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WPROWADZENIE

Strategia  Zrównoważonego  Rozwoju  Gminy  Prószków 2025  stanowi  ramowy  program  działań  na  rzecz  jej 
zrównoważonego rozwoju w perspektywie najbliższych 10 lat. W dokumencie tym określa się cele i  zadania, 
które  mają  służyć  wzmocnieniu  potencjału  gminy  i  być  motorem jej  lokalnego  rozwoju,  służącego  poprawie 
warunków  życia  jej  mieszkańców  i  wzrostowi  gospodarczemu  przy  zachowaniu  walorów  środowiska 
przyrodniczego i kulturowego. 

Strategia  powstała  w  wyniku  wspólnej  pracy  przedstawicieli  samorządu  gminy,  działających  na  jej  terenie 
przedsiębiorstw  i  instytucji  oraz  liderów  lokalnych  przy  wsparciu  konsultantów-moderatorów  planowania 
strategicznego.  Wykorzystaniu  jej  efektów służyły  warsztaty  zorganizowane w marcu  i  kwietniu  2016 r.  oraz 
rozbudowany proces konsultacji wewnętrznych.

Zakłada się,  że  zaangażowanie,  jakie  towarzyszyło  procesowi  budowania  strategii,  nadal  będzie  obecne  na 
etapie realizacji zapisanych w niej zadań i przedsięwzięć i że zarówno władze samorządowe, jak i uczestnicy 
tego procesu i mieszkańcy gminy będą dążyć do wytyczonych w Strategii  celów. Tylko wtedy wizja „gminy z 
zadbanym środowiskiem przyrodniczo-kulturowym i przyjaznej mieszkańcom oraz turystom” się spełni.

Opracowanie  "Strategii"  poprzedziło  sporządzenie  diagnozy  stanu  zagospodarowania  i  rozwoju  społeczno- 
gospodarczego  gminy  Prószków.  „Diagnoza”  wykonana  została  z  wykorzystaniem  istniejących  dokumentów 
planistycznych, w tym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy z 2014 r., 
dostępnych informacji z Banku Danych Lokalnych GUS oraz w części danych z Urzędu Miejskiego w Prószkowie 
oraz opracowań diagnostycznych, sporządzonych m. in. dla powiatu opolskiego i Aglomeracji Opolskiej.

„Diagnoza”  obejmuje  w  syntetycznym  ujęciu  opis  podstawowych  elementów,  składających  się  na  sfery 
przyrodniczą,  osadniczo-  techniczną,  społeczną  i  gospodarczą  rozwoju  gminy,  ze  wskazaniem  obszarów 
chronionych  i  zdegradowanych  oraz  tendencji  rozwojowych  w  ostatnim  okresie,  tj.  w  latach  2011-2014. 
Wskazano  w  niej  także  uwarunkowania  rozwoju  gminy  w  świetle  ustaleń  ponadlokalnych  dokumentów 
planistycznych, w tym zwłaszcza dotyczących przyjętych kierunków rozwoju województwa opolskiego. 

Opracowanie  wykonane  zostało  na  podstawie  umowy  zawartej  w  dniu  10  lutego  2016  r.  pomiędzy  Gminą 
Prószków a firmą Juliusz Korzeń. Urbanista przy współpracy z Urzędem Miejskim.
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CZĘŚĆ I

Diagnoza stanu zagospodarowania 
i rozwoju społeczno- gospodarczego

gminy Prószków 2016
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1. POŁOŻENIE I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY 

Gmina Prószków leży w środkowej części województwa opolskiego, przy południowej granicy powiatu opolskiego 
i w obszarze tworzącej się Aglomeracji Opolskiej. Jest położona w obrębie korytarza transportowego o znaczeniu 
europejskim – autostrady A4, stanowiącej polski odcinek drogi międzynarodowej E40, oraz w dolinie Odry – w 
korytarzu ekologicznym o znaczeniu ogólnokrajowym. Położenie gminy i  jej relacje z otoczeniem przedstawia 
poniższy rysunek.
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Gmina  pełni  przede  wszystkim   funkcje:  mieszkalną,  rolniczą  i  produkcyjno-  usługową,  a  w  jej  układzie 
przestrzennym wyróżniają się jako główny ośrodek osadniczy i administracyjno- usługowy – miasto Prószków. 
Jest  z  nim   powiązane  14  wsi:  Boguszyce,  Chrząszczyce,  Chrzowice,  Folwark,  Górki,  Jaśkowice,  Ligota 
Prószkowska, Nowa Kuźnia, Przysiecz, Winów, Zimnice Małe, Zimnice Wielkie, Złotniki oraz Źlinice. W części 
centralnej,  północnej  i  wschodniej  gminy  dominują  grunty  rolne,  natomiast  w  części  południowej  duże 
powierzchnie zajmują lasy – część dużego kompleksu Borów Niemodlińskich, objętych ochroną w formie obszaru 
chronionego krajobrazu. 

Podstawowe informacje, charakteryzujące gminę w końcu 2014 r. zawiera poniższa tabela:

Tabela 1. Podstawowe dane statystyczne o gminie Prószków (z 2014 r.)

Lp. Cechy Wartości 
1. Powierzchnia gminy ogółem w ha

- w tym użytki rolne w ha /% ogółu
- w tym lasy w ha /% ogółu
- w tym tereny zainwestowane 

12 105
6875 /56,79%
4 111 /33,96%

709 /5,86%
2. Ilość miejscowości (miasto i 14 wsi) 15
3. Liczba ludności wg faktycznego miejsca zamieszkania ogółem 9850
4. Liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym /% ogółu 1673 /17,0%
5. Liczba ludności w wieku produkcyjnym /% ogółu 6406 /65%
6. Liczba ludności w wieku poprodukcyjnym /% ogółu 1771 /18%
7. Ilość użytkowanych mieszkań (w mieście i we wsiach) 763+2008
8. Długość dróg (w km wg danych Urzędu Miejskiego):

- w tym krajowych
- w tym wojewódzkich
- w tym powiatowych
- w tym gminnych

8,16
17,12

5,68
99

9. Długość czynnej sieci wodociągowej rozdzielczej (w km) 107,9
10. Długość czynnej sieci kanalizacyjnej (w mieście i we wsiach w km) 144,9

Gmina zajmuje 7,6% powierzchni  powiatu opolskiego (obejmującej  158 663 ha) oraz około 1,3% powierzchni 
województwa opolskiego (obejmującej 941 187 ha). Graniczy  od północy – z miastem Opole, od wschodu – z 
gminą Tarnów Opolski, od południa – z gminami Biała, Korfantów, Krapkowice, Strzeleczki, a od zachodu – z 
gminami Komprachcice i Tułowice.

2. SFERA PRZYRODNICZA

2.1. Ogólna charakterystyka geograficzno- fizjograficzna i geologiczna

Gmina leży w makroregionie Niziny Śląskiej, w obrębie dwu mezoregionów:  Równiny Niemodlińskiej (jej części 
południowo-zachodniej, stanowiącej płaską lub falistą równinę polodowcową, pokrytą kompleksem leśnym Borów 
Niemodlińskich) oraz Pradoliny Wrocławskiej (jej części północno-wschodniej, stanowiącej płaskodenną, rozległą 
dolinę wielkiej rzeki z szeregiem teras zalewowych). Obszar gminy cechuje niewielkie zróżnicowanie wysokości 
ich położenia: jej najniższe miejsce położone jest w północnej części, w dolinie Odry na wysokości 151,4 m n. p.  
m.  (w  miejscowości  Folwark),  a  najwyższe  –  w  południowej  części,  na  wysokości  196,9  m  n.  p.  m.  (w 
miejscowości Jaśkowice), a dzieli je różnica 45,5 m.

Na budowę geologiczną obszaru miały wpływ w najnowszych epokach geologicznych procesy osadzania się skał 
wapiennych  i  trzeciorzędowych,  kilkakrotne  wkraczanie  na  te  tereny  lądolodu  w  okresie  zlodowacenia 
środkowoeuropejskiego, gromadzenie się osadów rzecznych, intensywna erozja i inne procesy, występujące po 
ostatnim zlodowaceniu. Wśród utworów geologicznych swoje wychodnie na terenie gminy mają formacje z epoki 
trzeciorzędu oraz czwartorzędu, a podłoże starsze od trzeciorzędu tworzą w większości utwory kredowe. 
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W okresie trzeciorzędu charakterystyczne dla niego utwory (iły, mułki i piaski, niekiedy żwirowate, z lokalnym 
występowaniem węgla brunatnego) pokryły całą południową i zachodnią część gminy. Uległy one w większości 
erozji  i  zostały  przykryte  późniejszym,  czwartorzędowymi  osadami  lodowcowymi  i  rzecznymi,  które  są  tu 
najliczniej reprezentowane. Inny charakter ma budowa wierzchnich warstw w dolinie Odry, którą tworzą różnego 
typu osady rzeczne. 

2.2. Walory i stan środowiska przyrodniczego 

2.2.1. Klimat

Warunki klimatyczne gminy, położonej we wrocławsko- opolskiej krainie klimatycznej, w obrębie doliny Odry i w 
jej bezpośrednim sąsiedztwie, oceniać należy jako bardzo dobre i jako jedne z najdogodniejszych w regionie, a 
także  i  w  Polsce.  Świadczy  o  tym  m.  in.  o  tym  odnotowanie  29  lipca  1921  r.  w  Prószkowie  najwyższej 
temperatury na terenie dzisiejszych ziem polskich, tj.  +40,2° C. Na warunki  te wpływa  występowanie klimatu 
przejściowego  pomiędzy  klimatem  morskim  a  lądowym,  z  przewagą  wpływów  oceanicznych  nad 
kontynentalnymi, a także sąsiedztwo dużej rzeki, jaka jest Odra. 

Klimat gminy cechują amplitudy temperatur mniejsze od przeciętnych w Polsce, wiosna jest tu wczesna i ciepła, 
lato jest także wczesne, ciepłe i  długie. Zima z kolei rozpoczyna się późno, jest łagodna, krótka i cechuje ją 
nietrwałość pokrywy śnieżnej. Podstawowe cechy klimatu charakteryzują następujące, wybrane wskaźniki:
1) średnia roczna temperatura: +8,6° C;
2) minimalna (dla lipca): +8,6° C;
3) minimalna (dla stycznia): -1,5° C;
4) średnia roczna suma opadów: 650 mm;
5) zaleganie szaty śnieżnej: ok. 45 dni w roku;
6) długość okresu wegetacyjnego: średnio 215 dni. 

2.2.2. Gleby

W obszarze gminy dominują gleby dobrej  i  średniej  jakości  (w 56%), znaczną powierzchnię zajmują również 
gleby słabe (w 42%), a bardzo dobre tylko niewielkie areały (2%). Są to przede wszystkim gleby brunatne (w 
40%),  mady  (w  27%),  gleby  pseudobielicowe  (w  17%)  i  rędziny  (w  10%).  Rzadko  występują  tu  gleby 
hydrogeniczne (w 4%) i czarne ziemie (w 3%). Gleby mają tu różny poziom i charakter zakwaszenia: gleb o 
odczynie zasadowym jest dużo (42%), mniejsze udziały mają gleby lekko kwaśne (30%) i kwaśne (28%). 

Na terenie gminy wyróżnia się następujące typy gleb: 
1) brunatne właściwe (wytworzone z gleb cięższych i  występujące w największym stopniu w północnej i  w 

środkowej i południowej części gminy);
2) pseudobielicowe i bielicowe (wytworzone w większości z piasków i występujące pod użytkami leśnymi na 

zachód od drogi Opole – Krapkowice);
3) rędziny (wytworzone ze zwietrzelin skał węglanowo- wapiennych i występujące w północnej i we wschodniej 

części gminy);
4)  hydrogeniczne  mułowo-  torfowe  (powstałe  w  wyniku  procesu  torfotwórczego  i  namulania  osadami 

mineralnymi  oraz murszowo- torfowe, powstałe w wyniku osuszania gleb torfowych,  występujące wzdłuż 
cieków wodnych i w zagłębieniach terenu);

5) czarne ziemie (związane z obszarami niżej położonymi o wysokim poziomie wód gruntowych i występujące 
wzdłuż zachodniej granicy gminy oraz wyspowo w innych rejonach, w tym na terenie Prószkowa-Pomologii);

6) mady (wytworzone z osadów ze współczesnych dolin rzecznych, na terenach o wysokim poziomie wody 
gruntowej i występujące wzdłuż Odry, do drogi Opole – Krapkowice i wzdłuż potoku Prószkówka).

Stan gleb w obszarze gminy należy ocenić jako dobry, nie podlegający żadnym istotnym przekształceniom i nie 
powiązany z występowaniem aktywnych procesów geodynamicznych. Stanowią one podstawę dla prowadzenia 
upraw i produkcji roślinnej na powierzchni obejmującej blisko 57% obszaru gminy.
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Zróżnicowaniu  gleb  towarzyszy  zróżnicowanie  wykształconych  na  ich  podłożu  zespołów  roślinnych,  a  ich 
rozmieszczenie powiązane jest z lokalnymi warunkami wodnymi i  klimatycznymi.  Ich różnorodność umożliwiła 
rozwój  zbiorowisk  zarówno  o  charakterze  naturalnym  (m.  in.  takich,  jak  leśne,  wodne  i  szuwarowe), 
półnaturalnym i antropogenicznym (m. in. takich, jak łąkowe, polne- segetalne, tj. związane z uprawami rolnymi, i 
ruderalne, tj. związane z terenami zabudowanymi). 

2.2.3. Zbiorowiska roślinne

Wśród zbiorowisk nieleśnych, występujących na terenie gminy wymienić trzeba:
1) wodne – występujące w Odrze i jej starorzeczach, w Prószkówce z jej dopływami, w stawach hodowlanych i 

innych zbiornikach wodnych i stanowiące różne formy od dobrze wykształconych fitocenoz, skupiających 
większość charakterystycznych gatunków;

2) szuwarowe  i  wielkoturzycowe  –  zajmujące  miejscami  stosunkowo  duże  powierzchnie  i  występujące  w 
starorzeczach Odry i innych podmokłych miejscach, m. in. w dolinie Prószkówki;

3) seminaturalne i antropogeniczne zbiorowiska żyznych łąk kośnych – występujące dosyć często, a także łąki 
świeże, występujące rzadko na wyższych terasach doliny Odry oraz łąki wilgotne na niższych jej tarasach 
oraz w dolinie Prószkówki;

4) zespoły  segetalne  – grupy  chwastów,  towarzyszących  uprawom  rolnym,  zarówno  zbożowym,  jak  i 
okopowym, spotykane dosyć często, przede wszystkim w północnej i północno-wschodniej części gminy; 

5) zbiorowiska  roślinne  o  charakterze  antropogenicznym  – związane  przede  wszystkim  z  terenami 
zabudowanymi, zakładami przemysłowymi, śmietniskami i miejscami ruchu pieszych.

Dominującymi zbiorowiskami w obszarze gminy są wspomniane zbiorowiska segetalne oraz leśne, występujące 
w południowej i południowo-zachodniej jej części. Lasy zajmują blisko 35% powierzchni gminy. Pod względem 
żyzności i wilgotności siedliska leśne są umiarkowanie zróżnicowane, występuje wśród nich 6 typów, a w tym: bór 
świeży (zajmujący 56% powierzchni leśnej), bór mieszany świeży (zajmujący te tereny w 36%), bór mieszany 
wilgotny oraz las mieszany świeży, las mieszany wilgotny i las świeży (zajmujące pozostałe 8%). 

Gatunkiem  dominującym  w  opisywanych  lasach  jest  sosna  (zajmująca  aż  87%  powierzchni  lasów),  której 
towarzyszą: dąb (w 8,4%), świerk (w 2,2%), modrzew (w 1%), brzoza (w 1%) i inne drzewa (w 0,4%). Największy 
udział w strukturze wiekowej tych lasów stanowią drzewostany III i V klasy wieku (zajmujące odpowiednio 25,0% i 
17,2% powierzchni), a niewielki drzewostany VI klasy wieku, od 101 do 120 lat i starsze (zajmujące tylko 13,5% 
powierzchni).

Stan zdrowotny drzewostanów leśnych w gminie jest następstwem układu różnych czynników, które przyczyniły 
się do tego, że pomimo postępującej w ostatnich latach poprawie stanu powietrza atmosferycznego są one dosyć 
mocno uszkodzone i zakwalifikowano je do II strefy uszkodzeń przemysłowych. Wraz z ich osłabieniem przez 
zanieczyszczenia  powietrza  znaczący  wpływ na ich  kondycję  mają  coraz  częściej  powtarzające  się  susze  i 
obserwowane obniżenie stanu wód gruntowych. 

2.2.4. Zieleń urządzona

Na system przyrodniczy gminy składają się także tereny zieleni urządzonej, wśród których szczególne znaczenia 
park-arboretum o powierzchni ok. 15 ha dawnej Królewskiej Akademii Rolniczej, a później Królewskiego Instytutu 
Pomologicznego o nazwie Pomologia, położony w północnej części miasta Prószków. Stanowi on jedyny tego 
typu obiekt w obszarze całego województwa opolskiego (jego lokalizację wskazano na rys. nr 2 na str. 12). Na 
bardzo bogate zasoby przyrodnicze parku złożyły się egzotyczne gatunki drzew i krzewów, reprezentujące prawie 
wszystkie  środowiska,  regiony,  strefy  klimatyczne  i  lądy.  Wysadzono  tu  wg  przekazów  historycznych  177 
rodzajów liściastych roślin parkowych, a w tym ok. ich 900 gatunków, iglastych – 30 rodzajów, w tym ponad 110 
gatunków, zaś liczba odmian w obrębie wymienionych gatunków iglastych i liściastych sięgała w 1895 r. kilku 
tysięcy. 

Wg ostatnich ocen występuje tu obecnie 265 gatunków drzew i krzewów oraz 27 gatunków roślin najniższego 
piętra (okrywowych). Wśród najcenniejszych roślin rosnących w parku wymienić należy m.in. takie jak: miłorząb 
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dwuklapowy,  cis  japoński,  cypryśnik  błotny,  metasekwoja  chińska,  sosna  rumelijska,  żywotnik  japoński,  dąb 
omszony  i  czarny,  glediczia  trójcierniowa,  kasztan  jadalny,  magnolia  drzewiasta,  orzech  szary,  śniegowiec 
wirginijski,  kasztanowiec  plamisty,  klon  włoski  oraz  orzeszniki.  Wieloletnie  zaniedbania  w  sprawowaniu 
odpowiedniej  opieki  nad tymi  niezwykle  cennymi  kolekcjami  roślinnymi  oraz  nad stanem zagospodarowania 
parku  i  arboretum  spowodowały  daleko  posuniętą  dewastację  całego  założenia.  Towarzyszą  mu  stare, 
zdewastowane  sady  owocowe,  w  znacznej  części  poddane  samorzutnym  procesom  renaturalizacji,  z 
zachowanymi wieloma drzewami owocowymi, wykazującymi dużą żywotność mimo ich zaawansowanego wieku. 

Wśród  wyróżniających  się  zespołów  zieleni  urządzonej  wymienić  należy  także  na  terenie  miasta  park  przy 
dawnym zamku Prószkowskich (obecnie Domem Pomocy Społecznej), „Park Partnerstwa” zlokalizowany przed 
zamkiem,  a  także  park  położony  w  pobliżu  Gminnego  Ośrodka  Kultury  i  Sportu  i  dawnego  kościoła 
ewangelickiego. Zespołami zieleni urządzonej jest także 9 cmentarzy, położonych w Prószkowie oraz na terenie 
wsi: Boguszyce, Chrząszczyce, Górki, Ligota Prószkowska, Przysiecz , Winów, Zimnice Wielkie, Złotniki i Źlinice.

2.2.5. Korytarze ekologiczne i fauna

Ważnym  elementem  krajobrazowym  powiązań  zespołu  Pomologii  z  jego  otoczeniem  są  lokalne  korytarze 
ekologiczne,  rozciągające  się  od  południowo-zachodniej  strony  parku  w  kierunku  południowo-zachodnim  (w 
postaci pasa drzew i krzewów przy ciekach wodnych, ze starymi sadami jabłoniowymi) oraz w kierunku doliny 
Odry (towarzyszą im stare sady śliwowe i orzechowe). Układ ten wzbogacają także inne korytarze, powiązane z 
doliną Prószkówki i jej dopływami (w korytarzu tym znajdują się m. in. „Oborskie łąki”, położone na południe od 
rezerwatu  „Staw  Nowokuźnicki”,  podtorfione,  wilgotne  łąki,  zapewniające  łączność  pomiędzy  ekosystemem 
rezerwatu a Borami Niemodlińskim), a także wieloprzestrzenny korytarz ekologiczny Odry o ponadregionalnym 
znaczeniu.

Zróżnicowanie  warunków  siedliskowych  obszaru  gminy  sprawia,  że  występuje  tu  znaczna  ilość  gatunków 
zwierząt  o  różnorodnych  wymaganiach  w  odniesieniu  do  środowiska  przyrodniczego,  w  tym  zarówno 
bezkręgowce (wśród których najliczniejszą gromadę stanowią owady) jak i kręgowce (wśród których ze względu 
na dobre warunki hydrologiczne liczną grupę stanowią płazy, a także ptaki oraz ze względu na obecność dużych 
kompleksów leśnych duże ssaki: jelenie szlachetne i dziki). Wśród gatunków ptaków chronionych, posiadających 
stanowiska lęgowe w obszarze gminy wymienić m. in. należy: bąka, błotniaka stawowego, derkacza, kobuza, 
krętogłowa, muchołówkę białoszyją, przepiórkę, pustułkę i strumieniówkę. 

Do najważniejszych ostoi fauny należy zaliczyć:
1) starorzecza Odry w Boguszycach;
2) dolinę Prószkówki I wraz z rezerwatem Staw Nowokuźnicki;
3) park Pomologie z otoczeniem;
4) tereny lasów. 

Zagrożenia  dla  bytowania  dzikiej  fauny  wiążą  się  bezpośrednio  z  presją  rozwijającego  się  osadnictwa  na 
siedliska  przyrodnicze,  stanowiące  ich  ostoje.  Odrębnym  elementem  wpływającym  na  liczebność  populacji 
zarówno gatunków rzadko występujących jak i pospolitych pozostają bariery ekologiczne, wykształcone w toku 
rozwoju  przestrzennego  obszaru  gminy.  Są  to  głównie  ciągi  terenów  zabudowy,  taśmociąg  oraz  budowle 
drogowe, w tym zwłaszcza autostrada A4.

