności wahających się od kilku 
do 70 m3 /h. Poziom trzeciorzędowy stanowią piaski na głębokości 20-100m., a wydajności 
wahają się od kilku  do 90m3/ h, największe w regionie Niemodlina. Poziom czwartorzędowy 
położony na głębokości  od kilku do 10 m stanowią piaski i żwiry, a wydajności osiągają 10-
30m3/ h (cz. północna) lub 30-70 m3/ h (cz. zachodnia). 
Na przeważającej części obszaru występuje pełna izolacja pierwszego poziomu użytkowe-
go wód podziemnych od powierzchni terenu. 
 
Wody podziemne występujące na terenie gminy ujęte są w zbiornik porowy GZWP nr 338 
(Subzbiornik Paczków- Niemodlin) należący do krajowych Głównych Zbiorników Wód Pod-
ziemnych. Zbiornik ten: 

 obejmuje znaczną część gminy, 

 objęty jest Obszarem Wysokiej Ochrony wód podziemnych – OWO i ONO 

 należy do zbiorników wykształconych w utworach kenozoicznych - trzeciorzędowych.  
 

Charakterystykę Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 338 przedstawiono poniżej      
w tabeli 8. 
 
Tabela. 8  

Stratygrafia Tr 

Region hydrogeologiczny Pps (SNWr) 

Powierzchnia GZWP (km2) 735 

Powierzchnia OWO (km2) 735 

Wiek utworów wodonośnych.  Tr – trzeciorzędowe 

Typ zbiornika Porowy 

Klasa jakości wód Ic - b. nieznacznie zanieczyszczone, łatwe do 
uzdatnienia 

Średnia głębokość ujęć (m) 80 – 150 
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Szacunkowe zasoby dyspozycyjne (tys. 
m3/d) 

60 

 
 
 
Tabela 9 Wykaz ujęć wód podziemnych na terenie gminy Łambinowice 

Lp Ujęcie (na-
zwa, nazwa 
zwyczajowa) 

Rodzaj 
ujęcia 

Właściciel, ilość 
studni/ilość 
studni czynnych 

Ilość osób 
zaopatrywa-
nych z uję-
cia 

Pobór rzeczywisty 
(tys.m3/rok) 

Qśred, Qmax, Nr po-
zwolenia wodno-
prawnego,  data waż-
ności 

1. SUW 
Łambinowi-
ce 

Otworowe 
 

UG 
2/2 

4700 110 Qśred= 800 m³/24h 
Qmax= 997 m³/24 h 
Nr OŚ.II.7211/48/98, 
31 XII 2010 r. 

2. SUW 
Jasienica 
Dolna 

Otworowe UG 
2/2 

3500 80 Qśred= 706 m³/24h 
Qmax= 920 mł/24 h 
Nr OŚ.III.6210/94/94, 
31 XII 2010 r. 

Wg Programu ochrony środowiska w gm.Łambinowice 
 

1.6. Świat roślin. 

 

Zgodnie z podziałem geobotanicznym Polski obszar gminy leży  w  prowincji Niżowo-
Wyżynnej, Środkowoeuropejskiej , dział A - Bałtyckiego w poddziale A3-Pasa Kotlin Pod-
górskich, krainy 11 - Kotliny Śląskiej, Okręgu Nadodrzańskiego . 
Zasadnicza część obszaru podlega szczególnej ochronie z racji utworzenia Obszaru Chro-
nionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie, które stanowią największy kompleks leśny Opolsz-
czyzny. Część obszaru chronionego krajobrazu, zlokalizowana na północ od Sowina jest 
projektowaną ostoją siedliskową Natura 2000 SOO Bory Niemodlińskie. 
Na terenie Borów Niemodlińskich dominują głównie zbiorowiska borowe na glebach oligo i 
mezotroficznych. Żyźniejsze gleby  dawnej Puszczy Niemodlińskiej są dziś zajęte przez rol-
nictwo. Szeroko rozpowszechnionymi zespołami są więc suboceaniczny bór sosnowy świe-
ży Leucobryo-Pinetum oraz kontynentalny bór mieszany Querco roboris-Pinetum. Na tere-
nie projektowanej ostoi Natura 2000 w granicach gminy występują płaty borów bagiennych, 
będących siedliskami przyrodniczymi chronionymi o kodzie 91D0.  
 
Najbardziej przekształconymi i zmienionymi przez gospodarkę leśną są płaty środkowoeu-
ropiejskiej acidofilnej dąbrowy niżowej Calamagrosti-Quercetum petraeae. Nie odnawia się 
w niej sosna, a ocalałe pojedyncze drzewa pomnikowe są reliktami dawnej świetności wy-
stępującego tu zespołu. 
Na stronę krawędzi ograniczającej Obniżenie Niemodlińskie spotyka się też zubożałe fito-
cenozy acidofilnego lasu dębowo-bukowego Fago-Quercetum i fragmenty żyznej buczyny 
niżowej Melico-Fagetum z perłówką jednokwiatową w runie. 
Bardzo cennym drzewostanem charakteryzuje się zlokalizowany w dolinie Nysy Kłodzkiej 
projektowany rezerwat przyrody Mańkowice. Występują tu duże obszary siedlisk przyrodni-
czych grądów oraz łęgów. 
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Na terenie gminy Łambinowice stwierdzono występowanie  gatunków roślin chronionych: 

 

o Śnieżyczka przebiśnieg Galanthus nivalis 

o Wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum 

o Grążel żółty Nuphar lutea 

o Zimowit jesienny Colchicum autumnale 

o Grzybień biały Nymphaea alba 

 

  
 
Ciekawa jest flora synantropijna, szczególnie na terenach kolejowych w Łambinowicach, 
gdzie stwierdzono m.in.: szarłat biały Amaranthus albus, rukwiślad francuski Erucastrum 
gallicum, portulakę pospolitą Portulaca oleracea, szczaw omszony Rumex confertus. 
 
 Na terenie gminy Łambinowice stwierdzono występowanie następujących siedlisk 
chronionych na podstawie Dyrektywy Habitatowej UE: 

 

 starorzecza i inne naturalne, eutroficzne zbiorniki wodne (Nymphaeion 
i Potamogetonion) – występują na niewielkich terenach w dolinie Nysy Kłodzkiej, 

 zalewane muliste brzegi rzek (Bidentalia tripartiti), fluitantis) – okresowe zbiorowiska wy-
stępujące przy niskich stanach wód Nysy Kłodzkiej,  

 zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) – pozostałości takich łąk występują w więk-
szych dolinkach rzecznych, 

 niżowe łąki świeże użytkowane ekstensywnie – występują na niewielkich terenach na 
wyższych terasach dolin rzecznych, 

 bory i lasy bagienne – występują na północ od Sowina i są jako jedyne chronione w ob-
rębie projektowanego obszaru Natura 2000, 

 grąd subkontynentalny (Tilio-Carpinetum) – występuje w niewielkich płatach na terenie 
Borów Niemodlińskich, 

 łęgi wiązowe, topolowe, olszowe i jesionowe – występują w dolinie Nysy Kłodzkiej i na 
niewielkich obszarach w dolinach innych rzek, 

 

1.7. Świat zwierząt. 

 

Ornitofauna reprezentowana jest przez gatunki krajobrazu rolniczego, rolno- łąkowego, 
m.in. bocian biały (Ciconia ciconia), przepiórka (Coturnix coturnix), kuropatwa (Perdix per-
dix); leśnego i leśno – wodnego oraz siedlisk przejściowych: myszołów (Buteo buteo), pu-
stułka (Falco tinnunculus), derkacz (Crex crex), żuraw (Grus grus), słonka (Scolopax rusti-
cola), słowik rdzawy (Luscinia megarhynchos), kwiczoł (Turdus pilaris), trzciniak (Acroce-
phalus arundinaceus), muchołówka sp. (Ficedula sp.), śmieszka (Larus ridibundus), pusz-
czyk, sowa uszata (Asio otus), bocian czarny (Ciconia nigra), gęsi gęgawy (Anser anser).  
 
Z herpetofauny, w tym także gady, należy wymienić: zaskrońca (Natrix natrix), żmiję zygza-
kowatą (Vipera berus), ropuchę sp. (Bufo sp.), żabę trawną (Rana temporaria), żabę wodną 
(Rana esculenta), grzebiuszkę ziemną (Pelobates fuscus), jaszczurkę zwinkę (Lacerta agi-
lis), jaszczurkę żyworodną (Lacerta vivipara), traszkę zwyczajną (Triturus vulgaris). 



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łambinowice  

27 

 

Ssaki występujące na obszarze gminy są typowe dla całego kraju. 
Z chronionych owadów występują tu m.in. biegacze (Corabus), w tym ogrodowy, wręgaty, 
złocisty, granulowany a także motyle - paź królowej (Papilio machaon), modraszki i inne. 
 
Do satysfakcjonującego, w miarę pełnego i aktualnego rejestru chronionych i rzadkich ga-
tunków flory i fauny, występujących na terenie gminy niezbędne są dalsze obserwacje i ba-
dania. 
 
 

1.8. Klimat. 

 

Według podziału rolniczo-klimatycznego polski R.Gumiński (1948) północno-wschodnia 
część obszaru należy do dzielnicy wrocławskiej, gdzie średnioroczna temperatura powietrza 
wynosi 9oC, czas zalegania pokrywy śnieżnej waha się od 50 do 60 dni. Z kolei część połu-
dniowo-zachodnia obszaru należy do dzielnicy podsudeckiej, gdzie średnia roczna tempe-
ratura powietrza wynosi tu 8oC, czas zalegania pokrywy śnieżnej waha się od 60 do 90 dni, 
a długość okresu wegetacyjnego 200-220 dni. Na całym obszarze średnioroczna suma 
opadów atmosferycznych kształtuje się na poziomie 600mm, maksymalna suma miesięcz-
na przypada na lipiec, natomiast minimalna na luty. 
Na całym obszarze przeważają wiatry nawiązujące do ogólnej cyrkulacji atmosferycznej o 
średnich prędkościach 3,0-3,5 m/s. 

 
 

2. Ochrona przyrody. 

 

Uwarunkowania przestrzenne w zakresie ochrony środowiska w wymiarze ponadlokalnym i 
lokalnym obejmują: 

1). włączenie lokalnych zasobów środowiska przyrodniczego do systemu przyrodniczego 
kraju, integrującego elementy europejskich systemów przyrodniczych NATURA 2000 i 
ECONET PL , 

2). ustanowienie ostoi przyrody europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000 i objęcie ich 
zróżnicowanymi programami, formami i kierunkami ochrony (ostoja SOO Bory Niemo-
dlińskie), 

3). utrzymanie i ochronę najcenniejszych zasobów przyrodniczych i krajobrazowych, w tym 
zachowanie istniejących form ochrony przyrody (Obszar Chronionego Krajobrazu Borów 
Niemodlińskich oraz objęcie ochroną prawną obszarów i form przyrodniczych o wyso-
kich walorach ekologicznych i krajobrazowych), 

4). rozbudowę potencjału biologicznego w drodze prac zalesieniowych, 

5). ochronę udokumentowanych zasobów surowcowych i wykorzystanie rezerw w złożach 
eksploatowanych  

6). poprawę jakości powietrza atmosferycznego – realizację programów ograniczenia emisji 
zanieczyszczeń, 

7). ochronę zasobów wodnych zlewni Nysy Kłodzkiej oraz doprowadzenie wód powierzch-
niowych rzeki Nysy Kłodzkiej– do I klasy czystości. 
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W poniższej tabeli uwzględniono istniejące i projektowane obiekty przewidziane do konserwatorskiej ochrony 
przyrody. 

KONSERWATORSKA OCHRONA PRZYRODY W GMINIE ŁAMBINOWICE  

L.p. Nazwa Forma ochrony Lokalizacja Krótki opis 

ISTNIEJĄCE OBIEKTY OCHRONY POWIERZCHNIOWEJ 

- Obszar Chronio-
nego Krajobrazu 
“Bory Niemodliń-

skie” 

Obszar Chronionego Krajo-
brazu – Specjalny Obszar 

Ochrony- SOO Natura 2000 

Zachodnia część gminy, na terenie 
wsi Wierzbie, Sowin i Łambinowice 

Na terenie gminy Łambinowice OChK 
zajmuje m.in. 1494,12 ha lasów 

1. Doły Goszczowic-
kie 

użytek ekologiczny Łambinowice, oddz. 187 Bagno o powierzchni 2,92 ha wraz z 
niewielkim, eutrofizującym zbiornikiem 
wody 

PROJEKTOWANE I PROPONOWANE OBIEKTY OCHRONY POWIERZCHNIOWEJ 

1. Bory Niemodliń-
skie  

SOO Natura 2000  Tereny leśne na północ od Sowina  Kompleks leśny z dominującym w gra-
nicach gminy siedliskiem przyrodni-
czym borów i lasów bagiennych 91D0  

2. Dolina Nysy 
Kłodzkiej  

Obszar Chronionego Krajo-
brazu  

Zachodnia część gminy  Zróżnicowane ekosystemy wodne, 
łąkowe, zadrzewień łęgowych w koryta-
rzu ekologicznym rangi krajowej 

3. Łąki Sowińskie Zespół Przyrodniczo - Kra-
jobrazowy 

Na północny – zachód od Sowina, 
przy drodze 405 

Powołanie nowego lub przyłączenie do 
projektowanego Zespołu Przyrodniczo 
– Krajobrazowego Topiel (gm. Korfan-
tów), obszaru chroniącego wilgotne łąki 
ze stanowiskiem żurawia (Grus grus) a 
także ochrona krajobrazu polodowco-
wego 

4. Kiełcznica Zespół Przyrodniczo – Kra-
jobrazowy 

Wierzbie, oddz. leśny 224 i 229 wraz z 
łąkami leżącymi pomiędzy nimi 

Zbiorowiska leśne reprezentowane 
przez żyzny las mieszany świeży, las 
wilgotny i częściowo olsy, z okazałymi 
świerkami i dębami, a także podmokłe, 
nieużytkowane łąki wzdłuż strumienia 
Kiełcznica, z ciekawą roślinnością 

5. Dolina Dobrzynki Zespół Przyrodniczo – Kra-
jobrazowy 

Jasienica Dolna, dz. 507, 508, 509, 
515 i fragm. 296 

Cenne florystycznie zbiorowiska łąkowe 
i leśne z występującymi stanowiskami 
roślin chronionych. Obiekt zapropono-
wany przez zespół naukowy dr. Krzysz-
tofa Badory 

6. Mańkowice rezerwat leśny, częściowy Mańkowice, kompleks leśny między 
Mańkowicami a Piątkowicami, wzdłuż 

Nysy Kłodzkiej, nadl. Prudnik 

Rezerwat o powierzchni 239, 96 ha, z 
żyzną buczyną niżową, grądami i łę-
gami z dębami, wiązami, modrzewiem i 
jesionami pomnikowych rozmiarów 

7. Czapliniec Użytek ekologiczny Malerzowice Wielkie, wysepka na 
Starej Żwirowni 

Cenne stanowisko ptactwo wodnego 

8. Stara Nysa Użytek ekologiczny Malerzowice Wielkie, na północ od 
drogi 404 

Starorzecze Nysy Kłodzkiej, ze stano-
wiskami roślin wodnych, w tym chro-
nionego grążela żółtego (Nuphar lutea) 

9. Dolina Mamuta Zespół Przyrodniczo – Kra-
jobrazowy 

Obszar łąk, lasów i pól między miej-
scowościami Szadurczyce i Malerzo-

wice Wielkie 

Powołanie nowego lub przyłączenie do 
projektowanego ZPK Grabin – Krasna 
Góra (gm. Niemodlin), obszaru o zróż-
nicowanym krajobrazie polodowcowym 
na granicy mezoregionów: 318,54- 
Doliny Nysy Kłodzkiej i 318,55- Równi-
ny Niemodlińskiej (Wał Niemodliński); 
zróżnicowanie hipsometryczne powyżej 
30 m. 

ISTNIEJĄCE POMNIKI PRZYRODY OŻYWIONEJ 
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1. 2 platany klono-
listne (Platanus x 

hybrida) 

Pomnik przyrody, nr rej. 488 Wierzbie, park podworski Obwody: 407 i 450 cm, wiek ok. 150 lat 

2. 4 dęby szypułko-
we (Quercus ro-

bur) 

Pomnik przyrody, Uchwała 
Nr XVI/107/2000 Rady Gmi-
ny Łambinowice z dnia 24 II 

2000 

Wierzbie Obwody: 570, 497, 520, 535 cm, wiek 
ok. 300 lat 

3. 3 dęby szypułko-
we (Quercus ro-

bur) 

Pomnik przyrody, Uchwała 
Nr XLI/280/2002 Rady Gmi-
ny Łambinowice z dnia 27 IX 

2002 

Wierzbie, park podworski Obwody: 380, 400, 420 cm, wiek 250 – 
300 lat 

4. Dąb szypułkowy 
(Quercus robur) 

Pomnik przyrody, nr rej. 422 Wierzbie Obwód: 500 cm, wiek: 500 lat  

5. 2 dęby szypułko-
we (Quercus ro-

bur) 

Pomnik przyrody, Uchwała 
Nr XIV//04, Rady Gminy 
Łambinowice z dnia 22 

stycznia 2004 r.  

Malerzowice Wielkie, park podworski Obwody: 600 i 660 cm, wiek 400 lat 

6. Dąb szypułkowy 

(Quercus robur) 

Pomnik przyrody, uchwała 
Nr XXI/135/04, Rady Gminy 

Łambinowice z dnia 23 
września 2004 r. 

Lasocice, wał przeciwpowodziowy Obwód 505 cm, wiek 300 – 400 lat 

7. Jesion wyniosły 
(Fraxinus exel-

sior) 

Pomnik przyrody, nr rej. 213 Mańkowice, oddz. 147, nadl. Prudnik Obwód: 352 cm, wysok. 42 m, wiek: 
160 lat 

ISTNIEJĄCE POMNIKI PRZYRODY NIEOŻYWIONEJ 

1. Głaz narzutowy Pomnik przyrody, nr rej. 348 Łambinowice, park Obwód: 1035 cm, dł. 430 cm, szer. 147 
cm, wys. 212 cm, granit szary 

PROPONOWANE POMNIKI PRZYRODY OŻYWIONEJ 

1. Żywotnik zachodni 
(Thuja occidenta-

lis) 

- Łambinowice, dawna wieś Klucznik, 
nadl. Tułowice 

Obwód: 238 cm, wiek: ok. 100 lat 

2. Dąb szypułkowy 
(Quercus robur) 

- Sowin, oddz. leśny 259 f, nadl. Tuło-
wice 

Obwód: 486 cm, wiek 400 lat 

3. Świerk pospolity 
(Picea abies) 

- Wierzbie, oddz. 224 h, nadl. Tułowice Obwód: 410 cm, wys. 40 – 45 m, wiek: 
ok. 200 - 250 lat 

4. Dąb szypułkowy 
(Quercus robur) 

- Wierzbie, oddz. leśny 224 n, nadl. 
Tułowice 

Obwód: 390 cm, wysok. 35 m, wiek 
250 – 300 lat 

5. 2 dęby szypułko-
we (Quercus ro-

bur) 

- Łambinowice, oddz. 135 (?), nadl. 
Tułowice, w rejonie dawnej wsi Klucz-

nik 

Obwody: ok. 415 i 490 cm, wiek 300 lat 

6. Buk zwyczajny 
(Fagus silvatica) 

- Łambinowice, oddz. 135 (?), nadl. 
Tułowice, w rejonie dawnej wsi Klucz-

nik 

Obwód: ok. 350 cm, wysok. ok. 35 – 40 
m, wiek 250 lat 

7. 3 buki zwyczajne 
(Fagus silvatica) 

- Łambinowice, w rejonie dawnej wsi 
Klucznik, nadleśnictwo Tułowice,  

Obwody: 342, 380 i 492 cm, wiek 250 – 
300 lat 

 
 
Ponadto dla zachowania walorów przyrodniczych i krajobrazowych chroni się parki: 

ZABYTKOWE PARKI PODWORSKIE 

1. Park podworski Zabytek kultury, nr rej. Ks, A 
t.1- 131/86 

Malerzowice Wielkie Park przypałacowy z II poł. XVIII w., 
postromantyczny z lat 60. XIX w., 2 
pomniki przyrody 
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2. Park podworski - Dworzysko (przysiółek Szadurczyc) Pozostałości parku przypałacowego, 
postromantycznego, prawd. pocz. XX 
w. (1909 r.) 