2.2.6. Powietrze i hałas

Kolejnym elementem środowiska przyrodniczego gminy jest  powietrze atmosferyczne,  którego stan czystości 
ocenia  się  generalnie  jako  pozytywny,  co  związane  jest  z  małymi  w  stosunku  do  obowiązujących  norm 
obciążeniami  zewnętrznymi  i  lokalnymi  emisjami  zanieczyszczeń.  Świadczą  o  tym  dane  z  Raportu 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z roku 2014, pochodzące ze stacji pomiarowej w Prószkowie. 
Z Raportu tego wynika, że: 
1) stężenie SO2 w µg/m3 miało następujące wielkości: średnie roczne – 5,6, w sezonie grzewczym – 9,1, poza 

sezonem  grzewczym  –  1,9  (przy  dopuszczalnej  24  godzinnej  wartości  dopuszczalnej  =125  µg/m3  i 
dopuszczalnej jej częstości przekroczeń – 3 razy w roku);
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2) stężenie NO2 w µg/m3 miało następujące wielkości: średnie roczne – 21,4, w sezonie grzewczym – 24,9, 
poza sezonem grzewczym – 17,7 (przy dopuszczalnej rocznej wielkości 40 µg/m3);

3) stężenie benzenu w µg/m3 miało następujące wielkości: średnie roczne – 1,7, w sezonie grzewczym – 2,6; 
poza sezonem grzewczym – 0,7 (przy dopuszczalnej rocznej wielkości 5 µg/m3).

Zanieczyszczenia powietrza pochodzą tu przede wszystkim ze źródeł ciepła z budynków mieszkalnych, zakładów 
przemysłowych i transportu. Głównym emitorem zanieczyszczeń CO2 (w wysokości ok. 49% emisji tego gazu) są 
źródła  ciepła  zlokalizowane  w  zabudowie  mieszkaniowej.  Na  terenie  gminy  istnieje  prawie  2800  budynków 
o łącznej powierzchni 328 000 m2 i charakteryzuje je niski standard energetyczny (związany z dominującym w ich 
ogrzewaniu  starych i  niskosprawnych  kotłów węglowych).  Szacuje  się,  że w sumarycznym ujęciu  emisje  na 
terenie gminy obejmują m. in. w skali roku emisję CO2 w wysokości 57 526,9 tys. kg, SO2 –163,0 tys. kg, NO2 – 
143,1 tys.  kg,  CO  –  403,3 tys.  kg oraz pyłu  –  45,6 tys.  kg (wg danych zawartych w Programie gospodarki 
niskoemisyjnej z 2015 r.).

Na  stan  czystości  powietrze  znaczący  wpływ  ma  także  ruch  samochodowy,  z  którego  przedostają  się  do 
atmosfery zanieczyszczenia gazowe (CO2, NO2, i węglowodory, a szczególnie benzen) oraz pyły (zawierające m. 
in. związki ołowiu, kadmu, niklu i miedzi). Głównymi elementami układu komunikacyjnego gmin, który ten ruch 
prowadzi,  są autostrada A4 i droga krajowa nr 45. Szacuje się, że emisje z pojazdów mechanicznych na terenie 
gminy obejmują m. in. w skali roku emisję CO2 w wysokości 12 287,6 tys. kg, SO2 – 0,342 tys. kg, NO2 – 69,2 tys. 
kg, CO – 192,0 tys. kg oraz pyłu – 5,1 tys. kg.

Źródłami zanieczyszczeń powietrza o znaczeniu lokalnym są także zakłady produkcyjno- usługowe położone w 
obszarze gminy, a także taśmociąg  służący dla transportu urobku z Kopalni  Margli  Kredowych "Folwark"  do 
cementowni Górażdże. 

Uwaga: ze  względu  na  szczególne  znaczenie  dla  funkcjonowania  gminy  jej  zasobów  wodnych  oraz  
surowcowych są one omówione w odrębnych podrozdziałach w dalszej części „Diagnozy”.

2.3. Chronione zasoby przyrodniczo-krajobrazowe

Zasadniczym elementem systemu terenów chronionych  gminy  (przedstawiono  go na  rys.  nr  2 na następnej 
stronie)  jest  obejmujący  50,06%  powierzchni  gminy  Obszar  Chronionego  Krajobrazu  „Bory  Niemodlińskie” 
(utworzony w 1988 r.  na powierzchni  48189 ha).  W jego granicach znajduje się kilka rezerwatów,  zespołów 
przyrodniczo-krajobrazowych oraz kilkadziesiąt użytków ekologicznych i pomników przyrody. Występuje tu także 
wiele chronionych gatunków roślin i  zwierząt, w tym w 5 enklawach w formie obszarów ochrony siedliskowej 
Natura 2000.  W granicach Obszaru położone są na terenie gminy takie miejscowości jak: miasto Prószków (w 
jego południowej  i  zachodniej  części)  oraz  wsie  Jaśkowice,  Ligota  Prószkowska,  Nowa Kuźnia,  Przysiecz  i 
Zimnice Wielkie.

2.3.1. Rezerwaty i pomniki przyrody

Na terenie gminy znajdują się 3 rezerwaty częściowe, w tym 2, zlokalizowane w omawianym Obszarze:
1) „Jaśkowice” – utworzony w 1969 r. na powierzchni 5,92 ha nieopodal zachodniego skraju zabudowy wsi o tej 

samej  nazwie  (ze  zbiorowiskiem boru  mieszanego,  z  dużym udziałem kwaśnej  dąbrowy  i  3  gatunkami 
drzewostanu: modrzewiem sudeckim, sosną pospolitą i dębem szypułkowym); 

2)  „Przysiecz” – utworzony w 1958 r. na powierzchni 3,10 ha, na południowy zachód od wsi o tej samej nazwie 
(ze  zbiorowiskiem  przejściowym  pomiędzy  kwaśną  dąbrową  a  kontynentalnym  borem  mieszanym  i  z 
drzewostanem składającym się ze świerka,  modrzewia i  grabu z domieszką sosny i  jodły oraz runem z 
szeregiem roślin prawnie chronionych); 

3)  „Staw Nowokuźnicki"  –  utworzony w  1957 r.  na powierzchni ok.  20 ha na zachód od terenów wsi Nowa 
Kuźnia (dla zachowania stanowisk rzadkich roślin wodnych oraz ochrony 47 gatunków ptaków lęgowych oraz 
15 z nim związanych,  a także  20  zespołów roślinnych,  od leśnych po ruderalne  z chronionymi  kilkoma 
gatunkami roślin naczyniowych).
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W skład omawianego systemu wchodzi także 7 pomników przyrody, obejmujących ochroną na terenach:
1) miasta Prószków – okazały buk i platan klonolistny (na mocy decyzji z 2005 r. i 2013 r.);
2) wsi Jaśkowice – okazałe 2 modrzewie europejskie (z 2005 r.);
3) wsi Ligota Prószkowska - 2 szpalery z 316 drzewami (z 2013 r.);
4) obrębu leśnego Przysiecz – okazały modrzew europejski (z 2005 r.).

2.3.2. Chronione siedliska przyrodnicze

W obszarze gminy występują także siedliska przyrodnicze podlegające ochronie prawnej, wśród których wskazać 
należy:
1) kwaśny  las  dębowy  –  spotykany  na  niewielkich  powierzchniach  w  południowej  i  południowo-zachodniej 

części gminy; 
2) grąd środkowoeuropejski – występujący bardzo rzadko, w tym w parku w Prószkowie-Pomologii; 
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3) łęg jesionowo-olszowy  – występujący  najczęściej  w dolinie  Prószkówki,  na  terenie  dawnego poligonu w 
Winowie oraz rzadziej w dolinie Odry, w sąsiedztwie starorzeczy;

4) starorzecza z roślinnością z różnymi związkami roślin – występujący we wschodniej części gminy;
5) nizinne i podgórskie rzeki – występujący dosyć często w dolinie Prószkówki;
6) zmiennowilgotne  łąki  trzęślicowe  i  mokre  łąki  użytkowane  ekstensywnie  – występujące  miejscami  na 

niewielkich powierzchniach w dolinie Odry. 

W  obszarze  gminy  stwierdzono  występowanie  17  gatunków  roślin  prawnie  chronionych  oraz  12  gatunków 
rzadkich i ginących w skali całego województwa.

2.4. Zasoby wodne

2.4.1. Wody powierzchniowe

Obszar gminy należy w należy całości do zlewni Odry, która płynie na jej wschodnim skraju, obejmując na tym 
obszarze 13,4 km jej środkowego biegu. Wschodnia część gminy leży w obrębie bezpośredniej zlewni tej rzeki, a 
pozostałe tereny w zlewni jej lewego dopływu – Prószkówki I. Odra wywiera dominujący wpływ na kształtowanie 
się warunków wodnych i klimatycznych obszaru, utrzymując w swym przebiegu nizinny charakter. Jej koryto jest 
całkowicie  uregulowane,  zaś  o  jej  dawnym,  silnie  meandrującego  przebiegu,  świadczą  liczne  fragmenty 
starorzeczy, stanowiące obecnie odcięte od głównego nurtu małe zbiorniki wodne. 

Odra zbiera wody z drobnych cieków odwadniających tereny gminy, a średni roczny odpływ z nich wynosi do 5 l/s 
km². Okres występowania wezbrań cieków wodnych przypada na miesiące letnie i wiosenne: latem wezbrania 
występują przede wszystkim w lipcu i  sierpniu,  wiosną zaś w marcu i w maju. Okres występowania niżówek 
przypada tu na lato oraz miesiące czerwiec- lipiec. Wśród cieków, jakie znajdują się na terenie gminy, wymienić 
należy  takie,  jak:  Prószkówka  I,  Prószkówka  II  (dopływ  Prószkówki  I),  Boguszanka,  Kanał  Winów-Folwark, 
Olszynka i Wiśniowa. Towarzyszą im stawy utworzone na Prószkówce I, na terenie miasta Prószków i we wsiach 
Ligota Prószkowska, Nowa Kuźnia oraz Przysiecz, a także naturalne zbiorniki wodne, powstałe w starorzeczach 
rzeki Odry. 

Stan  czystości  wód  powierzchniowych  gminy  jest  zróżnicowany  i  decyduje  o  nim  głównie  występowanie 
nadmiernych zanieczyszczeń wód Odry. W dalszym ciągu ze względu na przekroczenia miarodajnych do oceny 
wartości wody tej rzeki wraz z jej dopływami sklasyfikowano poniżej stanu dobrego. W znacznie lepszej sytuacji 
znajdują się wody w mniejszych ciekach obszaru gminy, w szczególności w górnych odcinkach ich przebiegu. 

2.4.2. Wody podziemne

W  obszarze  gminy  występują  4  zasadnicze  piętra  wód  podziemnych:  czwartorzędowe,  trzeciorzędowe, 
górnokredowe i triasowe. Zalegają one w granicach czterech Głównych Zbiorników Wód Podziemnych:
1) nr 333 – „Opole  – Zawadzkie” (zbiornik ten z wodami z triasu opolskiego stanowi największy zbiornik wód 

podziemnych województwa i jedno z najcenniejszych złóż tego typu wód w kraju i występuje we wschodniej 
części gminy); 

2) nr 335 – „Krapkowice – Strzelce Opolskie” (zbiornik ten z wodami z triasu dolnego położony jest w północnej 
części gminy);

3) nr 336 – „Niecka Opolska” (występuje we wschodniej części gminy);
4) nr 337 – „Dolina Kopalna Lasy Niemodlińskie” (położony jest w południowo-zachodniej części gminy). 

W granicach gminy, w jej południowej części, położony jest także obszar czwartorzędowej,  kopalnej struktury 
wodonośnej  doliny  kopalnej  „Jaśkowice  -Przysiecz”  o  wydajność  ok.  120  m3/h  z  dobrymi  parametrami 
jakościowymi wody. Struktura ta stanowi perspektywiczne źródło zaopatrzenia w wodę pitną mieszkańców gminy. 

Wodami  podziemnymi  są  także  wody  gruntowe,  których  głębokość  zalegania  łączy  się  ściśle  z  lokalnymi 
warunkami  geologicznymi  i  geomorfologicznymi.  Pierwszy  ich  poziom  spotyka  się  w  obszarze  gminy  na 
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głębokości od 0 do 20 m, przy czym za właściwe wody gruntowe uważa się te, które zalegają poniżej 5 m (przy 
wahaniach zwierciadła tych wód dochodzących do 3 m). 

W wodach podziemnych w obszarze gminy notuje się podwyższone stężenia azotanów oraz żelaza i okresowo 
zanieczyszczenia  bakteriologiczne,  co  związane jest  z  znaczną przepuszczalnością  gruntów i  prowadzeniem 
intensywnej działalności rolniczej. Obszar ten jest pozbawiony warstw nieprzepuszczalnych i w związku z tym 
wody opadowe, infiltrujące do gruntu, zasilają zasoby ww. zbiorników i mogą powodować ich zanieczyszczenie.

2.5. Surowce mineralne 

Budowa geologiczna  obszaru  gminy  sprzyja  występowaniu  żwirów i  piasków pochodzenia  fluwioglacjalnego. 
Występują tu złoża:
1) „Chrząszczyce” (z zasobami pospółki w wielkości ok. 400 tys. m3);

2) „Boguszyce” (z zasobami piasku w wielkości ok. 400 tys. m3);
3) „Stara Kuźnia” (z zasobami piasku w wielkości ok. 450 tys. m3);
4) „Wybłyszczów” (położone na terenie miasta Prószków z zasobami piasku w wielkości ok. 400 tys. m3);
5) „Zimnice Wielkie” (z zasobami piasku w wielkości ok. 480 tys. m3);
6) „Złotniki” (z zasobami piasku w wielkości ok. 640 tys. m3 oraz żwirków filtracyjnych z zasobami ok. 1344 tys. 

ton).

W obszarze gminie znajdują się następujące dwa udokumentowane złoża:
1) eksploatowane  złoże  wapieni  i  margli  dla  przemysłu  cementowego  „Opole-Folwark”  (z  zasobami 

geologicznymi  433 362 tys.  t.,  przemysłowymi  – 281 940 tys. t.  i  z poziomem wydobycia ok. 2300 tys.  t 
rocznie; dla omawianego złoża ustanowiono na podstawie obowiązującej koncesji obszar i teren górniczy i 
prowadzona jest eksploatacja bez podjętych jeszcze prac rekultywacyjnych);

2) nieeksploatowane złoże piasków Przysiecz II (z zasobami geologicznymi  653 tys. t., przemysłowymi – 680 
tys. t). 

2.6. Tendencje zmian w sferze przyrodniczej

Gmina ma rolniczy charakter, posiada rozbudowany system hydrograficzny i duży udział lasów, nie występują tu 
intensywne  źródła  zanieczyszczeń  oraz  znaczących  zagrożeń,  wynikających  z  działalności  człowieka  (poza 
prowadzeniem  powierzchniowej  eksploatacji  surowców).  Ze  względu  na  dogodne  położenie  w  stosunku  do 
większych  zespołów  osadniczych  i  miejsc  koncentracji  przemysłu  charakteryzuje  się  czystym  powietrzem 
atmosferycznym i utrzymaniem korzystnych cech lokalnego klimatu. 

W obszarze gminy wskazać należy następujące tendencje w sferze przyrodniczej, odnotowane w ramach analizy 
stanu środowiska i obejmującej l. 2011-2014:
1) stabilizowanie się stanu zasobów przyrodniczych o generalnie pozytywnych parametrach ich jakości;
2) niewielki wzrost powierzchni obszarów chronionych (w tym rezerwatów i pomników przyrody);
3) utrzymywanie się zanieczyszczeń w Odrze;
4) intensyfikację gospodarki  rolnej,  skutkującej  spływem do wód powierzchniowych środków ochrony roślin i 

nawozów;
5) przejmowanie  terenów  rolnych,  związane  z  procesami  urbanizacji  przede  wszystkim  północnej  części 

terenów  gminy  oraz  m.  Prószkowa  i  rozwojem  terenów  zabudowy  w  szczególności  mieszkaniowej 
jednorodzinnej oraz technicznej i produkcyjno-usługowej;

6) postępującą  dewastację  oraz  w  części  renaturalizację  komponowanego  układu  zieleni,  drzewostanów  i 
zbiorowisk roślinnych zespołu parku-arboretum Pomologia oraz towarzyszących mu sadów;

7) postępujące  przekształcanie  znacznej  powierzchni  terenów  prowadzonej,  odkrywkowej  eksploatacji 
surowców skalnych na terenie wsi Folwark.
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Jeśli  się  weźmie  pod  uwagę  odnotowane  wyżej  tendencje  to  manifestują  się  one  w  głównym  obszarze 
zdegradowanym gminy (w rozumieniu ustawy o rewitalizacji), jakim jest  zespół parku-arboretum Pomologia na 
terenie miasta Prószków (z dużym kompleksem komponowanego układu zieleni z wartościowym drzewostanem i 
zbiorowiskami roślinnymi, a także terenami sadów i upraw ogrodowych, zniekształconymi w wyniku wieloletniego 
braku pielęgnacji oraz samoistnego rozrostu samosiejek). 

Przy  analizie  obszarów  o  zdegradowanym  środowisku  przyrodniczym  należy  także  wskazać  tereny  Kopalni 
Margli Kredowych we wsi Folwark, funkcjonującej w obrębie złoża  „Opole-Folwark” i prowadzącej eksploatację 
bez podejmowania niezbędnych prac rekultywacyjnych.

Lokalizację  zespół parku- arboretum Pomologia jako  obszaru zdegradowanego oraz terenu ww. Kopalni  jako 
obszaru o zdegradowanym środowisku przedstawia się na rys. nr 3.
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3. SFERA KULTUROWA

3.1. Walory i stan środowiska kulturowego 

3.1.1. Historia osadnictwa

Osadnictwo  na  terenach  obecnej  gminy  Prószków  ma  wielowiekowy  rodowód,  a  pierwsze  wzmianki  o  nim 
pochodzą z połowy XIII wieku (co dotyczy miasta) oraz późniejszych dziesięcioleci tego wieku (co dotyczy wsi 
takich jak:  Chrząszczyce,  Zimnice Małe i  Zimnice Wielkie i  Złotniki  i  Źlinice).  W XIV w.  odnotowano kolejne 
zapiski dotyczące wsi  Ligota Prószkowska i  Przysiecz, a później w wieku XV zapiski na temat Winowa i już w 
nowożytnych czasach na temat pozostałych miejscowości. 

Głównym ośrodkiem tego zespołu osadniczego, rozwijającego się na zachód od doliny Odry w jej odcinku od 
Gogolina  po  Opole  i  na  północ  od  Lasów  Niemodlińskich,  było  miasto  Prószków,  stanowiące  siedzibę 
zasłużonego dla tej części Śląska Opolskiego rodu Prószkowskich, osiadłego tu już na początku XIV w. W 1563 
r. został wybudowany przez Jerzego Prószkowskiego okazały zamek, zburzony 80 lat później przez Szwedów i 
odbudowany w 1677 r. W 1783 r. zamek i związane z nim dobra przeszły w ręce Fryderyka II, króla pruskiego. 
Przez blisko  90 lat,  do likwidacji  w 1850 r.  funkcjonowała  tu fabryka  fajansów,  a także do początku  XX w. 
produkowano też piwo. Prawa miejskie Prószków uzyskał w 1560, utracił je w 1915 i ponownie odzyskał w 2004.

3.1.2. Historia Pomologii

Ważnego impulsu rozwojowego dodało miastu powstanie w 1847 r. Królewskiej Akademii Rolniczej, a następne 
w 1868 r. Królewskiego Instytutu Pomologicznego. W ramach działania tego znanego w Ówczesnym Cesarstwie 
ośrodka edukacji rolniczo-ogrodniczej powstał, zlokalizowany na północ od zwartej zabudowy miasta Prószków, 
duży kompleks parku-arboretum. Powiązany z bogatymi kolekcjami roślin, rozległymi sadami i terenami upraw 
ogrodowych pełnił zwoje funkcje zespół zabudowy dydaktyczno- mieszkalnej i usługowej. Od 1871 r. powstawały 
tu kolejno: internat, mieszkania dla pracowników, przetwórnia owoców, system wodociągowy dla nawadniania 
sadów, cieplarnie, chłodnie oraz inne obiekty.

Tradycje te kontynuowano po II wojnie światowej i już w 1947 r. powstało tu Państwowe Koedukacyjne Liceum 
Ogrodnicze i później Państwowe Technikum Ogrodnicze. W 1969 r. na północnym obrzeżu parku wybudowano 
nowy budynek główny oraz internat dla powstałego tu Zespołu Szkół Ogrodniczych im. Józefa Warszewicza. Po 
przyłączeniu doń terenów dawnego PGR, znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie Szkół, powstało jako ich 
integralna część Gospodarstwo Pomocnicze, które funkcjonowało do lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. 
Obecnie obiekty Pomologii znajdują się w przeważającym udziale we władaniu Starostwa Powiatowego w Opolu. 

3.1.3. Dziedzictwo kulturowe

Historia Prószkowa i powiązanych z nim miejscowości pozostawiła bogate dziedzictwo, którego najcenniejszymi 
elementami są:
1) centrum miasta z wydłużonym rynkiem i okalającą go zabudową z kościołem p. w. św. Jerzego ; 
2) zamek Prószkowskich z parkiem (w 2010 r. został podany on gruntownej renowacji  oraz uporządkowano 

tereny parkowe);
3) park-arboretum  Pomologia  z  zespołem  historycznie  ukształtowanej  zabudowy  oraz  terenami  dawnych 

sadów;
4) centra zwartych układów osadnictwa wiejskiego, z charakterystycznymi układami dawnych tzw. owalnic (m. 

in. dobrze zachowanych we wsiach Chrząszczyce, Ligota Prószkowska i Zimnice Wielkie);
5) zabytkowe obiekty architektury sakralnej;
6) zabytkowe obiekty architektury mieszkalnej i usługowej;
7) parki i cmentarze. 

Krajobraz kulturowy gminy zachował w znacznym stopniu podstawowe elementy wykształconego historycznie 
osadnictwa  (z  siecią  drogową,  układem  zabudowy  i  wnętrz  urbanistycznych  ulic  i  placów)  oraz  struktury 
przestrzennej terenów użytkowanych rolniczo i leśnych. Postępujące procesy urbanizacyjne, zachodzące głównie 
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w  miejscowościach  położonych  w  północnej  części  gminy  oraz  na  terenie  miasta  Prószków,  związane  z 
bliskością dużego ośrodka miejskiego jakim jest Opole, wpływają na zmiany tego krajobrazu w istotny sposób. 
Układ osadniczy gminy rozwijał  się równomiernie i  w dużym stopniu zachowały się do dziś jego historycznie 
wykształcone elementy. Stan tego układu na początku ubiegłego wieku (wg mapy z 1912 r.) przedstawia się na 
następnej stronie.

3.2. Chronione zasoby kulturowe

3.2.1. Zabytki na terenie miasta

Najcenniejsze  obiekty  dziedzictwa  kulturowego  objęte  są  ochroną  w  formie  wpisu  do  rejestru  zabytków 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a ich lokalizację przedstawia się na rys. nr 2. na str. 13. Objęto nim w 
obszarze miasta Prószków 6 budowli i 1 park zabytkowy, a wśród nich: 
1) kościół p. w. św. Jerzego (z wpisem z 1954 r.);
2) plebanię (z wpisem z 1966 r.); 
3) zamek Prószkowskich (z wpisem z 1954 r.);
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4) park przy zamku (z wpisem z 1983 r.);
5) dom przy ul. Korfantego 1 oraz domy przy Pl. Zawadzkiego 13 i 36 (z wpisami z 1966 r. i 1972 r.);
6) dawny zajazd przy ul. Opolskiej (z wpisem z 1984 r.);
7) park-arboretum Pomologia (z wpisem z 1983 r.).

W obszarze miasta znajdują się ponadto 33 obiekty, ujęte w gminnej ewidencji zabytków, która w odróżnieniu od 
ich  rejestru,  jest  zbiorem  opracowań  i  wykazem  nieruchomości  o  cechach  zabytku,  obejmującym  zarówno 
wpisane do rejestru (i opisane wyżej), jak i nie objęte bezpośrednią ochroną prawną, ale posiadające wartości 
zabytkowe. W ww. ewidencji tej znajdują się:
1) dawna plebania (obecnie Ośrodek Zdrowia) przy ul. Daszyńskiego 2;
2) kapliczka przy moście przy ul. Młyńskiej;
3) dom mieszkalny ul. Młyńskiej 6;
4) budynek mieszkalno-gospodarczy przy ul. Korfantego 2;
5) 4 domy mieszkalne przy ul. Opolskiej 1, 2, 4 i 6;
6) budynek Nadleśnictwa przy ul. Opolskiej 11;
7) 9 domów mieszkalnych przy Placu Zawadzkiego 1, 13, 15,16, 26, 27, 28, 29 i 35;
8) dawny browar przy ul. Zamkowej 2;
9) 2 domy mieszkalne przy ul. Zamkowej 4 i 5; 
10) dawny kościół ewangelicki przy ul. Daszyńskiego 2;
11) pozostałości fortyfikacji zamkowych przy ul. Młyńskiej;
12) dawny spichlerz folwarczny przy ul. Daszyńskiego 10;
13) 9 obiektów na terenie zespołu Pomologia (a w tym 2  budynki dawnego Technikum Ogrodniczego przy ul. 

Pomologia 1 i 3,  budynek Internatu przy ul. jw. 2, 2 budynki mieszkalny i dawnej stróżówki przy ul. jw. 6, 
budynek dawnego Zajazdu przy ul. jw. 9 oraz 3 bramki).

3.2.2. Zabytki w pozostałych miejscowościach gminy

Obok obiektów objętych wpisem do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na terenie miasta 
wpisem takim objęte zostało także 7 obiektów na terenie 4 wsi:
1) w Boguszycach – kościół parafialny p. w. Św. Trójcy (z wpisem z 2013 r.) i ruina wapiennika  (z wpisem z 

1966 r.);
2) w Chrząszczycach –  kościół parafialny pw. Matki Boskiej Szkaplerznej  z wraz z otoczeniem  (z wpisem z 

2008 r.) i dawne prezbiterium, obecnie kaplica przy kościele (z wpisem z 1966 r.);
3) w Ligocie Prószkowsiej – kościół p. w. Św. Mikołaja (z wpisem z 1966 r.);
4) w Zimnicach Małych – spichlerz (dawny zamek, z wpisem z 1974 r.);
5) w Zimnicach Wielkich – kościół p. w. św. Jana Chrzciciela (z wpisem z 1955 r.).

Na terenach wiejskich gminy znajduje się ponadto 107 obiektów, ujętych w gminnej ewidencji zabytków  (poza 
wpisanymi do rejestru i opisanymi wyżej), położonych we wsiach: 
1) Boguszyce  – 2 kapliczki-dzwonnice przy ul. 1- go Maja 12 i Jeziorowej, krzyż i figura Matki Boskiej przed 

kościołem p. w. Św. Trójcy, dawna karczma przy ul. Opolskiej 24, dawna Szkoła Polska przy ul. 1- go Maja 
14,10 domów mieszkalnych przy ul. 1- go Maja 6, 6a, 8, 22, 24, 34, 34a, 45 i 46, 2 spichlerze przy ul. 1- go 
Maja 23 i 38 oraz stodoła przy ul. 1- go Maja 35;

2) Chrząszczyce  – kapliczka przy ul. Opolskiej 36, cmentarz przy ul. Opolskiej 32, 11 domów mieszkalnych 
przy ul. Opolskiej 7, 12, 17, 21, 28, 31, 32, 50, 51, 54 i ul. Szkolnej 6, brama/ mur przy ul. Opolskiej 32 oraz 
budynek gospodarczy przy ul. Opolskiej 34;

3) Chrzowice – kapliczka-dzwonnica przy ul. Wiejskiej 14 i kapliczka przy ul. Wiejskiej 17, krzyż w polu przy ul. 
Wiejskiej,  2 domy mieszkalne przy ul.  Opolskiej  2 i  ul.  Wiejskiej  10 oraz budynek gospodarczy przy ul. 
Wiejskiej 4;

4) Górki – kapliczka-dzwonnica przy ul. Szerokiej 39a i kapliczka przy skrzyżowaniu ul. ul. Szerokiej i Opolskiej, 
szkoła podstawowa (dawna Szkoła Polska) przy ul. Szkolnej oraz 3 domy mieszkalne przy ul. Szerokiej 6a, 
11 i 32;

5) Jaśkowice  –  kapliczka-dzwonnica  przy  ul.  Opolskiej  22  i  kapliczka  przy  ul.  Podleśnej  4  oraz  3  domy 
mieszkalne przy ul. Opolskiej 27, 29 i 37; 
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6) Ligota Prószkowska – kapliczka w polu na granicy wsi i krzyż przy ul. Szkolnej, szkoła podstawowa przy ul. 
Szkolnej 25 oraz 2 domy mieszkalne przy ul. Stawowej 3 i 23;

7) Nowa Kuźnia – kapliczka przy ul. Szkolnej 3, dom mieszkalny i piwnica przy ul. Szkolnej 21 oraz budynek 
gospodarczy ul. Szkolnej 17;

8) Przysiecz – kościół filialny p. w. MB Bolesnej przy ul. Leśnej i kapliczka przy ul. Strażackiej 10 oraz karczma 
przy ul. Opolskiej 20;

9) Winów – kapliczka przy ul. Szkolnej 8, 3 domy mieszkalne przy ul. Szkolnej 3, 8 i 36, budynek gospodarczy  
przy ul. Szkolnej 8 oraz kuźnia przy ul. Szkolnej 34;

10) Zimnice Małe – kaplica w polu przy drodze do Prószkowa i kaplica cmentarna przy ul. Opolskiej 91, oficyna 
zamkowa przy ul. Wiejskiej 2, przedszkole przy ul. Szkolnej, 2 domy mieszkalne przy ul. Wiejskiej 2 i 13, 
stodoła przy ul. Szkolnej 10 oraz bramka przy kościele;

11)  Złotniki – układ ruralistyczny wsi z zabudową przy ul. Opolskiej, kapliczka-dzwonnica przy ul. Opolskiej 39, 2 
kapliczki przy skrzyżowaniu ul. ul. Polnej i Opolskiej i w polu przy fabryce mebli, 2 krzyże przy ul. Opolskiej 6  
i Ziemnickiej, szkoła- przedszkole przy ul. Opolskiej 40, 6 domów mieszkalnych przy ul. Opolskiej 16a, 31, 
33, 45 i 54 oraz 2 budynki gospodarcze przy ul. Opolskiej 52 i 54;

12) Źlinice – kaplica-dzwonnica przy ul. Jędrzejczyka 14, kaplica i krzyż przy ul. Opolskiej 17, 2 kapliczki w polu 
przy ul. Polnej i ul. Prószkowskiej, 3 krzyże przy ul. Jędrzejczyka 10 i 34 oraz w polu przy ul. Sikornik, 4 
domy mieszkalne przy ul. Jędrzejczyka 12, 13, 29 i 37, dom i zagroda przy ul. Jędrzejczyka 48a, zagroda 
przy ul. Sikornik 11.

Obszar gminy posiada umiarkowane pod względem zasobności,  udokumentowane zasoby archeologiczne, ze 
znaleziskami  z  szeregu  okresów  historycznych  na  11  stanowiskach,  wpisanych  do  rejestru  Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. Są to obiekty we wsiach: Boguszyce (nr 5), Chrząszczyce (nr 2), Chrzowice (nr 2 i 5), 
Nowa Kuźnia (nr 4), Winów (nr 5), Zimnice Małe (nr 4), Zimnice Wielkie (nr 3 i 13) oraz Źlinice (nr 1 i 7). 

Listę tę uzupełniają 134 stanowiska, ujęte w gminnej ewidencji zabytków i znajdujące się w Prószkowie (21) oraz 
we wsiach: Boguszyce (5), Chrząszczyce (15), Chrzowice (5), Górki (5), Jaśkowice (2), Nowa Kuźnia (3), Ligota 
Prószkowska (20), Przysiecz (15) Winów (5), Zimnice Małe (9), Zimnice Wielkie (14), Złotniki (11) i Źlinice (8).

3.3. Tendencje zmian w sferze kulturowej

W odniesieniu do poszczególnych grup zabytków, opisanych powyżej, można wskazać na następujące tendencje 
w ich użytkowaniu w odniesieniu do:
1) zabytkowych obiektów sakralnych i części obiektów użyteczności publicznej – utrzymywanie się pozytywnych 

praktyk w ich utrzymaniu i ochronie;
2) historycznych założeń osadniczych (urbanistycznych i  ruralistycznych)  –  wprowadzanie  nowej  zabudowy 

mieszkaniowej i produkcyjno- usługowej, nie zharmonizowanej z zabytkowym otoczeniem;
3) budownictwa  mieszkalnego  i  użyteczności  publicznej  –  opóźnianie  podejmowania  koniecznych  prac 

remontowych,  spowodowane  przede  wszystkim  brakiem  środków  oraz  pogłębianie  się  procesów 
dekapitalizacji  zabudowy  zarówno  zabytkowej  jaki  i  nie  objętej  ochroną,  konserwatorską  i  pochodzącej 
sprzed 1945 r.;

4) założeń  parkowych  –  opóźnianie  podejmowania  koniecznych  prac  rewitalizacyjnych  w  założeniu  parku- 
arboretum Pomologia oraz utrzymywanie się niewłaściwych form jego użytkowania.

Jeśli się weźmie pod uwagę dwie ostatnie z odnotowanych wyżej tendencji to manifestują się one w obszarach:
1) zespołu zabudowy otaczającej rynek i plac przed zamkiem z kościołem św. Jerzego i plebanią w Prószkowie 

z pominięciem terenów zamku i towarzyszącego mu parku (z nieuporządkowanym zapleczem gospodarczym 
tej w znacznym stopniu zdekapitalizowanej zabudowy, w części tylko poddanej kompleksowym remontom, z 
występowaniem tu także nie zharmonizowanych z historycznym otoczeniem budynków wielorodzinnego i 
usługowego oraz urządzonymi w sposób nie wykorzystujący właściwie walorów przestrzeni publicznych dwu 
placów miejskich); 

2) założenia  parku-arboretum  Pomologia  w  Prószkowie  (z  jego  w  większości  nie  poddawanej  remontom 
zabudową mieszkalną i usługową i w części nie wykorzystywaną zgodnie z historycznym przeznaczeniem, 
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ze  zrujnowanymi  obiektami  dawnych  szklarni  i  zabudowy  gospodarczej,  ze  zdewastowanymi  układami 
komponowanych zespołów zieleni oraz wewnętrznej komunikacji i elementów małej architektury). 

Lokalizację  staromiejskiego  kompleksu  zabytkowej  zabudowy  oraz  kompleksu  zespół  parku-  arboretum 
Pomologia jako obszarów zdegradowanych przedstawia się na rysunku nr 5 na następnej stronie.
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4. SFERA OSADNICZO-TECHNICZNA

4.1. Charakterystyka układu przestrzennego miasta i terenów wiejskich

4.1.1. Użytkowanie terenu

Stan zagospodarowania i uzbrojenia terenów gminy jest pochodną jej dotychczasowego rozwoju przestrzennego, 
a  podstawowymi  wyróżnikami  są  główne  elementy  użytkowania  gruntów  o  łącznej  powierzchni  12 105  ha. 
Zasadniczą jej część stanowiły w końcu 2014 r. użytki rolne, zajmujące 56,79 % tej powierzchni (wysoki udział 
procentowy użytków rolnych świadczy o rolniczym charakterze gminy), następnie lasy z udziałem 33,96% oraz 
tereny zainwestowane z udziałem 5,86%. Stan zagospodarowania  przestrzennego  gminy przedstawia się na 
rysunku nr 6 na następnej stronie.
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Tereny zainwestowane gminy, stanowiące grunty zabudowane i zurbanizowane zajmują łącznie 709 ha, wśród 
których wielkości powierzchni poszczególnych ich części są następujące: 
1) mieszkaniowych – 131 ha,
2) przemysłowych – 30 ha,
3) innych zabudowanych – 39 ha,
4) zurbanizowanych i niezabudowanych – 52 ha,
5) rekreacji i wypoczynku – 34 ha,
6) komunikacyjnych, tj. dróg – 353 ha, 
7) użytków kopalnych – 70 ha.

Z analizy powyższych danych wynika, że tereny zabudowane, obejmujące łącznie 200 ha, zajmują tylko 1,6% 
powierzchni gminy, a o wiele większy udział mają tu tereny komunikacyjne, obejmujące 353 ha i zajmujące 2,9% 
tej powierzchni (na co składa się przede wszystkim pas drogowy autostrady A4). 

4.1.2. Układ przestrzenny miasta 

Układ przestrzenny zabudowy Prószkowa,  centrum administracyjnego i usługowego gminy oraz jej  głównego 
ośrodka osadniczego wykształcony został przy skrzyżowaniu 4 głównych dróg, prowadzących:
1) z Opola (poprzez wsie Złotniki, Chrząszczyce i Górki i Winów) –  w ciągu drogi wojewódzkiej nr 414, 
2) z Zimnic Małych – w ciągu drogi wojewódzkiej nr 429,
3) z Prudnika (poprzez wsie Przysiecz i Ligotę Prószkowską) – w ciągu drogi wojewódzkiej nr 414, 
4) z Komprachcic – w ciągu drogi wojewódzkiej nr 429.

U zbiegu tych dróg zlokalizowany został zamek Prószkowskich, stanowiący wraz z nieopodal położonym przy 
rynku kościołem św. Jerzego charakterystyczne dominanty w panoramie miasta. 

Historycznie  ukształtowane  centrum  miasta  ze  wspomnianym  rynkiem  wypełnia  wielorodzinna  zabudowa 
mieszkaniowa z usługami w części jej parterów o gabarytach nie przekraczających 3 kondygnacji.  Zabudowa w 
ścisłym  centrum  miasta  jest  w  dużym  stopniu  ze  względu  na  swój  wiek  zdekapitalizowana  i  otoczona 
nieuporządkowanymi pod względem architektonicznym i funkcjonalnym zapleczami gospodarczymi. Wokół niej 
rozciągają  się  tereny  z  przewagą  niskiej  zabudowy  jednorodzinnej,  z  lokalizacjami  m.  in.  takich  obiektów 
usługowych jak Urząd Miejski,  Publiczna  Szkoła Podstawowa, Nadleśnictwo Prószków, dwa większe obiekty 
handlowe i hotel „Arkas”. W północnej części miasta obok terenów dawnego parku-arboretum znajduje się Zespół 
Szkół im. J. Warszewicza z towarzyszącymi terenami sportowymi. 

4.1.3. Układ przestrzenny terenów wiejskich

Tereny  zabudowy  wiejskiej  gminy  rozciągają  się  w  2  ciągach,  których  osiami  są  wspomniana  wyżej  droga 
wojewódzka nr 414 oraz w ciągu, którego osią jest droga krajowa nr 45 Opole – Kędzierzyn – Koźle. Pierwszy z 
nich obejmuje takie wsie takie jak Winów, Górki, Chrząszczyce, Złotniki (nieopodal nich leży Nowa Kuźnia), drugi 
– wsie takie jak Przysiecz i Ligota Prószkowska (nieopodal niej leżą Jaśkowice), a trzeci – wsie takie jak Folwark, 
Chrzowice, Boguszyce, Źlinice, Zimnice Małe i Zimnice Wielkie. Miejscowością o dużych walorach turystycznych i 
rekreacyjnych  jest  Nowa Kuźnia,  w  której  sąsiedztwie  znajduje  się  rezerwat  „Staw  Nowokuźnicki”  i  rozległe 
„Oborskie łąki” – stanowiące jedne z najcenniejszych pod względem wartości przyrodniczych terenów gminy. 
 
Każda z tych wsi posiada swe historyczne centrum, usytuowane najczęściej w otoczeniu skrzyżowania głównych 
dróg z drogami lokalnymi, gdzie zlokalizowane są ważniejsze obiektu użyteczności publicznej, takie jak kościół 
czy szkoła. W ich układach przestrzennych dominuje ulicowy typ zabudowy, niskiej, zagrodowej i jednorodzinnej, 
z częstym zachowaniem charakterystycznych owalnic. 

Dominującym typem własności w strukturze władania gruntami gminy jest własność prywatna, obejmująca 153 ha 
gruntów zabudowanych, 6201 ha rolnych, 31 ha leśnych i 28 ha nieużytków, co łącznie stanowi blisko 53% całej 
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powierzchni gminy. Znaczny udział ma tu także Skarb Państwa, obejmujący 4945 ha gruntów, czyli blisko 41% (w 
tym 4169 ha gruntów leśnych). 

4.2. Stan planowania przestrzennego

Gmina  dla  prowadzenia  swej  polityki  przestrzennej  dysponuje  studium  uwarunkowań  i  kierunków 
zagospodarowania przestrzennego, uchwalonym w dniu 18 grudnia 2014 r. oraz zestawem 26 obowiązujących 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian, opracowanych i uchwalonych w okresie 
od 16 października 2000 r. do 16 lipca 2015 r. Zawarte w tych planach ustalenia obejmują 3 422,23 ha, tj. 28,27% 
całkowitego obszaru gminy. 

Miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objęte są o tereny zainwestowane oraz planowane do 
zainwestowania wraz z ich otoczeniem dla wszystkich miejscowości gminy: 
1) Prószków  (opracowania  planistyczne  nr  1-6:  plan  uchwalony  27  grudnia  2000  roku  oraz  jego  zmiany 

uchwalone 27 kwietnia 2006 r., 2 – 26 kwietnia 2007 r., 8 lutego 2008 r. i 16 lipca 2015 r.);
2) Boguszyce i Źlinice (nr 7: plan uchwalony 24 maja 2012 r.); 
3) Chrząszczyce (nr 8: plan uchwalony 30 czerwca 2011 r.);
4) Chrzowice (nr 9: plan uchwalony 17 lutego 2004 r.);
5) teren górniczy – „Opole-Folwark I” (nr 10-11: plan uchwalony 24 czerwca 2002 r. i 7 grudnia 2005 r. dla 

przebiegu obwodnicy wsi Chrzowice);
6) Folwark (nr 12: plan uchwalony 24 czerwca 2002 r.);
7) Górki (nr  13-15: plan uchwalony 24 września 2001 r. oraz  jego zmiany  uchwalone 31 maja 2007 r. i  17 

września 2015 r.);
8) Jaśkowice (nr 16: plan uchwalony 29 kwietnia 2002 r.);
9) Ligota Prószkowska (nr 17: plan uchwalony 7 października 2002 r.);
10) Nowa Kuźnia (nr 18: plan uchwalony 1 września 2003 r.);
11) Przysiecz (nr 19: plan uchwalony 16 października 2000 r.);
12) Winów (nr 20: plan uchwalony 24 września 2001 r. oraz jego zmiany uchwalone 8 czerwca 2006 r. i dnia 26 

kwietnia 2007 r.);
13) Zimnice Małe (nr 21: plan uchwalony 30 czerwca 2011 r.);
14) Zimnice Wielkie nr 22-23: plan uchwalony 30 sierpnia 2001 r. i jego zmiana uchwalona 17 września 2015 r.);
15) Zimnice  Małe  i  Zimnice  Wielkie  (nr  24:  plan  uchwalony  31  maja  2007  r. dla  terenów rozwojowych  dla 

działalności produkcyjno- usługowych);
16) Złotniki (nr 25: plan uchwalony 29 września 2011 r.);
17) trasa linii elektroenergetycznej Groszowice-Hermanowice (nr 26: plan uchwalony 11 października 2012 r.).

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego stanowią zasadniczą podstawę dla uzyskanych na terenie 
gminy w l. 2011-2015 276 pozwoleń na budowę (przy jedynie wydaniu 51 decyzji o warunkach zabudowy, które 
stanowią podstawę dla uzyskania ww. pozwolenia w przypadku braku planu miejscowego).

4.3. Charakterystyka układu komunikacji drogowej i kolejowej oraz wodnej

4.3.1. Układ drogowy

Podstawowy układ drogowy gminy tworzą: 
1) autostrada  A4  Jędrzychowice/Ludwigsdorf  –  Korczowa/Krakowiec,  przebiegająca  z  kierunku  północny 

zachód na południowy wschód na południe od. miasta Prószków (biegnie na terenie gminy na odcinku 8,16 
km); 

2) międzyregionalna  droga  krajowa  nr  45  relacji  Złoczew  koło  Sieradza  –  Opole–  Krapkowice  –  granica 
państwa (przebiegająca na terenie gminy na odcinku 10,67 km);

3) drogi wojewódzkie (o łącznej długości na terenie gminy 17,12 km):
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 - nr 413 Ligota Prószkowska – Jaśkowice, 
 - nr 414 Wrzoski – Opole – Łącznik – Biała – Lubrza, 
-  nr 415 Zimnice Wielkie – Rogów Opolski – Krapkowice, 
- nr 429 Wawelno – Komprachcice – Prószków; 

4) drogi powiatowe (o łącznej długości na terenie gminy 5,8 km):
- nr 1716 Kąty Opolskie – Zimnice Małe 
- nr 1754 Chmielowice – Prószków 

5) drogi gminne (o łącznej długości 99,00 km). 

Bezpośredni dostęp do autostrady A4 poprzez przebiegającą przez wschodnią część gminy drogę krajową nr 45 i  
węzeł  „Dąbrówka”  oraz  pozostałych,  głównych  elementów  układu  drogowego  regionu  decyduje  o  wysokim 
stopniu  dostępności  komunikacyjnej  gminy  i  ułatwia  komunikację  i  transport  z  sąsiednimi  regionami  i  m.  in. 
portami lotniczymi we Wrocławiu i Katowicach. Lokalna sieć drogowa zapewnia z kolei sprawne skomunikowanie 
ze sobą poszczególnych miejscowości gminy oraz miejscowości położonych w gminach sąsiednich. 

Stan techniczny dróg krajowych i wojewódzkich jest dobry, ale szeregu powiatowych i gminnych niezadowalający 
ze  względu  na  ich  niedostosowanie  do  odpowiednich  standardów  technicznych  m.  in.  i  brak  kanalizacji 
deszczowej, poszerzeń jezdni oraz dostosowanie dróg do wzrastających obciążeń i natężenia ruchu. Uciążliwości 
wynikające ze zwiększonego natężenia ruchu pojazdów są odczuwalne przede wszystkim w obrębie obszarów 
zabudowanych miejscowości położonych w ciągu głównych dróg. Mimo wyposażenia wielu z nich w niezbędne 
elementy  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  ruchu  (takie  jak  chodniki,  przejścia  dla  pieszych,  sygnalizację 
świetlną), uzasadnioną potrzebą jest budowa obejść drogowych miejscowości położonych ciągu dróg krajowych i 
wojewódzkich. 