3. Park przypałaco-
wy 

Zabytek kultury, nr rej. Ks, A 
t.1- 130/86 

Okopy (przysiółek Łambinowic) Park przypałacowy powst. najpewniej w 
XIX w., nast. regularny ogród ozdobny 
z 1910 r, dziedziniec z sadzawką 

4. Park przy mu-
zeum 

- Łambinowice Powst. przeł. XIX/XX w., poł. XX w., 
częściowo regularny, głaz narzutowy, 
miłorząb japoński (Gingko biloba)  

5. Park podworski Zabytek kultury, nr rej. Ks, A 
t.1- 129/86 

Wierzbie Park podworski powst. z kon. XVIII w., 
nast. 2 poł. XIX w., krajobrazowy, 200 – 
letnia aleja lipowa, platan klonolistny 
(Platanus x hybrida), buk zwyczajny 
odm. czerwonolistna (Fagus sylvatica 
‘Purpureum’), cyprysik nutkajski (Cha-
maecyparis nootkatensis), cyprysik 
groszkowy (Chamaecyparis pisifera) 

6. Park przypałaco-
wy 

- Budzieszowice Regularny park przypałacowy, pow. 1 
ha, powst. XIX/XX w. (?), sosna czarna 
(Pinus nigra) 

7. Park przypałaco-
wy 

- Jasienica Dolna Park przypałacowy, wejściowy, z osią 
wejściową, powst. kon. XIX - pocz. XX 
w., pow. ok. 1 ha, sosna czarna (Pinus 
nigra) 

8. Park podworski - Lasocice Resztki parku podworskiego, datowa-
nie ?  

 

 

3. Ochrona i degradacja środowiska. 

 

3.1. Podatność środowiska na degradację. 

 

Niewielki obszar zajmują tereny podatne na  degradację naturogeniczną w postaci proce-
sów erozyjno-denudacyjnych o charakterze zmywu powierzchniowego. Są to stoki izolowa-
nych wzgórz oraz zbocza dolin w ich strefie początkowej. Znaczenie procesów jest margi-
nesowe i tłumione porastającą szatą roślinną. Nieco większy, lecz również skromny obszar 
zajmują tereny podatne na degradację antropogeniczną. Są to powierzchnie litologicznie 
podatne na infiltrację zanieczyszczeń do wód podziemnych. 
Na erozję eoliczną narażone są tereny położone w sąsiedztwie terenów eksploatacyjnych. 

 
 

3.2. Zagrożenia i degradacja środowiska. 
 

3.2.1. Powietrze. 

 

Obszar gminy zlokalizowany jest w strefie A zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza, co 
oznacza, że nie jest zagrożony i nie wymaga podjęcia działań dla poprawy stanu powietrza. 
Jedynie, podobnie jak całe województwo, został zaklasyfikowany do strefy C ze względu na 
zagrożenie ozonem. 
O jakości  powietrza atmosferycznego na tym obszarze decyduje wielkość  emisji pyłów i 
gazów ze źródeł lokalnych, do których należą : indywidualne paleniska gospodarstw domo-
wych, kotłownie osiedlowe i zakłady produkcyjno-usługowe, z których największym na tym 
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obszarze jest Łambinowicka Fabryka Maszyn CELPA SA w Łambinowicach, wyposażona w 
następujące urządzenia: 

 Kotłownie z w urządzeniami do redukcji zanieczyszczeń – instalacja odpylająco-
odsiarczająca o skuteczności dla: pyłu 95%, dwutlenku siarki 75%, dwutlenku azotu 
25%. 

 Malarni z filtrem pulsacyjno-workowym o skuteczności η= 99,8% 

 Spawalnię 

 Halę aparatury chemicznej z prowadzonym procesem cięcia plazmą. 
Stan formalno-prawny zakładu w zakresie ochrony powietrza jest uregulowany. Emisja 
łączna z fabryki kształtuje się w wysokości: 

 pyłu 8,09 Mg/a 

 dwutlenku siarki 9,82 Mg/a 

 dwutlenku azotu 4,83 Mg/a 

 tlenku węgla 20,42 Mg/a 

 ksylenu 1,43 Mg/a 

 toluenu 4,30 Mg/a 

 rozpuszczalniki organiczne 0,77 Mg/a. 
         
O jakości  powietrza atmosferycznego również na tym obszarze decyduje wielkość emisji 
zanieczyszczeń komunikacyjnych w szczególności wzdłuż drogi krajowej.  

 
Lokalnie stan sanitarny powietrza na terenie gminy pogarsza emisja uciążliwych zapachów i 
odorów głównie z ferm hodowlanych.  
 
W zachodniej części obszaru gminy (rejon Malerzowic Wielkich, Bielic) prowadzona jest 
eksploatacja kruszyw naturalnych, gdzie lokalnie następuje wtórne pylenie z wyrobisk pia-
sku i żwiru. 
Zagrożeniem stanu aerosanitarnego jest  również składowisko odpadów komunalnych w 
Łambinowicach - Okopach i dzikie wysypiska w następujących miejscowościach: Łambino-
wice, Wierzbie, Jasienica Dolna, Sowin, Szadurczyce. 
 
Według danych PIOŚ w Opolu na obszarze gminy nie zanotowano przekroczenia dopusz-
czalnych norm stężenia głównych wskaźników zanieczyszczeń powietrza. Istnieją tu jednak 
rejony gdzie przy niesprzyjających warunkach meteorologicznych (brak lub mała prędkość 
wiatru, inwersja temperatury),  może dochodzić do stagnowania zanieczyszczeń. 
Do tych terenów należą wąskie , słabo przewietrzane i zabudowane doliny , kotliny i obsza-
ry śródleśne. 
Obszar ten w wyniku wciąż utrzymującej się wysokiej imisji kwasotwórczych związków siarki 
i azotu z obszarów przyległych, znajduje się w strefie oddziaływania zakwaszonych opadów 
atmosferycznych (odczyn pH wody opadowej  < 5).  
 
 

3.2.2. Powierzchnia terenu. 

 

W zachodniej części obszaru gminy (rejon Bielic, Malerzowic) prowadzona jest eksploatacja 
kruszyw naturalnych. 
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Degradacja powierzchni terenu na tym obszarze przybiera charakter lokalny i związana jest 
z występowaniem wyrobisk i zwałowisk po eksploatacji surowców budowlanych (piasku i 
żwiru). 
Zagrożenie  dla powierzchni ziemi stanowić mogą również składowiska : surowców przemy-
słowych w Łambinowicach;  surowców rolniczych  Jasienicy Dolnej; odpadów komunalnych 
w Łambinowicach – Okopach. 
 
 

3.2.3. Lasy. 

 

Powierzchniowo przeważają na tym obszarze bory mieszane Querco roboris-Pinetum. Ich 
siedliska w olbrzymiej większości są zajęte przez zbiorowiska zastępcze. Odbiegają one 
dość znacznie od naturalnych płatów boru mieszanego. Większość drzewostanów sosno-
wych pochodzi z monokultur, stąd też charakteryzuje się niskim stopniem odporności na 
czynniki biotyczne, tzn. chorobotwórcze grzyby oraz gradację owadów , zwłaszcza osnui 
gwiaździstej.  
 
 

3.2.4. Wody powierzchniowe. 

 

Nysa Kłodzka na wysokości gminy w 2009 r. została zaklasyfikowana ze względu na stan 
chemiczny do klasy – poniżej dobrego. 
Do degradacji wód powierzchniowych tego obszaru przyczyniają się zrzuty ścieków komu-
nalnych  i przemysłowych. Na terenie gminy największe ilości ścieków trafiają z mechanicz-
nej oczyszczalni w Łambinowicach (935m3/d). Na pozostałym obszarze pozbawionym infra-
struktury komunalnej należy się spodziewać degradacji wód powierzchniowych przez nie-
kontrolowane “dzikie” zrzuty ścieków z terenów zabudowanych, trafiające do gruntu, rowów 
melioracyjnych, bądź bezpośrednie do cieków. 
Powodują one z reguły lokalne zanieczyszczenia wód objawiające się wzrostem wartości  
BZT5, oraz zawartości sodu, potasu, azotanów i fosforanów, a także skażenia bakteriolo-
giczne wody. 
Do zanieczyszczenia wód substancjami biogennymi ( azotany, fosforany) przyczyniają się 
także spływy z pól uprawnych oraz nawożonych łąk i pastwisk. Brak punktów monitoringu 
jakości wody nie pozwala na pełną ocenę degradacji wód powierzchniowych tego obszaru. 
 
Oprócz pogorszenia jakości wody inne przejawy działalności antropogenicznej powodują : 

 zmiany morfologicznego charakteru koryt rzecznych ( zabudowa koryt); 
 zmiany powierzchniowej sieci hydrograficznej spowodowane m.in. pracami meliora-

cyjnymi; 
 wzrost retencji powierzchniowej w wyniku powstania antropogenicznych zbiorników 

wodnych. 
 
 

3.2.5. Wody podziemne. 

 

Degradacja wód podziemnych tego obszaru jest związana przede wszystkim z postępującą 
urbanizacją i prowadzoną działalnością przemysłową oraz rolniczą. Główne przejawy za-
grożenia i degradacji wód podziemnych to: 
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 zmniejszenie zasobów i obniżenie się zwierciadła  wód podziemnych na skutek uj-
mowania wody dla zaspokojenia lokalnych potrzeb wodociągów i ujęć zakładowych,  

 zmniejszenie zdolności infiltracyjnej gruntu na obszarach zabudowanych; 

 punktowe zanieczyszczenie wód związanych ze składowaniem odpadów komunal-
nych ( Okopy). 

 
 

4. Przeciwdziałanie degradacji środowiska. 

 

Przeciwdziałanie degradacji na tym obszarze ogranicza się jedynie do instalacji urządzeń 
odpylających  w Zakładach “Celpa” S.A. w Łambinowicach. 
W zakresie ochrony wód funkcjonują 2 oczyszczalnie ścieków. Niestety, jedna z nich  
( oczyszczalnia w Łambinowicach) , to oczyszczalnia mechaniczna nie zapewniająca wła-
ściwego stopnia oczyszczania.  
 
 

5. Ogólna ocena stanu środowiska i stopnia jego degradacji. 

 

Stan środowiska  ma charakter naturalny, nieznacznie przekształcony czynnikami antropo-
genicznymi. W wyniku lokalnej emisji  zanieczyszczeń pyłowo-gazowych z indywidualnych 
palenisk domowych i kotłowni osiedlowych oraz małych zakładów usługowo-produkcyjnych, 
a także emisji spalin ze środków transportu wzdłuż uczęszczanych szlaków komunikacyj-
nych, nastąpiło niewielkie , lokalnie występujące pogorszenie stanu sanitarnego powietrza 
atmosferycznego, głównie w okresie grzewczym. 
Również powierzchnia terenu uległa nieznacznej degradacji w miejscach występowania wy-
robisk poeksploatacyjnych oraz składowisk odpadów. 
Odprowadzenie ścieków z terenów zasiedlonych do sieci rzecznej powoduje pogorszenie 
jakości ich wód. Ponadto , występują tu lokalne zanieczyszczenia wód podziemnych zwią-
zane ze składowaniem odpadów. Nastąpił tez wzrost powierzchniowej retencji depresyjnej 
wskutek pojawienia się zbiorników antropogenicznych  (stawy hodowlane i inne  zbiorniki), 
sieć hydrograficzna uległa zmianie w wyniku wykonanych prac regulacyjnych i innych hy-
drotechnicznych związanych z zabudową koryt rzecznych, a także prac melioracyjnych 
Przebiegające w północno- zachodniej części gminy linie energetyczne są źródłem podwyż-
szonego promieniowania elektromagnetycznego.Dane liczbowe dot. stanu i ochrony środo-
wiska zawiera tab.nr 11 

 
 

 Tab.nr 11 

Jednostka terytorialna: Łambinowice  

Zakres danych: OGÓ-
ŁEM 

  

Lata: 2002   

Kategoria: STAN I 
OCHRONA 

 

  ŚRODOWISKA  

    

  Jedn. 
m. 

2002 2013 

KOMUNALNE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW  

Ścieki oczyszczane  

    Odprowadzane ogółem dam3/ro102,3 29,0  
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k 

PRZEMYSŁOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW  

Oczyszczalnie przemysłowe  

Oczyszczalnie  

      Mechaniczne ob. 0 0 

      Chemiczne ob. 0 0 

      Biologiczne ob. 2 2 

      z podwyższonym usuwaniem miogenów ob. 0 0 

Przepustowość projektowa oczyszczalni  

      Mechaniczne m3/dob
ę 

0 - 

      Chemiczne m3/dob
ę 

0 - 

      Biologiczne m3/dob
ę 

366 466  

      z podwyższonym usuwaniem miogenów m3/dob
ę 

0 - 

Gospodarka wodno-ściekowa w przemyśle  

    zakłady zużywające wodę ogółem ob. 2  

    zakłady zużywające wodę odprowadzające 
ścieki wymagające oczyszcz. 

ob. 2  

    zużycie wody na potrzeby przemysłu dam3 62 15,6  

    pobór wód podziemnych dam3 140 - 

    pobór wód powierzchniowych dam3 0 - 

    zakup wody razem dam3 1 - 

    zakup wody z wodociągów komunalnych na 
cele produkcyjne 

dam3 1 - 

Przemysłowe oczyszczanie ścieków  

    ścieki oczyszczane razem dam3 105 67  

    ścieki oczyszczane mechanicznie dam3 0 5  

    ścieki oczyszczone chemicznie dam3 0 0 

    ścieki oczyszczane biologicznie dam3 105 62 

    ścieki oczyszczane z podwyższonym usuwa-
niem biogenów 

dam3 0 0 

    ścieki nie oczyszczane dam3 6 0 

    ścieki odprowadzone ogółem dam3 134 - 

    ścieki odprowadzone do sieci kanalizacyjnej dam3 23 - 

    ścieki odpr.bezpośrednio do wód powierzch-
niowych lub do ziemi 

dam3 111 - 

    ścieki wymagające oczysz. ze ścieków odpr. 
bezpośrednio  
    do wód powierzchniowych lub do ziemi 

dam3 111 - 

Ładunki zanieczyszczeń w ściekach odprowadzonych do wód  

  Powierzchniowych lub do ziemi w kg/rok  

    BZT5 kg/rok 2145 - 

    ChZT kg/rok 14059 - 

    Zawiesina kg/rok 1500 - 

OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBRAZU  

Obszary prawnie chronione  

    Ogółem ha 3752,6 3749,70  

    parki narodowe ha 0 0 

    Rezerwaty przyrody ha 0 0 

    parki krajobrazowe razem ha 0 0 
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    parki krajobrazowe rezerwaty i pozostałe formy 
ochrony przyrody 

ha 0 2,90 

    obszary chronionego krajobrazu ha 3749,7 3749,70  

    użytki ekologiczne ha 2,9 2,90  

    Stanowiska dokumentacyjne ha 0 - 

    zespoły przyrodniczo-krajobrazowe ha 0 - 

Pomniki przyrody  

    Ogółem szt 5 - 

ZUŻYCIE WODY NA POTRZEBY GOSPODARKI NARODOWEJ,  

KOMUNALNE I PRZEMYSŁOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW  

Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności  

    Ogółem dam3/ro
k 

320,8 269,1  

    Przemysł dam3/ro
k 

62 42  

    rolnictwo i leśnictwo dam3/ro
k 

0 0 

    eksploatacja sieci wodociągowej dam3/ro
k 

258,8 227,1  

Komunalne i przemysłowe oczyszczalnie ścieków  

Oczyszczalnie  

      Ogółem ob. 2 3  

      z podwyższonym usuwaniem miogenów ob. 2 0 

Przepustowość  

      Ogółem dam3/d
obę 

366 558  

      z podwyższonym usuwaniem miogenów dam3/d
obę 

366 0 

ludność obsługiwana przez oczyszczalnie ścieków miejskich i 
wiejskich 

 

      Ogółem osoba 0 - 

Wielkość oczyszczalni komunalnych w RLM  

    Ogółem osoba 0 - 

Ścieki wymagające oczyszczania odprowadzone do wód  

  Powierzchniowych lub do ziemi  

    Ogółem dam3 213,3  

    Oczyszczane razem dam3 105 - 

    Oczyszczane mechanicznie dam3 0 - 

    Oczyszczane chemicznie dam3 0 - 

    Oczyszczane biologicznie dam3 105 - 

    Oczyszczane z podwyższonym usuwaniem 
biogenów 

dam3 0 0 

    Nieoczyszczane razem dam3 108,3 0 

    Nieoczyszczane odprowadzane z zakładów 
przemysłowych 

dam3 6 0 

    Nieoczyszczane odprowadzone siecią kanali-
zacyjną 

dam3 102,3 0 

 

 

 

VI. ŚRODOWISKO KULTUROWE. 
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1. Uwagi wstępne. 

 

Rozpatrywanie złożonych problemów ochrony wartości kulturowych środowiska człowieka 
należy rozpocząć od ich najszerszej materialnej postaci, tzn. otaczającego nas krajobrazu, 
aby przez kolejne przybliżenia dojść do skali najdrobniejszej, czyli do pojedynczych dzieł 
sztuki. 
Analizując krajobraz jako dobro kultury Jacques Houlet pisze: „Świadomość wartości jakie 
zawiera w sobie krajobraz przyszła późno i zawsze była na drugim miejscu - ustępowała 
wartościom architektury zabytkowej. Przyczyny takiego stanu rzeczy nie są trudne do usta-
lenia, przynajmniej te najważniejsze. Pierwszą z nich jest fakt, że każdy rozumie iż, np. bu-
dynek wymaga zabutrzymujących go w  dobrym stanie właściwie od momentu zakończenia 
jego budowy. Natomiast bardzo rzadko się zdarza, by jakiś krajobraz był od początku 
przedmiotem takich starań. 
Drugą przyczyną jest fakt, że źle pielęgnowany krajobraz, w odróżnieniu od architektury, nie 
znika z powierzchni ziemi, lecz się przekształca. Bez wątpienia nie ma już porównania po-
między dobrze utrzymaną łąką lub polem uprawnym, a opuszczonym ugorem, lecz ten 
ostatni może po pewnym czasie nabrać charakteru naturalnego środowiska o pięknej for-
mie. Natomiast zrujnowany dom rzadko jest tak samo piękny jak dom w pełni funkcjonalny i 
użytkowany. 
Trzecią przyczyną jest zmienność oceny krajobrazu na przestrzeni wieków i późne zrozu-
mienie jego wartości w życiu człowieka. To co zaalarmowało naszą uwagę, uświadamiając 
nam wartość zabytkową krajobrazu, to niezwykła wręcz degradacja środowiska naturalnego 
człowieka, która dzieje się na naszych oczach od końca drugiej wojny światowej, która obję-
ła wszystkie rodzaje krajobrazu”. 
Rozważanie niniejsze dotyczy szansy i sposobów zachowania harmonijnych krajobrazów 
kulturowych oraz rewaloryzacji /rekultywacji/ krajobrazów zdewastowanych, utworzonych 
lub przekształconych przez człowieka, a składających się z dzieł przyrody i dzieł rąk ludz-
kich. Najwięcej miejsca poświęcono problematyce krajobrazu zurbanizowanego jako obsza-
rowi  o najbogatszej intensywności przemian, a jednocześnie jako terenowi, na którym sku-
pia się przeważająca część działalności człowieka. Na wielkich obszarach krajobrazu kultu-
rowego, podlegającego działaniu procesów gospodarczych i kształtowania ich za pomocą 
planowania przestrzennego, znajduje się wiele wybitnych walorów kulturowych i estetycz-
nych. Są to głównie historyczne formy przestrzenne tworzące charakterystyczne zespoły 
urbanistyczne lub architektoniczno - krajobrazowe, złożone z zabytkowej lub tradycjonalnej 
architektury w krajobrazie zurbanizowanym, otwartym lub zielonym.  
Zespoły te wymagają aktywnych działań ochronnych, konserwatorskich lub rewaloryzacyj-
nych, ze względu na ich wartości dla kultury narodowej. / E. Małachowicz „Konserwacja i 
rewaloryzacja architektury...”/ 
 
 

2. Geneza nazw miejscowości położonych na terenie gminy. 
 

Źródła pisane, donoszące o istnieniu osad w obecnych administracyjnych granicach gminy 
Łambinowice wzmiankują o miejscowościach z lat: 
 

  1. Lasocice /niem. Lassoth/      - 1198 r.  
  2. Jasienica Dolna /niem. Nieder Hermsdorf/             - 1282 r. 
  3. Łambinowice /niem. Lamsdorf/               - 1274 r. 
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  4. Budzieszowice /niem. Bauschwitz, Steffandgrund (1936) / - 1284 r. 
  5. Bielice /n. niem. Bielitz/                 - 1284 r. 
  6. Drogoszów /niem. Riemertsheide/              - 1284 r. 
  7. Malerzowice Wielkie /niem. Gross Mahlendorf   - 1284 r. 