4.3.2. Komunikacja zbiorowa

Autobusowa  komunikacja  publiczna  na  terenie  gminy  jest  prowadzona  przez  opolski  oddział  Państwowej 
Komunikacji  Samochodowej,  a  także  takich  przewoźników  jak  Arriva  Prudnik,  Anna  Morawiec  oraz  Zakład 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Prószkowie (na trasie Prószków  – Nowa Kuźnia oraz Prószków  –
Folwark). Prószków posiada połączenia autobusowe PKS z większymi miastami w swoim otoczeniu, tj, z Opolem 
oraz Głuchołazami i Prudnikiem. Autobusy do Opola kursują od godziny 5:00 do 21:00, średnio co godzinę, do 
Głuchołaz i Prudnika rzadziej. Przy trasach obsługiwanych przez autobusy znajdują się kryte przystanki.

Zakres usług świadczonych przez opisanych przewoźników jest rozwinięty na średnim poziomie, co wiąże się z 
niedużymi  potokami  podróżnych,  a  co  za  tym  idzie  niską  opłacalnością  utrzymywania  sieci  połączeń. 
Podstawowym środkiem transportu pozostaje samochód osobowy,  zarówno w zakresie codziennych podróży 
związanych z dojazdami do pracy czy usług jak i w innych celach. Uzupełniającym elementem komunikacji jest 
korzystanie z rowerów, na które wpływa korzystnie niskie natężenie ruchu na lokalnych drogach oraz łagodne 
ukształtowanie  terenu.  W  obszarze  gminy  wyznaczone  zostały  2  szlaki  rowerowe  o  nazwach  „Przez  łąki  i  
wzgórza” i „Zielono nam”, nie wyznakowane jednak w terenie. 

4.3.3. Żegluga śródlądowa 

Odra,  przepływająca  wschodnią  granicą  gminy,  jest  wraz  z  Kanałem Gliwickim jednym z głównych  szlaków 
żeglugi  śródlądowej  w  Polsce,  łączącym  Górny  Śląsk  z  zespołem  portowym  Szczecin-Świnoujście  oraz  ze 
szlakami śródlądowymi Europy Zachodniej poprzez Kanał Sprewy w rejonie Berlina. Szlak ten nie jest w pełni 
wykorzystywany na całej swej długości, częściej w środkowym odcinku Odry, pomiędzy Kędzierzynem-Koźlem a 
Brzegiem Dolnym. Parametry techniczne tego odcinka umożliwiają ruch jednostek o ładowności do 1000 ton.

Dla umożliwienia komunikacji wodnej na ww. odcinku Odry funkcjonują na terenie gminy następujące urządzenia:
1) śluza „Kąty” (zlokalizowana na 137,3 km drogi wodnej w rejonie wsi Zimnice Małe, o długości  187,0 m, 

szerokości 9,6 m oraz wysokości podnoszenia 2,8 m);
2) śluza „Groszowice” (zlokalizowana na 144,5 km drogi wodnej w rejonie wsi Chrzowice, o długości 186,9 m, 

szerokości 9,6 m oraz wysokości podnoszenia 2,6 m).
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4.4. Charakterystyka układu sieci uzbrojenia technicznego

4.4.1. Zaopatrzenie w wodę

Wszystkie  miejscowości  położone  w  obszarze  gminy  ą  w  pełni  wyposażone  w  sieć  wodociągową,  z  której 
korzystało  w  końcu  2014  r.  92,2%  mieszkańców  miasta  i  aż  99,4%  mieszkańców  wsi.  Znaczące  postępy 
odnotowano w rozbudowie tej sieci zwłaszcza na terenach wsi, a jej długość wzrosła w l. 2011-2014 ze 105,0 do 
107,9 km. Wskaźniki zużycia wody przez mieszkańców miasta szacuje się w skali rocznej na 34,7 m3, a wsi na 
27,4 m3. Dostarczana jest ona do odbiorców na terenie gminy Dostarczana z wodociągu grupowego "Prószków", 
w skład którego wchodzą:
1) 3  studnie  wiercone  (zlokalizowane  pomiędzy  wsią  Zimnice  Małe  i  Źlinice  z  zatwierdzonymi  zasobami 

eksploatacyjnymi, w ilości 530 m3/h);
2) 2 zbiorniki dwukomorowe "Prószków" i "Górki" (zespolone z pompowniami) oraz pompownie sieciowe;
3) sieci wodociągowe magistralne i rozdzielcze. 

Opisane wyżej  elementy stanowią część większego systemu, zaopatrującego w wodę obok gminy Prószków 
także szereg miejscowości w obszarze gmin: Dąbrowa, Komprachcice i Krapkowice, funkcjonującego w ramach 
Związku Gmin Rokado. Dodatkowe ujęcie wody, nie związane z tym systemem, znajduje się na terenie Kopalni 
Margli Kredy Folwark i służy jej potrzebom.

4.4.2. Odprowadzanie ścieków

Tereny zainwestowane gminy Prószków nie są jeszcze w pełni skanalizowane. Na rozbudowę sieci kanalizacji 
oczekują mieszkańcy takich miejscowości jak częściowo Przysiecz oraz Boguszyce, Zimnice Małe i Źlinice. Z 
dostępu do sieci kanalizacyjnych korzystało w końcu 2014 r. 77,7% mieszkańców miasta i 81,6% mieszkańców 
wsi. Znaczące postępy odnotowano w rozbudowie tej sieci zwłaszcza w obszarze miasta (gdzie ww. wskaźnik 
wzrósł l. 2011-2014 z 51,0% do 77,7%), a długość całej sieci kanalizacyjnej wzrosła w ww. okresie ze 122,3 do 
144, 0 km, tj. o 18,5 %. 

System kanalizacji sanitarnej obejmuje w obszarze gminy 3 zlewnie:
1) "Prószków"  –  z  7  miejscowościami:  Prószków,  Nowa  Kuźnia,  Złotniki,  Chrząszczyce,  Przysiecz  Ligota 

Prószkowska,  Jaśkowice  (ścieki  z  tej  zlewni  kierowane  są  do  istniejącej  mechaniczno-  biologicznej 
oczyszczalni ścieków o przepustowości Q śrd= 800 m3/d zlokalizowanej w Prószkowie);

2) "Opole" – z 7 miejscowościami: Winów, Górki, Folwark, Chrzowice, Boguszyce, Źlinice i Zimnice Małe (ścieki 
z tej zlewni kierowane są do układu kanalizacji sanitarnej miasta Opole);

3) "Krapkowice"  –  z 1  miejscowością  tj.  Zimnicami  Wielkimi  (ścieki  z  tej  zlewni  kierowane  są  do  układu 
kanalizacji sanitarnej gminy Krapkowice). 

W  pozostałych  miejscowościach  ścieki  gromadzone  są  w  zbiornikach  bezodpływowych  i  wywożone  do 
oczyszczalni ścieków w Prószkowie wozami asenizacyjnymi.  Oprócz ścieków komunalnych powstają na terenie 
gminy ścieki opadowe, które odprowadzane są tylko w części przez niekompletny i znacznie zdekapitalizowany 
system kanalizacji deszczowej o długości 30,5 km i 960 studzienkami i wpustami kanalizacyjnymi. Kanalizacja ta 
związana jest z odwodnieniem dróg krajowych i powiatowych. 

4.4.3. Gospodarka odpadami

Gmina nie dysponuje  własnym składowiskiem odpadów komunalnych.  Zmieszane odpady komunalne  po ich 
zebraniu z terenu gminy przetwarzane są przez Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych 
MBP w Opolu, działającą w ramach konsorcjum REMKOM. Remondis Opole Sp. z o. o. oraz Zakład Komunalny 
Sp. z o. o. z Opola.

Natomiast odpady zbierane selektywnie odbierane są przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie 
odbierania  i  zagospodarowania  odpadów  komunalnych  wyłonionego  w  drodze  przetargu  oraz  przez  Punkt 
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Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszczący się w Prószkowie i zarządzany przez Zakład Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.

4.4.4. Zaopatrzenie w ciepło i gaz

Potrzeby mieszkańców gminy, związane z ogrzewaniem mieszkań zaspokajane są w zasadniczej części poprzez 
kotłownie indywidualne, zainstalowane także w szeregu obiektach produkcyjnych i usługowych. Przygotowanie 
ciepłej  wody użytkowej  z  kolei  najczęściej  odbywa się  przy  wykorzystaniu  ww.  kotłowni  oraz  podgrzewaczy 
(przepływowych lub objętościowych). Szacuje się, że sumaryczne zapotrzebowanie na ciepło w obszarze gminy 
wynosi  ok.  43,6  MW (w tym na potrzeby  centralnego  ogrzewania  –  35,0  MW i  dla  uzyskania  ciepłej  wody 
użytkowej – 8,6 MW). 

Większość  budynków  mieszkaniowych  jednorodzinnych  i  budynków  mieszkalnych  w  zabudowie  zagrodowej 
zaopatrywana jest w ciepło z indywidualnych kotłowni węglowych (jego odbiorcy indywidualni pobierają ok. 82% 
ogólnej  wielkości  pozyskanej  w tym celu  energii).  W przypadku budynków użyteczności  publicznej  w ponad 
połowie ich zapotrzebowania pokrywane jest za pomocą oleju opałowego, a pozostała część z paliw węglowych. 
Dla potrzeb obiektów przemysłowych i zakładów usługowych olej jest również podstawowym źródłem energii dla 
ponad połowy zapotrzebowania, natomiast pozostała część pokrywana jest z wykorzystaniem biomasy drzewnej.

W obszarze gminy znajdują się urządzenia związane z przesyłem gazu, a w tym odcinek gazociągu wysokiego 
ciśnienia 4,0 MPa relacji Zdzieszowice-Brzeg Opolski oraz towarzyszące mu obiekty, który nie dostarcza jednak 
gazu dla odbiorców z terenu gminy. 

4.4.5. Elektroenergetyka

Na podstawową, energetyczną sieć przesyłową wysokiego napięcia składają się w obszarze gminy linie: 
1) dwutorowa 400 kV relacji Dobrzeń – Wielopole, Dobrzeń – Albrechcie;
2) jednotorowa linia napowietrzna 220 kV relacji Proszowice – Ząbkowice;
3) 3 dwutorowe 110 kV relacji Zdzieszowice – Proszowice i Krapkowice – Proszowice, Proszowice – Gracze i 

Proszowice – Hermanowice oraz Dobrzeń – Proszowice i Sudecka – Proszowice.

Dla zaopatrzenia w energię elektryczną mieszkańców gminy i innych odbiorców służą 2 linie średniego napięcia 
15 kV, wyprowadzone z Głównego Punktu Zasilania Sudecka, zlokalizowanego na terenie Opola, i powiązane z 
56  stacjami  transformatorowymi  15/0,4  kV,  umiejscowionymi  na  terenie  gminy.  Siecią  tą  zarządza  Tauron 
Dystrybucja SA. Zapotrzebowanie odbiorców z gminy na moc w szczycie wynosi 4 MW. Głównymi odbiorcami 
energii  elektrycznej  na jej  terenie są firmy: EHL Bazaltex sp. z o.  o.,  Górażdże Cement  SA,  Związek Gmin 
Prokado Prószków oraz Fabryka Mebli Fadome ze Złotnik. 

Rezerwy  mocy  ze  względu  na  uwarunkowania  techniczne,  związane  z  długościami  istniejących  linii  15  kV, 
zasilających  odbiorców  z  terenu  gminy,  są  ograniczone  i  z  tego  powodu  istnieją  problemy,  związane  z 
przyłączeniem  do  istniejącej  sieci  nowych  odbiorców  w  niektórych  częściach  takich  miejscowościach,  jak 
Prószków, Górki, Jaśkowice, Ligota Prószkowska, Przysiecz i Źlinice.

4.4.6. Telekomunikacja

Łączność  telefoniczną  w  obszarze  gminy,  należącym  do  opolskiej  strefy  numeracyjnej,  zapewnia  sieć 
telefoniczna TP SA. Oprócz telefonii stacjonarnej znajduje się on w zasięgu sieci komórkowej takich operatorów, 
jak:  Orange,  Play  i  T-Mobile  (ze  stacjami  bazowymi  w  Prószkowie  i  we  wsiach  Przysiecz  oraz  Winów). 
Mieszkańcy gminy mają także zapewniony dostęp do Internetu, którego dostępność jest dobra na terenie miasta, 
gorsza na obszarach wiejskich. 

4.5. Charakterystyka obiektów i urządzeń ochrony przeciwpowodziowej

W obszarze gminy zagrożenie powodziowe występuje w jej wschodniej części, stanowiącej terasę kumulacyjną 
rzeki Odry. Dolina rzeki tworzy w tym rejonie płaskie i szerokie obniżenie o wysokościach 150-160 m n. p. m. w 
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częściach obszarów takich wsi, jak: Zimnice Wielkie, Zimnice Małe, Źlinice, Boguszyce, Chrzowice, Folwark i 
Winów. Zagrożenie to występuje w okresach intensywnych roztopów wiosennych oraz długich i intensywnych 
letnich  opadów  atmosferycznych.  Nagłe  wezbrania  roztopowe  o  lokalnym  charakterze  zagrażają  przede 
wszystkim rejonowi wsi Folwark.

Na całej długości odcinka rzeki Odry w granicach gminy przebiegają wały przeciwpowodziowe, które zapewniają 
ochronę przed wodami powodziowymi. Tereny położone między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym, na 
których  prawdopodobieństwo  wystąpienia  powodzi  wynosi  raz  na  10  lat  (Q=  10%)  oraz  tereny,  na  których 
prawdopodobieństwo  wystąpienia  powodzi  wynosi  raz  na  100  lat  (Q=  1%)  stanowią  obszar  szczególnego 
zagrożenia powodzią. W obszarze tym obowiązują ograniczenia w użytkowaniu terenu, wynikające z przepisów 
odrębnych.

Z danych dotyczących zasięgu ostatniej  wielkie  powodzi  w 1997 r.  wynika jednak,  że  obszar  potencjalnego 
zagrożenia powodzią jest na terenach gminy większy i obejmuje część terenów zabudowanych wspomnianych 
wcześniej miejscowości.  Są te tereny na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi 
raz na 500 lat (Q= 0,02%) oraz tereny narażone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału 
przeciwpowodziowego.

4.6. Tendencje zmian w sferze osadniczo- technicznej

W obszarze  gminy  wskazać  należy  następujące  tendencje  w  sferze  osadniczo-  technicznej,  odnotowane  w 
ramach analizy stanu i form rozwoju osadnictwa oraz komunikacji i sieci uzbrojenia, obejmującej l. 2011-2014:
1) przemiany  historycznie  ukształtowanych  funkcji  rozwojowych  gminy,  rolniczej  oraz  mieszkaniowej, 

ukierunkowane na rozwój produkcji i usług, wykorzystujący korzystne położenie gminy względem większych 
ośrodków osadniczych oraz bardzo dobrą dostępnością komunikacyjną oraz jej zasoby surowcowe;

2) rozwój przestrzenny w miejscowościach położonych w północnej części  gminy, związany z ciążeniem tej 
części jej obszaru w kierunku dużego ośrodka miejskiego jakim jest Opole oraz powstawaniem tu nowej 
zabudowy mieszkaniowej;

3) stabilizację charakteru i  układów przestrzennych w miejscowościach wiejskich,  położonych w zachodniej, 
południowej i południowo-wschodniej części gminy i charakteryzujących się znacznym udziałem zabudowy 
zagrodowej;

4) systematyczne powiększanie obszarów gminy, objętych ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, ułatwiające podejmowanie procesów inwestycyjnych;

5) utrzymywanie  się  niskiej  jakości  przestrzeni  publicznych w obrębie centrum miasta  z  dawnym rynkiem i 
placem przed zamkiem Prószkowskich oraz znacznej dekapitalizacji  zabudowy mieszkalnej i usługowej w 
obszarze  parku-arboretum  Pomologia,  a  także  braku  odpowiednio  urządzonych,  ogólnie  dostępnych 
przestrzeni dla pełnienia funkcji rekreacyjnych, naukowych i edukacyjnych o znaczeniu regionalnym;

6) postępująca rozbudowa sieci zaopatrzenia w wodę, a zwłaszcza sieci kanalizacji sanitarnej.
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5. SFERA SPOŁECZNA

5.1. Zagadnienia demograficzne

5.1.1. Liczba ludności 

W końcu 2015 r. gminę zamieszkiwało wg danych Urzędu Miejskiego w Prószkowie 9484 osób, w tym 2476 w 
mieście  i  7008  na  wsi,  stanowiąc  odpowiednio  26%  i  74% ogółu  mieszkańców.  Ich  liczba  zmniejszyła  się 
nieznacznie w porównaniu z 2011 r. (o 82 osoby tj. o 0,8%), a wskaźnik gęstości zaludnienia gminy zmienił się z  
79,0 na 78,3 osoby na 1 km², co kwalifikowało i kwalifikuje gminę do jednostek o średnim stopniu zaludnienia w 
województwie. 

Najludniejszymi wsiami w gminie wg danych dla 2015 r. są: Ligota Prószkowska (z 808 mieszkańcami), Zimnice 
Wielkie (z 693), Winów (z 688), Górki (z 648), Źlinice (z 639), Przysiecz (z 568), Chrząszczyce (z 550) oraz 
Boguszyce (z 520). W pozostałych 6 wsiach zamieszkuje od 483-482 osób (w Zimnicach Małych i Złotnikach), do 
327 (w Nowej  Kuźni)  i  od  267 do  216-119 (w Jaśkowicach,  Folwarku  i  Chrzowicach –  w najmniejszej  pod 
względem liczby ludności wsi w gminie). 

Przy przedstawieniu powyższych danych trzeba dodać, że inne informacje na temat liczby ludności  w gminie 
podane są w Banku Danych Lokalnych GUS i wg nich w 2014 r. gminę zamieszkiwało 9850 osób (a nie 9489 jak  
podaje to Urząd Miejski w Prószkowie), zaś liczba ta wzrosła w porównaniu do 2011 r. o 49, czyli o 0,5% (z kolei  
wg danych z Urzędu Miejskiego odnotowano tu nie wzrost, ale spadek liczby mieszkańców o 77 osób). Przyczyn, 
które  spowodowały  powstanie  rozbieżności  nie  można  było  zbadać  w  ramach  prac  nad  „Diagnozą”  i 
zdecydowano się na podanie poniższych, kolejnych informacji na temat zagadnień demograficznych wg danych 
Banku Danych Lokalnych GUS jako źródła oficjalnego.

5.1.2. Struktura wiekowa 

W strukturze  wiekowej  ludność  gminy dominowała  W końcu 2014 r.  jej  grupa w wieku produkcyjnym,  która 
stanowiła 65% ogółu ludności  (w 2011 r. obejmowała 66% i w porównaniu z 2014 r. zmniejszyła się o 1%).  
Kolejne zbliżone co do swej wielkości grupy to grupa w wieku poprodukcyjnym z odsetkiem 18% ogółu ludności  
oraz w wieku przedprodukcyjnym – zajmująca 17 %. (W 2011 r. pierwsza z nich obejmowała 17,3% a druga 
16,7% czyli  w porównaniu z  2014 r.  ich udział  wzrósł  odpowiednio  o 0,7% i  tylko o 0,3%, co zwłaszcza w 
odniesieniu  do  udziału  tej  pierwszej  grupy  nie  stanowi  optymistycznego  prognostyku).  Wskaźnik  obciążenia 
demograficznego (określający liczbę ludności  w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym) 
także się powiększyła w omawianych przekrojach czasowych: z 51,5 do 53,8, czyli o 4,4%.

W gminie odnotowano w 2011 r. – podobnie jak w latach ubiegłych – ujemny przyrost naturalny (w wielkości -10), 
ale w 2014 r.  był  on już zerowy,  bo zbilansowały  się dokładnie liczny urodzin  i  zgonów (81 i  81).  Na stan 
potencjału ludnościowego gminy ma wpływ także ruch naturalny ludności, mierzony jej  napływem (czyli liczbą 
zameldowań, których było w 2014 r. 147 i o 37 więcej niż 4 lata wcześniej, zaś ich ilość wzrosła o 33,6%) oraz 
odpływem (czyli wymeldowaniami, których było w omawianym okresie mniej o 20, czyli o 17,5%). W okresie tym 
wzrosła także liczba zawieranych małżeństw (z 45 do 56 w skali rocznej), co także oceniać należy jako korzystną 
tendencję.

5.2. Zasoby i warunki zamieszkiwania

5.2.1. Zabudowa mieszkaniowa

Zasoby mieszkaniowe gminy określa ich sumaryczna powierzchnia użytkowa równa w końcu 2014 r. 328.040 m² 
(w obszarze miasta – 78.722 m², a na terenach wiejskich – 249.318 m²) oraz liczba budynków, określona ogółem 
na 2.771 (w obszarze miasta – na 763, a na terenach wiejskich – 2008). W porównaniu do 2011 r. powierzchnia 
użytkowa mieszkań wzrosła ogółem o 9.776 m², tj. o ok. 3%, a liczba mieszkań o 59, tj. o 2,1%. W omawianym 
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okresie  wzrosły  też  nieznacznie  wskaźniki  przeciętnej  powierzchni  użytkowej  w m²  na  1  mieszkanie  i  na  1 
mieszkańca (wynosiły one w 2014 r. odpowiednio 118,4 m² i 33,8 m².

Omawiane  zasoby  mieszkaniowe  tworzy  w  obszarze  miasta  zabudowa  jednorodzinna  i  w  części  także 
wielorodzinna,  natomiast  na  terenach  wiejskich  dominuje  zabudowa zagrodowa i  jednorodzinna.  Cechuje  je 
zróżnicowany  stan  techniczny  i  standardów  zamieszkiwania.  Z  szacunkowych  danych  zamieszczonych  w 
wieloletnim programie gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy z 2009 r. wynika, że 95% istniejących 
komunalnych budynków mieszkalnych w gminie zostało wybudowanych przed 1940 r., a ostatnie 5 % w latach 
1951-1960.  Struktura  wieku  zabudowy  w obszarze  miasta  i  na  terenach  wiejskich,  a  zwłaszcza we wsiach 
rozwojowych jest zapewne korzystniejsza, ale niezależnie od tego bardzo duży odsetek użytkowanej zabudowy 
mieszkaniowej i zagrodowej należy uznać za znacznie zdekapitalizowany.

5.2.2. Warunki zamieszkiwania

Warunki zamieszkiwania w obszarze gminy są zróżnicowane w poszczególnych jej częściach:
1) są  dobre  na  terenie  miasta  w  związku  z  pełnieniem  przez  nie  roli  głównego  ośrodka  dyspozycyjno- 

usługowego  gminy,  cechującego  się  dobrym dostępem do usług  jak  i  rynku pracy  (z  walorami  miejsca 
pozbawionego wad, związanych z zamieszkiwaniem w dużych miastach); 

2) są także względnie dobre w miejscowościach położonych w północnej części gminy i pozostających pod 
wpływem oddziaływania Opola i posiadających zarówno lepszy dostęp do usług podstawowych, jak i większe 
możliwości zatrudnienia w zakładach pracy zlokalizowanych w tym ośrodku; 

3) są niezadowalające  w miejscowościach  położonych  w południowej  części  gminy,  związanych  głównie  z 
prowadzeniem produkcji rolniczej oraz posiadających ograniczona dostępność do podstawowych usług.