 
Wczesnośredniowieczne osadnictwo rozwijało się na terenie dzisiejszej gminy  
w XIV/XV w osadnictwo na tym terenie utrwaliło się poprzez lokowanie następujących wsi: 

 

  8. Mańkowice /niem. Mannsdorf/                - 1300 r. 
  9. Piątkowice /niem. Rothaus/                - 1300 r. 
10. Szadurczyce /niem. Schaderwitz/               - 1310 r. 
11. Wierzbie /niem. Wiersbel, Widengut (1936)/                        - 1442 r. 

 
 
Dopiero w XVI wieku pojawiła się wieś: 
 

12. Sowin /niem. Sabine, Annahof (1936)/               - 1524 r. 
 

Wiek XIX i pocz. XX wieku, to okres powstawania na terenie gminy nowych form prze-
strzennych, tj. folwarków, przysiółków wsi powstałych wcześniej oraz kolonii fryderycjań-
skich.  
Typowymi formami przestrzennymi dla gospodarki folwarczno - pańszczyźnianej są: 
 

13. Dworzysko /Hunów, niem. Hohenhof/               - 1845 r. 
oraz przysiółek: 
14. Jutrocice Dolne /niem. Jeutritz Ndr/     -  1868 r.  

 
Wytworzone w historycznym procesie rozwoju struktury i formy osadnictwa na terenie gmi-
ny Łambinowice, charakteryzują się wieloma cechami wspólnymi, wyrażającymi podobne 
mechanizmy procesów rozwojowych. Większość istniejących dzisiaj form osadniczych po-
wstało w wyniku komasacji gruntów     w XIX wieku, kiedy to następowała wymiana zabu-
dowy drewnianej na murowaną.  
W gminie Łambinowice wiele wsi zachowało układy wcześniejsze. Większość z nich to wsie 
o regularnym układzie, powstałe w wyniku jednorazowego założenia w większości przypad-
ków na wcześniej już istniejących osadach. 
W ramach niniejszych analiz dokonano opisu zachowanych układów przestrzennych miej-
scowości gminy Łambinowice.  
Podstawę formułowania wniosków stanowi wizja lokalna w terenie, zachowane materiały 
kartograficzne, dostępne dane historyczne, literatura oraz wiedza autorów analiz. 
Materiał ten powinien być wykorzystany przy formułowaniu ustaleń planów zagospodaro-
wania przestrzennego w granicach siedlisk genetycznych. Celem jest ochrona zachowa-
nych zabytkowych układów przestrzennych, świadczących o dorobku kulturowym jednostek 
osadniczych, przed degradacją i wprowadzaniem obcych form zabudowy jeśli inne czynniki 
nie skłaniają do ich zupełnego przekształcenia. 

 

 

3. Charakterystyka zachowanych układów urbanistycznych 

 
Na terenie gminy Łambinowice wyróżnić można czytelny do dzisiaj,  morfologiczny typ ukła-
du przestrzennego jakim jest ulicówka. 
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Układ przestrzenny wsi ulicówki jest najczęściej występującym układem na terenie gminy. 
Pomimo zakwalifikowania wielu wsi do tego typu morfogenetycznego, istnieją pomiędzy ni-
mi różnice, wynikające głównie ze stopnia zachowania w swoim planie pierwotnego układu 
genetycznego osady wczesnośredniowiecznej. 
Układ ulicowy posiadają najczęściej wsie lokowane, o regularnym układzie przestrzennym. 
Można rozróżnić trzy zasadnicze podtypy układu, tj. ulicówkę placową, ulicówkę regularną, 
ulicówkę z folwarkiem, dworem lub pałacem /zamkiem/ jak również ulicówkę o układzie nie-
regularnym.  
Charakterystyczną cechą układu przestrzennego tych wsi jest usytuowanie siedlisk regular-
nie po obu stronach prostej ulicy wiejskiej, która miała niewielką długość. W okresie lokacji 
były to wsie liczące mniej niż 20 zagród.  
Niektóre z nich na przestrzeni czasu rozwinęły zasadniczo, inne do dzisiaj są wsiami o nie-
wielkiej liczbie siedlisk. 
Układ zabudowy siedliska jest wyraźnie regularny. Budynki mieszkalno -inwentarskie o rzu-
cie prostokątnym, usytuowane są krótszym bokiem w kierunku ulicy wiejskiej. W większości 
przypadków przestrzeń podwórza zamknięta jest przestronną stodołą sytuowaną równole-
gle do drogi. 
Typ ulicówki z folwarkiem, dworem lub pałacem /typ wsi feudalno-chłopskiej/, wykształcił się 
w okresie późnofeudalnym /czasem również wcześniej, jeśli wieś stanowiła własność pry-
watną/, kiedy to w układach przestrzennych pochodzenia średniowiecznego /tzn. uliców-
kach/ lokowano folwarki, dwory, pałace, zamki. Zależnie od miejsca ich lokalizacji gene-
tyczny układ przestrzenny wsi kmiecej ulegał lub nie przekształceniom. 

 

 

4. Cechy zabudowy charakterystyczne dla regionu opolskiego. 
 
Na podstawie „Karty opolskiej” opracowanej na zlecenie Wydziału Gospodarki Przestrzen-
nej Urzędu Wojewódzkiego w Opolu. 
Proporcja wielkości dachu do zrębu ścian w architekturze wiejskiej budynków „małych” na 
obszarze Opolszczyzny kształtuje się przeważnie w proporcji   1,5 1 do 2,5 1. Nachylenie 
połaci wynosi 40  do 50 . Formą często spotykaną są dachy typu naczółkowego. Do rza-
dziej spotykanych należą dachy mansardowe oraz dachy „polskie” (czterospadowe). 
Efekt plastyczny dachu należy w dużym stopniu od rodzaju pokrycia, a rodzaj pokrycia od 
lokalnych warunków klimatycznych i możliwości materiałowych. Najczęściej stosowanym 
pokryciem dachu jest dachówka ceramiczna. 
Z dachem łączą się nierozerwalnie lukarny i okapy. W polskim budownictwie ludowym re-
gionu opolskiego lukarny (przydaszki) występują bardzo rzadko,       a jeśli są to głównie w 
budynkach dworskich i karczmach.  
Użytkowe poddasza domów doświetlane są najczęściej poprzez okna umieszczone w ścia-
nach szczytowych. 
Okap stanowiący najniżej położoną krawędź połać dachu, po której spływa i kapie woda, 
dawniej chronił zrąb ścian niskich budynków drewnianych. Dziś stracił swe znaczenie funk-
cjonalne wraz ze zwiększeniem wysokości i rodzaju materiału ścian budynku. Walory este-
tyczne szerokich okapów powodują dość częste stosowanie ich w budynkach, które zyskują 
na proporcjach stosunku wysokości dachu do ścian. 
W wielu budynkach z tego regionu występuje również podcień, wsparty na jednym lub wielu 
słupach drewnianych, nieraz bogato rzeźbionych, posiadając do dziś niezmienione walory 
funkcjonalne i formalne. 
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Również ganki (przyzby) tak charakterystyczne dla budynków na Opolszczyźnie, oraz bal-
kony, galerie, loggie i wykusze wykonane z drewna są nieodłącznymi elementami towarzy-
szącymi budynkom mieszkalnym na tym terenie. 

 

 

5. Obiekty, zespoły obiektów, założenia przestrzenne oraz tere-

ny podlegające ochronie ze względu na ich wartości histo-

ryczne i kulturowe. 
 

Bielice. 

1). Istniejący układ przestrzenny - miejscowość wzmiankowana w pocz. XIII w, usytuowana 
w zachodniej części gminy Łambinowice o częściowo zachowanym zabytkowym ukła-
dzie ulicowym. 

2). Struktura zagospodarowania przestrzennego - zabudowa zagrodowa, budynki prze-
ważnie w układzie szczytowym, niektóre zachowane z połowy XIX w, murowane i otyn-
kowane, piętrowe, w większości połączone z zabudowaniami gospodarczymi. W cen-
tralnej części wsi, w pobliżu skrzyżowania dróg komunikacyjnych usytuowany zabytko-
wy kościół otoczony murem. Wieża kościoła stanowi pionową dominantę architekto-
niczną w miejscowości.  

3). W południowo-zachodniej części wsi, poza siedliskiem, znajduje się zabytkowy zespół 
dworski /obecnie Dom Towarzystwa Pomocy Brata Alberta/, wraz   z grupą starodrzewu 
towarzyszącego zespołowi, w części zachodniej przechodzący na ogrodzony murem te-
ren cmentarza z kaplicą cmentarną. Na zapleczu zabudowań folwarcznych przebiega 
ciek wodny Młynówka Bielicka łączący się powyżej wsi Bielice z rzeką Nysą Kłodzką.  

4). Budowle i budynki o cechach stylowej kompozycji architektonicznej - zespół dworski, 
budynek plebani oraz kilka domów wraz z zabudowaniami gospodarczymi /nr 37, 40, 
45, 46, 74, 83, 85, 87, 118, 120, 134/ 

5). Zabudowania o cechach tradycyjnych i regionalnych /styl zabudowy, materiał, rozwią-
zania techniczne itp./ - wiele obiektów na terenie miejscowości posiada cechy zabudo-
wy charakterystyczne dla regionu Opolszczyzny; 

6). Budynki bez cech stylowych, ale o wartościach historycznych, przestrzennych, kon-
strukcyjnych kwalifikujących je do zabytków - nie odnotowano; 

7). Elementy małej architektury /pomniki, figury, kapliczki, krzyże przydrożne/ akcentujące 
układ przestrzenny lub związane z historią  i miejscowymi tradycjami - dwie kapliczki 
przydrożne - z XVIII/XIX w, murowane z cegły, otynkowane. Prostokątna, zwieńczona 
nowym trójkątnym szczytem oraz kapliczka z XIX w., murowana w kształcie słupa, dwu-
kondygnacyjna zwieńczona kamiennym daszkiem namiotowym. Kaplica cmentarna z 
XIX/XX w, oraz kapliczka przy murze cmentarnym, posiadają cechy stylowe; 

8). Inne elementy zagospodarowania funkcjonalno - przestrzennego /ogrodzenia, furty, 
bramy, charakterystyczne urządzenia zespołów folwarcznych, dworskich, gospodar-
czych itp. - brama i furta zagrody nr 118/120; 

9). Stanowiska archeologiczne - w otoczeniu wsi usytuowane jest 9 stanowisk archeolo-
gicznych ujętych w wykazie i podlegających ochronie. 
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Budzieszowice. 
Istniejący układ przestrzenny - niewielka miejscowość usytuowana w południowej części 
gminy Łambinowice, o zachowanym częściowo układzie ulicowym; 
Struktura zagospodarowania przestrzennego - zabudowa zagrodowa, budynki głównie w 
układzie szczytowym, usytuowane generalnie wzdłuż drogi prowadzącej w kierunku Korfan-
towa. Przy skrzyżowaniu dróg na jednym  z końców wsi usytuowane usługi /handel, boisko 
sportowe, straż ppoż./.        
W południowo-zachodniej części wsi, poza siedliskiem, znajduje się dawny zespół pałacowy 
z zabudowaniami gospodarczymi oraz okazałym starodrzewem parkowym towarzyszącym 
temu zespołowi. W głównym budynku mieszkalnym, otoczonym parkiem mieści się szkoła 
podstawowa, dostępna z bocznej drogi. Pozostałe obiekty i budowle dawnego folwarku 
zajmuje prywatna spółka związana z produkcją rolną. 
Budowle i budynki o cechach kompozycji stylowej - brak obiektów zabytkowych wymienio-
nych w rejestrze WUOZ. Dawny budynek mieszkalny zespołu pałacowego /obecna szkoła 
podstawowa/ posiada cechy stylowe. 
Zabudowania o cechach tradycyjnych i regionalnych /styl zabudowy, materiał, rozwiązania 
techniczne itp./ - wiele obiektów na terenie miejscowości posiada cechy zabudowy charak-
terystyczne dla regionu opolszczyzny; 
Budynki bez cech stylowych, ale o wartościach historycznych, przestrzennych, konstrukcyj-
nych kwalifikujących je do zabytków - zespół zabudowań pałacowych z zabudowaniami go-
spodarczymi; 
Elementy małej architektury /pomniki, figury, kapliczki, krzyże przydrożne/ akcentujące 
układ przestrzenny lub związane z historią  i miejscowymi tradycjami - w środku układu uli-
cowego wsi usytuowana kamienna figura przydrożna z XVIII/XIX w.; 
Inne elementy zagospodarowania funkcjonalno - przestrzennego /ogrodzenia, furty, bramy, 
charakterystyczne urządzenia zespołów folwarcznych, dworskich, gospodarczych itp. - brak; 
Stanowiska archeologiczne - w otoczeniu wsi usytuowane są 3 stanowiska ujęte w wykazie 
i podlegające ochronie. 
 
Drogoszów. 
 1. Istniejący układ przestrzenny - miejscowość usytuowana w zachodniej części gminy 

Łambinowice, ok. 1km na północ od miejscowości Jasienica Dolna. Brak zachowanego 
czytelnego układu zabytkowego - układ łańcuchowy          z grupami zabudowy, rozcią-
gniętymi wzdłuż przebiegającej drogi; 

 2.  Struktura zagospodarowania przestrzennego - zabudowa zagrodowa, budynki     w 
układzie szczytowym i kalenicowym, brak wyraźnej dominanty architektonicznej. Od 
strony północno - zachodniej wsi przebiega ciek wodny - Młynówka Bielicka. 

 Budowle i budynki o cechach kompozycji stylowej - brak;  

 Zabudowania o cechach tradycyjnych i regionalnych /styl zabudowy, materiał, rozwiąza-
nia techniczne itp./ - wiele obiektów na terenie miejscowości posiada cechy zabudowy 
charakterystyczne dla regionu Opolszczyzny; 

 Budynki bez cech stylowych, ale o wartościach historycznych, przestrzennych, konstruk-
cyjnych kwalifikujących je do zabytków - brak; 

 Elementy małej architektury /pomniki, figury, kapliczki, krzyże przydrożne/ akcentujące 
układ przestrzenny lub związane z historią  i miejscowymi tradycjami - w pobliżu skrzy-
żowania dróg usytuowana stylowa dwukondygnacyjna kapliczka - dawna dzwonnica z 1 
poł. w. XIX, murowana  i otynkowana, na rzucie prostokątnym;   

 Inne elementy zagospodarowania funkcjonalno - przestrzennego /ogrodzenia, furty, 
bramy, charakterystyczne urządzenia zespołów folwarcznych, dworskich, gospodar-
czych itp. - brak; 
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 Stanowiska archeologiczne - brak ujętych w wykazie WUOZ stanowisk archeologicz-
nych w otoczeniu wsi. 

 
Dworzysko /Hunów/. 
1). Istniejący układ przestrzenny - zespół folwarczny z okazałą kaplicą przylegającą do bu-

dynku mieszkalnego oraz zachowanymi zabudowaniami gospodarskimi.  
2). Usytuowany w północnej części gminy Łambinowice, w pobliżu drogi prowadzącej w kie-

runku Łambinowic, nieopodal wsi Szadurczyce. 
3). Struktura zagospodarowania przestrzennego - zabudowa składająca się z zachowanych 

obiektów zachowujących układ folwarczny, z rysującym się układem dawnego parku z 
nielicznie zachowanym starodrzewem. Na zachowanym terenie, współczesna zabudowa 
/budynki gospodarcze  i mieszkalne/, usytuowanie której ingeruje w dawny układ zabyt-
kowy; 

4). Budowle i budynki o cechach kompozycji stylowej - całość założenia /z wyłączeniem 
współczesnej zabudowy/ posiada cechy zabudowy stylowej; 

5). Zabudowania o cechach tradycyjnych i regionalnych /styl zabudowy, materiał, rozwiąza-
nia techniczne itp./ - obiekty folwarku posiadają cechy zabudowy charakterystyczne dla 
regionu Opolszczyzny; 

6). Budynki bez cech stylowych, ale o wartościach historycznych, przestrzennych, konstruk-
cyjnych kwalifikujących je do zabytków - zachowany układ zabudowy mieszkalno - go-
spodarczej ukazuje dawne założenie przestrzenne folwarku; 

7). Elementy małej architektury /pomniki, figury, kapliczki, krzyże przydrożne/ akcentujące 
układ przestrzenny lub związane z historią  i miejscowymi tradycjami - grota z figurą 
Matki Boskiej usytuowana w pobliżu kaplicy, akcentująca wejście do kaplicy, wydzielają-
ca tereny o różnym przeznaczeniu; 

8). Inne elementy zagospodarowania funkcjonalno - przestrzennego /ogrodzenia, furty, 
bramy, charakterystyczne urządzenia zespołów folwarcznych, dworskich, gospodar-
czych itp. - brak; 

9). Stanowiska archeologiczne - w sąsiedztwie zespołu nie odnotowano ujętych w wykazie 
stanowisk archeologicznych podlegających ochronie; 

 
Jasienica Dolna. 
1). Istniejący układ przestrzenny - okazała miejscowość usytuowana w południowo zachod-

niej części gminy Łambinowice o zachowanym, czytelnym układzie zabytkowym. Wieś 
ulicowa, usytuowana na skrzyżowaniu dróg, rozciągająca się wzdłuż jednej z nich. W 
sąsiedztwie skrzyżowania, poza siedliskiem, usytuowany dawny dwór z okazałym fol-
warkiem /aktualnie szkoła podstawowa w budynku dworskim. Pozostałe obiekty folwarku 
zajmuje GR Skarbu Państwa/ 

2). Struktura zagospodarowania przestrzennego - zabudowa wsi zagrodowa, budynki w 
układzie szczytowym. W centralnej części wsi, przy skrzyżowaniu dróg zgrupowane 
usługi podstawowe. W środkowej części nawsia znajdują się zabytkowy kościół, pleba-
nia i kaplica cmentarna oraz przykościelny cmentarz o cechach zabytkowych. 

3). Budowle i budynki o cechach kompozycji stylowej -  we wsi występują zagrody  o ce-
chach stylowych, wpisane do rejestru zabytków /domy nr 68, 75, 101, 109, 110, 156/ 
oraz piętrowa, prostokątna plebania z 1790, gruntownie przebudowana ok. 1930 r., mu-
rowana i otynkowana, w układzie dwutraktowym. Elewacja frontowa pięcioosiowa z ra-
mowym podziałem ścian. Dach naczółkowy ze świetlikami kryty dachówką; 

4). Zabudowania o cechach tradycyjnych i regionalnych /styl zabudowy, materiał, rozwiąza-
nia techniczne itp./ -  wiele obiektów na terenie miejscowości posiada cechy zabudowy 
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charakterystyczne dla regionu Opolszczyzny; zabudowa z poł. XIX w, domy murowane, 
otynkowane z dachami przeważnie siodłowymi, krytymi dachówką. 

5). Budynki bez cech stylowych, ale o wartościach historycznych, przestrzennych, konstruk-
cyjnych kwalifikujących je do zabytków nie odnotowano; 

6). Elementy małej architektury /pomniki, figury, kapliczki, krzyże przydrożne/ akcentujące 
układ przestrzenny lub związane z historią  i miejscowymi tradycjami - brak; 

7). Inne elementy zagospodarowania funkcjonalno - przestrzennego /ogrodzenia, furty, 
bramy, charakterystyczne urządzenia zespołów folwarcznych, dworskich, gospodar-
czych itp. - w zabudowaniach zagrodowych wsi zachowanych wiele elementów zakwali-
fikowanych do zabytków małej architektury, m.in. ujęte w rejestrze zabytków zabytkowe 
bramy i furty zagrodowe /przy zagrodach nr 101, 109, 110/; 

8). Stanowiska archeologiczne - w niedalekiej odległości od wsi usytuowanych jest 15 sta-
nowisk archeologicznych ujętych w wykazie i podlegających ochronie; 

 
Lasocice. 
 Istniejący układ przestrzenny - miejscowość o częściowo zachowanym, wykształconym 

zabytkowym układzie ulicowym, 

 Struktura zagospodarowania przestrzennego - zabudowa zagrodowa, budynki przeważ-
nie w układzie szczytowym. W południowej części wsi zabudowa w układzie rozproszo-
nym ze względu na usytuowanie zabudowy zagrodowej przy rozwidlających się drogach. 
W ciągu zabudowy zagrodowej  kościół filialny. W północnym krańcu wsi, na terenach 
dawnego folwarku znajdują się ruiny dawnego pałacu oraz budynku gospodarczego. 

 Budowle i budynki o cechach kompozycji stylowej - kościół filialny wzmiankowany w 
1397 r. Obecny  zbudowany w 1618 r. Późnorenesansowy. Murowany z cegły i otynko-
wany; 

 Zabudowania o cechach tradycyjnych i regionalnych /styl zabudowy, materiał, rozwiąza-
nia techniczne itp./ - wiele obiektów na terenie miejscowości posiada cechy zabudowy 
charakterystyczne dla regionu Opolszczyzny,  

 Budynki bez cech stylowych, ale o wartościach historycznych, przestrzennych, konstruk-
cyjnych kwalifikujących je do zabytków - dom w konstrukcji szkieletowej z XVIII w.- za-
groda kmieca; 

 Elementy małej architektury /pomniki, figury, kapliczki, krzyże przydrożne/ akcentujące 
układ przestrzenny lub związane z historią  i miejscowymi tradycjami -  kapliczki z 
XVIII/XIX w. Murowane i otynkowane; 

 Inne elementy zagospodarowania funkcjonalno - przestrzennego /ogrodzenia, furty, 
bramy, charakterystyczne urządzenia zespołów folwarcznych, dworskich, gospodar-
czych itp. - ogrodzenie kościelne wzniesione współcześnie z kościołem, zachowane od 
zachodu i południa. Mur z kamienia i cegły, bramki w murze kościelnym; 

 Stanowiska archeologiczne - w otoczeniu wsi usytuowane są 4 stanowiska archeolo-
giczne ujęte w wykazie i podlegające ochronie. 

 
Łambinowice. 
1). Istniejący układ przestrzenny - duża miejscowość o zachowanym zabytkowym układzie 

ulicowym. Od północy i wschodu sąsiaduje z kompleksem leśnym - obszarem chronio-
nego krajobrazu lasów niemodlińskich z terenami dawnego obozu jeńców wojennych; 

2). Struktura zagospodarowania przestrzennego - w strukturze funkcjonalno -przestrzennej 
wsi wyodrębnić można następujące obszary: 

 zabudowa zagrodowa, budynki w układzie szczytowym - zachowany zabytko-
wy układ ulicowy; 
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 zespoły zabudowy zagrodowej i jedno - wielorodzinnej wraz z urządzeniami      
i obiektami usługowymi /szkoła, przedszkole, usługi handlowe i gastronomiczne itp./ 
oraz enklawy ogrodów działkowych i użytków rolnych; 

 teren zakładów przemysłowych wydzielony z siedliska przebiegającą linią ko-
lejową oraz drogą komunikacji kołowej;  

3). Budowle i budynki o cechach kompozycji stylowej - wykazany w spisie zabytków Dom 
Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety,  

4). Zabudowania o cechach tradycyjnych i regionalnych /styl zabudowy, materiał, rozwiąza-
nia techniczne itp./ - wiele obiektów na terenie miejscowości posiada cechy zabudowy 
charakterystyczne dla regionu Opolszczyzny; 

5). Budynki bez cech stylowych, ale o wartościach historycznych, przestrzennych, konstruk-
cyjnych kwalifikujących je do zabytków - Kościół parafialny, budynki     i obiekty związa-
ne z dawnym obozem jeńców wojennych,  

6). Elementy małej architektury /pomniki, figury, kapliczki, krzyże przydrożne/ akcentujące 
układ przestrzenny lub związane z historią  i miejscowymi tradycjami - wykazany w wy-
kazie zabytków Pomnik Pamięci Narodowej, wykazany w spisie zabytków przyrody głaz 
narzutowy na terenie parku leśnego w pobliżu muzeum obozowego, dawne krzyże i po-
mniki pamięci /cenotafy/ na terenie cmentarza jeńców wojennych, kapliczka przydrożna 
w pobliżu skrzyżowania przy kościele parafialnym. 

7). Inne elementy zagospodarowania funkcjonalno - przestrzennego /ogrodzenia, furty, 
bramy, charakterystyczne urządzenia zespołów folwarcznych, dworskich, gospodar-
czych itp. - teren dawnego obozu jenieckiego, wraz z obiektami i urządzeniami związa-
nymi z obozem, zawarty w granicach „ścieżki dydaktycznej” ujętej w obszarze postulo-
wanej strefy ochrony konserwatorskiej „B” na terenie wsi, oraz teren cmentarza jeńców 
wojennych z I wojny światowej. 

8). Stanowiska archeologiczne - w pobliżu wsi istnieje 8 stanowisk archeologicznych obję-
tych ewidencją i podlegających ochronie. 

 
Malerzowice Wielkie. 
1). Istniejący układ przestrzenny - miejscowość o częściowo zachowanym układzie ulico-

wym usytuowana przy drodze krajowej. W pobliżu wsi tereny eksploatacji kruszywa mi-
neralnego /kopalnia odkrywkowa/. 

2). Struktura zagospodarowania przestrzennego - siedlisko o zabudowie zagrodowej i jed-
norodzinnej, budynki przeważnie w układzie szczytowym, usytuowane wzdłuż dróg pro-
wadzących przez wieś. W południowym krańcu wsi, wydzielone z siedliska zabudowania 
folwarczne wraz z kościołem filialnym i przylegającym starodrzewem, dostępne z placu 
stanowiącego centralny punkt wsi. Na placu znajduje się zbiornik wodny, kiosk handlowy 
oraz okazałe egzemplarze starodrzewu /lipa/. 

      Przy placu usytuowane są usługi oświatowe /przedszkole/ oraz remiza OSP.   
3). Budowle i budynki o cechach kompozycji stylowej - późnogotycki, orientowany,  kościół 

filialny z XVI w., otoczony murem z kamienia polnego, kilkakrotnie przebudowywany,  
4). Zabudowania o cechach tradycyjnych i regionalnych /styl zabudowy, materiał, rozwiąza-

nia techniczne itp./ - wiele zachowanych dawnych obiektów na terenie miejscowości po-
siada cechy zabudowy charakterystyczne dla regionu Opolszczyzny; 

5). Budynki bez cech stylowych, ale o wartościach historycznych, przestrzennych, konstruk-
cyjnych kwalifikujących je do zabytków - budynek mieszkalny z pocz. XX w obecnie 
przedszkole, budynek mieszkalny w obrębie zabudowań folwarcznych z portykiem wej-
ściowym; 

6). Elementy małej architektury /pomniki, figury, kapliczki, krzyże przydrożne/ akcentujące 
układ przestrzenny lub związane z historią  i miejscowymi tradycjami - nie odnotowano; 
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7). Inne elementy zagospodarowania funkcjonalno - przestrzennego /ogrodzenia, furty, 
bramy, charakterystyczne urządzenia zespołów folwarcznych, dworskich, gospodar-
czych itp. - nie odnotowano; 

8). Stanowiska archeologiczne - w pobliżu wsi nie wykazano istniejących stanowisk archeo-
logicznych objętych ewidencją i podlegających ochronie. Jedno stanowisko wykazane 
na terenie eksploatacyjnym kopalni /wyrobisko/. 

 
Mańkowice.  

1). Istniejący układ przestrzenny - miejscowość o zachowanym układzie zabytkowym 
/ulicówka/, z folwarkiem położonym poza siedliskiem, w jego przedłużeniu, rozłożona 
wzdłuż cieku Młynówka Bielicka, biegnącego prostopadle do przecinającej wieś drogi 
gminnej; 

2). Struktura zagospodarowania przestrzennego - zabudowa zagrodowa, budynki     w 
układzie szczytowym, rozciągające się od skrzyżowania dróg wzdłuż biegnącego cieku 
wodnego /Młynówka Bielicka /. Z uwagi na biegnący przez wieś ciek wodny, układ dróg 
biegnie wzdłuż obu stron strumienia, tworząc w naturalny sposób układ rzędowy. W 
centralnym punkcie wsi, przy przecinającej wieś drodze usytuowane usługi podstawowe, 
m.in. kościół filialny akcentujący centrum wsi. 

3). Budowle i budynki o cechach kompozycji stylowej - wymieniony barokowy kościół filialny 
wzmiankowany w 1302 r. zbudowany w XIII w., przebudowywany w 1 poł. XVIII w., od-
nowiony w 1907 r.; 

4). Zabudowania o cechach tradycyjnych i regionalnych /styl zabudowy, materiał, rozwiąza-
nia techniczne itp./ - wiele zachowanych dawnych obiektów na terenie miejscowości po-
siada cechy zabudowy charakterystyczne dla regionu Opolszczyzny; 

5). Budynki bez cech stylowych, ale o wartościach historycznych, przestrzennych, konstruk-
cyjnych kwalifikujących je do zabytków - dom z 1 poł. W XIX, murowany, otynkowany. 
Parterowy, prostokątny, dwutraktowy. Elewacja frontowa pięcioosiowa z przęsłem środ-
kowym i skrajnym zaakcentowanymi pasami w tynku. Dach naczółkowy kryty dachów-
ką.; 

6). Elementy małej architektury /pomniki, figury, kapliczki, krzyże przydrożne/ akcentujące 
układ przestrzenny lub związane z historią  i miejscowymi tradycjami – kapliczka 
św.Barnaby; 

7). Inne elementy zagospodarowania funkcjonalno - przestrzennego /ogrodzenia, furty, 
bramy, charakterystyczne urządzenia zespołów folwarcznych, dworskich, gospodar-
czych itp. - bramka z XVIII w. w murze otaczającym kościół, murowana, tynkowana, za-
mknięta półkoliście, flankowana skromnymi pilastrami. 

8). Stanowiska archeologiczne - w otoczeniu wsi usytuowane jest 10 stanowisk archeo-
logicznych ujętych w wykazie i podlegających ochronie. 

 
Piątkowice. 
 Istniejący układ przestrzenny - miejscowość usytuowana w pobliżu rzeki, z przysiółkiem 

Jutrocice Dolne w kierunku północnym. We wsi brak wykształconego czytelnego układu 
zabytkowego. Siedlisko od zachodu przekracza rzekę Nysę Kłodzką, wzdłuż przebiega-
jącej drogi. W kierunku południowo - zachodnim za rzeką usytuowany rozległy kompleks 
leśny; 

 Struktura zagospodarowania przestrzennego - zabudowa zagrodowa, w części wsi za-
budowa uporządkowana, budynki w układzie szczytowym, przy drodze zabudowa o luź-
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nym, swobodnym układzie, budynki w układzie kalenicowym  i szczytowym. Pomiędzy 
wsią, a przysiółkiem usytuowany dawny młyn wodny, dostępny od strony drogi. Central-
ny punkt wsi wyznacza skrzyżowanie drogi prowadzącej przez rzekę /most/ z drogą w 
kierunku wsi Lasocice. Przy skrzyżowaniu oraz po obu stronach mostu usytuowane 
usługi handlowe i gastronomiczne. W przysiółku Jutrocice Dolne, zabudowa swobodna 
rozproszona, bez zachowanych cech układu zabytkowego, centralny punkt układu sta-
nowi kaplica kościelna usytuowana w bezpośrednim sąsiedztwie oczka wodnego 
/zbiornik p.poż/, tworząc interesującą kompozycję przestrzenną; 

 Budowle i budynki o cechach kompozycji stylowej - całość założenia dawnego młyna 
wodnego /ujęte w wykazie zabytków/, kaplica kościelna /kościółek/ w Jutrocicach. 

 Zabudowania o cechach tradycyjnych i regionalnych /styl zabudowy, materiał, rozwiąza-
nia techniczne itp./ - wiele zachowanych dawnych obiektów na terenie miejscowości po-
siada cechy zabudowy charakterystyczne dla regionu Opolszczyzny; 

 Budynki bez cech stylowych, ale o wartościach historycznych, przestrzennych, konstruk-
cyjnych kwalifikujących je do zabytków - brak; 

 Elementy małej architektury /pomniki, figury, kapliczki, krzyże przydrożne/ akcentujące 
układ przestrzenny lub związane z historią  i miejscowymi tradycjami - brak; 

 Inne elementy zagospodarowania funkcjonalno - przestrzennego /ogrodzenia, furty, 
bramy, charakterystyczne urządzenia zespołów folwarcznych, dworskich, gospodar-
czych itp. - brak; 

 Stanowiska archeologiczne - w otoczeniu wsi usytuowane jest 9 stanowisk archeolo-
gicznych ujętych w wykazie i podlegających ochronie, z tego 2 na obszarze przysiółka 
Jutrocice Dolne. 

 
Sowin. 

1). Istniejący układ przestrzenny - miejscowość o częściowo zachowanym zabytkowym 
układzie ulicowym, rozciągnięta wzdłuż drogi biegnącej od strony Łambinowic, pomiędzy 
skrzyżowaniem, a linią kolejową; 

2). Struktura zagospodarowania przestrzennego - zabudowa zagrodowa, budynki w 
układzie szczytowym, od strony Łambinowic w formie enklaw grup zabudowy zagrodo-
wej, w połowie odległości zagęszczającej się, tworząc wyraźne, zwarte siedlisko. Przy 
skrzyżowaniu dróg usytuowany budynek kościelny, w kierunku północno - wschodnim 
od skrzyżowania dróg zabudowa tworzy luźne enklawy zabudowy zagrodowej usytuow-
anej wzdłuż drogi w kierunku Niemodlina. 

3). Budowle i budynki o cechach kompozycji stylowej - kaplica z poł. w XIX, murowana z 
cegły, otynkowana; 

4). Zabudowania o cechach tradycyjnych i regionalnych /styl zabudowy, materiał, roz-
wiązania techniczne itp./ - wiele zachowanych dawnych obiektów na terenie miejscowo-
ści posiada cechy zabudowy charakterystyczne dla regionu Opolszczyzny; 

5). Budynki bez cech stylowych, ale o wartościach historycznych, przestrzennych, kon-
strukcyjnych kwalifikujących je do zabytków - brak; 

6). Elementy małej architektury /pomniki, figury, kapliczki, krzyże przydrożne/ akcentują-
ce układ przestrzenny lub związane z historią  i miejscowymi tradycjami - w połowie dłu-
gości siedliska, usytuowana zabytkowa kapliczka, 
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7). Inne elementy zagospodarowania funkcjonalno - przestrzennego /ogrodzenia, furty, 
bramy, charakterystyczne urządzenia zespołów folwarcznych, dworskich, gospodar-
czych itp./ - brak; 

8). Stanowiska archeologiczne - w otoczeniu wsi usytuowane jest 7 stanowisk archeolo-
gicznych ujętych w wykazie i podlegających ochronie. 

 

Szadurczyce. 
 Istniejący układ przestrzenny - miejscowość o częściowo zachowanym zabytkowym 

układzie ulicowym, usytuowana na niedużych wzniesieniach, przy drodze prowadzącej 
w kierunku Łambinowic, równolegle do granicy obszaru chronionego lasów niemodliń-
skich. 

 Struktura zagospodarowania przestrzennego - zabudowa zagrodowa, głównie  w  ukła-
dzie szczytowym, główna część siedliska posiada zwarty układ. Pośrodku siedliska, po-
między wzniesieniami, usytuowane zbiorniki wodne /stawy/, w bezpośrednim sąsiedz-
twie przepływającego w poprzek siedliska cieku wodnego; 

 Budowle i budynki o cechach kompozycji stylowej - nie stwierdzono; 
 Zabudowania o cechach tradycyjnych i regionalnych /styl zabudowy, materiał, rozwiąza-

nia techniczne itp./ - wiele zachowanych dawnych obiektów na terenie miejscowości po-
siada cechy zabudowy charakterystyczne dla regionu Opolszczyzny. 

 Budynki bez cech stylowych, ale o wartościach historycznych, przestrzennych, konstruk-
cyjnych kwalifikujących je do zabytków - budynek dawnego przedszkola z cegły klinkie-
rowej, usytuowany w centrum siedliska, w układzie kalenicowym, otoczony ogrodem z  
zachowanymi okazami starodrzewu /lipa, klony, dęby/; 

 Elementy małej architektury /pomniki, figury, kapliczki, krzyże przydrożne/ akcentujące 
układ przestrzenny lub związane z historią  i miejscowymi tradycjami - brak; 

 Inne elementy zagospodarowania funkcjonalno - przestrzennego /ogrodzenia, furty, 
bramy, charakterystyczne urządzenia zespołów folwarcznych, dworskich, gospodar-
czych itp. - brak; 

 Stanowiska archeologiczne - w otoczeniu wsi usytuowane jest 1 stanowisko archeolo-
giczne, będące śladem osadnictwa. 