W  związku  z  napływem  nowych  mieszkańców,  zasiedlających  nowe  zespoły  zabudowy  jednorodzinnej  w 
północnej  części  gminy,  pojawiają  się  już  pewne  problemy  w  ich  funkcjonowaniu.  Są  one  związane  z 
niedostatkiem  usług  podstawowych  na  miejscu  oraz  zbrojeniem  terenów  pod  zabudowę.  Nowe  zespoły 
zabudowy  powstają  i  rozwijają  się  w  miejscowościach takich jak:  Winów,  Górki,  Folwark,  Chrząszczyce, 
Chrzowice,  Złotniki  i  Boguszyce.  O  znacznym  ruchu  budowlanym  w  ich  obrębie  świadczą  dane  dotyczące 
uzyskanych tu 117 pozwoleń na budowę w latach 2011-2014, co stanowi 42,4% ich ogólnej liczby dla całej gminy 
(przykładowo w obszarze miasta Prószków wydano ich w tym okresie o połowę mniej, czyli 61, co stanowi 22,1% 
ogółu). 

Niekorzystnym  zjawiskiem  dotyczącym  warunków  zamieszkiwania  w  gminie  jest  mały  zasób  budynków 
komunalnych, jakimi się tu dysponuje: 2 z nich położone są w Prószkowie, a 5 na terenach wiejskich. Zasób ten 
uzupełnia  13  budynków,  pozostających  w dyspozycji  wspólnot  mieszkaniowych  ze  współwłasnością  gminy  i 
zlokalizowanych na terenie miasta Prószków. Budynki te położone są w przeważającej większości w granicach 
obu obszarów zdegradowanego środowiska kulturowego, jakie wskazano w rozdz. 2 „Diagnozy” i są w znacznym 
stopniu zdekapitalizowane.

5.3. System obsługi mieszkańców

5.3.1. Oświata i wychowanie przedszkolne

Dzieci  i  młodzież  zamieszkała  na  terenie  gminy  mają  zapewniony  wystarczający  dostęp  do  oświaty  na 
podstawowym poziomie kształcenia, a bliskość znaczącego ośrodka edukacji, jakim jest pobliskie Opole sprawia, 
że dostępne są dla nich także szkoły ponadpodstawowe.  Na terenie gminy Prószków funkcjonują następujące 
placówki oświatowe:
1) 4  Przedszkola  Publiczne  (w  Prószkowie,  Górkach,  Ligocie  Prószkowskiej  i  Zimnicach  Wielkich)  oraz 

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek w Przysieczy);
2) Publiczne Szkoły Podstawowe (w Prószkowie i Ligocie Prószkowskiej) i 2 Zespoły Szkolno- Przedszkolne (w 

Boguszycach  i  Złotnikach)  oraz  Publiczna  Szkoła  Podstawowa  w  Zimnicach  Wielkich  (funkcjonująca  w 
ramach Zespołu Szkół im. Ks. Karola Brommera);
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3) 2 gimnazja (Publiczne Gimnazjum w Prószkowie, Publiczne Gimnazjum w Zimnicach Wielkich, funkcjonujące 
w ramach Zespołu Szkół im. Ks. Karola Brommera).

Wg danych z Banku Danych Lokalnych GUS w 2014 r. w 7 przedszkolach funkcjonujących w gminie było 300 
miejsc, a w roku szkolnym 2014/2015 uczęszczało do 7 szkół podstawowych i gimnazjów 392 uczniów.

Na terenie miasta funkcjonuje także Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza o znaczeniu ponadlokalnym (pełniący 
funkcję Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Młodzieży w Piłce Nożnej), w którego skład wchodzą:
1) Publiczne Gimnazjum dla Młodzieży (ze specjalizacją sportową – gry w piłkę nożną);
2) Publiczne Liceum Ogólnokształcące (ze specjalizacją  –  w gospodarce odpadami oraz klasami policyjną i 

sportową);
3) Publiczne Technikum dla Młodzieży (ze specjalizacją – w agrobiznesie i ogrodnictwie). 

5.3.2. Opieka zdrowotna

Zadania z zakresu ochrony zdrowia realizują Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z laboratorium 
analitycznym  i  3  ośrodkami,  zlokalizowanymi  w  mieście  Prószków  i  we  wsiach  Winów  i  Zimnice  Wielkie, 
Samodzielny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Remedia” w Prószkowie oraz przychodnia NZOZ "Domed" 
w Zimnicach Wielkich. W Prószkowie oraz w Zimnicach Wielkich mają swe siedziby 3 prywatne apteki, a opiekę 
stomatologiczną zapewnia ośrodek w Zimnicach Wielkich, a także prywatny gabinet w Prószkowie. Opiekę w tym 
zakresie prowadzi także wymieniony wcześniej Samodzielny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Remedia” w 
Prószkowie. Na terenie gminy działa również Stacja „Caritas” Archidiecezji Opolskiej w Przysieczy z zapleczem 
magazynowym w Winowie, która świadczy usługi pielęgniarskie i rehabilitacyjne. 

Wymienione  podmioty  zapewniają  ochronę  zdrowia  mieszkańców gminy  w podstawowym  zakresie,  a  bliska 
odległość do Opola zapewnia dostateczną ich w zakresie wykraczającym poza ten zakres. W pewien sposób 
wspomaga te możliwości  Hotel „Arkas” w Prószkowie, udostępniający wstęp do „centrum wellness”, w którym 
można  skorzystać  z  bogatej  oferty  zabiegów upiększających  oraz  relaksujących  z  basenem wewnętrznym i 
sauną oraz grotą solną.

5.3.3. Kultura

Podstawowe  zadania  z  zakresu  umożliwiania  uczestnictwa  mieszkańców  gminy  w  kulturze  sprawuje 
samorządowy  Ośrodek  Kultury  i  Sportu  w  Prószkowie.  W  jego  ramach  prowadzi  się  wiele  stałych  zajęć, 
organizuje imprezy o różnym charakterze, a także działa szereg grup zainteresowań, a w tym m. in.: 
1) Formacja Tańca Nowoczesnego „Scorpion” oraz 2 grupy mażoretek,  przygotowujących układy taneczno- 

marszowe;
2) Gminna Orkiestra Dęta i młodzieżowa orkiestra dęta „Kaprys” z Boguszyc/Źlinic;
3) zespół śpiewaczy „ Ligockie Wrzosy” i Klub Wokalisty; 
4) zespół Dęty ”La Apella";
5) kółka teatralne i plastyczne;
6) szkółka piłkarska dla dziewcząt i chłopców szkółka tenisa ziemnego;
7) Muzeum Kowalstwa.

W skład Ośrodka Kultury i Sportu wchodzi Gminna Biblioteka Publiczna z filiami w Chrząszczycach i Zimnicach 
Wielkich. Księgozbiór liczy blisko 30 tys. woluminów. Wg danych statystycznych w 2014 r. wypożyczono w nich 
ok. 16 tys. książek. Uzupełnieniem bazy kulturalno-oświatowej gminy są także świetlice wiejskie, funkcjonujące 
we wszystkich miejscowościach. W Pruszkowie działa też otwarta w 2014 r. Biblioteka Starodruków Królewskiego 
Instytutu Pomologia.

5.3.4. Sport i rekreacja

Potrzebom młodzieży i  uprawiających sport  służą funkcjonujące na terenie miasta 2 stadiony,  miejski  i  przy 
Zespole Szkół im. Józefa Warszewicza, a także rekreacyjna ścieżka rodzinna o nazwie „Anlaga”, prowadząca z 
Prószkowa na Pomologię. Zestaw tych obiektów uzupełniają boiska wiejskie oraz stadnina koni w Przysieczy. W 
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organizowaniu  imprez  sportowych  na  terenie  gminy,  w  tym  turniejów  piłkarskich  uczestniczy  wspomniany 
Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie.

Uzupełnieniem oferty rekreacyjnej  miejscowości  gminy są siłownie plenerowe w miejscowościach Boguszyce, 
Złotniki, Prószków oraz park rekreacji z elementami małej architektury przy Gminnym Ośrodku kultury i Sportu w 
Prószkowie. 

5.3.5. Usługi administracji

Wśród  instytucji  administracji  samorządowej  i  innych  administracji  oraz  sieciowych  obiektów  obsługi 
mieszkańców na terenie miasta funkcjonują:
1) Urząd Miejski; 
2) Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej;
3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; 
4) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej;
5) Nadleśnictwo Prószków;
6) Urząd Pocztowy;
7) filie banków Pekao SA i Spółdzielczego w Gogolinie.

5.3.6. Handel i gastronomia

W sieci handlowej gminy wyróżniają się dwa obiekty: supermarket „Centrogaleria”, dyskont „Biedronka” i Sklep 
Ogrodniczy, zaś w gastronomicznej restauracja „Zamkowa” – zlokalizowane w centrum miasta Prószków. Na rys. 
nr 6 przedstawia się na następnej stronie te podstawowe obiekty oraz inne, ważniejsze obiekty usługowe w 
gminie.

5.4. Obszary wykluczenia i opieka społeczna

Mieszkańcy gminy, pomimo iż cieszą się jednym z wyższych dochodów na mieszkańca w regionie, to jednak w 
części ogólnej populacji, nie przekraczającej od 5% w 2011 r. do 4% w 2015 r., potrzebują pomocy i wsparcia, 
jakich  udziela  zgodnie  z  prawnymi  regulacjami  w  tej  dziedzinie  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w 
Prószkowie. Pomoc ta obejmuje takie obszary wykluczenia czy też wymagające pomocy, m. in. jak:  ubóstwo, 
bezdomność,  bezrobocie,  niepełnosprawność,  długotrwała  lub ciężka choroba,  przemoc w rodzinie,  potrzeba 
ochrony macierzyństwa lub wielodzietność, bezradność, alkoholizm lub narkomania.

W  2015  r.  MOPS  udzielił  pomocy  151  rodzinom  (304  osobom),  przy  mniejszej  ich  liczbie  w  2011  r.,  bo 
obejmującej 128 rodzin (i 278 osób). Wg danych Ośrodka wśród rodzin objętych jego opieką 51 zamieszkiwało w 
ww. roku miasto, a 100 tereny wiejskie (z odpowiednimi liczbami 97 osób w mieście i 207 na wsiach). Przy
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analizie  tych  danych można stwierdzić,  iż  odsetek  osób w mieście,  które uzyskały  wsparcie  MOPS,  wynosi 
obecnie ok. 3,5%, a na wsiach 4,2%. Z kolei analizy miejsc zamieszkiwania tych osób wskazuje m.in. na ich 
koncentrację na terenie miasta w rejonie ul. Zamkowej i Zawadzkiego (jest to 19 z 51 ogółem rodzin w mieście), a 
także  choć  znacznie  mniejszym  stopniu  w  takich  wsiach,  jak  Chrząszczyce  (10  rodzin),  Górki  (14),  Ligota 
Prószkowska (16), Przysiecz (13) i Złotniki (11). 

Wg szacunkowych danych z 2011 r. dla 2/3 rodzin otrzymujących pomoc powodem jej przyznania było w ok. 4% 
ubóstwo,  w  26%  bezrobocie,  w  17%  niepełnosprawność,  w  39%  długotrwała  lub  ciężka  choroba,  w  7% 
bezradność i w % potrzeba ochrony macierzyństwa (nie stwierdzono przy tym wymagających pomocy z powodu 
alkoholizmu i narkomanii). Zbliżoną strukturę udzielanej pomocy dostrzega się i w 2015 r.

Ważną  placówką,  realizująca  w  skali  całego  powiatu  opolskiego  jest  zlokalizowany  na  terenie  miasta  Dom 
Pomocy  Społecznej,  stanowiący  jednostkę  organizacyjną  Powiatu  o  znaczeniu  ponadlokalnym,  który  jest 
przeznaczony dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie i  osób przewlekle chorych. Znajduje się tu 216 
miejsc pobytowych i pracuje 144 zatrudnionych.
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5.5. Aktywność obywatelska

Jednym z  mierników rozwoju  aktywności  obywatelskiej  jest  uczestnictwo  mieszkańców gminy  w działalności 
organizacjach  pozarządowych,  które  charakteryzuje  różnorodna  aktywność  społeczna  i  różnorodny  stopień 
angażowania się w sprawy publiczne. Wśród nich działają na terenie gminy m. in. takie organizacje, jak:
1) Fundacja Aktywizacji i Edukacji Społecznej „Senso”;
2) Fundacja Tenis; 
3) Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Prószkowie;
4) Ochotnicze Straże Pożarne w Prószkowie, Chrząszczycach, Jaśkowicach, Ligocie Prószkowskiej i Źlinicach-

Boguszycach; 
5) Stowarzyszenie Braterstwa w Prószkowie;
6) Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy „Gwiazda”;
7) Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Publicznej Szkoły Podstawowej w Prószkowie „Szerokie Horyzonty”;
8) Stowarzyszenie na rzecz Trwałego i Zrównoważonego Rozwoju „Zielona Ziemia”;
9) Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Winowa;
10) Stowarzyszenie „Nasza wioska – Ligota Prószkowska”;
11) Stowarzyszenie Szwadron;
12) Towarzystwo Społeczno-  Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim z oddziałem w gminie  Prószków i  13 

kołami terenowymi. 

O  stopniu  zaangażowania  mieszkańców  gminy  świadczy  frekwencja  w  wyborach  samorządowych,  której 
wskaźnikami było 43% w wyborach w 2010 r. i 38% w 2014 r. (przy średnich krajowych w I turze, wyższych niż w 
II  od  47,32%  do  47,40%).  Są  to  wskaźniki  znacznie  niższe  od  ww.  średnich,  co  świadczy  o  niższym 
zainteresowaniu wyborami niż w innych regionach. O znacznie większej aktywności obywatelskie zaświadczyły 
natomiast przeprowadzone na terenie gminy w lutym 2016 r. konsultacje z mieszkańcami w sprawie odłączenia 
od gminy Prószków miejscowości Winów i przyłączenia jej do Opola. W konsultacjach tych wzięło udział 43,92 
% mieszkańców gminy,  oddano 3 149 ważnych głosów i w tym 93, 64 % osób głosowało przeciw włączeniu 
Winowa do Opola.

Istotne  miejsce  na  liście  aktywności  obywatelskiej  mieszkańców  gminy  zajmuje  działalność  Mniejszości 
Niemieckiej.  Na  terenie  13  miejscowości  gminy  Prószków  funkcjonuje  13  kół  DFK  (Deutscher 
Freundschaftskreis),  których  głównym zadaniem  jest  pielęgnowanie  kultury  i  tradycji  niemieckiej.  Z  ramienia 
mniejszości  niemieckiej  organizowane  są  kursy  językowe  dla  dzieci  i  dorosłych,  pomoc  finansowa  dla  ludzi 
starszych  i  potrzebujących  (Towarzystwo  Dobroczynne  Mniejszości  Niemieckiej)  imprezy  okolicznościowe, 
festyny.  Aktywność tych podmiotów przekłada się także na udział  w pracy samorządu.  Aż 13 z 15 radnych 
obecnej kadencji Rady Miejskiej to radni KW Mniejszość Niemiecka. 
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5.6. Bezpieczeństwo

Naturalne  uwarunkowania  dla  funkcjonowania  gminy  stwarzają  dla  ludności  i  jej  mienia  przede  wszystkim 
zagrożenie powodziami w dolinie Odry w jej wschodniej części, oraz pożarami lasów w południowej części gminy 
(są one w całości zaliczone do II, średniej kategorii zagrożenia pożarowego). Innym potencjalnym zagrożeniem 
jest ryzyko wystąpienia katastrof komunikacyjnych na odcinkach autostrady A4, drogi  krajowej nr 45 oraz dróg 
wojewódzkich, położonych na terenie gminy i przenoszących znaczny ruch pojazdów oraz służących w części do 
transportu materiałów niebezpiecznych.

Zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom gminy służy Komisariat  Powiatowy Policji  w Opolu z terenowymi 
strukturami  na  jej  terenie,  jednostki  Ochotniczej  Straży  Pożarnej,  działające  na  terenie  gminy,  a  także  w 
szczególnych przypadkach Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego przy Starostwie w Opolu.

5.7. Tendencje zmian w sferze społecznej

W obszarze gminy wskazać należy następujące tendencje w sferze społecznej, odnotowane w ramach analizy, 
obejmującej  l.  2011-2014,  stanu  jej  potencjału  demograficzne,  zasobów  mieszkaniowych  i  warunków 
zamieszkiwania,  system  obsługi  mieszkańców,  obszarów  wykluczenia  i  opieki  społecznej,  aktywności 
obywatelskiej i bezpieczeństwa: 
1) ustabilizowanie  się  ogólnego  poziomu  liczby  ludności,  wykazującego  jednak  jej  niewielki  spadek  przy 

postępującym procesie starzenia się mieszkańców gminy;
2) wzrastanie potrzeb, związanych z opieką zdrowotną i społeczną nad osobami starszymi;
3) wzrost  liczby  zameldowań  nowych  mieszkańców  gminy  (przy  zmniejszeniu  się  liczby  wymeldowań); 

związany z rozwojem zabudowy mieszkaniowej, w szczególności w miejscowościach położonych w zasięgu 
oddziaływania Opola;

4) utrzymywanie  się znacznej  nadpodaży  gruntów  dysponujących  prawem  do  zabudowy  w  stosunku  do 
obecnych potrzeb;

5) wzrost poziomu wyposażenia m. Prószków w obiekty usługowe i poprawa obsługi mieszkańców gminy;
6) pogłębianie się dysproporcji pomiędzy miastem a terenami wiejskimi zakresie dostępności do usług; 
7) wzrost liczby rodzin potrzebujących pomocy i wsparcia;
8) rozwój  aktywności  obywatelskiej  poprzez  uczestnictwo mieszkańców gminy  w działalności  organizacjach 

pozarządowych, m. In. związanych z działaniem na rzecz rewitalizacji parku-arboretum Pomologia.

6. SFERA GOSPODARCZA

6.1. Struktura przestrzenna i branżowa działalności gospodarczej

6.1.1. Podmioty gospodarcze i aktywność mieszkańców 

Na  potencjał  gospodarczy  gminy  wg  danych  z  Banku  Danych  Lokalnych  GUS  dla  2014  r.  składało  się 
funkcjonowanie 875 podmiotów gospodarczych (o 48 więcej niż w 2011 r., co stanowi wzrost ich liczby o 5,8%, 
przy czym największy wzrost dotyczył osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą, których przybyło 
33 i było ich w 2014 r.  699).  Z analizy ww. danych wynika, że ten sektor wyraźnie dominuje w gminie nad 
sektorem publicznym – co jest zresztą zjawiskiem powszechnym w kraju – i obejmował on w 2014 r. ponad 96% 
wszystkich podmiotów. 

6.1.2. Główne zakłady produkcyjno- usługowe

W podziale branżowym podmiotów gospodarczych dominują na terenie gminy podmioty związane z handlem, 
budownictwem,  przetwórstwem  przemysłowym  i  rolnictwem,  a  znaczący  udział  w  prowadzeniu  działalności 
produkcyjnej i usługowej na terenie gminy prowadzą m. in.:
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1) Kopalnia Margli Kredowych we wsi Folwark; 
2) Spółdzielnia Usług Rolniczych w Prószkowie, działająca na rzecz rolnictwa i wykonująca usługi budowlane;
3) „Vitra” – producent okien i drzwi z Prószkowa;
4) „Bewi” – także producent okien i drzwi ze Żlinic; 
5) „Polbruk” SA Zakład w Prószkowie;
6) „Fadome” – producent mebli ze Złotnik;
7) „Tadej - Materiały Budowlane i Przemysłowe”;
8) „Pamet” – firma prowadząca usługi w dziedzinie ślusarstwa;
9) „Opelt – usługi mechaniki pojazdowej.

Szczególne  znaczenie  w  prowadzeniu  działalności  gospodarczej  w  obszarze  gminy  ma  Kopalnia  Margli 
Kredowych  "Folwark",  będąca  producentem  surowców  wykorzystywanych  w  procesie  produkcji  cementu  w 
Cementowni „Górażdże” i transportowanych do niej taśmociągiem o łącznej długości ponad 13 km. Kopalnia ta 
jest największym pod względem zajmowanej powierzchni zakładem gminy. Stanowi zarówno istotny element jej 
struktury przestrzennej jak i ma duże znaczenie w bilansie zatrudnienia i dochodach z tytułu podatków w gminie. 
A położenie  głównych  zakładów produkcyjnych  i  usługowych w gminie  przedstawia  się  na rysunku nr  8  na 
następnej stronie.

Istotną działalność w zakresie obsługi rozwijającego się ruchu turystycznego w gminie (jego wielkość określono w 
2014 r. na  12530 korzystających z noclegów)  prowadzi hotel „Arkas”, zlokalizowany w centrum m. Prószków. 
Bazę  tę  powiększa  udział  6  gospodarstw  agroturystycznych,  położonych  w  Boguszycach,  w  Ligocie 
Prószkowskiej (w 2 lokalizacjach) i w Przysieczy (także w 2 lokalizacjach).
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6.2. Rynek pracy

Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosił w gminie w końcu 2014r. 
3,2% i  spadł  nieco w porównaniu z 2011 r.,  kiedy wyniósł  3,3%. Na ten niski  poziom bezrobocia ma wpływ 
podejmowanie zatrudnienia przez wielu mieszkańców w zakładach pracy znajdujących się na terenie gminy, a 
także  w  pobliskim  Opolu.  Ponadto  dobrze  rozwija  się  na  jej  terenie  działalność  gospodarcza  w  sferze 
produkcyjnej  i  usługowej,  przynosząc  dodatkowe miejsca pracy.  Walory krajobrazowe gminy stwarzają także 
możliwości rozwoju turystyki i rekreacji, co wiąże się z powstawaniem także nowych miejsc pracy w usługach, 
związanych z tą dziedziną. 

Udział  procentowy  bezrobotnych  zarejestrowanych  w  liczbie  ludności  w  wieku  produkcyjnym  w  latach 
wcześniejszych, tj. w latach 2006-20012 mieścił się na poziomie od 2,1% do 4,5%, co pozytywnie wyróżniało 
gminę na tle innych jednostek w powiecie opolskim. Istotne znaczenie miało przy tym i ma nadal  zatrudnienie 
dużej grupy jej mieszkańców za granicą, głównie w Republice Federalnej Niemiec, uwarunkowane tradycyjnymi, 
bliskimi związkami mniejszości niemieckiej jaka zamieszkuje gminę z tym krajem. Ma to również wpływ na liczbę 
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stałych mieszkańców gminy, ponieważ część z nich podejmuje emigrację zarobkową poza jej granice, a część 
pracuje za granicą okresowo, pozostając mieszkańcami gminy. 