 
Wierzbie. 
 Istniejący układ przestrzenny - miejscowość o częściowo zachowanym zabytkowym 

układzie ulicowym. Usytuowana ok. 1km na południowy-wschód od Łambinowic, rozcią-
gająca się pomiędzy dwoma skrzyżowaniami prowadzącymi w kierunku Łambinowic. 
Część wschodnia miejscowości znajduje się w granicach obszaru chronionego lasów 
niemodlińskich. Od strony południowo wschodniej graniczy bezpośrednio z kompleksem 
leśnym należącym do lasów niemodlińskich; 

 Struktura zagospodarowania przestrzennego - zwarta zabudowa zagrodowa, budynki w 
układzie szczytowym i kalenicowym, od południa dawny folwark oraz pozostałosci daw-
nego założenia parkowego /zespół zieleni towarzyszący zespołowi pałacowemu/ z za-
chowanymi okazami starodrzewu, usytuowany  poza siedliskiem. Centrum wsi wyznacza 
skrzyżowanie w pobliżu którego usytuowane usługi /szkoła, kościół, cmentarz, remiza/. 
Przez park oraz przy skrzyżowaniu wsi przepływa ciek wodny tworzący w parku i w po-
bliżu skrzyżowania zbiorniki wodne /stawy/; 

 Budowle i budynki o cechach kompozycji stylowej - ujęta w wykazie zabytków późnoba-
rokowa, orientowana kaplica cmentarna z 2 poł. XVIII w, odnawiana w XIX/XX, oraz ko-
ściół parafialny; 
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 Zabudowania o cechach tradycyjnych i regionalnych /styl zabudowy, materiał, rozwiąza-
nia techniczne itp./ - wiele zachowanych dawnych obiektów na terenie miejscowości po-
siada cechy zabudowy charakterystyczne dla regionu Opolszczyzny. W zachodniej czę-
ści wsi zachowany zespół domków jednorodzinnych z pocz. XX w., oraz stylowy XX-
wieczny parterowy budynek szkoły podstawowej z cegły klinkierowej z dachem naczół-
kowym krytym dachówką; 

 Budynki bez cech stylowych, ale o wartościach historycznych, przestrzennych, konstruk-
cyjnych kwalifikujących je do zabytków - budynek mieszkalny jednorodzinny z 1 poł. XX 
w. z drewnianym gankiem; 

 Elementy małej architektury /pomniki, figury, kapliczki, krzyże przydrożne / akcentujące 
układ przestrzenny lub związane z historią  i miejscowymi tradycjami - brak; 

 Inne elementy zagospodarowania funkcjonalno - przestrzennego /ogrodzenia, furty, 
bramy, charakterystyczne urządzenia zespołów folwarcznych, dworskich, gospodar-
czych itp. - brak; 

 Stanowiska archeologiczne - w otoczeniu wsi usytuowane jest 5 stanowisk archeolo-
gicznych ujętych w wykazie i podlegających ochronie.       

 

 

6. Obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków. 

Na terenie gminy znajdują się obiekty zabytkowe  wpisane do rejestru zabytków i zabytki 
ujęte w materiałach pomocniczych OWKZ. Szczególnej ochronie podlegają obiekty zabyt-
kowe wpisane do rejestru zabytków. Są to następujące obiekty :  
 
Bielice 

 kościół par. p.w. św. Katarzyny, XV/XV1, XVIII, 1833, nr rej.: 550/59 z 20.02.1959, 
 plebania, l pół. XIX, nr rej.: 1639/66 z 22.09.1966, 
 kaplica, nr rej.: 623/59, 
 dwór, XVI/XVII, l pół. XIX, nr rej.: 2001/73 z 04.1973, 
 zagroda nr 14 (134), 1853, nr rej.: 1640/67 z 28.02.1967:dom, budynki gospodarcze, 

brama, 
 zagroda nr 18 (118/120), 1864, nr rej.: 1641/67 z 28.02.: 967:dom,budynki gospo-

darcze ,brama z furtą, 
 dom nr 22 (74), k. XVIII, nr rej.: 1642/67 z 28.02.1967 
 zagroda nr 33 (50), pół. XIX, nr rej.: 1643/67 z 28.02.1967: dom, budynki gospodar-

cze, 
 zagroda nr 35 (46), l pół. XIX, nr rej.: 1644/67 z 28.02.: 967: dom, budynki gospodar-

cze, 
 zagroda nr 75 (37), XIX, nr rej.: 1654/67 z 28.02.1967: (dom, budynki gospodarcze, 
 zagroda nr 78 (45), pół. XIX, nr rej.: 1646/67 z 28.02.1967:dom, budynki gospodar-

cze, 
 zagroda nr 92 (83), l pół. XIX, nr rej.: 1647/67 z 28.02.: 967:dom, budynki gospodar-

cze, 
 zagroda nr 93 (85/57), pół. XIX, nr rej.: 1648/67 z 28.02.1967:dom,budynek gospo-

darczy (d. dom mieszkalny),brama 
 
Jasienica Dolna 

 kościół par. p.w. św. Marcina, XV, XVIII, XX, nr rej.: 26/50 (brak decyzji w ODZ) 

 dom nr 68, XIX, nr rej.: 1671/66 z 23.09.1966 
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 zagroda nr 75, l pół. XIX, nr rej.: 1672/66 z 23.09.1966:dom,spichrz,brama 

 -dom nr 101,1810, nr rej.: 1673/66 z 23.09.1966,ogrodzetiie z bramą i furtą, nr rej.: 
j.w. 

 zagroda nr 109/110, XIX, nr rej.: 1674/66 z 23.09.1966; domy, ogrodzenie z bramą i 
furtą 
-dom nr 156, XIX, nr rej.: 1675/66 z 24.09.1966,spichr7., nr rej.: j.w. 

 kościół par. p.w. św. Mikołaja, 1835-36, nr rej.: 277/50 (brak decyzji w ODZ). 
 
Lasocice 

 kościół fil. p.w. św. Franciszka z Asyżu, XVII, nr rej.: 921/64 z 30.05.1964 

 dom nr 20, szach.-mur, XVIII, nr rej.: 934/64 z 03.06.1964 
 
Łambinowice 

 obóz jeniecki-pomnik pamięci narodowej, 1870, 1914, 1939, nr rej.: 1937/68 z 
01.06.1968 

 dom zgromadzenia sióstr św. Elżbiety, ul. Budzieszowicka 4, 1919, nr rej.: 2292/91 z   
03.12.1991 

 
Malerzowice 

 kościół fil. p. w. św. Wawrzyńca, XVI, nr rej. : 1071/66 z 20.01 .1966 
 park pałacowy, 2 pół. XVIII, nr rej.: 131/86 z 12.02. 1985 

 
Mańkowice 

 kościół fil. p. w. św. Mateusza, XIII, XVIII, nr rej.: 936/64 z 03.06.1964 
 
Okopy 

 zespół dworski, k. XIX, 1910: 

 dwór, nr rej. 2 175/87 z O l . 1 0. 1987 

 park, nr rej. : 130/86 z 12.02. 1986 
 
Wierzbie 

 kaplica cmentarna, XVIII, nr rej.: 1663/66 z 23.09.1956 

 park pałacowy, nr rej.: A-129/86 z 12.06.1986 
 
Wszelkie prace w tych obiektach wymagają pozwolenia Opolskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków. 

 
Ochronie podlegają również następujące obiekty zabytkowe ujęte w materiałach po-

mocniczych OWKZ:  
 

1). Budzieszowice: 

 kościół,  

2). Dworzysko:  
 dawny kościół,  
 dawny klasztor,  
 dwór, park,  

3). Łambinowice: 
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 Kościół,  

 Ogrodzenie kościoła,  

 park podworski,  

4). Lasocice: 
 park dworski,  

5). Jasienica Dolna:  

 dwór, park ,  

6). Piątkowice:  

 kaplica -kościół filialny,  

 kaplica -dzwonnica,  

 szkoła.  

 
 
Wykaz stanowisk archeologicznych usytuowanych na terenie gminy Łambinowice: 
 

 Bielice, st. nr 1-osada wielokulturowa i cmentarzysko ciałopalne (kultura łużycka, okres 
wpływów rzymskich, wczesne średniowiecze). Stanowisko zlokalizowane na działkach 
gruntowych nr 481/2,481/3, 482, 483/1/, 483/3, 484/4, 484/2, 484/3, 485/1, 485/2, 485/4, 
486/3, 486/4, 486/5, 487/1, 487/2, 488/1, 488/2 . Stanowisko wpisane do rejestru zabyt-
ków województwa opolskiego pod nr A-273/79. Część stanowiska naruszona została w 
trakcie eksploatacji kruszywa. 

 Bielice, st. nr 2 - osada ludności kultury łużyckiej z okresu halsztackiego zlokalizowana 
na działce gruntowej nr 327. Stanowisko wpisane do rejestru zabytków województwa 
opolskiego pod nr A-86/68. 

 Bielice, st. nr 3 - osada datowana na okres wpływów rzymskich (III-IV w n.e.), zlokalizo-
wana na działkach gruntowych nr 469, 471, 472, 473/1, 473/2, 474. Stanowisko wpisane 
do rejestru zabytków województwa opolskiego pod nr A-274/70. 

 Bielice, st. nr 4 – ślad osadnictwa i punkt osadniczy kultury łużyckiej. 

 Bielice, st. nr 5 - osada wielokulturowa z epoki brązu, okresu halsztackiego , dz.491/3. 

 Bielice, st. nr 6 –punkt osadniczy pradziejowy i średniowieczny XIV-XV,dz.478, 479. 

 Bielice, st. nr 7 – punkt osadniczy kultury łużyckiej. 

 Bielice, st. nr 8 – ślad osadnictwa z epoki kamienia,dz.42. 

 Bielice, st. nr 9 – punkt osadniczy z epoki kamienia i okresu rzymskiego. 
 

 Budzieszowice, st. nr 1– punkt osadniczy z paleolitu i mezalitu. 

 Budzieszowice, st. nr 2– ślad osadnictwa z neolitu. 

 Budzieszowice, st. nr 3– ślad osadnictwa z neolitu. 
 

 Jasienica Dolna, st. nr 1 – grodzisko (domniemane) XIV-XVw. 

 Jasienica Dolna, st. nr 2 – punkt osadniczy z epoki brązu. 

 Jasienica Dolna, st. nr 3 – punkt osadniczy z neolitu. 

 Jasienica Dolna, st. nr 4 – średniowieczny punkt osadniczy XIV-XVw. 

 Jasienica Dolna, st. nr 5 - osada średniowieczna zlokalizowana na działce gruntowej   
nr 334, 335, 338. 

 Jasienica Dolna, st. nr 6 - ślad osadnictwa datowany na epokę kamienia i okres śre-
dniowieczny zlokalizowany na działkach gruntowych nr 300 i 301. 

 Jasienica Dolna, st. nr 7 - stanowisko wielokulturowe (epoka kamienia, kultura łużycka, 
średniowiecze), zlokalizowane na działce gruntowej nr 386. 



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łambinowice  

50 

 

 Jasienica Dolna, st. nr 8 - ślad osadnictwa z epoki kamienia zlokalizowany na działce 
gruntowej nr 265/1. 

 Jasienica Dolna, st. nr 9 - osada średniowieczna zlokalizowana na działce gruntowej   
nr 486. 

 Jasienica Dolna, st. nr 10 - pradziejowy ślad osadnictwa zlokalizowany na działkach 
gruntowych nr 492, 493. 

 Jasienica Dolna, st. nr 11 - osada średniowieczna zlokalizowana na działce gruntowej 
nr 402/1. 

 Jasienica Dolna, st. nr 12 - osada średniowieczna zlokalizowana na działce gruntowej 
nr 376/1 

 Jasienica Dolna, st. nr 13 - osada datowana na epokę kamienia i ślady osadnictwa pra-
dziejowego i średniowiecznego. Stanowisko zlokalizowane na działkach gruntowych    
nr 346, 352, 377, 378. 

 Jasienica Dolna, st. nr 14 - osada średniowieczna i pradziejowy ślad osadnictwa zloka-
lizowany na działce gruntowej nr 342. 

 Jasienica Dolna, st. nr 15 – punkt osadniczy z paleolitu. 
 

 Lasocice, st. nr 1 –ślad osadnictwa osadniczy z późnego średniowiecza. 

 Lasocice, st. nr 2 –nowożytny ślad osadnictwa. 

 Lasocice, st. nr 3 –ślad osadnictwa i punkt osadniczy pradziejowy i średniowieczny. 

 Lasocice, st. nr 4 – grodzisko z późnego średniowiecza. 
 

 Łambinowice, st.nr 1 – pracownia krzemieniarska z epipaleolitu. 

 Łambinowice, st.nr 2 – ślad osadnictwa z epoki kamienia. 

 Łambinowice, st.nr 3 – ślad osadnictwa z neolitu. 

 Łambinowice, st.nr 4 – ślad osadnictwa z średniowiecza. 

 Łambinowice, st.nr 5 – średniowieczny punkt osadniczy. 

 Łambinowice, st.nr 6 – pradziejowy ślad osadnictwa oraz ślad czesnośredniowieczny. 

 Łambinowice, st.nr 7 – średniowieczny ślad osadnictwa. 

 Łambinowice, st.nr 8 – ślad osadnictwa z paleolitu. 
 

 Malerzowice Wielkie, st.nr 1 - ślad osadnictwa z neolitu.  

 Malerzowice Wielkie, st.nr 2 - punkt osadniczy datowany na epokę kamienia i czas 
trwania kultury łużyckiej. 

 

 Mańkowice, st. nr 1 – punkt osadniczy z neolitu.  

 Mańkowice, st. nr 2 - osada średniowieczna zlokalizowana na działce gruntowej nr 50. 

 Mańkowice, st. nr 4 – punkt osadniczy średniowieczny VI-Xw.  

 Mańkowice, st. nr 5 – punkt osadniczy z epoki brązu.  

 Mańkowice, st. nr 6 – wał czworoboczny z wczesnego średniowiecza.  

 Mańkowice, st. nr 7 – ślad osadnictwa z neolitu.  

 Mańkowice, st nr 8 - osada średniowieczna zlokalizowana na działce gruntowej nr 346. 

 Mańkowice, st. nr 9 - grodzisko późnośredniowieczne zlokalizowane na działce grunto-
wej nr 49. Stanowisko wpisane do rejestru zabytków województwa opolskiego pod nr A-
48/66. 

 Mańkowice, st. nr 10 - ślad osadnictwa datowany na młodszą epokę kamienia (neolit) 
oraz punkt osadniczy kultury przeworskiej. 

 Mańkowice, st. nr 11 - ślad osadnictwa datowany na epokę kamienia, zlokalizowany na 
działce gruntowej nr 422. 
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 Piątkowice, st.nr 1 – punkt osadniczy kultury przeworskiej i średniowieczny 

 Piątkowice, st.nr 2 – średniowieczny ślad osadnictwa. 

 Piątkowice, st. nr 3 - pradziejowy ślad osadnictwa i punkt osadniczy kultury amfor kuli-
stych. Zlokalizowany na działce gruntowej nr 127/3. 

 Piątkowice, st.nr 4 – średniowieczny ślad osadnictwa. 

 Piątkowice, st.nr 5 – grodzisko (zamek) średniowieczne XIII – XIVw. 

 Piątkowice (Jutrocice Dolne), st.nr 6 – osada kultury przeworskiej, dz.374/2, 375. 

 Piątkowice (Jutrocice Dolne), st.nr 7 – średniowieczna osada, pracownia hutnicza         
z  XIV-XVw., dz.377. 

 Piątkowice st.nr 8 – późnośredniowieczna osada, dz.55/2, 344/4. 

 Piątkowice, st.nr 9 – średniowieczna osada, pracownia hutnicza z  XIV-XVw., dz.634/1. 
 

 Szadurczyce, st.nr 1 – ślad osadnictwa (moneta). 
 

 Wierzbie, st.nr 1 – ślad osadnictwa z neolitu.  

 Wierzbie, st.nr 2 - osada średniowieczna i pradziejowy ślad osadnictwa zlokalizowany 
na działkach gruntowych nr 508, 224/2 ALP. 

 Wierzbie, st.nr 3 – punkt osadniczy, schyłek późnego średniowiecza, dz.8,9. 

 Wierzbie, st.nr 4 –punkt osadniczy pradziejowy i z późnego średniowiecza XVw., 
dz.402/1; 402/2; 404. 

 Wierzbie, st.nr 5 – ślad osadnicctwa z epoki kamienia i wczesnego brązu, dz.103. 
 

 Sowin, st.nr 1 – punkt osadniczy z neolitu. 

 Sowin, st.nr 2 – punkt osadniczy z epoki kamienia. 

 Sowin, st.nr 3 – punkt osadniczy z neolitu.  

 Sowin, st.nr 4 – punkt osadniczy z neolitu. 

 Sowin, st.nr 5 – punkt osadniczy z póżnego średniowiecza.  

 Sowin, st.nr 6 – punkt osadniczy z epoki kamienia.  

 Sowin, st.nr 7 – pracownia krzemieniarska datowana na paleolit górny i schyłkowy, wpis 
do rejestru zabytków nr A-48/2005, lokalizacja na dz.gr nr 18, 109,110, 111 

 Sowin, st.nr 8 – ślad osadnictwa z epoki kamienia, 

 Sowin, st.nr 9 – obozowisko  z epoki kamienia zlokalizowane na dz.gr.nr 
118/1,118/2,119, 

 Sowin, st.nr 10 – obozowisko datowane na paleolit schyłkowy zlokalizowane na dz.gr. 
nr 42,43, 

 Sowin, st.nr 11– pracownia krzemieniarska datowana na paleolit schyłkowy, lokalizacja 
na dz.gr nr 668, 669. 

UWAGI: 

 Na opiniowanym obszarze znane są ponadto stanowiska archeologiczne odkryte     
w okresie przedwojennym, ale bliżej niezlokalizowane w terenie. 

 Wszystkie przedsięwzięcia ziemne (budowy, roboty instalacyjne - gazociągi, wodo-
ciągi, kanalizacje, kable energetyczne i telefoniczne), rowy melioracyjne, tworzenie 
nowych wybierzysk kruszywa i wysypisk śmieci oraz inne prace ziemne, muszą być 
uzgadniane z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Opolu. 

 Prace ziemne wykonywane w obrębie i w  pobliżu stanowiska archeologicznego wy-
magają nadzoru specjalisty. 
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 Naruszenie stanowiska archeologicznego jest możliwe tylko po wcześniejszym prze-
badaniu tegoż na koszt inwestora, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków w Opolu. 

 Grodziska nie mogą zostać naruszone. 

 Dokładne dane dotyczące chronologii i lokalizacji stanowisk archeologicznych oraz 
wgląd do materiałów archiwalnych uzyskać można w Wojewódzkim Urzędzie Ochro-
ny Zabytków w Opolu, ul. Piastowska 14. 

 każdorazowym znalezisku archeologicznym należy informować Opolskiego Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu, ul. Piastowska 14. 

 
 

7. Miejsca pamięci narodowej. 

 

Na terenie gminy znajduje się obóz jeniecki stanowiący pomnik pamięci narodowej. W stu-
dium wyznacza się obszar kulturowy obejmujący obszar obozu jeńców wojennych – Pomnik 
Pamięci Narodowej oraz cmentarze wojskowe z okresów wojen prusko-francuskiej, I Świa-
towej i II Światowej. 
Część obszaru kulturowego (w rejonie muzeum) znajduje się w granicach obowiązującego 
planu miejscowego rejonu ulicy Obozowej w Łambinowicach. 
 
 

 Zagrożenia dziedzictwa kulturowego. 

 

 Krajobraz gminy zawiera w sobie zbiór wartości przyrodniczych i kulturowych, umożliwiają-
cych jej rozwój. Rozwój ten, ogólnie rzecz ujmując, zależny jest od poziomu kultury użyt-
kowników  i od uwarunkowań przyrodniczych. Obszar gminy stanowi przestrzeń ekologicz-
ną, której najistotniejszym czynnikiem jest człowiek. Człowiek modeluje  w sposób ciągły 
całe środowisko naturalne, stanowiące podstawę jego działalności. Ingerując swoją gospo-
darką bezpośrednio w newralgiczny obszar układu funkcjonalnego, angażuje najbardziej 
mobilne nośniki wymiany jak woda i powietrze. Stwarza w ten sposób między innymi sam 
sobie określone, pozytywne lub negatywne, warunki życia. Przyjęcie do konstruowania pla-
nów zagospodarowania przestrzennego postaw przyrodniczych stwarza szansę świadome-
go kształtowania przestrzeni ekologicznej, ograniczyć może powstawanie sytuacji konflikto-
wych w rozwoju krajobrazu, a poprzez zapisanie w rysunku i tekście planu podstawowych 
wartości przestrzeni, pozwoli zarówno na ochronę najcenniejszych jej elementów jak i har-
monijny rozwój, umożliwiający i gwarantujący włączanie istniejących wartości krajobrazu 
zastanego w nowy, odpowiadający potrzebom rozwoju kultury.  
Podstawowymi elementami zachowanego dziedzictwa kulturowego są zabytkowe obiekty i 
układy przestrzenne oraz stanowiska archeologiczne. Głównym zagrożeniem dla tych 
ostatnich jest rolnicze i przemysłowe użytkowanie gruntów. Szczególnie dotyczy to stanowi-
ska usytuowanego na terenie kopalni surowców mineralnych w pobliżu wsi Malerzowice. 
Bezsporne i wielorakie jest znaczenie parków podworskich w krajobrazie wsi. W wielu pu-
blikacjach im poświęconych podkreśla się szczególnie ich rolę ekologiczną i kulturową 
(patrz. Dubel K., Wrona A.,1984; Olaczek R., 1972, 1981, 1987). Będąc od najdawniej-
szych czasów ważnym elementem krajobrazu polskiej wsi, obecnie są świadectwem możli-
wości kompozycyjnych zieleni. Pokazują sposoby uporządkowania przestrzeni, wyrażają 
gusty społeczeństwa minionych epok historycznych      (Dubel K., 1995, s.54). 
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Parki podworskie stanowią w większości cenne obiekty przyrodnicze, będąc równocześnie 
ważnymi dokumentami sztuki ogrodniczej podziwianej przez szereg pokoleń. Obiekty te są 
specyficzną formą zainwestowania kraju, stanowią część materialnego i kulturowego do-
robku. 
Dla podtrzymania walorów krajobrazowo - użytkowych parków niezbędne jest: 

 użytkowanie tych obiektów zgodnie z przeznaczeniem; 

 prowadzenie podstawowych zabiegów konserwatorskich (renowację drzew, usunię-
cie zbędnych samosiewów, utrzymanie alejek, naprawę rowów melioracyjnych) 

 
 
 

VII. ROLNICTWO 

 

 

1. Przyrodnicze warunki funkcjonowania rolnictwa. 

1.1 Rzeźba.  

 

Wg regionalizacji fizyczno-geograficznej J.Kondrackiego gmina Łambinowice leży w części 
w mezoregionie Równiny Niemodlińskiej, w mniejszej części w mezoregionie  Doliny Nysy 
Kłodzkiej należących do makroregionu Niziny Śląskiej.  
Teren gminy wyniesiony jest maksymalnie powyżej 216 m. npm.  (w rejonie wsi Łambinowi-
ce). Najniżej położone są tereny  w dolinie Nysy Kłodzkiej - rejon wsi Malerzowice Wielkie 
(ok.170 - 180 m. npm).  
Równina Niemodlińska jest wysoczyzną morenową, na powierzchni której dominuje rzeźba 
niskopagórkowata przechodząca na obszarze wsi Wierzbie i w części  północnej sołectwa  
Łambinowice w niskofalistą względnie płasko równiną, a na niewielkich powierzchniach we 
wsiach Mańkowice, Jasienica Dolna i Budzieszowice w pagórkowatą. 
Dno doliny Nysy Kłodzkiej jest płaskie. Na jej powierzchni występują liczne starorzecza su-
che, zabagnione lub wypełnione wodą. Krawędź doliny rozcinają liczne dopływy spływające  
z wysoczyzny. Rozległą i podmokłą doliną równolegle do rzeki Nysy płynie Młynówka Bielicka .  
Rzeźba terenu na obszarze gminy generalnie nie stwarza utrudnień w uprawie pól. 
 

1.2 Warunki agroklimatyczne. 

 

W/g regionalizacji przeprowadzonej przez A.Schmucka, gmina Łambinowice należy do 
nadodrzańskiego regionu pluwiotermicznego o następującej charakterystyce: 

 Średnio roczna temperatura waha się od 8,0 - 8,4o C. 
 Średnia roczna suma opadów wynosi 630 mm. 
 Rozpoczęcie okresu gospodarczego następuje w 1 dekadzie marca. 
 Okres wegetacyjny trwa ok.225 dni i rozpoczyna się pod koniec marca. 

 

1.3 Stosunki wodno-powietrzne gleb. 
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Z analizy stosunków wilgotnościowych gleb dokonanych na podstawie materiałów kartogra-
ficznych (map glebowo rolniczych) na terenie gminy występują gleby o następujących wa-
runkach wodno-powietrznych : 
 

Wyszczególnienie % Ha 
gleby o długotrwałym lub stałym nadmiarze wody 0,8 66 
gleby o okresowym nadmiarze wody 23,1 2014 
gleby o właściwym uwilgotnieniu 50,0 4365 
Gleby o okresowym niedoborze wody (okresowo za suche) 24,6 2153 
Gleby o stałym niedoborze wody (stale za suche) 1,5 139 
 
Największy udział gleb o właściwych stosunkach powietrzno-wodnych występuje we wsiach 
położonych w dolinie Nysy Kłodzkiej, szczególnie we wsiach Lasocice, Drogoszów, Male-
rzowice Wielkie. Stosunki te przejściowo mogły zostać zmienione w wyniku powodzi z lipca 
1997r. 
Największy  udział tych gleb o długotrwałym lub stałym nadmiarze jest we wsiach Budzie-
szowice, Mańkowice. Gleby o okresowym niedoborze wody (okresowo za suche) występują 
głównie we wsiach Szadurczyce, Piątkowice, Wierzbie. Gleby o najgorszych stosunkach 
powietrzno-wodnych są we wsiach Budzieszowice, Jasienica Dolna, Szadurczyce, Mańko-
wice. 
W skali całej gminy prawie 50% użytków rolnych  wymaga regulacji stosunków powietrzno-
wodnych poprzez wprowadzenie nawodnienia lub odwodnienia. 
 

1.4 Gatunki i typy glebowe. 

 

Gleby na opracowanym terenie pozostają w dużej zgodności z geologią powierzchniową. 
Wytworzone zostały z  następujących z utworów: 
 
Lp Utwory glebowe Zajmowana po-

wierzchnia w % 

1 Gliny 76,5 

2 Piaski 18,2 

3 Utwory organiczne 0,3 

4 Iły  3,9 

5 Pyły 1,1 

 
Z powyższych utworów wytworzyły się różne pod względem wartości użytkowo-rolniczej  
typy gleb: 

Lp Typy gleb Zajmowana po-
wierzchnia w % 

1 Pseudobielice (Ax) 46 

2 Brunatne (B) 32 

3 Mady (F) 17 

4 Czarne ziemie (D) 5 

 
Pseudobielice występują prawie we wszystkich wsiach gminy. Pseudobielice wykazują 
skład mechaniczny glin. 
Gleby brunatne wykazują skład mechaniczny piasków i utworów lessowych, czarnoziemy 
natomiast wykazują skład mechaniczny lessów. 
Mady i gleby organiczne występują w dolinach rzek i obniżeniach terenowych. 
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Największy procent pseudobielic (od 70-90%) posiadają wsie :Sowin, Łambinowice, Bu-
dzieszowice, a gleb brunatnych (od 50-70%) : Szadurczyce, Mańkowice, Jasienica Dolna i 
Bielice. 
 
Najbardziej żyzne gleby  wytworzyły się z glin średnich pylastych całkowitych lub podścielo-
nych gliną lekką. Są to gleby klasy IIIa i IIIb, charakteryzująca się dobrymi właściwościami 
fizycznymi i chemicznymi. Pod względem użytkowo rolniczym zaliczono go 2-go kompleksu 
rolniczej przydatności. 
Największa  powierzchnia mad występuje w dolinie Nysy Kłodzkiej. Są to mady ciężkie wy-
tworzone z ciężkich glin pylastych, iłów i pyłów, oraz średnie, zasobne w składniki pokar-
mowe. Mady te stanowią grunty rolne klas II, IIIa i IIIb. Zaliczane są do kompleksu gleb 
pszennych bardzo dobrych. W zagłębieniach na powierzchni doliny Nysy oraz w miejsco-
wościach o większym udziale gleb o okresowym nadmiarze wody występują trwałe użytki 
łąkowe w większości kl.III, które zakwalifikowano do łąk bardzo dobrych i dobrych oraz 
średnich.  
W dolinach dopływów Nysy Kłodzkiej i Ścinawy Niemodlińskiej występują mady o lżejszym 
składzie mechanicznym mniej zasobne w składniki pokarmowe oraz gleby organiczne i 
czarne ziemie. 
Gleby organiczne (mułowe- torfowe) spotyka się w miejscach o słabym odpływie wód po-
wierzchniowych i wgłębnych.  
 

1.5 Kompleksy rolniczej przydatności gleb. 

 

W grupie gruntów ornych gminy Łambinowice występuje: 

 

 36 % gleb kompleksów pszennych (gleb bardzo dobrych i dobrych) 

 42 % gleb kompleksów żytnich (gleb średnich) 

 14 % gleb zbożowo-pastewnych mocnych, przeznaczonych pod użytki zielone (gleb 
słabych), 

 
natomiast w grupie użytków zielonych : 
 

 11 %  łąk i pastwisk dobrych i bardzo dobrych, 

 78 % łąk i pastwisk średnich, 

 11 % łąk i pastwisk słabych. 
 
 

2. Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej. 

 

Gmina Łambinowice posiada generalnie średniej jakości obszary dla produkcji rolnej. 
Wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej, stanowiący syntetyczną ocenę me-
todą punktową takich elementów środowiska przyrodniczego jak klimat, rzeźba, warunki 
wodne i gleby) wyliczony dla gminy na poziomie 79 pkt., pozwala gminie zająć 32 miejsce 
na Opolszczyźnie. Najwyższy wskaźnik wynoszący 102,3 pkt. ma gmina Pawłowiczki.  
W poniższej tab. nr 12 przedstawiono waloryzację rolniczej przestrzeni produkcyjnej po-
szczególnych wsi gminy Łambinowice.  
Najwyższy wskaźnik waloryzacyjny ma wieś Drogoszów (96), najniższy natomiast Szadur-
czyce (60).  
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3. Struktura użytkowania gruntów rolnych. 

 

Ogólna powierzchnia gminy wynosi 12362 ha, w tym pow. użytków rolnych wynosi 8417 ha 
tj. 68% ogólnej powierzchni gminy. Lasy i grunty zadrzewione zajmują 2076 ha tj. 17 %. Po-
zostałe grunty zajmują 1869 ha tj. 25 %. 
Z użytków rolnych na grunty orne przypada 7796 ha - 63%, a na użytki zielone- 603 ha-5%; 
w tym łąki zajmują 441 ha  i pastwiska 162 ha. 
 
Największe obszarowo kompleksy użytków rolnych mają wsie : 

 Jasienica Dolna     1040 ha (92 % pow. wsi) 

 Łambinowice     1001 ha (39 % pow. wsi) 

 Bielice        931 ha (92 % pow. wsi) 
 Malerzowice Wielkie     905 ha (77 % pow. wsi). 

 

W poniższej tabelach przedstawiono wg GUS w oparciu o wyniki spisu rolnego na 2002r. 
użytkowanie gruntów w gminie Łambinowice (tab.nr 13) i użytkowanie gruntów w indywidu-
alnych gospodarstwach rolnych  (tab.nr 14) wraz z diagramami obrazującymi strukturę 
użytkowania. 

Tab. nr 12

Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

Ocena gleb w punktach Wskaźnik bonitacji  Ogólny wskaźnik Miejsce wsi

Lp Wieś Bonitacja przydatność jakości i przy- agrokli- rzeźby warunków rolniczej przestrz. w gminie

 rolnicza datności matu terenu wodnych produkcyjnej  

 rolniczej gleb

1 Bielice 50,9 58,6 54,7 14,6 4,4 3,7 77,4 6

2 Budzieszowice 65,1 67,5 66,3 14,6 4 3,7 88,6 2

3 Drogoszów 68,0 77,3 72,6 14,6 4,4 4,4 96,0 1

4 Jasienica Dolna 59,5 62,9 61,2 14,6 4 3,4 83,2 5

5 Lasocice 60,9 68,4 64,7 14,6 4,4 4,7 88,4 3

6 Łambinowice 48,0 62,8 55,4 14,6 3,9 3,4 77,3 8

7 Malerzowice Wlk. 49,0 59,2 54,1 14,6 4,1 3,9 76,7 9

8 Mańkowice 52,2 57,8 55,0 14,6 4,1 3,9 77,6 7

9 Piątkowice 61,4 68,0 64,7 14,6 4,3 3,5 87,1 4

10 Sowin 37,9 50,8 44,4 14,6 4,1 3,7 66,8 11

11 Szadurczyce 36,3 41,6 39,0 14,6 3,9 2,9 60,4 12
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4. Struktura stanu władania.  

 

Na ogólną powierzchnię użytków rolnych gminy wynoszącą 8417 ha wg stanu na 2000 r.   
w indywidualnych gospodarstwach rolnych pozostawało 4802 ha , co stanowi 57 % ogólnej 
powierzchni użytków rolnych w gminie. Pozostałe grunty (43%) są we władaniu sektora pu-
blicznego (Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, gospodarstw spółek mieszanych      
z przewagą mienia państwowego, zasobów gruntów i rolniczych jednostek gospodarki 
uspołecznionej). 
 
Wielkość gospodarstw rolnych zawarto w poniższej tabeli nr 15. 

 

 

 

Tab. 13   Użytkowanie gruntów.
   

 Użytki rolne

Wyszcze-

gólnienie
Ogółem razem grunty orne sady łąki

pastwi-

ska

Lasy 

i grunty

leśne

Pozostałe

gunty 

Powierz-

chnia w ha
12362 8417 7796 18 441 162 2076 1869

Tab. 14   Użytkowanie gruntów w indywidualnych gospodarstwach rolnych.
   

 Użytki rolne

Wyszcze-

gólnienie
Ogółem razem grunty orne sady łąki

pastwi-

ska

Lasy 

i grunty

leśne

Pozostałe

gunty 

Powierz-

chnia w ha
5012 4802 4473 18 280 31 42 168

   

Struktura użytkowania 

gruntów %

17%

15%

68%

1

2

3

uż.rolne

lasy

pozostałe

Struktura użytkowania użytków 

rolnych w %

93%

0%5% 2%

1

2

3

4

 gr. orne

 sady

 łąki

 pastwiska

Struktura użytkowania 

gruntów %

1% 3%

96%

1

2

3

uż.rolne

lasy

pozostałe

Struktura użytkowania użytków 

rolnych w %

93%

0% 6% 1%

1

2

3

4

 gr. orne

 sady

 łąki

 pastwiska
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Tabela nr 15 

  Gospodarstwa wg rodzaju i grup obszarowych użytków rolnych 

    Gospodarstwa rolne 

      Ogółem gosp.rol. 855 

      do 1 ha włącznie gosp.rol. 399 

      powyżej 1 do mniej niż 2 ha gosp.rol. 153 

      od 2 do mniej niż 5 ha gosp.rol. 125 

      od 5 do mniej niż 7 ha gosp.rol. 42 

      od 7 do mniej niż 10 ha gosp.rol. 56 

      od 10 do mniej niż 15 ha gosp.rol. 26 

      od 15 do mniej niż 20 ha gosp.rol. 17 

      od 20 do mniej niż 50 ha gosp.rol. 21 

      od 50 do mniej niż 100 ha gosp.rol. 11 

      100 ha i więcej gosp.rol. 5 

    Gospodarstwa indywidualne 

      Ogółem gosp.rol. 850 

      do 1 ha włącznie gosp.rol. 399 

      powyżej 1 do mniej niż 2 ha gosp.rol. 153 

      od 2 do mniej niż 5 ha gosp.rol. 124 

      od 5 do mniej niż 7 ha gosp.rol. 42 

      od 7 do mniej niż 10 ha gosp.rol. 56 

      od 10 do mniej niż 15 ha gosp.rol. 25 

      od 15 do mniej niż 20 ha gosp.rol. 17 

      od 20 do mniej niż 50 ha gosp.rol. 21 

      od 50 do mniej niż 100 ha gosp.rol. 11 

      100 ha i więcej gosp.rol. 0 

 
Średnia wielkość gospodarstwa indywidualnego wynosi 5,9 ha. Nie występują na terenie 
gminy indywidualne gospodarstwa wielkoobszarowe o powierzchni powyżej 100 ha. 

 

 

5. Produkcja roślinna. 

 

W produkcji roślinnej dominujące znaczenie ma uprawa pszenicy (ozimej), które stanowi 
34% ogółu upraw, dalej kukurydza 19%, jęczmień 17%, rzepak, buraki, ziemniaki. Szczegó-
łową powierzchnię zasiewów zawiera poniższa tabela.  

 

 
Tabela 16 

  Powierzchnia zasiewów wg rodzaju gospodarstwa 

    Rolnictwo ogółem 

      Ogółem ar 521836 

      pszenica ozima ar 175881 

      pszenica jara ar 8348 

      Żyto ar 7933 

      Jęczmień ozimy ar 32155 

      Jęczmień jary ar 55589 

      Owies ar 10487 

      pszenżyto ozime ar 13348 

      pszenżyto jare ar 917 

      mieszanki zbożowe ozime ar 2133 
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      mieszanki zbożowe jare ar 9603 

      gryka, proso i inne zbożowe ar 1823 

      kukurydza na ziarno ar 97693 

      kukurydza na zielonkę ar 9710 

      strączkowe jadalne ar 31 

      Ziemniaki ar 19623 

      buraki cukrowe ar 24549 

      rzepak ozimy ar 36133 

      rzepak jary ar 7958 

      okopowe pastewne ar 683 

      warzywa gruntowe ar 2765 

      Truskawki ar 124 

    Gospodarstwa indywidualne 

      Ogółem ar 420646 

      pszenica ozima ar 143233 

      pszenica jara ar 8348 

      Żyto ar 4933 

      Jęczmień ozimy ar 23067 

      Jęczmień jary ar 43895 

      Owies ar 7771 

      pszenżyto ozime ar 13348 

      pszenżyto jare ar 917 

      mieszanki zbożowe ozime ar 2133 

      mieszanki zbożowe jare ar 9603 

      gryka, proso i inne zbożowe ar 1823 

      kukurydza na ziarno ar 90893 

      kukurydza na zielonkę ar 350 

      strączkowe jadalne ar 31 

      Ziemniaki ar 18623 

      buraki cukrowe ar 17549 

      rzepak ozimy ar 24633 

      rzepak jary ar 3558 

      okopowe pastewne ar 633 

      warzywa gruntowe ar 2765 

      Truskawki ar 124 

 
 

 

6. Produkcja zwierzęca 

 

Stan inwentarza kształtował się w 2002 r na następującym poziomie w sztukach fizycznych 
(SF): 
 
Tabela 17 

  Pogłowie zwierząt gospodarskich wg rodzaju gospodarstwa 

    Rolnictwo ogółem 

      Bydło szt 681 

      Krowy szt 323 

      Trzoda chlewna szt 4770 

      Trzoda chlewna lochy szt 352 

      Konie szt 60 
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      Owce szt 3 

      Kury szt 84128 

      kury nioski szt 28683 

      Kozy szt 104 

    Gospodarstwa indywidualne 

      Bydło szt 359 

      Krowy szt 165 

      Trzoda chlewna szt 4668 

      Trzoda chlewna lochy szt 352 

      Konie szt 60 

      Owce szt 3 

      Kury szt 84128 

      kury nioski szt 28683 

      Kozy szt 104 

 
Wskaźniki produkcyjne wynikające z obsady zwierząt na 100 ha użytków rolnych kształto-
wały się dla gospodarki całkowitej oraz  w sektorze gospodarstw indywidualnych na nastę-
pującym poziomie : 
 
Rodzaj inwentarza Sztuk fiz. ogółem 

na 100 ha UR 
w tym: 
w sektorze gosp. indyw. 