6.3. Rolnictwo

Gmina ma charakter rolniczy a ok. 40% jej mieszkańców utrzymuje się z pracy w rolnictwie. Na jej terenie gminy  
znajdowało  się  w  2014  r.  1174  gospodarstw  rolnych,  wśród  których  dominowały  gospodarstwa  małe,  o 
powierzchni od 1 do 5 ha, obejmujące 73% ogółu gospodarstw. Gospodarstwa duże o powierzchni od 15 ha i 
większej obejmowały tylko 6,35 ich ogólnej liczby. W porównaniu z 2011 r. liczba ta wzrosła o 23, ale wzrost ten 
miał miejsce głównie wśród gospodarstw małych, co świadczy o pogłębiającym się i tak dużym rozdrobnieniu 
gospodarstw rolnych w gminie, co może obniżać ich potencjał ekonomiczny.

Gospodarowanie  na  terenach  rolnych gminy  obejmowało  w 2014 r.  6875 ha gruntów ogółem (co  stanowiło 
56,79% powierzchni ogólnej gminy), a w tym w ich obrębie było:
1) 5247 ha gruntów ornych;
2) 1299 ha łąk i trwałych pastwisk;
3) 100 ha sadów;
4) 158 zabudowanych gruntów rolnych. 

Rolnictwo na terenie gminy pomimo dysponowania średniej jakości glebami (ich charakterystykę zawiera rozdz. 
2.2 „Diagnozy”) rozwija się korzystnie dzięki wysokiej kulturze rolnej. W produkcji roślinnej dominuje tu uprawa 
zbóż, kukurydzy, rzepaku oraz ziemniaków, natomiast produkcja zwierzęca obejmuje przede wszystkim hodowlę 
trzody  chlewnej.  Znacznie  mniejszy  zakres  ma  hodowla  bydła  oraz  drobiu  i  sporadycznie  koni.  Odrębną, 
specyficzną formą produkcji rolnej jest prowadzenie upraw szklarniowych ze specjalistyczną produkcję krzewów i 
kwiatów. 

6.4. Leśnictwo

Znaczny udział w strukturze przestrzennej gminy mają grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, zajmujące 
4226 ha i  33,96% jej powierzchni (wskaźnik ten jest wyższy od przeciętnej lesistości województwa opolskiego, 
pozostającej na poziomie 26,4%). Ze względu na niski udział drzewostanów rębnych lasów, jakie znajdują się w 
granicach  gminy,  leśnictwo  nie  odgrywa  dużej  roli  w  jej  gospodarce.  Lasy  te  znajdują  się  pod  zarządem 
Nadleśnictwa  Prószków,  które  podlega  Regionalnej  Dyrekcji  Lasów Państwowych  w Katowicach (przy  czym 
udział prywatnych gruntów leśnych jest niewielki i zajmują one tylko 18,5 ha). 

Działalność gospodarcza Nadleśnictwa obejmuje zachowanie biologicznej różnorodności lasów, utrzymanie ich 
produkcyjnej  zasobności,  zdrowia  i  żywotności  ekosystemów  leśnych  oraz  ochronę  zasobów  glebowych  i 
wodnych. Lasy te podzielone są na 3 obręby leśne i 12 leśnictw:
1) Obręb Prószków (z Leśnictwami: Dębowiec, Ochodze, Przysiecz i Wybłyszczów i);
2) Obręb Chrzelice (z Leśnictwami: Chrzelice, Jeleni Dwór, Rzymkowice i Smolarnia);
3) Obręb Dobra (z Leśnictwami: Kopalina, Pietnia, Rogów i Strzeleczki). 

6.5. Powiązania w ramach Aglomeracji Opolskiej i tereny dla inwestowania 

Gmina jest sygnatariuszem porozumienia samorządów gminnych z 2012 r. o powstaniu Aglomeracji Opolskiej, 
której celem jest ścisła i wielostronna współpraca w kierunku zwiększenia konkurencyjności Aglomeracji, a tym 
samym poprawy jakości  życia jej mieszkańców. Aglomeracja obejmuje 21 gmin, tworzących zwarty kompleks 
wokół jej głównego ośrodka, jakim jest Opole, a w tym gminy: Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki Gogolin, 
Izbicko, Komprachcice, Krapkowice, Lewin Brzeski, Łubniany, Murów, Niemodlin, Ozimek, Prószków, Popielów, 
Strzeleczki, Tarnów Opolski, Tułowice, Turawa, Walce i Zdzieszowice. Funkcjonują one na powierzchni 2289 km² 
i mieszka tu ok. 335 tys. mieszkańców.
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Stojące przed Aglomeracją Opolską wyzwania rozwojowe, które dotyczą także jej członka  –  gminy Prószków, 
określone zostały w „Strategii rozwoju Aglomeracji Opolskiej na lata 2014-2020”, pełniącej funkcję planu działania 
w  perspektywie  do  2020  r.  Powiązana  z  jej  ustaleniami  jest  także „Strategia  Zintegrowanych  Inwestycji 
Terytorialnych  Aglomeracji  Opolskiej”,  stanowiąca  podstawowy  dokument  w  zakresie  udzielenia  wsparcia  w 
ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na l. 2014- 2020”. 

Wśród przyjętych do realizacji w ww. dokumencie projektów strategicznych, które mogą obejmować zadania do 
realizacji na terenie gminy Prószków, wskazać należy m. in. na takie projekty, jak:
1) przygotowanie terenów inwestycyjnych; 
2) zintegrowana oferta turystyczna – opracowanie pakietów turystycznych;
3) budowa spójnego systemu ciągów pieszo-rowerowych;
4) termomodernizacja budynków użyteczności publicznej;
5) program przeciwdziałania i ograniczania skutków zjawisk ekstremalnych;
6) budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego;
7) budowa Optycznej Sieci Teleinformatycznej.

Dla rozwoju gospodarczego gminy, której  podmioty gospodarcze a także i mieszkańcy są powiązani różnymi 
relacjami  z  sąsiednimi  jednostkami  administracyjnymi,  w  tym  zwłaszcza  z  Opolem  (dojazdami  do  pracy, 
kontaktami  kooperacyjnymi  itp.)  –  istotne  jest  dysponowanie  nowymi  terenami  dla  wprowadzanie  inwestycji 
produkcyjno-usługowych. Takie tereny wskazane zostały w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania  przestrzennego  gminy  w  takich  miejscowościach,  jak:  miasto  Prószków,  Jaśkowice, 
Przysiecz i Zimnice Małe. W ofercie gminy dotyczącej tego typu terenów wskazuje się m. in. teren inwestycyjny o 
powierzchni ok. 80 ha, położony 1,5 km od autostrady A4, tuż przy węźle „Dąbrówka” i odległy o 12 km od Opola.

6.6. Tendencje zmian w sferze gospodarczej

Analiza  wybranych  danych  na  temat  rozwoju  gospodarczego  gminy  w  l.  2011-2014,  dotyczących  struktury 
przestrzennej i branżowej działalności gospodarczej, rynku pracy, rolnictwa, leśnictwa oraz powiązań w ramach 
Aglomeracji Opolskiej pozwala na wskazanie następujących tendencji w sferze gospodarczej:
1) wzrost aktywności osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą;
2) rozwój działalności w zakresie obsługi rozwijającego się ruchu turystycznego;
3) utrzymywanie się niskiego poziomu bezrobocia;
4) wzrost ilości małych gospodarstw rolnych przy zmniejszaniu się ilości większych obszarowo gospodarstw;
5) rozwój wielostronnej współpracy w ramach Aglomeracji Opolskiej. 

7. UWARUNKOWANIA ROZWOJU GMINY W ŚWIETLE USTALEŃ 
PONADLOKALNYCH DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH

Do realizacji zadań związanych z ponadlokalnymi celami publicznymi, zlokalizowanymi w obszarze gminy lub jej 
bezpośrednim  sąsiedztwie,  i  ujętych  w  ustaleniach  Planu  Zagospodarowania  Przestrzennego  Województwa 
Opolskiego należą:
1) poprawa funkcjonowania autostrady A4 poprzez jej powiązanie z obszarem miasta Opole za pośrednictwem 

węzła autostradowego „Ochodze” i połączeniem drogowym z Obwodnicą Południową Opola;
2) budowa drogi wojewódzkiej relacji Dzików – południowa obwodnica Opola, dla powiązania z autostradą A4 w 

węźle „Ochodze”;
3) powiązanie obszaru gminy ze wschodnią obwodnicą Opola poprzez odcinek łączący drogę krajową nr 45 w 

rejonie  miejscowości  Chrzowice  poprzez  przeprawę  na  rzece  Odrze  z  południowo-wschodnią  częścią 
obszaru miasta Opole;

4) budowa obwodnic w ciągu drogi krajowej nr 45 dla miejscowości Chrzowice, Boguszyce i Źlinice;
5) modernizacja dróg wojewódzkich nr 413, 414, 415 i 429;
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6) budowa obwodnic miejscowości Winów, Chrząszczyce, Górki, Złotniki, Prószków i Przysiecz w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 414; 

7) przebudowa linii elektroenergetycznej 220 kV relacji Proszowice  – Ząbkowice Śląskie na linię 400 kV lub 
alternatywnie na linię wielonapięciową i wielotorową; 

8) budowa  gazociągu  wysokiego  ciśnienia  DN  1000  PN  8,4  MPa  Zdzieszowice  –  Wrocław  na  odcinku 
Zdzieszowice-Brzeg Opolski wzdłuż istniejącego gazociągu DN 400/350 PN 4,0 MPa Zdzieszowice – Brzeg 
Opolski. 

Wg ustaleń przyjętych w ponadregionalnym, rządowym Programie dla Odry – 2006 w obszarze gminy planowana 
jest realizacja następujących zadań:
1) budowa polderu Dąbrówka-Opole;
2) modernizacja śluz odrzańskich („Kąty” i „Proszowice”). 

160802101pr strategia
39



CZĘŚĆ II 

Strategia Zrównoważonego Rozwoju 
Gminy Prószków 2025
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1. OGÓLNE ZAŁOŻENIA DLA BUDOWANIA STRATEGII 

Zrównoważony rozwój jako generalna zasada kształtowania polityki rozwoju zarówno na poziomie krajowym i 
regionalnym jak i lokalnym  ujęta jest w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w której w art. 5  zapewnia (się)  
ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.  Realizacja tej zasady stanowi  obowiązek 
konstytucyjny  dla  wszystkich  partnerów  decydujących  o  kierunkach  rozwoju  regionów,  miast  i  gmin, 
uczestniczących w kształtowaniu tak rozumianego rozwoju (samorządów, partii politycznych, liderów lokalnych, 
biznesu, nauki i  kultury, organizacji  pozarządowych itp.). Takie też jej rozumienie przyświecało  wypracowaniu 
wizji przyszłości i kierunków rozwoju gminy Prószków, przyjętych w jej strategii zrównoważonego rozwoju.

Przy  określaniu  kierunków  zrównoważonego  rozwoju  gminy  podstawowe  znaczenie  ma  przyjęcie  jako  ich 
podstawy kategorii  ładu zintegrowanego,  którego realizacja  powinna prowadzić  do spójnego,  jednoczesnego 
tworzenia  ładów  środowiskowego  (przyrodniczo-kulturowego),  przestrzennego  (osadniczo-  technicznego), 
społecznego,  gospodarczego,  a także instytucjonalnego.  W praktyce planowania  rozwoju należy tę kategorię 
uwzględniać stosując następujący algorytm:

ład zintegrowany = ład środowiskowy + ład przestrzenny + ład społeczny
+ ład gospodarczy + ład instytucjonalny

Przy nakreśleniu w takim ujęciu  kierunków zrównoważonego rozwoju gminy zakłada się ich sformułowanie w 
perspektywie  2025  r.  i  w  obrębie  takich  podstawowych  sfer  rozwoju  jak  przyrodniczo-kulturowa,  osadniczo-
techniczna, społeczna i gospodarcza. Obejmują one zarówno wzmocnienie walorów przyrodniczych i kulturowych 
gminy jak i jej wielofunkcyjny rozwój przy wykorzystaniu istniejącego potencjału i aktywności mieszkańców oraz 
zewnętrznego wsparcia. 

Zakłada się ponadto, że strategia zrównoważonego rozwoju gminy będzie: 
1) stanowić instrument jej długofalowego, zintegrowanego zarządzania uwzględniającego elementy ciągłości i 

trwałości w działalności władz samorządowych; 
2) umożliwiać wzmocnienie  współpracy władz oraz mieszkańców w proces planowania rozwoju gminy przy 

uwzględnianiu różnych opinii, pomysłów i koncepcji i identyfikowaniu się z nimi społeczności lokalnych;
3) prowadzić do wzmocnienia mocnych i eliminacji słabych stron gminy oraz wykorzystania własnych zasobów i 

możliwości rozwojowych i efektywnego nimi gospodarowania (tj. środowiskiem przyrodniczym i kulturowym, 
układami zabudowy oraz potencjałem społecznym i gospodarczym).

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY I JEJ POTENCJAŁU 

Gmina  leży  w  środkowej  części  województwa  opolskiego,  przy  południowej  granicy  powiatu  opolskiego  i  w 
obszarze Aglomeracji  Opolskiej. Jest położona w obrębie  korytarza transportowego o znaczeniu europejskim- 
autostrady  A4,  stanowiącej  polski  odcinek  drogi  międzynarodowej  E40,  oraz  w  dolinie  Odry  – w  korytarzu 
ekologicznym  o  ogólnokrajowym  znaczeniu.  Cechuje  ją  dobra  dostępność  komunikacyjna  i  wysoki  poziom 
uzbrojenia technicznego.

Gmina pełni funkcje mieszkalną, rolniczą i produkcyjno- usługową, a w jej układzie przestrzennym wyróżniają się 
jako główny ośrodek osadniczy i administracyjno- usługowy – miasto Prószków oraz powiązane z nim 14 wsi. W 
części  centralnej,  północnej i  wschodniej  gminy dominują grunty rolne,  natomiast w części  południowej  duże 
powierzchnie zajmują lasy- część dużego kompleksu Borów Niemodlińskich, objętych ochroną w formie obszaru 
chronionego krajobrazu. Użytki rolne zajmują ok. 56,79% powierzchni gminy równej 12 105 ha, lasy – 33,96%, a 
tereny zainwestowane – 5,86%.

Mieszka tu blisko 9 900 mieszkańców i ta liczba ludności  gminy miała względnie ustabilizowany charakter w 
ostatnich latach.  W jej strukturze wiekowej dominuje grupa w wieku produkcyjnym (obejmująca ok. 65% ogółu 
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ludności),  a  grupy  w wieku  poprodukcyjnym  (z  ok.  18%)  oraz  przedprodukcyjnym  (z  17  %)  mają  znacznie 
mniejszą liczebność, przy czym pogłębiają się procesy starzenia się mieszkańców gminy. Zamieszkują oni blisko 
2770 budynków o powierzchni użytkowej równej 328 tys. m² i dysponują bogatym zestawem usług. 

Na potencjał gospodarczy gminy składa się funkcjonowanie blisko 900 podmiotów gospodarczych, wśród których 
w ponad 90% dominują osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, działa także ponad 10 większych 
przedsiębiorstw,  w tym Kopalnia  Margli  Kredowych  oraz  związane  z  produkcją  materiałów  budowlanych  i  z 
budownictwem, rozwija się produkcja rolna, a także usługi dla turystyki. 

3. SŁABE I MOCNE STRONY GMINY 

Za słabe strony gminy uznane zostały takie elementy, jak :

I - w sferze przyrodniczo-kulturowej:
zły stan części zabytkowych zespołów zabudowy i komponowanej, urządzonej zieleni , w tym 
parku i arboretum Pomologia;
niepełne wykorzystanie walorów istniejącego zespołu zamkowo-parkowego w obszarze miasta;
niski  poziom  informacji  o  zabytkach  i  walorach  przyrodniczo-krajobrazowych  gminy,  w  tym  brak 
rozbudowanego systemu ścieżek edukacyjnych;
podatność lasów na zagrożenia pożarami;
niewystarczający poziom opieki nad zielenią przydrożna i rekreacyjną;
niewystarczający poziom ochrony przeciwpowodziowej; 
zły stan systemów melioracyjnych;
niski poziom edukacji ekologicznej;

II - w sferze osadniczo-technicznej:
niezadowalający poziom estetyczny zabudowy i jej otoczenia oraz ładu przestrzennego, w tym zły stan 
budynków komunalnych i Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie; 
utrzymywanie się niskiej jakości przestrzeni publicznych w centrum miasta oraz znacznej dekapitalizacji 
zabudowy mieszkalnej i usługowej w obszarze parku i arboretum Pomologia;
nieumiejętne,  nie  zharmonizowane  z  zabytkowym  otoczeniem  wprowadzanie  nowej  zabudowy 
mieszkaniowej i produkcyjno-usługowej; 
niewystarczający poziom wyposażenia wsi w urządzone tereny rekreacji codziennej; 
brak kompleksowo przygotowanych terenów dla wprowadzenia inwestycji:
utrzymywanie się uciążliwości ruchu kołowego w centrum Prószkowa i w zwartych zespołach zabudowy 
wiejskiej oraz niezadowalającego stanu technicznego dróg i zagospodarowania ich otoczenia;
bardzo niski poziom wyposażenia w ścieżki rowerowe i trasy spacerowe;
zły stan techniczny obwałowań i niewystarczające wyposażenie w środki ochrony przeciwpowodziowej 
bardzo niski poziom wykorzystania energii odnawialnych;

III - w sferze społecznej:
niezadowalający poziom integracji  społecznej,  w tym w miejscowościach z dużym udziałem nowych 
osadników;
pogłębianie się procesów starzenia się ludności oraz niewystarczający poziom zorganizowanej opieki 
nad seniorami i wyspecjalizowanych usług dla ich potrzeb; 
pogłębianie się problemów rodzinnych, związanych z rozłąką z osobami wyjeżdżającymi za granicę w 
poszukiwaniu pracy;
niewystarczający poziom zorganizowanej opieki żłobkowej nad dziećmi;
niezadowalający  poziom aktywności  społecznej  i niski  poziom wykorzystania  potencjału  istniejących 
organizacji pozarządowych;
niezadowalający poziom współpracy i komunikacji pomiędzy władzami gminy i mieszkańcami
pogłębianie się dysproporcji pomiędzy miastem a terenami wiejskimi w zakresie dostępności do usług;
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IV - w sferze gospodarczej:
niedostateczna ilość miejsc pracy, w tym zwłaszcza dla wykwalifikowanych kadr;
niski poziom płac w prywatnych przedsiębiorstwach;
wysoki poziom migracji zarobkowej;
niski poziom przetwórstwa spożywczego;
niski poziom bazy dla obsługi turystów; 
niewielkie zainteresowanie gminą inwestorów zewnętrznych przy braku zachęt w postaci np filii strefy 
ekonomicznej;
niski poziom budżetu gminnego, i miedzy innymi, związanego z tym wparcia sołectw.

Za mocne strony gminy uznane zostały takie elementy, jak :

I - w sferze przyrodniczo-kulturowej:
dysponowanie wysokimi walorami przyrodniczymi,  w tym znacznym kompleksem leśnym i rozległymi 
terenami doliny Odry z jej starorzeczem;
dysponowanie wyróżniającymi się walorami kulturowymi, związanymi z istnieniem historycznych założeń 
osadniczych oraz kompleksu parkowego z arboretum Pomologia w obszarze miasta; 
utrzymywanie się ustabilizowanego, niskiego poziomu zanieczyszczeń środowiska;

II - w sferze osadniczo-technicznej:
dogodne  położenie  względem  większych  ośrodków  osadniczych  oraz  bardzo  dobra  dostępność 
komunikacyjna;
bliskość do regionalnego centrum rozwoju i ośrodka aglomeracji- miasta Opola, 
koncentracja zabudowy w obszarze miasta i części na terenach wiejskich, związana m. in. z procesami 
urbanizacji w północnej części gminy; 
prawie pełne wyposażenie zabudowy w sieci wodociągowo-kanalizacyjne; 
systematyczne powiększanie obszarów objętych ustaleniami  miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego; 

III - w sferze społecznej:
stabilizacja ogólnego poziomu liczby ludności;
gospodarność, pracowitość i zamiłowanie do porządku oraz wysoka świadomość tożsamości kulturowej;
dysponowanie zaangażowaną, dobrze przygotowaną kadrą administracji gminnej;
aktywność  organizacji  pozarządowych,  w  tym mniejszości  niemieckiej,  a  także  ochotniczych  straży 
pożarnych; 
rozwój procesów asymilacji imigrantów zarobkowych i ich trwałego związania się z gminą
dobry poziom wyposażenia miasta i wsi w obiekty usługowe, w tym dla opieki przedszkolnej, szkolnictwa 
i oświaty na poziomie podstawowym oraz działalności kulturalnej oraz sportowo-rekreacyjnej;

IV - w sferze gospodarczej:
dysponowanie zasobami dla rozwoju przemysłu wapienniczo-cementowego oraz przetwórstwa rolno-
spożywczego;
wzrost  aktywności  osób  fizycznych,  prowadzących  działalność  gospodarczą i  funkcjonowanie 
rozwijającej się grupy małych przedsiębiorstw;
wzrost imigracji zarobkowej,
dysponowanie obiektami hotelowymi o wysokim standardzie oraz rozwiniętą siecią gastronomiczną,
dysponowanie dużymi zasobami zwierzyny łownej
dysponowanie wskazanymi w dokumentach planistycznych gminy terenami inwestycyjnymi;
rozwój wielostronnej współpracy w ramach Aglomeracji Opolskiej.
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4. SZANSE I ZAGROŻENIA ROZWOJU GMINY 

Za szanse rozwoju gminy uznane zostały takie ich elementy, jak :

I - w sferze przyrodniczo-kulturowej:
możliwości  pozyskania  wsparcia  dla  rewitalizacji  parku  i  arboretum  Pomologia  oraz  kompleksowej 
odnowy jego zasobów przyrodniczo-kulturowych; 
możliwości pozyskania wsparcia dla rewitalizacji centrum miasta i innych zespołów zabudowy na terenie 
gminy; 

II - w sferze osadniczo- technicznej:
poprawa  dostępności  gminy  w ramach  aglomeracji  opolskiej,  związana  z  planowanym  dodatkowym 
powiązaniem Opola z autostradą A4 i  budową jego południowej obwodnicy oraz nowej  przeprawy na 
Odrze w rejonie wsi Chrzowice;
możliwości pełnego wykorzystania potencjału kulturowego zabudowy w centrum miasta dla stworzenia 
zespołu atrakcyjnych przestrzeni publicznych; 
możliwości przeniesienia tranzytowej drogi z centrum miasta na jego planowana obwodnicę;

III - w sferze społecznej:
poprawa poziomu wykształcenia mieszkańców i wzrostu kapitału społecznego gminy; 
możliwości  pozyskania  środków  zewnętrznych  dla  wsparcia  rozwoju  społecznego  gminy,  w  tym  z 
Programu Specjalnej Strefy Demograficznej;
osiedlanie się nowych osadników, w tym także imigrantów;
możliwości poprawy warunków życia mieszkańców i ich uatrakcyjnienia;
wzrost potrzeb w kierunku kształcenia specjalistycznego w zakresie ogrodnictwa i  przetwórstwa rolno-
spożywczego;
wzrost pro-ekologicznej i pro-obywatelskiej świadomości mieszkańców;
możliwości szerszego wykorzystania potencjału lokalnych liderów, w tym związanych z organizacjami 
mniejszości niemieckiej;

IV - w sferze gospodarczej:
możliwości  pozyskania  środków zewnętrznych dla wsparcia rozwoju gospodarczego gminy,  w tym z 
Regionalnego Programu Operacyjnego;
możliwości rozwoju w ramach aktywizacji  funkcjonowania aglomeracji  opolskiej i rozwojowego pasma 
Odry;
możliwości szerszego wykorzystania bazy surowcowej gminy;
możliwości szerszego wykorzystania pracy imigrantów;
możliwości stworzenia nowych miejsc pracy przy wykorzystaniu potencjału parku i arboretum Pomologia 
dla  stworzenia  nowego  produktu  turystyczno-rekreacyjnego  oraz  placówki  naukowej  dla  badań  w 
dziedzinie przetwórstwa rolno-spożywczego (przy współpracy z Uniwersytetem Opolskim i Politechniką 
Opolską);
wzrost możliwości eksportu produktów przetwórstwa rolno-spożywczego; 
wzrost potrzeb w zakresie rekreacji  mieszkańców aglomeracji  opolskiej i sąsiednich regionów, w tym 
wykorzystanie gminnego systemu ścieżek rowerowych i szlaków pieszych.