Bydło 8,1 7,5 

w tym: krowy 3,8 3,7 

Trzoda chlewna 56,7 104,0 

Konie  0,7 1,3 

 

 

7. Baza produkcyjna rolnictwa 

 

Na terenie gminy obiekty rolnicze mają powierzchnię wynoszącą ponad 135 tys.m2. Pod 
działalność rolniczą wykorzystywanych jest 66% tej powierzchni (90 tys. m2). Pozostała po-
wierzchnia jest wykorzystywana na działalność pozarolniczą. 
Szczegółowy wykaz powierzchni budynków i budowli zawiera poniższa tabela. 
  
Tabela 18 

  Powierzchnia budynków i budowli wg rodzaju gospodarstwa i sposobu wykorzystania 

    Rolnictwo ogółem 

    Ogółem 

        Ogółem m2 135472 

        Obory m2 23782 

        Chlewnie m2 13596 

        Kurniki m2 13324 

        Stodoły m2 46444 

        Wiaty m2 11111 

        Garaże m2 6989 

        Budynki wielofunkcyjne m2 13132 

        inne pomieszczenia m2 7094 

Działalność rolnicza 

        Ogółem m2 90026 

        Obory m2 9687 

        Chlewnie m2 9938 
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        Kurniki m2 12621 

        Stodoły m2 31721 

        Wiaty m2 9267 

        Garaże m2 3680 

        Budynki wielofunkcyjne m2 8698 

        inne pomieszczenia m2 4414 

Działalność pozarolnicza 

        Ogółem m2 5149 

        Obory m2 335 

        Chlewnie m2 0 

        Kurniki m2 34 

        Stodoły m2 776 

        Wiaty m2 165 

        Garaże m2 1536 

        Budynki wielofunkcyjne m2 1674 

        inne pomieszczenia m2 628 

Gospodarstwa indywidualne 

Ogółem 

        Ogółem m2 118622 

        Obory m2 15932 

        Chlewnie m2 13396 

        Kurniki m2 13324 

        Stodoły m2 42668 

        Wiaty m2 9305 

        Garaże m2 6113 

        Budynki wielofunkcyjne m2 11978 

        inne pomieszczenia m2 5906 

Działalność rolnicza 

        Ogółem m2 78932 

        Obory m2 7493 

        Chlewnie m2 9738 

        Kurniki m2 12621 

        Stodoły m2 27945 

        Wiaty m2 7461 

        Garaże m2 2834 

        Budynki wielofunkcyjne m2 7614 

        inne pomieszczenia m2 3226 

Działalność pozarolnicza 

        Ogółem m2 4915 

        Obory m2 131 

        Chlewnie m2 0 

        Kurniki m2 34 

        Stodoły m2 776 

        Wiaty m2 165 

        Garaże m2 1506 

        Budynki wielofunkcyjne m2 1674 

        inne pomieszczenia m2 628 

Poziom wyposażenia w sprzęt rolniczy zawiera załączona poniżej tabela. 
Tabela 19 

  Maszyny i urządzenia rolnicze wg rodzaju gospodarstwa 

    Rolnictwo ogółem 

      Ciągniki szt 374 

      Samochody ciężarowe szt 17 
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      Kombajny zbożowe szt 45 

      Kombajny ziemniaczane szt 10 

      kombajny buraczane szt 20 

    Gospodarstwa indywidualne 

      Ciągniki szt 356 

      samochody ciężarowe szt 15 

      kombajny zbożowe szt 43 

      kombajny ziemniaczane szt 10 

      kombajny buraczane szt 19 

 
 

 

VIII. LEŚNICTWO. 

 
Na terenie gminy powierzchnia gruntów leśnych wynosi ponad 2200 ha. Zdecydowanie 
przeważają grunty leśne Skarbu Państwa  w Zarządzie Lasów Państwowych. 
Charakterystykę leśnictwa zawiera poniższa tabela. 
 
Tabela nr 20 

Jednostka terytorialna: Łambinowice 

Zakres danych: OGÓŁEM 

Lata: 2002,2006 

Kategoria: LEŚNICTWO 

 Jedn. 
m. 

2002r. 2006r. 

LEŚNICTWO WSZYSTKICH FORM WŁASNOŚCI 

  Powierzchnia gruntów leśnych 

    Ogółem ha 2210,3 2215,83 

    Lasy ogółem ha 2151,3 2144,25 

    Grunty leśne publiczne ogółem ha 2125,3 2130,83 

    Grunty leśne publiczne Skarbu Państwa ha 2120,8 2126,33 

    Grunty leśne publiczne Skarbu Państwa w zarządzie Lasów  
    Państwowych 

ha 2074,8 2081,23 

    Grunty leśne prywatne ha 85,0 85 

  Powierzchnia gruntów nieleśnych zalesionych i przeznaczonych do zalesienia 

    Zalesienia ogółem ha 7,3 0 

    Zalesienia lasy publiczne ogółem ha 7,3 0 

    Zalesienia lasy publiczne Skarbu Państwa ha 7,3 0 

    Zalesienia lasy publiczne Skarbu Państwa w zarządzie Lasów  
    Państwowych 

ha 7,3 0 

    Zalesienia lasy prywatne ogółem ha 0 0 

    Grunty nieleśne przeznaczone do zalesienia ogółem ha 2,1 0 

    Grunty nieleśne przeznaczone do zalesienia w zarządzie Lasów  
    Państwowych 

ha 2,1 0 

LEŚNICTWO (POZA SKARBEM PAŃSTWA) 

  Powierzchnia gruntów leśnych 

    Ogółem ha 89,5 89,5 

    Lasy ogółem ha 89,5 89,5 

    lasy ochronne ha 0 0 

    grunty leśne prywatne ogółem ha 85,0 85,0 

    grunty leśne prywatne osób fizycznych ha 61,0 61,0 

    grunty leśne prywatne wspólnot gruntowych ha 0 0 



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łambinowice  

63 

 

    grunty leśne prywatne lasy ochronne ha 0 0 

    grunty leśne gminne ogółem ha 4,5 4,5 

    grunty leśne gminne lasy ogółem ha 4,5 4,5 

    grunty leśne gminne lasy ochronne ha 0 0 

  Odnowienia i zalesienia 

    Ogółem  

      Ogółem ha 0 0 

      lasy prywatne ha 0 0 

      lasy gminne ha 0 0 

    Zalesienia  

      Ogółem ha 0 0 

      lasy prywatne ha 0 0 

      lasy gminne ha 0 0 

  Pozyskiwanie drewna (grubizny)  

    Ogółem m3 10 14 

    lasy prywatne m3 10 14 

    lasy gminne m3 0 0 

 

 

 

IX. POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA. 

 

1. Przemysł. 

 

Bazę przemysłową w gminie tworzą zakłady przemysłowe zlokalizowane na terenie wsi 
gminnej oraz we wsiach : Jasienica Dolna i Malerzowice Wielkie. Łącznie przemysł zajmuje 
w gminie ok.27 ha. Największym zakładem jest Łambinowicka Fabryka Maszyn "Celpa"SA 
położona we wsi gminnej przy linii kolejowej Nysa- Opole posiadająca własną bocznicę ko-
lejową. Duże znaczenie w układzie wojewódzkim ma żwirownia Malerzowice Opolskich Ko-
palni Surowców Mineralnych posiadająca tereny eksploatacyjne we wsiach Bielice i Male-
rzowice o pow. 47,5 ha. 
W przemyśle zatrudnionych jest ok.300 osób. 
 
Wykaz ważniejszych zakładów przemysłowych: 

 Łambinowicka Fabryka Maszyn "Celpa"S.A. 
 PREFAMET-Zremb S.A.-Zakład Produkcyjny (produkcja maszyn i urządzeń) 
 Hesta s.c.- Zakład konstrukcji stalowych 
 STB-Frank Steimetz Sp z o.o. – urządzenia precyzyjne dla przem.drukarskiego 
 Wojewódzka Spółdzielnia mleczarska – Zakład Mleczarski odział w Łambinowicach 
 Żwirownia w Malerzowicach 
 MONTSPAW Pphu B.Osiński- produkcja artykułów metalowych 

2. Budownictwo. 

 

Na terenie gminy nie są zlokalizowane wydzielone bazy zakładów i przedsiębiorstw budow-
lanych. 
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3. Gospodarka komunalna. 

 

Gospodarką komunalną i mieszkaniową zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej (zakład budżetowy) oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łambinowicach . 
ZGKiM - mieści się w budynku administracyjnym d. POM w Łambinowicach . Baza gospo-
darcza mieści się w pomieszczeniach warsztatowo-garażowych b.bazy SKR.  
Działalności ZGKiM: 

 Grupa remontowo – budowlana 
 Stacje uzdatniania wody 
 Administracja zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi 
 Usługi transportowe i wywóz nieczystości 
 Stacja diagnostyczna (SKP) – wł.Gminy w dzierżawie. 

 
SM- mieści się w budynku mieszkalnym na osiedlu przy ul.Obozowej. 
 
 

4. Składy i magazyny. 

 

Wydzielone bazy magazynowo-składowe zajmują na terenie gminy ok.6,0 ha  
Składy towarów masowych znajdują się we wsi Jasienica Dolna i we wsi gminnej. Na tere-
nie Jasienicy Dolnej zlokalizowane są magazyny zbożowe.  
We wsi Piątkowice  przy drodze krajowej zlokalizowany został skład mat.budowlanych, opa-
łu, nawozów sztucznych (ROLBUD). 
 
 

5. Handel i naprawy (rzemiosło). 

Na terenie gminy działalność handlową i rzemieślniczą prowadzi 120 podmiotów.  
Największa liczba zakładów znajduje się na terenie wsi gminnej i we wsi Jasienica Dolna.  
 

X. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA. 

 
 

1. Administracja. 

 

Na terenie gminy zlokalizowane są następujące instytucje o charakterze administracyjnym. 
1. Urząd Gminy w Łambinowicach  
2. Bank Spółdzielczy w Łambinowicach  
3. Rewir dzielnicowych w Łambinowicach  
Łączna powierzchnia użytkowa obiektów administracyjnych wynosi ok.900 m2. 
 
 

2. Oświata. 

 

Na terenie gminy w zakresie oświaty działają następujące placówki oświatowe : 
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Szkoły: 
 Zespół Szkół im. Polskich Noblistów w Łambinowicach, ul. Szkolna 2, 48-316 Łambino-

wice, tel. 4 311 343 
Profile: 
- Liceum Ogólnokształcące  
- dzienne o kierunku Technologia informacyjna z rozszerzonymi językami obcymi 
- zaoczne dla dorosłych o kierunku ogólnym 
Liceum Zawodowe o kierunkach: 
- sprzedawca 
- mechanik – monter maszyn i urządzeń 
Technikum mechaniczne 
Gimnazjum 
 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Walki z Faszyzmem w Łambinowicach, ul. 

Obozowa 13, 48-316 Łambinowice, tel. 4 311 364 
 
 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Bielicach, Bielice 102, 48-316 

Łambinowice, tel. 4 311 458 
 
 Publiczna Szkoła Podstawowa w Jasienicy Dolnej, Jasienica Dolna 156, 48-315 Jasieni-

ca Dolna, tel. 4 359 627 
 
 Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi w Lasocicach, Lasocice 82, 

48-315 Jasienica Dolna, tel. 4 359 692 
 
 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej Stowarzyszenia Rozwoju Wsi 

Mańkowice, Mańkowice 113, 48-315 Jasienica Dolna, tel. 4 359 691 
 

Przedszkola: 

 Publiczne Przedszkole w Bielicach, Bielice 91, 48-316 Łambinowice 
 

 Publiczne Przedszkole w Łambinowicach, ul. Szkolna 18, 48-316 Łambinowice, tel. 4 
311 451 

 

 Publiczne Przedszkole w Sowinie, Sowin 59, 48-316 Łambinowice 
 

 Publiczne Przedszkole w Jasienicy Dolnej, Jasienica Dolna 12, 48-315 Jasienica Dolna, 
tel. 4 359 618 

 

 Publiczne Przedszkole w Mańkowicach, Mańkowice 113, 48-315 Jasienica Dolna, tel. 4 
359 691 

 

 Publiczne Przedszkole w Lasocicach, Lasocice 82, 48-315 Jasienica Dolna 
 
 
Tab.21  Placówki szkolne w gminie Łambinowice 

  

Lp Placówka                Liczba uczniów w roku szkolnym 
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  2000/0
1 

2001/0
2 

2002/0
3 

2003/0
4 

2004/0
5 

2005/06 

1. Publiczna SP w Bielicach 113 117 112 112 109 114 

2. Publiczna SP w Jasienicy Dolnej 100 78 75 76 76 72 

3. Publiczna SP Stow.Rozwoju Wsi w Laso-
cicach 

75 73 68 56 60 48 

4. Publiczna SP w Łambinowicach 361 365 349 327 324 283 

5. Publiczna SP Stow.Rozwoju Wsi w Mań-
kowicach 

69 64 62 60 - - 

6. Zespół Szkół, w tym: 467 350 526 463 420 408 

 Publiczne Gimnazjum 320 320 300 300 304 315 

 Liceum Ogólnokształcące (dzienne) - - 32 45 56 51 

 Liceum Zawodowe 54 30 29 28 - - 

 Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych 47 - 93 49 44 42 

 Technikum mechaniczne dla dorosłych 46 - 72 41 16 55 

 RAZEM: 1185 1047 1192 1094 1049 925 

 
 
Tab.22 Placówki przedszkolne w gminie łambinowice 
 
Lp Placówka                Liczba uczniów w roku szkolnym   

  2000/0
1 

2001/0
2 

2002/0
3 

2003/0
4 

2004/0
5 

2005/06 

1. Publiczne Przedszkole w Bielicach 30 34 37 39 39 32 

2. Publiczne Przedszkole w Jasienicy Dolnej 22 38 30 36 30 30 

3. Publiczne Przedszkole w Lasocicach 23 23 27 24 32 26 

4. Publiczne Przedszkole w Łambinowicach 100 78 89 80 80 94 

5. Publiczne Przedszkole w Mańkowicach 33 31 31 22 19 18 

6. Publiczne Przedszkole w Sowinie 16 15 18 18 17 19 

 RAZEM: 224 219 232 219 217 219 

 
 

3. Kultura. 

 

Muzeum. 
Zlokalizowane jest we wsi gminnej przy ul. Obozowej. Pow.uż.muzeum wynosi 700m2 
w tym :budynek główny 620 m2 p.uż. 
Muzeum podlega pod Centralne Muzeum Jeńców Wojennych. 
 

Miejsca pamięci - pomniki. 
Na terenie Łambinowic zbudowany został Pomnik Ofiar Pamięci Jeńców Wojennych. Bez-
pośrednio  na terenie poobozowym wybudowano pomnik-krzyż ku czci ofiar obozu pracy z 
lat 1945-46.  
 

Kluby, świetlice. 
Funkcjonują w poniższych  wsiach: 
  
Bielice Sala wielofunkcyjna z zapleczem WDK 
Jasienica Dolna Świetlica 
Jasienica Dolna Sala wielofunkcyjna z zapleczem WDK 
Piątkowice Świetlica 
Łambinowice Sala wielofunkcyjna „Pandora” z zapleczem, 

GOK, 
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Buszieszowice Świetlica 
Sowin Świetlica 
Wierzbie Świetlica z biblioteką z zapleczem 

Mańkowice Świetlica z zapleczem 

Malerzowice Wlk. Sala 

 
Przy ul.Obozowej w Łambinowicach zaadaptowane zostało na cele związane z kulturą (im-
prezy rozrywkowe) dawne  poobozowe kasyno na ok.250 miejsc. 
 
Biblioteki 
Gminna Biblioteka Publiczna mieszcząca się w Łambinowicach posiada  filie we wsiach : 
Bielice, Wierzbie, Jasienica Dolna. 
 
Obiekty sakralne - kościoły 
 
Zlokalizowane są w następujących wsiach: 
Bielice 
Budzieszowice 
Jasienica Dolna 
Lasocice 
Malerzowice Wielkie 
Piątkowice 
Mańkowice 
Sowin 
Wierzbie 

 

 

4. Zdrowie i opieka społeczna. 

 

Na terenie gminy bazę podstawowej opieki zdrowotnej stanowią 2 niepubliczne ośrodki 
zdrowia. 
Opieką społeczną zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej w Łambinowicach oraz Schro-
nisko Brata Alberta w Bielicach.  
 

5. Łączność. 

W gminie są 2 Urzędy Pocztowe: 

 w Łambinowicach,  

 Jasienicy Dolnej. 
 
 

6. Służba bezpieczeństwa. 

Na terenie gminy znajduje się rewir dzielnicowych we wsi gminnej. 
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7. Hotele. 

We wsi gminnej zlokalizowany jest hotel przy ul.Szkolnej 3 na wydzielonej działce o po-
wierzchni 1,1 ha. Przy hotelu jest restauracja na 45 miejsc. Hotel pełni w części funkcję in-
ternatu. 
 
 

8. Cmentarze. 

 

Zlokalizowane są w 8 wsiach. Zajmują teren o łącznej powierzchni ok.3,53 ha. 
Powierzchnia grzebalna wolna wynosi 1,20 ha. Stopień wykorzystania powierzchni grzebal-
nej szacuje się na 66 %. 
We wsiach Mańkowice i Malerzowice znajdują się cmentarze przykościelne (zamknięte) 
oraz nowe, zlokalizowane poza zabudową wsi. 
 

Miejscowość Pow.cment. Stop.wyk. 
 w ha w ha 

Bielice 0,60 0,45 

Budzieszowice 0,10 0,07 

Jasienica Dolna 0,65 0,60 

Łambinowice 0,60 0,56 

Lasocice 0,48 0,34 

Malerzowice 0,40 0,05 

Mańkowice 0,40 0,10 

Wierzbie 0,30 0,25 

 
 

 

 KOMUNIKACJA. 

 

 System transportowy. 

 

System transportowy gminy tworzą dwa układy : drogowy i kolejowy obejmując transport 
towarowy i pasażerski. 
Przez gminę przebiega 1 droga krajowa oraz 3 drogi wojewódzkie. 
Pozostałe drogi powiatowe i gminne tworzą układ uzupełniający o małym znaczeniu trans-
portowym. 
Układ kolejowy tworzy jedna linia Nysa-Opole. 
Zaplecze motoryzacji na terenie gminy tworzą: stacja diagnostyczna (na terenie d.POM-u 
Łambinowice), warsztaty rzemieślnicze samochodowe (mechaniczno-blacharskie), stacja 
paliw, parking (MOP) przy drodze krajowej nr 46. 
 

 Układ drogowy. 

 

Układ drogowy stwarza dobre powiązania komunikacyjne z miastem wojewódzkim, powia-
tem i miastami sąsiednimi poprzez 4 główne drogi: 
Drogi krajowe: 
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-Nr 46 Kłodzko – Nysa – Opole – Częstochowa – Szczekociny. 
 