Za zagrożenia rozwoju gminy uznane zostały takie ich elementy, jak :

I - w sferze przyrodniczo-kulturowej:
brak pełnej współpracy z zarządcami terenów parku i arboretum Pomologia przy wypracowaniu form ich 
rewitalizacji i kompleksowego programu wykorzystania ich zasobów;
wzrost zagrożeń dla stanu środowiska i poziomu bezpieczeństwa ludzi, wynikających ze zmian klimatu;

II - w sferze osadniczo- technicznej:
wzrost uciążliwości ruchu samochodów na tranzytowych drogach w obszarze gminy;
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brak  pełnej  koordynacji  zarządców dróg w realizacji  programów ich  modernizacji  z  uwzględnianiem 
potrzeb mieszkańców;
utrzymywanie się niskiego poziomu inwestowania w poprawę stanu urządzeń przeciwpowodziowych w 
dolinie Odry i poprawę jej żeglowności;

III - w sferze społecznej:
pogłębianie się procesów starzenia się ludności;
odpływ wykształconej młodzieży do innych ośrodków;
utrzymywanie  się  niskiego  poziomu  zaangażowania  mieszkańców  w  rozwój  gminy  i  poziomu  ich 
zintegrowania;
brak postępów w rozbudowie komunikacji wewnętrznej władz gminy i jej mieszkańców;
pojawienie się negatywnych skutków rozdawnictwa środków publicznych;

IV - w sferze gospodarczej:
trudności w skutecznym pozyskiwaniu zewnętrznego wsparcia dla realizacji projektów rozwojowych w 
gminie;
trudności w budowaniu efektywnych form współpracy międzygminnej i międzysektorowej;
zmniejszanie  się  potencjału  ludności  w  wieku  produkcyjnym  i  wzrost  emigracji  zarobkowej  oraz 
utrzymywanie się niskiej aktywizacji zawodowej kobiet;
brak postępów w kompleksowym przygotowaniu terenów dla wprowadzania nowych inwestycji;
pojawianie się trudności w zbilansowaniu budżetu gminy przy otrzymywaniu wystarczających subwencji;
pojawienie się zjawisk kryzysowych w gospodarce w skali krajowej i kontynentalnej.

5. WIZJA PRZYSZŁOŚCI 

Wizja zrównoważonego rozwoju gminy w przyjętej przy opracowaniu strategii perspektywie 2025 r. to obraz jej 
przyszłego stanu,  do którego będzie się dążyć uwzględniając  potrzebę wzmacniania  mocnych stron gminy i 
eliminacji  w  całości  lub  części  słabych  jej  stron,  a  także  potrzeby  i  aspiracje  jej  mieszkańców.  Działania 
podejmowane  na  rzecz  urzeczywistnienia  tej  wizji  w  sferze  przyrodniczo-kulturowej,  osadniczo-  technicznej, 
społecznej i gospodarczej nie mogą zagrażać ani degradować środowiska. W hasłowym ujęciu tej wizji wskazuje 
się na to, że
 

gmina Prószków dysponuje 
zadbanym środowiskiem przyrodniczo-kulturowym,

a jej mieszkańcy cieszą się wysokim poziomem życia i efektami 
nowoczesnej gospodarki

W poszczególnych sferach rozwoju gminy wizja ta manifestuje się w następujących jej ujęciach:

I - w sferze przyrodniczo-kulturowej:
walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe gminy są zrewitalizowane, chronione i promowane, w tym 
walory terenów parku i arboretum Pomologia;
zminimalizowane są negatywne skutki oddziaływania eksploatacji surowców kopalnianych;
zminimalizowane  są  zagrożenia  dla  stanu  czystości  wód  i  powietrza  z  eliminacją  niskich  emisji  i 
obniżeniem poziomu hałasu;
mieszkańców cechuje wysoki poziom świadomości ekologicznej;

II - w sferze osadniczo- technicznej:
poziom  estetyczny  zabudowy  i  jej  otoczenia  oraz  ładu  przestrzennego  w  gminie  a  także  jakości 
przestrzeni publicznych w centrum miasta i w obszarze ww. parku i arboretum jest wysoki;
system komunikacyjny  został  w pełni  zmodernizowany i  rozbudowany stosownie do potrzeb,  w tym 
wzbogacony o obwodnicę miasta i układ ścieżek rowerowych, spacerowych i edukacyjnych;
poprawiła się żeglowność Odry;
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zminimalizowane zostało zagrożenie powodziowe z wykorzystaniem metod przyjaznych przyrodzie;

III - w sferze społecznej:
poprawiła się jakość życia mieszkańców i poziom ich obsługi, zwłaszcza w odniesieniu do potrzeb osób 
starszych, niepełnosprawnych i najmłodszego pokolenia;
wzrósł poziom integracji i poczucie tożsamości lokalnej;
gmina jest dobrym partnerem organizacji społecznych i podmiotów gospodarczych przy rozwiązywaniu 
aktualnych problemów społecznych, m. in. przy aktywizacji lokalnych grup działania;
propagowany  jest  zdrowy  styl  życia,  w  tym kultury  fizycznej,  rekreacji  i  sportu  oraz  są  atrakcyjnie 
zagospodarowane miejsca dla tych potrzeb;

IV - w sferze gospodarczej:
rozwijana jest sieć małych przedsiębiorstw i indywidualna działalność gospodarcza;
w  gospodarce  rolnej  stosowane  są  dobre  praktyki  rolnicze  i  jest  ona  dostosowana  do  aktualnych 
wymogów rynkowych poprzez m. in. rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego;
wykorzystywany jest potencjał terenów leśnych dla turystyki;
przygotowane są nowe tereny dla ulokowania zakładów przemysłowych i usługowych;
gmina współpracuje z regionalnymi  instytucjami  rynku pracy oraz przedsiębiorcami  w celu tworzenia 
nowych miejsc pracy;
stworzony  został  nowy  produkt  turystyczny  gminy,  obejmujący  park  i  arboretum  Pomologia  ze 
zlokalizowaniem tu także ośrodka badawczo-naukowego;
gmina utrzymuje swą dobrą  pozycję w aglomeracji  opolskiej  i  angażuje  się w inicjatywy istotne dla 
rozwoju regionu. 

6. PLAN OPERACYJNY STRATEGII

6.1. Cel nadrzędny i cele szczegółowe rozwoju gminy 

W nawiązaniu do sformułowanej wcześniej wizji gminy w perspektywie 2025 r. w następujący sposób określa się 
cel nadrzędny rozwoju gminy:

celem nadrzędnym rozwoju gminy Prószków jest zadbane środowisko 
przyrodniczo-kulturowe, wysoki poziomem życia mieszkańców 

i nowoczesna gospodarka

Na cele szczegółowe – elementy realizacji ww. celu nadrzędnego, składają się :

I - w sferze przyrodniczo-kulturowej:
1) ochrona i promocja  walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych z rewitalizacją terenów parku i 

arboretum Pomologia;
2) minimalizowanie  zagrożeń  dla  stanu  środowiska,  powiązane  ze  wzrostem  poziomu  świadomości 

ekologicznej;

II - w sferze osadniczo- technicznej:
3) poprawa poziomu estetycznego zabudowy i ładu przestrzennego z rewitalizacją centrum miasta i zabudowy 

na terenie Pomologii; 
4) modernizacja  i  rozbudowa  systemu  komunikacyjnego  i  uzbrojenia  technicznego,  z  poprawą  ochrony 

przeciwpowodziowej;

III - w sferze społecznej:
5) poprawa jakości życia mieszkańców i poziomu ich obsługi, w tym potrzeb osób starszych, 

niepełnosprawnych i najmłodszego pokolenia;
6) wzrost poziomu integracji społeczności gminnej oraz współpracy gminy z organizacjami społecznymi;
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7) wspomaganie działań na rzecz zdrowego stylu życia, kultury fizycznej, rekreacji i sportu; 

IV - w sferze gospodarczej:
8) rozwój sieci małych przedsiębiorstw i indywidualnej działalności gospodarczej;
9) wsparcie dla rozwoju przemysłu i usług, w tym dla rozwoju placówek nauki i turystyki oraz dla poprawy rynku 

pracy;
10) wykorzystanie zaangażowania gminy w rozwój aglomeracji opolskiej dla jej potrzeb.

6.2. Działania i zadania w sferze przyrodniczo-kulturowej

Dla realizacji przyjętych celów w sferze przyrodniczo- kulturowej przyjmuje się podjęcie następujących 
działań i zadań:

Cele szczegółowe LP Działania i zadania
w sferze przyrodniczo-kulturowej

Terminy
Realizatorzy

1) ochrona i promocja 
walorów 
przyrodniczych, 
krajobrazowych i 
kulturowych z 
rewitalizacją 
terenów parku i 
arboretum 
Pomologia

1. Opracowanie zestawu wydawnictw informacyjno- 
promocyjnych o walorach gminy oraz uruchomienie 
specjalnego portalu

2017
Urząd Miejski

2. Opracowanie kompleksowej inwentaryzacji 
przyrodniczej gminy oraz dla terenów parku i 
arboretum Pomologia 

2017
Lider porozumienia 

na rzecz 
rewitalizacji 
Pomologii

3. Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej 
dla rewitalizacji parku i arboretum Pomologia 

2018
Jw.

4. Wypracowanie formuły zarządzania parkiem i 
arboretum Pomologia oraz gospodarowania na ich 
terenie

2018
Jw.

5. Odnowa lub ukształtowanie urządzonych terenów 
zieleni w centrach wsi

2016-2018
Urząd Miejski

6. Wypracowanie form ochrony terenów rolnych przed 
zwierzyną leśną

2017
Nadl. Prószków

7. Opracowanie gminnego programu ochrony zabytków 
i opieki nad zabytkami

2017
Urząd Miejski

8. Szersze udostępnienie Prószkowskiego Zamku i 
parku dla turystów

2017
Starostwo Opolskie

na wniosek
 Urzędu Miejskiego

9. Odnowa kapliczek przydrożnych 2017-2018
Urząd Miejski

10) minimalizowanie 
zagrożeń dla stanu 
środowiska, 
powiązane ze 
wzrostem poziomu 
świadomości 
ekologicznej

1. Promowanie form i sposobów ograniczenia lokalnych 
emisji zanieczyszczeń powietrza i wspieranie 
odpowiedniej wymiany urządzeń grzewczych 

2016-2018
Urząd Miejski

2. Rozbudowa bazy dla prowadzenia edukacji 
ekologicznej i układu gminnych ścieżek edukacyjnych

2016-2018
Urząd Miejski
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6.3. Działania i zadania w sferze osadniczo- technicznej

Dla realizacji przyjętych celów w sferze osadniczo- technicznej przyjmuje się podjęcie następujących działań i 
zadań:

Cele szczegółowe LP Działania i zadania
w sferze osadniczo- technicznej

Terminy
Realizatorzy

3) poprawa poziomu 
estetycznego 
zabudowy i ładu 
przestrzennego z 
rewitalizacją 
centrum miasta i 
zabudowy na 
terenie Pomologii

1. Opracowanie gminnego programu rewitalizacji dla 
wybranych zespołów zabudowy 

2016
Urząd Miejski

2. Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej 
dla rewitalizacji centrum miasta 

2017
Urząd Miejski

3. Odnowa centrów wsi 2017-2018
Urząd Miejski

4 Promowanie i nagradzanie dobrych przykładów 
zagospodarowania swojego otoczenia

2017-2025
Urząd Miejski

5. Budowa komunalnego obiektu mieszkalnego dla 
rodzin przeniesionych z terenu Pomologii

Po 2018
Urząd Miejski

6. Modernizacja termoizolacyjna w wybranych 
obiektach: w przedszkolu i Ośrodku Kultury i Sportu 
w Prószkowie, w budynku OSP Złotniki i w szkole w 
Ligocie Prószkowskiej (WPF 2016) oraz w innych 
budynkach w zarządzie gminy (tj. w szkołach w 
Prószkowie oraz budynku OSP w Chrząszczycach)

2016-2018
Urząd Miejski

7. Sukcesywne opracowywanie planów 
zagospodarowania przestrzennego 

2016-2025
Urząd Miejski

8. Wykorzystanie ustawy „krajobrazowej” dla 
podniesienia poziomu estetyki i zagospodarowania 
wybranych terenów w gminie

2017
Urząd Miejski

11) modernizacja i 
rozbudowa systemu 
komunikacyjnego i 
uzbrojenia 
technicznego, z 
poprawą ochrony 
przeciw-
powodziowej

1. Opracowanie dokumentacji dla obwodnicy miasta i 
obwodnic innych miejscowości oraz ich sukcesywna 
realizacja

2016-2025
Urząd Miejski

we współpracy  z
Zarządcami dróg 

2. Opracowanie dokumentacji dla przebudowy ul. 
Zielonej w Prószkowie i Górka w Zimnicach Małych 
(WPF 2016) oraz innych ulic

2017
Urząd Miejski

3. Sukcesywna rozbudowa chodników i bezpiecznych 
przejść w ramach prowadzenia remontów i 
modernizacji dróg publicznych

2016-2025
Zarządcy dróg

na wniosek
 Urzędu Miejskiego

4. Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej (WPF 
2016)

2016-2018
Urząd Miejski

5. Opracowanie analizy możliwości gazyfikacji 
wybranych miejscowości

6. Opracowanie koncepcji systemu ścieżek rowerowych 
i ich sukcesywna budowa (m. in. z wykorzystaniem 
obwałowań nadodrzańskich oraz powiązaniem z 
systemami aglomeracji opolskiej)

2016-2018
Urząd Miejski

7. Utworzenie, utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych (WPF 2016)

2016-2018
Urząd Miejski

8. Opracowanie koncepcji magazynowania środków 
ochrony przeciwpowodziowej i poprawy wyposażenia 
OSP w odpowiedni, związany z tymi potrzebami 
sprzęt 

2017
Urząd Miejski

9. Wspieranie możliwości wykorzystania energii 
słonecznej i biogazowni oraz pomp ciepła

2016-2025
Urząd Miejski
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6.4. Działania i zadania w sferze społecznej

Dla realizacji przyjętych celów w sferze społecznej przyjmuje się podjęcie następujących działań i zadań:

Cele szczegółowe LP Działania i zadania
w sferze społecznej

Terminy
Realizatorzy

12) poprawa jakości 
życia mieszkańców i 
poziomu ich 
obsługi, w tym 
potrzeb osób 
starszych, 
niepełnosprawnych 
i najmłodszego 
pokolenia

1. Adaptacja wybranych obiektów na potrzeby opieki 
żłobkowej

2016-2018
Urząd Miejski

2. Adaptacja wybranych obiektów na potrzeby dziennej 
opieki nad osobami starszymi

2016-2018
Urząd Miejski

3. Modernizacja i poprawa wyposażenia obiektów 
szkolnych i opieki przedszkolnej

2016-2018
Urząd Miejski

4. Modernizacja i poprawa wyposażenia obiektów opieki 
zdrowotnej

2016-2018
Urząd Miejski

16) wzrost poziomu 
integracji 
społeczności 
gminnej oraz 
współpracy gminy z 
organizacjami 
społecznymi

1. Modernizacja istniejących i aranżacja nowych, 
urządzonych miejsc spotkań dla mieszkańców 

2016-2025
Urząd Miejski

2. Rozbudowa form konsultacji społecznych dla 
podejmowanych prac programowych i planistycznych

2016-2018
Urząd Miejski

18) wspomaganie 
działań na rzecz 
zdrowego stylu 
życia, kultury 
fizycznej, rekreacji i 
sportu

1. Modernizacja i poprawa wyposażenia obiektów 
sportu i rekreacji

2016-2025
Urząd Miejski

2. Wyposażenie w urządzenia rekreacji urządzonych 
terenów zieleni w mieście i w centrach wsi

2016-2025
Urząd Miejski

6.5. Działania i zadania w sferze gospodarczej

Dla realizacji przyjętych celów w sferze gospodarczej przyjmuje się podjęcie następujących działań i zadań:

Cele szczegółowe LP Działania i zadania
w sferze gospodarczej

Terminy
Realizatorzy

19) rozwój sieci małych 
przedsiębiorstw i 
indywidualnej 
działalności 
gospodarczej

1. Zorganizowanie inkubatora przedsiębiorczości 2017
Urząd Miejski

2. Opracowanie zestawu wydawnictw informacyjno-
promocyjnych o możliwościach wparcia dla biznesu 
i inwestowania w gminie

2017
Urząd Miejski

21) wsparcie dla 
rozwoju przemysłu i 
usług, w tym dla 
rozwoju placówek 
nauki i turystyki 
oraz dla poprawy 
rynku pracy

1. Opracowanie analizy możliwości utworzenia filii 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie gminy

2017
Urząd Miejski

2. Zorganizowanie Instytutu badawczo-naukowego na 
terenie Pomologii

2016-2025
Uniwersytet 
Opolski we 

współpracy z
Urzędem Miejskim

3. Opracowanie programu wsparcia dla przetwórstwa 
rolno-spożywczego

2016-2025
Uniwersytet 
Opolski we 

współpracy z
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Urzędem Miejskim
4. Opracowanie programu turystyczno-rekreacyjnego 

zagospodarowania gminy (w powiązaniu z koncepcją 
systemu ścieżek rowerowych)

2017
Urząd Miejski

5. Opracowanie dokumentacji dla mariny w Źlinicach i 
jej budowa

2017-2025
Inwestor zadania 

26) wykorzystanie 
zaangażowania 
gminy w rozwój 
aglomeracji 
opolskiej dla jej 
potrzeb

1. Wsparcie dla projektu budowy obwodnicy 
południowej Opola i jej powiązania z układem 
komunikacyjnym gminy

2017-2025
Urząd Miejski

2. Wsparcie dla projektu budowy nowej przeprawy 
mostowej na Odrze w rejonie wsi Chrzowice

2017-2025
Urząd Miejski

3. Współpraca przy wspólnym przygotowaniu oferty dla 
terenów inwestycyjnych

2017
Urząd Miejski

4. Współpraca przy opracowaniu wspólnej, 
zintegrowanej oferty turystycznej ze specjalnymi 
pakietami turystycznymi

2017
Urząd Miejski

5. Współpraca przy budowie spójnego systemu ciągów 
pieszo-rowerowych

2016-2018
Urząd Miejski

7. ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ STRATEGII

7.1.  Zasady  zintegrowania  planowania  rozwoju   przestrzennego  i  społeczno- 
gospodarczego 

Dla  uzyskania  wysokiej  spójności  (integracji)  podstawowych  dokumentów  planowania  przestrzennego  oraz 
społeczno-  gospodarczego,  jakie opracowano  dla ukierunkowania  rozwoju  gminy,  tj.  studium uwarunkowań i 
kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  i  strategii  zrównoważonego  rozwoju  gminy  przyjęte  zostały 
następujące zasady:
1) utrzymania  równorzędności  obu  w/w  sfer  planowania  i  rozbudowanie  ich  wzajemnych  relacji  przy 

formułowaniu  celów  i  kierunków  rozwoju  gminy  w  obu  dokumentach,  ze  szczególnym  uwzględnieniem 
zapewnienia lokalizacji dla realizacji zadań o wymiarze przestrzennym, ujętych w strategii;

2) prowadzenia prac planistycznych nad w/w dokumentami planistycznymi w sposób kompleksowy, przy ścisłej 
współpracy jednostek odpowiedzialnych za ich przygotowanie;

3)  przyjmowania  wspólnych,  generalnych  rozwiązań  w  sferach przyrodniczo-kulturowej,  osadniczo- 
technicznej, społecznej i gospodarczej;

4) prowadzenia stałego monitorowania zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz rozwoju społecznym i 
gospodarczym;

5)  wykorzystania rozbudowanych form partycypacji społecznej w planowaniu rozwoju gminy.

7.2. Formy instytucjonalne i instrumenty realizacyjne

System zarządzania realizacją strategii obejmuje:
1) wykorzystanie istniejących i tworzenie dodatkowych instrumentów realizacji określonych działań i zadań;
2) monitorowanie postępów we wdrażaniu strategii;
3) aktualizację programów służących rozwojowi gminy i dostosowanie ich do przyjętych ustaleń dla rozwoju 

gminy;
4) aktualizację strategii.

Podstawowymi instrumentami realizacji strategii są:
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1) wdrażanie działań określonych w strategii poprzez powierzenie ich realizacji odpowiednim referatom i 
jednostkom organizacyjnym Urzędu Miejskiego; 

2) Wieloletni Plan Finansowy, umożliwiający zaplanowanie środków budżetowych i pozabudżetowych na 
inwestycje w kolejnych latach;

3) budżety roczne dla zarządzania środkami publicznymi gminy;
4) lokalne przepisy dotyczące wielkości opłat i naliczanych podatków i kreowania polityki dochodów własnych 

gminy;
5) „montaże finansowe” dla realizacji projektów rozwojowych, wymagających kumulacji środków pochodzących 

z różnych źródeł;
6) uzyskanie zewnętrznego wsparcia dla realizacji ww. projektów, szczególnie ze środków Unii Europejskiej;
7) wykorzystanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów 

miejscowych dla prowadzenia polityki przestrzennej gminy i określania uwarunkowań w tej dziedzinie dla 
rozwoju społecznego i gospodarczego;

8) organizacja szkoleń, zebrań i spotkań dla radnych, urzędników i mieszkańców, służące wdrażaniu strategii;
9) kompleksowy system promocji gminy (obejmujący prezentację walorów gminy oraz osiągnięcia samorządu, 

lokalnych przedsiębiorców, organizacji społecznych, mieszkańców); 
10) uczestnictwo gminy w związkach i stowarzyszeniach celowych oraz współpraca w ramach aglomeracji 

opolskiej.

7.3. Monitoring realizacji strategii z udziałem społeczności lokalnej

Dla prowadzenia monitorowanie postępów we wdrażaniu strategii przyjmuje się następujące zasady:
1) społeczny nadzór nad realizacją strategii sprawuje Rada Miejska, której przedstawia się raz w roku (na sesji 

absolutoryjnej) raport z postępów w jej realizacji; 
2) co  roku  odbędzie  się  spotkanie  konsultacyjne  Zespołu  Opracowującego  Strategię,  na  którym  zostaną 

przeanalizowane postępy w realizacji strategii oraz wniesione propozycje jej zmian i uzupełnień;
3) raz  na  kadencję  opracowana  zostanie  kolejna  edycja  „Diagnozy  stanu  zagospodarowania  i  rozwoju 

społeczno- gospodarczego gminy” z uwzględnieniem obserwacji i ocen, zawartych w dorocznych raportach z 
postępów w realizacji strategii.

Przy  monitorowaniu  postępów  we  wdrażaniu  strategii,  kontroli  i  ocenie  realizacji  działań  zapisanych  w  niej 
wykorzystywany  będzie  także  następujący,  podstawowy  zestaw  wskaźników  (może  być  on  wzbogacony  w 
zależności od potrzeb):

Cele szczegółowe strategii Wskaźniki Źródła danych

I - W sferze przyrodniczej

1) ochrona i promocja 
walorów 
przyrodniczych, 
krajobrazowych i 
kulturowych z 
rewitalizacją terenów 
parku i arboretum 
Pomologia;

2) minimalizowanie 
zagrożeń dla stanu 
środowiska, powiązane 
ze wzrostem poziomu 
świadomości 
ekologicznej.

powierzchnie  o  szczególnych  walorach 
przyrodniczych 
prawnie chronione (w ha),  w tym:

rezerwatów przyrody,
obszaru chronionego krajobrazu

Bank Danych Lokalnych GUS

ilość pomników przyrody UM Prószków
lesistość (w % powierzchni ogólnej gminy) BDL GUS
powierzchnie parków, zieleńców i innych 
terenów zieleni (w ha)

jw.

ilość zabytków ujętych w rejestrze OWKZ 
ogółem (w szt.)

UM Prószków

ilość zabytków ujętych w gminnej ewidencji 
zabytków ogółem (w szt.)

jw.

emisja zanieczyszczeń pyłowych powietrza 
(w t)

jw.

 emisja zanieczyszczeń gazowych powietrza jw.
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ogółem (w t), w tym:
SO2,
NO2 
CO

wytwarzanie odpadów komunalnych (w t) jw.

II - w sferze osadniczo- technicznej

3) poprawa poziomu 
estetycznego 
zabudowy i ładu 
przestrzennego z 
rewitalizacją centrum 
miasta i zabudowy na 
terenie Pomologii;

4)  modernizacja i 
rozbudowa systemu 
komunikacyjnego i 
uzbrojenia 
technicznego, z 
poprawą ochrony 
przeciwpowodziowej.

użytkowanie terenów ogółem (w ha) w tym:
użytki rolne razem,
grunty leśne ,
grunty zabudowane i zurbanizowane 
razem, w tym:
tereny mieszkaniowe,
tereny przemysłowe,
tereny rekreacji i wypoczynku,
tereny komunikacyjne (drogi),
użytki kopalne

BDL GUS

zakres opracowania miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego (w % 
pow. gminy)

UM Prószków

długość dróg ogółem (w km) w tym:
krajowych (w tym autostrady),
w tym wojewódzkich,
w tym powiatowych ,
w tym gminnych,

jw.

długość czynnej sieci wodociągowej (w km)
zużycie wody na 1 mieszkańca (w m3)
ludność korzystająca z urządzeń 
wodociągowych (w %):
długość czynnej sieci kanalizacyjnej (w km)
wielkość odprowadzonych ścieków (w m3)
ludność korzystająca z urządzeń 
kanalizacyjnych (w %)

BDL GUS

III - w sferze społecznej

5) poprawa jakości życia 
mieszkańców i 
poziomu ich obsługi, w 
tym potrzeb osób 
starszych, 
niepełnosprawnych i 
najmłodszego 
pokolenia;

6) wzrost poziomu 
integracji społeczności 
gminnej oraz 
współpracy gminy z 
organizacjami 
społecznymi;

7) wspomaganie działań 
na rzecz zdrowego 
stylu życia, kultury 

ludność ogółem w gminie, w tym:
kobiety,
mężczyźni

ludność ogółem w mieście (i  we wsiach),  w 
tym:

kobiety,
mężczyźni

jw.

ludność ogółem w tym w wieku:
przedprodukcyjnym,
produkcyjnym,
poprodukcyjnym

wskaźnik obciążenia demograficznego 
(ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 
osób w wieku produkcyjnym

jw.

mieszkania użytkowane ogółem (w szt.)
powierzchnia użytkowa zabudowy 
mieszkaniowej ogółem (w m²)
przeciętna powierzchnia użytkowa w m² na 1 

jw.
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fizycznej, rekreacji i 
sportu

mieszkanie

przeciętna powierzchnia użytkowa w m² na 1 
mieszkańca
realizacja nowych budynków mieszkalnych (w 
szt.)
wychowanie przedszkolne:

ilość żłobków,
ilość przedszkoli 

szkoły podstawowe i gimnazja:
ilość szkół,
liczba uczniów

jw.

opieka zdrowotna w gminie:
ilość zakładów opieki zdrowotnej,
ilość praktyk lekarskich,
ilość aptek (i punktów aptecznych)

jw.

domy kultury:
ilość zorganizowanych imprez,
ilość uczestników,
ilość zespołów artystycznych

placówki biblioteczne ogółem

jw.

korzystający ze środowiskowej pomocy i 
wsparcia 
w gminie, w tym:

liczba rodzin
liczba osób
korzystający z opieki w Domu 
Pomocy Społecznej

UM Prószków

III- sferze gospodarczej

8) rozwój sieci małych 
przedsiębiorstw i 
indywidualnej 
działalności 
gospodarczej;

9) wsparcie dla rozwoju 
przemysłu i usług, w 
tym dla rozwoju 
placówek nauki i 
turystyki oraz dla 
poprawy rynku pracy;

10) wykorzystanie 
zaangażowania gminy 
w rozwój aglomeracji 
opolskiej dla jej 
potrzeb.

podmioty gospodarki narodowej ogółem
w sektorze publicznym ogółem, w tym:

państwowe i samorządowe jednostki 
prawa budżetowego,
w tym spółki handlowe

w sektorze prywatnym ogółem, w tym:
osoby fizyczne prowadzące 
działalność gospodarczą,
 spółki handlowe,
spółki handlowe z udziałem kapitału 
zagranicznego,
spółdzielnie,
fundacje,
stowarzyszenia i organizacje 
społeczne

ilość turystycznych obiektów zbiorowego 
zakwaterowania w gminie 
ruch turystyczny:

korzystający z noclegów ogółem
w tym turystów zagranicznych,
ilość udzielonych noclegów ogółem,
w tym dla turystów zagranicznych

jw.

pracujący ogółem w gminie, w tym:
kobiety,

jw.
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mężczyźni
bezrobotni zarejestrowani ogółem w gminie, 
w tym: 

kobiety,
mężczyźni

bezrobotni ogółem w % ludności w wieku 
produkcyjnym
struktura gospodarstw rolnych, w tym liczba 
gospodarstw o powierzchni:

od 1 do 2 ha,
od 2 do 5 ha,
od 5 do 7 ha,
od 7 do 10 ha,
od 10 do 15 ha,
od 15 ha i więcej

UM Prószków

8. RELACJE Z PONADLOKALNYMI DOKUMENTAMI PLANOWANIA 
STRATEGICZNEGO

Strategia zrównoważonego rozwoju gminy jest spójna z podstawowymi ustaleniami zawartymi w Strategii rozwoju 
województwa  opolskiego,  uchwalonej  w  dniu  28  grudnia  2012  r.  Uchwałą  Nr  XXV/325/2012  Sejmiku 
Województwa  Opolskiego.  Przyjęto  w  niej  10  celów  strategicznych  wraz  z  wynikającymi  z  nich  celami 
operacyjnymi dla:
1) konkurencyjnego i stabilnego rynku pracy;
2) aktywnej społeczności regionalnej; 
3) innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki;
4) dynamicznych przedsiębiorstw; 
5) nowoczesnych usług oraz atrakcyjnej oferty turystyczno- kulturalnej; 
6) dobrej dostępności rynków pracy, dóbr i usług;
7) wysokiej jakości środowiska;
8) konkurencyjnej aglomeracji opolskiej;
9) ośrodków miejskich jako biegunów wzrostu;
10) wielofunkcyjnych obszarów wiejskich.

Przy definiowaniu celów szczegółowych zrównoważonego rozwoju gminy Prószków nawiązano do wskazanych w 
ramach celów operacyjnych strategii wojewódzkiej wybranych działań w ramach ww. celów operacyjnych, jakie 
mogą być realizowane w obszarze gminy. 

Strategia zrównoważonego rozwoju gminy jest spójna także z podstawowymi ustaleniami zawartymi w Strategii 
rozwoju  Aglomeracji  Opolskiej,  przyjętej  przez  Walne  Zgromadzenie  Członków  Stowarzyszenia 
Aglomeracja  Opolska na posiedzeniu  w dniu 19 grudnia 2014 r.  (w której wskazano kierunki działań na 
rzecz  poprawy  dostępności  komunikacyjnej,  rozwoju  gospodarczego,  wysokiej  jakości  edukacji,  ochrony 
środowiska i rozwoju obszarów wiejskich) oraz Strategii rozwoju Powiatu Opolskiego, uchwalonej w 28 stycznia 
2016 r. Uchwałą Nr XVI/101/16 Rady Powiatu Opolskiego (w której wskazano kierunki działań na rzecz czystego 
środowiska  naturalnego,  aktywnego  i  bezpiecznego  społeczeństwa,  innowacyjnej  gospodarki  i  rynku  pracy, 
nowoczesnej  infrastruktury  technicznej  i  ekologicznego  transportu  oraz  infrastruktury  społecznej,  przyjaznej 
ludziom i środowisku). 
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9. PROCES TWORZENIA STRATEGII I JEGO UCZESTNICY.

Projekt Strategii zrównoważonego rozwoju gminy został opracowany przez zespół ekspertów z przedsiębiorstwa 
Juliusz Korzeń. Urbanista r. we współpracy z władzami samorządowymi gminy i przy wykorzystaniu efektów dwu 
warsztatów,  jakie przeprowadzono w dn.  23 marca i  7  kwietnia  2016 r.  z  udziałem radnych Rady Miejskiej, 
pracowników  Urzędu  Miejskiego  w  Prószkowie  oraz  jego  jednostek  organizacyjnych,  a  także  szeregu 
zaproszonych do prac nad strategią liderów lokalnych. 

W ramach tych warsztatów przedyskutowano i wypracowano wspólne poglądy na następujące zagadnienia:
1) słabe i mocne strony gminy (w podziale na sfery przyrodniczo-kulturową, osadniczo- techniczną, społeczną i 
gospodarczą)
2) szanse i zagrożenia rozwoju gminy (w podziale- jw.)
3) wizję przyszłości i cel nadrzędny rozwoju gminy
4) cele szczegółowe rozwoju gminy (w podziale- jw.)
5) wskazanie działań i zadań rozwojowych (w podziale- jw.).
W  dniu  projekt  Strategii  została  przedstawiony  Komisji  budżetu,  rozwoju  gospodarczego  i  bezpieczeństwa 
publicznego oraz Komisji rolnictwa, gospodarki wodnej, ochrony środowiska, rzemiosła i handlu Rady Miejskiej 
do przedyskutowania i akceptacji przed wniesieniem go na sesję Rady Miejskiej w celu jego uchwalenia.
 
W pracach warsztatowych nad przygotowaniem projektu Strategii zrównoważonego rozwoju gminy wzięli udział:
1) Jan Damboń – Radny gminy Prószków
2) Lucjan Drumla – Radny gminy Prószków
3) Józef Dudek – Radny gminy Prószków
4) Krystian Janikula – Radny gminy Prószków
5) Joachim Kabela – Radny gminy Prószków
6) Teodor Klosa – Radny gminy Prószków
7) Dawid Kochanek – Radny gminy Prószków
8) Arnold Kuc – Radny gminy Prószków
9) Barbara Moczko-Niestrój – Radna gminy Prószków
10) Paweł Piechaczek – Radny gminy Prószków
11) Konrad Witek – Radny gminy Prószków
12) Józef Wystrach – Radny gminy Prószków
13) Maria Zdera – Radna gminy Prószków
14) Róża Malik – Burmistrz Prószkowa
15) Anna Wójcik – Zastępca Burmistrza
16) Dorota Staniów – Skarbnik Gminy
17) Joanna Łubińska- Wójcik – Kierownik Referatu Inwestycji w UM
18) Ewa Miążek – Kierownik Wydziału Finansów w UM
19) Katarzyna Szylar – Kierownik Referatu Gospodarki w UM 
20) Kamila Woźniak-Wolny – pracownik Referatu Inwestycji w UM
21) Aneta Lissy- Kluczny – pracownik Referatu Organizacyjnego w UM
22) Małgorzata Chrynus – Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
23) Irena Herbst – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
24) Mariusz Staniów – Dyrektor Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie
25) Barbara Dziubałtowska – Dyrektor Biura Obsługi Oświaty 
26) Maria Chudawa – Dyrektor ZSP w Złotnikach
27) Krzysztof Cebula – Dyrektor ZS w Zimnicach Wielkich
28) Barbara Krawczyk – Dyrektor PP w Górkach
29) Joanna Rasch – Dyrektor PG w Prószkowie
30) Teresa Smoleń – Dyrektor PSP Prószków
31) Alina Wasilewska – Dyrektor ZSP w Boguszycach
32) Krzysztof Cebula – Sołtys wsi Zimnice Wielkie
33) Aniela Czollek – Sołtys wsi Ligota Prószkowska
34) Alfred Kiełbasa – Sołtys wsi Jaśkowice
35) Krystian Mróz – Sołtys wsi Chrząszczyce
36) Bernard Panuś – Sołtys wsi Górki
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37) Maria Urbacka – Sołtys wsi Źlinice
38) Tadeusz Wieszała – Sołtys wsi Folwark
39) Jerzy Wocka – Sołtys wsi Złotniki
40) Elżbieta Moczko – Przewodniczący Zarządu Jednostki Pomocniczej Miasta Prószków
41) Zygmunt Łubiński – Inżynier Nadzoru Nadleśnictwa Prószków
42) Marek Skrzydeł – Kierownik Kopalni Margli Kredowych „Folwark”
43) Grzegorz Szołtysik – Przewodniczący Stowarzyszenia na rzecz Trwałego i Zrównoważonego Rozwoju
„Zielona Ziemia”
44) Bernadeta Mueller – Przewodnicząca Stowarzyszenia „Nasza Wioska – Ligota Prószkowska”

10. MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE

1) Aktualizacja  Programu  Ochrony  Środowiska  dla  Gminy  Prószków  na  lata  2009-2012  z  uwzględnieniem 
perspektywy na lata 2013-2016, Prószków 2009;

2) Bank Danych Lokalnych, GUS, Warszawa 2011 i 2014;
3) Bazy danych Państwowego Instytutu Geologicznego, Warszawa 2015;
4) Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Prószków na lata 2014 -2020, Prószków 

2013;
5) Heinrich E. i Pawełczyk Andrzej, Zarys dziejów Prószkowa, Prószków 2000;
6) Informacje dotyczące wybranych zagadnień rozwoju gminy, Urząd Miejski, Prószków 2015;
7) Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Prószków, Prószków 2015;
8) Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Prószków na lata 2005-2015, Prószków 2005; 
9) Plan  Zagospodarowania  Przestrzennego  Województwa  Opolskiego,  przyjęty  uchwałą  nr  XLVIII/505/2010 

Sejmiku Województwa Opolskiego z 28.09.2010 r.;
10) Rozporządzenia Wojewody Opolskiego Nr 0151/P/16/2006 z 8.05. 2006 r. w sprawie obszarów chronionego 

krajobrazu (Dz. U. Woj. Opolskiego Nr 33 poz. 1133 z 2006 r. );
11) Porozumienia w sprawie utworzenia Aglomeracji Opolskiej (Dz. U. Woj.  Opolskiego z dnia 31. X. 2012 r., 

poz. 1521);
12) Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, Urząd Miejski w Prószkowie 2015;
13) Rocznik statystyczny województwa opolskiego 2014, WUS, Opole 2014;
14) Stan środowiska w województwie opolskim w roku 2014, WIOŚ, Opole 2014;
15) Strategia rozwoju Aglomeracji  Opolskiej  na lata 2014-2020”,  Biuro Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, 

Opole 2015;
16) Strategia  Zintegrowanych  Inwestycji  Terytorialnych  Aglomeracji  Opolskiej,  Biuro  Stowarzyszenia 

Aglomeracja Opolska, Opole 2015;
17) Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Prószków, przyjęte uchwałą 

nr uchwałą nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18.12.2014 r. ;
18) Syntetyczna diagnoza społeczno- gospodarcza Powiatu Opolskiego, Starostwo Powiatu Opolskiego, Opole 

2015.
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	Tabela 1. Podstawowe dane statystyczne o gminie Prószków (z 2014 r.)
	Lp.
	Cechy
	Wartości 
	1.
	Powierzchnia gminy ogółem w ha
	2.
	Ilość miejscowości (miasto i 14 wsi)
	15
	3.
	Liczba ludności wg faktycznego miejsca zamieszkania ogółem 
	4.
	Liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym /% ogółu 
	5.
	Liczba ludności w wieku produkcyjnym /% ogółu
	6.
	Liczba ludności w wieku poprodukcyjnym /% ogółu
	7.
	Ilość użytkowanych mieszkań (w mieście i we wsiach)
	8.
	Długość dróg (w km wg danych Urzędu Miejskiego):
	9.
	Długość czynnej sieci wodociągowej rozdzielczej (w km)
	107,9
	10.
	Długość czynnej sieci kanalizacyjnej (w mieście i we wsiach w km)
	144,9
	W skład omawianego systemu wchodzi także 7 pomników przyrody, obejmujących ochroną na terenach:
	1) miasta Prószków – okazały buk i platan klonolistny (na mocy decyzji z 2005 r. i 2013 r.);
	2) wsi Jaśkowice – okazałe 2 modrzewie europejskie (z 2005 r.);
	3) wsi Ligota Prószkowska - 2 szpalery z 316 drzewami (z 2013 r.);
	4) obrębu leśnego Przysiecz – okazały modrzew europejski (z 2005 r.).
	Głównym ośrodkiem tego zespołu osadniczego, rozwijającego się na zachód od doliny Odry w jej odcinku od Gogolina po Opole i na północ od Lasów Niemodlińskich, było miasto Prószków, stanowiące siedzibę zasłużonego dla tej części Śląska Opolskiego rodu Prószkowskich, osiadłego tu już na początku XIV w. W 1563 r. został wybudowany przez Jerzego Prószkowskiego okazały zamek, zburzony 80 lat później przez Szwedów i odbudowany w 1677 r. W 1783 r. zamek i związane z nim dobra przeszły w ręce Fryderyka II, króla pruskiego. Przez blisko 90 lat, do likwidacji w 1850 r. funkcjonowała tu fabryka fajansów, a także do początku XX w. produkowano też piwo. Prawa miejskie Prószków uzyskał w 1560, utracił je w 1915 i ponownie odzyskał w 2004.
	
	Obszar gminy posiada umiarkowane pod względem zasobności, udokumentowane zasoby archeologiczne, ze znaleziskami z szeregu okresów historycznych na 11 stanowiskach, wpisanych do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Są to obiekty we wsiach: Boguszyce (nr 5), Chrząszczyce (nr 2), Chrzowice (nr 2 i 5), Nowa Kuźnia (nr 4), Winów (nr 5), Zimnice Małe (nr 4), Zimnice Wielkie (nr 3 i 13) oraz Źlinice (nr 1 i 7). 
	Listę tę uzupełniają 134 stanowiska, ujęte w gminnej ewidencji zabytków i znajdujące się w Prószkowie (21) oraz we wsiach: Boguszyce (5), Chrząszczyce (15), Chrzowice (5), Górki (5), Jaśkowice (2), Nowa Kuźnia (3), Ligota Prószkowska (20), Przysiecz (15) Winów (5), Zimnice Małe (9), Zimnice Wielkie (14), Złotniki (11) i Źlinice (8).
	4.3.2. Komunikacja zbiorowa
	4.4.1. Zaopatrzenie w wodę
	4.4.2. Odprowadzanie ścieków
	4.4.5. Elektroenergetyka
	4.4.6. Telekomunikacja
	5.1.1. Liczba ludności 
	W końcu 2015 r. gminę zamieszkiwało wg danych Urzędu Miejskiego w Prószkowie 9484 osób, w tym 2476 w mieście i 7008 na wsi, stanowiąc odpowiednio 26% i 74% ogółu mieszkańców. Ich liczba zmniejszyła się nieznacznie w porównaniu z 2011 r. (o 82 osoby tj. o 0,8%), a wskaźnik gęstości zaludnienia gminy zmienił się z 79,0 na 78,3 osoby na 1 km², co kwalifikowało i kwalifikuje gminę do jednostek o średnim stopniu zaludnienia w województwie. 
	5.1.2. Struktura wiekowa 
	Omawiane zasoby mieszkaniowe tworzy w obszarze miasta zabudowa jednorodzinna i w części także wielorodzinna, natomiast na terenach wiejskich dominuje zabudowa zagrodowa i jednorodzinna. Cechuje je zróżnicowany stan techniczny i standardów zamieszkiwania. Z szacunkowych danych zamieszczonych w wieloletnim programie gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy z 2009 r. wynika, że 95% istniejących komunalnych budynków mieszkalnych w gminie zostało wybudowanych przed 1940 r., a ostatnie 5 % w latach 1951-1960. Struktura wieku zabudowy w obszarze miasta i na terenach wiejskich, a zwłaszcza we wsiach rozwojowych jest zapewne korzystniejsza, ale niezależnie od tego bardzo duży odsetek użytkowanej zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej należy uznać za znacznie zdekapitalizowany.
	Niekorzystnym zjawiskiem dotyczącym warunków zamieszkiwania w gminie jest mały zasób budynków komunalnych, jakimi się tu dysponuje: 2 z nich położone są w Prószkowie, a 5 na terenach wiejskich. Zasób ten uzupełnia 13 budynków, pozostających w dyspozycji wspólnot mieszkaniowych ze współwłasnością gminy i zlokalizowanych na terenie miasta Prószków. Budynki te położone są w przeważającej większości w granicach obu obszarów zdegradowanego środowiska kulturowego, jakie wskazano w rozdz. 2 „Diagnozy” i są w znacznym stopniu zdekapitalizowane.
	5.3.3. Kultura
	5.3.4. Sport i rekreacja
	2) Bank Danych Lokalnych, GUS, Warszawa 2011 i 2014;
	13) Rocznik statystyczny województwa opolskiego 2014, WUS, Opole 2014;