 

Drogi wojewódzkie: 
-Nr 405 Niemodlin - Korfantów, 
-Nr 406 Nysa - Jasienica Dolna –Włostowa,  
-Nr 407 Nysa – Łącznik. 
(do 1998r. drogi krajowe) 
 
Drogi powiatowe zamiejskie: 
 
Nr drogi Nazwa drogi Długość 
1506 O Biała – Sowin 9,6 km 
1522 O Łambinowice-Goszczowice – DW 

405 
4,2 km 

1523 O Sowin – DP 1522 O 2,8 km 
1531 O Węża – Jasienica Dolna 10,2 km 
1532 O Grabin-Łambinowice-Korfantów 11,3 km 
1533 O Bielice-Wierzbie 9,7 km 
1534 O Jasienica-Malerzowice 9,1 km 
1535 O wieś Malerzowice 1,4 km 
1536 O Wieś Szadurczyce 1,0 km 
1537 O Skoroszyce-Piątkowice 13,3 km 
1559 O przez w.Drogoszów 0,6 km 
1605 O Wierzbięcice – W.Łąki 17,4 

 
Drogi gminne:  
 

Lp. Numer drogi Nazwa ciągu drogowego 
 

1 104701 O Wierzbie – granica gminy Korfantów (Włostowa) 

2 104702 O Piątkowice – Drogoszów 

3 104703 O Mańkowice – Piątkowice 

4 104704 O Sowin – granica gminy Tułowice ( Goszczowice) 

5 104705 O Łambinowice-Niesiebędowice 

6 104706 O Łambinowice ul. Polna 

7 104707 O Łambinowice ul. Zielona I 

8 104708 O Łambinowice ul. Zielona II 

9 104709 O Łambinowice ul. Leśna I i II 

10 104710 O Łambinowice ul. Ogrodowa  

11 104711 O Łambinowice ul. 1-go Maja 

12 104712 O Łambinowice ul. Szkolna 

13 104713 O Łambinowice ul. Muzealna  

14 104714 O Łambinowice ul. Kwiatowa 

15 104715 O Łambinowice ul. Nowowiejska 

16 104716 O Łambinowice ul. Słoneczna 

17 104717 O Łambinowice ul. Lipowa 

18 104718 O Łambinowice ul. Parkowa 

19 104719 O Łambinowice ul. Dworcowa 

20 104720 O Łambinowice ul. Powstańców Śląskich 

 
 



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łambinowice  

70 

 

 Układ kolejowy 

 

Przez teren gminy przebiegają 1 linia kolejowa drugorzędna relacji Opole- Łambinowice – 
Nysa znaczenia miejscowego nr 287. W granicach gminy znajdują się : stacja -, Łambino-
wice oraz 4 przystanki bezobsługowe Budzieszowice, Jasienica Dolna, Sowin i Mańkowice. 
Utrzymuje się istniejący układ linii kolejowych, stacji i przystanków  przebiegających przez 
gminę. 
 
 

 Komunikacja zbiorowa 

 

Podstawowym środkiem obsługi mieszkańców komunikacją zbiorową są autobusy PKS :  

 PKS-Nysa, 

  PKS-Prudnik,  

 PKS-Opole. 
Obsługują one wszystkie wsie gminy. Dojścia do przystanków mieszczą się w izochronie 15 
min. 
 
 

 Zaplecze techniczne motoryzacji 

 

Ważnym elementem sprawnego funkcjonowania komunikacji kołowej jest właściwy poziom 
technicznego zaplecza motoryzacji. Na terenie gminy funkcjonują: 
-stacja paliw w Łambinowicach, 
-stacja diagnostyczna w Łambinowicach, 
-warsztaty samochodowe , 
-parking  przy drodze krajowej nr 46 w Malerzowicach Wielkich, 
-parking  przy drodze krajowej nr 405 w Sowinie. 
Parkingi nie posiadają wyposażenie w węzły wodno-sanitarne. 
Najbliżej gminy Łambinowice zlokalizowane są stacje paliw w Korfantowie, Nysie, Niemo-
dlinie i Makowicach (gm. Skoroszyce).  
 
 
 
 
 

XII. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA. 

 
 

1. Zaopatrzenie w wodę 

 

Obszar Gminy Łambinowice jest zwodociągowany w 100%. Do publicznego wodociągu 
podłączonych jest 96,8% mieszkań. Zaopatrzenie w wodę bazuje na istniejących wodocią-
gach grupowych „Łambinowice” i „Jasienica Dolna” oraz na wodociągach zakładowych, z 
których największe znaczenie ma wodociąg Spółdzielni Mieszkaniowej w Łambinowicach.  
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Wodociąg grupowy „Łambinowice”  korzysta z SUW Łambinowice o wydajności Qśred= 800 
mł/24h. 
Wodociąg grupowy „Jasienica Dolna”  korzysta z SUW Jasienica Dolna  o wydajności 
Qśred= 706 mł/24h. 
Szczegółową charakterystykę ujęć wody zawarto w podrozdziale 1.5 „Wody podziemne”. 
 
Wykaz punktów poboru wody w sołectwach gminy Łambinowice *) 
 
Tabela 23 

L.p. Miejscowość Mieszkańców             (2001 
r.) 

Liczba punktów pobo-
ru wody 

Zużycie wody 
wieś/rok (tys. mł/rok) 

  Zameld. Obecnych   

1. Bielice  1061 891 156 13,2 

2. Budzieszowice  358 351 59 7 

3. Drogoszów  171 156 38 6,9 

4. Dworzysko  42 42 2 0,7 

5. Jasienica Dln.  894 869 178 20,8 

6. Lasocice  474 447 85 9,5 

7. Łambinowice  2447 2443 274 31,9 

8. Malerzowice  489 472 88 11,1 

9. Mańkowice 623 659 128 13 

10. Bardno 39  14 0,7 

11. Okopy  124 124 13 3,3 

12. Piątkowice  355 352 68 7,1 

13. Sowin  551 546 131 7,6 

14. Szadurczyce 99 94 30 1,4 

15. Wierzbie 633 627 144 13 
 
Wg Programu ochrony środowiska 
 
 

2. Odprowadzenie ścieków 

 

Wsie gminy Łambinowice oraz zlokalizowane na ich terenie zakłady nie posiadają zbior-
czego systemu kanalizacji sanitarnej. Na terenie gminy zlokalizowane są jedynie 4 oczysz-
czalnie ścieków, z tego 3 w samej wsi gminnej. Dwie oczyszczalnie związane są z działal-
nością miejscowych zakładów pracy (Mleczarnia i ŁFM „Celpa”SA), 1 komunalna eksploat-
owana przez SM Łambinowice i 1 komunalna we wsi Lasocice. 
Łączna przepustowość oczyszczalni ścieków wynosi 366m3/d. 
Sieć kanalizacji sanitarnej wynosi 7938m.  
W większości wsi ścieki gospodarcze i nieczystości odprowadzane są do lokalnych zbiorni-
ków wybieralnych (szamb) i zagospodarowywane są we własnym zakresie.  
Nieliczne wsie posiadają krótkie odcinki sieci deszczowej, którą odprowadzone są wody 
deszczowe do pobliskich rowów melioracyjnych. Stosunkowo najlepiej sieć ta rozbudowana 
jest w siedzibie gminy (ok.11 km.). 
 

Oczyszczalnie ścieków: 
OSM Prudnik - Mleczarnia Łambinowice 
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Oczyszczalnia jest zlokalizowana na północny-zachód od zakładu. Jest to oczyszczalnia 
mechaniczno-biologiczna. Zamontowano na niej urządzenia : 

 kraty  
 piaskownik natleniający (szczotki) 
  rów natleniający 

Oczyszczone ścieki odprowadzone są do pobliskiego rowu melioracyjnego. 
Jednorazowy zrzut ścieków 97 m3/20 godzin.  
 
Łambinowicka Fabryka Maszyn "Celpa" SA w Łambinowicach 
Składa się ona z 2 osadników - zlokalizowanych w południowej części zakładu. 
Osad z komory fermentacyjnej usuwany jest okresowo. Max. przepływ obliczeniowy osadni-
ka -  13,6 m3/h.Po oczyszczeniu ścieki doprowadzone są do kolektora deszczowego. Miej-
sce podłączenia znajduje się poza terenem zakładu. 
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa Łambinowice 
Pod Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej podlega oczyszczalnia ścieków w Łambinowicach. 
Zlokalizowana jest ona we wschodniej części wsi ok.2 km od centrum , na terenie leśnym, 
po prawej stronie drogi do Goszczowic. Zbudowano ją w okresie II wojny światowej dla po-
trzeb obozu w Łambinowicach. 
W skład oczyszczalni wchodzą : 
osadnik Imhoffa 2 -komorowy - betonowy zbiornik o przepływie pionowo-poziomym o 
wym.13,0 x 13,0 m. Powierzchnia całkowita oczyszczalni zajmuje teren o pow.ok.3 ha. 
 
Ścieki sanitarne na powyższą oczyszczalnię doprowadzone są kolektorem # 400. 
 
 

3. Gospodarka odpadami 

 

W roku 1994 w Okopach (przysiółek Łambinowic) otworzono gminne wysypisko śmieci o 
powierzchni 4 ha, z czego na składowanie odpadów przeznaczono 2,08 ha. Pojemność 
czaszy wysypiska wynosi 159 000 mł, eksploatacyjna pojemność wynosi ok. 132 500 mł. 
Zapełnienie wysypiska na rok 2003 określa się na 28,23 tys. ton (ok. 26% ogólnej pojem-
ności). Przewidywana data zamknięcia składowiska to 2025 rok. 
      Niecka składowa wysypiska jest podzielona na 3 sektory, które w efekcie pozwalają na 
ułatwienie eksploatacji, zmniejszenie objętości zanieczyszczonych odcieków, zmniejszenie 
uciążliwości wysypiska na otoczenie, obniżenie nakładów eksploatacyjnych. Powierzchnia 
niecki jest w całości uszczelniona folią PEHD o grubości 1,5 mm, wyposażona w drenaż, 
zbiorniki odcieków, studnie odgazowujące drogę dojazdową, wały dzielące. 
       Kwatery: 

 nr 1 – o pojemności 30 000 mł 

 nr 2 – o pojemności 65 368 mł 

 nr 3 – o pojemności 37 120 mł. 
       W latach 2000-2003 uruchomiono II i III kwaterę wysypiska. Od roku 2004 zapełniana 
będzie kwatera II. 
       W ciągu roku na składowisko odprowadzanych jest ok. 7,5-8 tys. mł opakowań, w tym 
także odpady z gminy Kamiennik i sporadycznie z gminy Otmuchów. 
 Od 2004 roku rozpoczęto selektywną zbiórkę odpadów. 
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4. Elektroenergetyka. 

 

W 2003 r. liczba odbiorców energii elektrycznej wyniosła 2748 .Energia dostarczana jest 
przy pomocy  linii 110 kV i stacji transformatorowych 15/0,4 kV ( w tym GPZ i RS 15/15 KV 
) w ilości 52 szt . 
Ponadto oświetlenie uliczne to linie niskiego napięcia o długości 64 ,3 km zasilające 590 
lamp oświetleniowych . 
Gmina posiada korzystne warunki dla rozwoju energetyki odnawialnej.   
Na rzece Nysie Kłodzkiej realizowana jest elektrownia wodna „Drogoszów”,a w rejonie wsi 
Jasienica Dolna, Budzieszowice, Drogoszów, Piątkowice i Bielice . Elektrownie są korzystne 
warunki dla rozwoju energetyki wiatrowej. 
 
Sieci najwyższych napięć 
Na terenie gminy Łambinowice pracuje stacja 110/15 kV "GPZ Bielice". 
Stacja ta zlokalizowana jest w miejscowości Bielice - wyposażona jest w transformator o 
mocy 10 MUA. Zasilanie stacji po stronie 110 kV odczepowo z jednotorowej linii 
110kVrelacji GPZ Gracze- GPZ Hajduki Nyskie.  
Przez teren gminy przebiegają następujące napowietrzne linie najwyższych napięć: 
- jednotorowa 220 kV o przekroju przewodów roboczych AFI 525 mm2- relacji Groszowice-
Ząbkowice Śl.- Świebodzice. Długość linii w granicach opracowania ok.8 km. 
- jednotorowa 110 kV z odczepem do GPZ Bielice o przekroju przewodów roboczych  
120 mm2 AFI relacji Gracze- Nysa. Długość linii w granicach gminy ok. 6 km. 
 
Terenowe sieci średnich napięć 
Istniejące zapotrzebowanie mocy odbiorców z terenu gminy w wielkości ok.4 MW pokrywa-
ne jest z "GPZ Bielice ".Przesył mocy dokonywany jest w przeważającej części napowietrz-
nej ciągami liniowymi 15 kV. 
Niewielkie odcinki linii kablowych występują jedynie w rejonie wsi gminnej Łambinowice. Z 
GPZ-tu wyprowadzone są napowietrzne ciągi liniowe 15 kV ,w których włączonych są prze-
lotowo lub na odczepie 52 stacje transformatorowe 15/0,4 kV. Całkowita długość linii 15kV 
na terenie w stanie istniejącym wynosi ok.85km. 
Sieć niskiego napięcia w przeważającej części wykonana jest jako napowietrzna o zróżni-
cowanych przekrojach przewodów roboczych na słupach drewnianych i strunobetonowych. 
Oświetlenie dróg we wsiach na terenie gminy jest zróżnicowane i w wielu przypadkach wy-
magające modernizacji. 
 

5. Telekomunikacja. 

 

Abonenci telefoniczni z terenu gminy Łambinowice obsługiwani są przez TP S.A. oraz ope-
ratorów telekomunikacji bezprzewodowej. 
W gminie funkcjonują 3 centrale telefoniczne:   

 Łambinowice , typ centrali PSTN + ISDN BRA , cyfrowa 632 oraz cyfrowa nowocze-
sna 124 + 22, 

 Wierzbie  PSTN+ISDN BRA ,cyfrowa nowoczesna 81+ 1 
 Jasienica Dolna PSTN+ISDN BRA , cyfrowa nowoczesna 198 +14 

 
W 2004r. długość linii przesyłowych Telekomunikacji Polskiej S.A. wynosiły: 

 linie miedziane o długości 42 km, 
 linie światłowodowe o długości ok. 10 km. 
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Telekomunikacyjna sieć przesyłowa nie jest wystarczająca dla pełnego zapewnienia dostę-
pu mieszkańcom gminy do internetu. 
 
 

6. Zaopatrzenie w ciepło. 

 

Na terenie gminy nie funkcjonuje scentralizowany system cieplny. Potrzeby grzewcze są 
pokrywane ze źródeł lokalnych. Większość potrzeb cieplnych nowych obiektów pokrywana 
jest z lokalnych kotłowni węglowych i koksowych.  Obiekty stare w większości posiadają 
ogrzewania piecowe i ewentualnie etażowe. 
Największym źródłem ciepła w gminie jest kotłownia w Łambinowickiej Fabryce Maszyn 
"Celpa" S.A. Z kotłowni są ogrzewane wszystkie obiekty produkcyjno-administracyjne za-
kładu. 
 Na osiedlu wielorodzinnym w Łambinowicach przy ul. Obozowej pracuje kotłownia Spół-
dzielni Mieszkaniowej. 
Oprócz w/w kotłowni w Łambinowicach eksploatowane są jeszcze źródła o wydajnościach 
małych, poniżej 0,3 Gcal/h, m.in.Zbiorcza Szkoła Gminna.,in.  
Ogrzewanie mieszkań ilustruje poniższe zestawienie. 
 
Tabela.24 
Sposoby ogrzewania mieszkań w gminie Łambinowice 

Wyszczególnienie 
m- mieszkanie 
p-pow. Użytkowa 
mieszkania w m˛ 

 
 
 

Ogółem 

Centralne ogrzewanie  
 
 

Piece 

 
 
 

Inne 

 
 

Zbiorowe 
 

 
 

Indywidualne 

Ogółem 
p 

2184 
168697 

436 
21617 

1206 
110635 

528 
34866 

14 
1579 

 
    Z ogólnej liczby 2184 mieszkań centralne ogrzewanie posiada 1642 mieszkania, co sta-
nowi 75,2% ogółu mieszkań.  Z tej liczby 436 mieszkań podłączonych jest do zbiorowej sie-
ci (  20 % ogółu ), a 1206 posiada indywidualne c.o. ( 55,2 % ogółu). Piece posiada 528 
mieszkań, co stanowi 24,2% ogółu mieszkań wyposażonych w  ogrzewanie . 

 

 STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA. 

 
 
Wg stanu na 2004r. gminny zasób nieruchomości zajmuje łączną powierzchnię 366,15 ha gruntów,  
z tego : 

 pod drogami 185,55 ha gruntów 

 pod rowami 14,35 ha gruntów 

 tereny zabudowane i przeznaczone pod zabudowę    30,04 ha ,w tym 3,48 ha pod zabudo-
wę, 

 pozostałe o łącznej powierzchni 107,49 ha ( w skład których wchodzą wysypiska śmieci, lasy, 
tereny  zieleni, użytki rolne, nieużytki , inne ) 

 

- grunty oddane w użytkowanie wieczyste 28,72 ha 
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Mienie gminy w postaci  obiektów komunalnych obejmuje: 

 budynki mieszkalne i gospodarcze –   18   z łączną ilością 57 lokali mieszkalnych 

 obiekty remiz OSP – 9 / jednostek 10/ 

 obiekty sportowe -1 

 budynki kultury i świetlice -12 

 placówki oświatowe -10 

 pozostałe obiekty -31 / bud. adm, stacje uzdatniania wody, pompownie ścieków,  

 przystanki PKS, zbiorniki p.poż., itp. 

 
 
 

XIV. BARIERY I SZANSE ROZWOJU GMINY. 

 

 

Bariery rozwoju gminy: 

 
w zakresie elementów społeczno- gospodarczych: 

 

 wysoka stopa bezrobocia, 
 starzenie się ludności,  
 wyraźny wzrost migracji wewnętrznej i zagranicznej, 
 niski przyrost naturalny, 
 niski poziom wykształcenia, 
 duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych, 
 duża ilość drobnych gospodarstw rolnych do 2ha (ponad 50% wszystkich gospo-

darstw rolnych), 
 brak ofert pracy na terenach wiejskich, 
 brak miejsc pracy dla kobiet, 
 nierozwiązana gospodarka ściekowa w większości wsi. 

 

 
 

 

w zakresie środowiska przyrodniczego 
 położenia gminy w obszarze ustanowionym prawnie jako obszar chronionego krajo-

brazu - Bory Niemodlińskie i wprowadzone na tym obszarze ograniczenia i uwarun-
kowania w inwestowaniu i zagospodarowaniu, 

 uwarunkowania  ekologiczne  związane  z  doliną rzeki Nysy Kłodzkiej wchodzącej w 
system przyrodniczy ECONET PL,  

 uwarunkowania hydrogeologiczne związane z występowaniem głównego zbiornika 
wód podziemnych GZWP 338 Paczków – Niemodlin, 

 zagrożenie wód gruntowych wynikające z nieuregulowanej w pełni gospodarki ście-
kowej. 

 

 



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łambinowice  

76 

 

Szanse rozwoju gminy: 

 
Do najważniejszych elementów sprzyjających rozwojowi gminy należy zaliczyć: 

 położenie gminy: 

 przy drodze krajowej 46 Kłodzko – Szczekociny, 3 drogach wojewódzkich i ciągach 
dróg powiatowych, 

 przy linii kolejowej Opole – Nysa z bocznicą kolejową we wsi gminnej, 

 zasoby naturalne gminy: 

 tereny leśne wchodzące w Obszar Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie”, 

 niezanieczyszczone powietrze, 

 udokumentowane złoża surowców mineralnych w Bielicach i Malerzowicach Wlk.,  

 stosunkowo dobre  wyposażenie infrastruktury społecznej : 
 oświaty (baza szkolnictwa podstawowego i średniego), 
 zdrowia i opieki społecznej,  
 kultury,  

 Muzeum Centralne Jeńców Wojennych w Łambinowicach, 

 tereny po byłym poligonie wojskowym w Łambinowicach, 

 stosunkowo dobre warunki mieszkaniowe 

 zagospodarowanie istniejącej bazy przemysłowej (m.in.Celpy S.A.), 

 zagospodarowanie uzbrojonych terenów i powierzchni produkcyjnych stwarzających 
możliwość rozwinięcia produkcji, 

 rozwinięty na terenie gminy handel i usługi,  

 rozwinięta gospodarka rolna, 

 dobrze rozwinięta gospodarka komunalna i sieć dróg, 

 rozwiązana gospodarka odpadami bazująca na składowisku odpadów w Łambinowicach 
– Okopach. 

 Budowa obiektów produkcji odnawialnej energii elektrycznej: 

 druga elektrownia wodna „Drogoszów” na rzece Nysie Kłodzkiej 

 parki wiatrowe w rejonie wsi Jasienica Dolna, Budzieszowice, Drogoszów, Piątkowi-
ce  i Bielice. 

 
 
 


