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1. WSTĘP – CEL I ZAKRES STRATEGII ROZWOJU POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-
KOZIELSKIEGO DO 2022 ROKU 
 

Tytułem wstępu … 

 

W 2015 roku minęła perspektywa obowiązywania Międzygminno-Powiatowej Strategii Rozwoju Wspólnoty 

Kędzierzyńsko-Kozielskiej przyjętej Uchwałą nr XXVIII/130/2001 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 

19 stycznia 2001r., a zmienionej Uchwałą nr XLV/352/2006 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 

października 2006r. Powiat znajduje się obecnie w innym punkcie dziejowym i rozwojowym na tle współczesnej 

Europy. Dzięki funkcjonowaniu w strukturach Unii Europejskiej wiele się zmieniło, poprawie uległa jakość  

i warunki życia naszych mieszkańców, którzy dzięki swej wyjątkowej zaradności i kreatywności tworzą regularny 

wzrost gospodarczy zarówno kraju, województwa opolskiego, jak i naszej lokalnej-powiatowej społeczności. 

Wiele zadań ówczesnej międzygminno-powiatowej strategii udało się zrealizować, kilka pozostaje aktualnych 

po dziś dzień. Niniejszy dokument ma wprowadzić nowe spojrzenie na to co przed nami i gdzie leżą nasze 

kolejne szanse i wyzwania, a także gdzie tkwimy w naszych słabościach i czego dotąd nie udało się zrealizować.  

Dokument opracowywali członkowie komisji powołanej Zarządzeniem Starosty nr 40/2015 z dnia 10 sierpnia 

2015r. w sprawie powołania składu Komisji
1
 do opracowania „Strategii Rozwoju Powiatu Kędzierzyńsko-

Kozielskiego do 2022 roku”. 

 

 

Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski od dnia przyjęcia przez Sejmik Województwa Opolskiego dokumentu Strategii 

Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r. (co nastąpiło w dniu 28 grudnia 2012r.) należy do Kędzierzyńsko-

Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego. Stawia to przed nami wszystkimi nowe wyzwania  

w stosunku do partnerstwa pomiędzy wszystkimi gminami powiatu, ale także pomiędzy powiatem, a gminami  

i Powiatem Strzeleckim. 

Ponadto na mocy Uchwały Nr XVIII/108/2008 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 27 maja 2008r. 

Powiat należy do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad, co niesie za sobą kolejne wyzwania, ale  

i szanse rozwojowe na pograniczu polsko-czeskim. 

 

Część postulatywna Strategii została poprzedzona dość dogłębną analizą zastanego stanu powiatu, a w tekście 

odnoszono się często do dokumentów planistycznych i strategicznych, które już na tym terenie obowiązują. 

Konieczność jednolitego traktowania zamierzeń nie tylko w powiecie, ale i subregionie, a także całym 

województwie wymusza takie, a nie inne spojrzenie. Uwzględniono także szeroko zapisy analizy dokumentu pn. 

Koncepcja kierunków rozwoju przestrzennego Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru 

Funkcjonalnego opracowanego przez zewnętrznych ekspertów (patrz Literatura) w 2015 roku na potrzeby 

subregionu. Koncepcja porządkuje stan wiedzy o powiecie i jego funkcjonalnych powiązaniach  

z terenami sąsiadującymi, a przede wszystkim wyraża szereg postulatów i planów rozwojowych wszystkich 

gmin wchodzących w skład naszego powiatu. 

 

Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski rozumiany jako jednostka samorządu terytorialnego po wdrożeniu reformy 

administracyjnej, od 01 stycznia 1999r. tworzą następujące gminy: 

 

 gmina wiejska Bierawa; 

 gmina wiejska Cisek; 

 gmina miejska Kędzierzyn-Koźle; 

 gmina wiejska Pawłowiczki; 

                                                                                 
 
1
 Skład Komisji przytoczono po rozdziale Literatura. 
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 gmina wiejska Polska Cerekiew; 

 gmina wiejska Reńska Wieś. 

 

Celem strategicznym tego opracowania jest wzmocnienie zdolności Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego do 

kreowania wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy oraz poprawy jakości życia mieszkańców  

z uwzględnieniem zapewnienia im najwyższych jakościowo usług społecznych takich jak edukacja, ochrona 

zdrowia i opieka senioralna. 

 

Cele szczegółowe służące realizacji celu strategicznego to: 

 wzmocnienie integralności powiatu na płaszczyźnie Kędzierzyn-Koźle – gminy wiejskie; 

 wdrażanie na szczeblu powiatowym wspólnotowej polityki spójności; 

 wzmocnienie współpracy miasta i gmin wiejskich, koniecznej dla realizacji wspólnych działań;  

 wspieranie działań regionalnych służących rozwiązaniu problemu depopulacji; 

 wsparcie społeczności w kreowaniu rozwoju. 
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2. OGÓLNIE O POWIECIE 
 

2.1. Położenie geograficzne i administracyjne 
 

Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski położony jest w południowo – wschodniej części województwa opolskiego. 

Najniżej usytuowany obszar powiatu położony jest w dolinie rzeki Odry (162,9 m n.p.m.), w rejonie wioski 

Mechnica na pograniczu gmin Reńska Wieś, Zdzieszowice i Walce.  
 

Tabela 1 Powierzchnia geodezyjna gmin wchodzących w skład powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego 

Gmina Powierzchnia [ha] Powierzchnia [km²] 

Bierawa 11 856 119 

Cisek 7 108 71 

Kędzierzyn-Koźle  12 371 124 

Pawłowiczki 15 353 153 

Polska Cerekiew 6 012 60 

Reńska Wieś 9 813 98 

Powiat łącznie 62 513 625 

Źródło: www.stat.gov.pl 2015 

 

Według fizyczno – geograficznej regionalizacji Polski wg J. Kondrackiego (1998) powiat zlokalizowany jest  

w następujących jednostkach: 

 megaregion – Europa Środkowa; 

 prowincje – Niż Środkowoeuropejski; 

 podprowincje – Niziny Środkowopolskie; 

 makroregiony – Nizina Śląska; 

 mezoregiony – Płaskowyż Głubczycki, Kotlina Raciborska. 

 

Odległość z największego ośrodka powiatu – miasta Kędzierzyn-Koźle – do Opola wynosi 50 km. Odległość  

z Kędzierzyna-Koźla do najbliższego drogowego przejścia granicznego wynosi 50 km (Czechy Krnov/Pietrowice). 
 

 

 

 
 

Kędzierzyn-Koźle 

      Reńska  
Wieś 

     Polska  
     Cerekiew 
  

  Cisek 

    Bierawa 

     Pawłowiczki 
   

http://www.stat.gov.pl/
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Rysunek 1 Podział administracyjny i mapa z siecią dróg powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 2 Położenie Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego na tle województwa opolskiego 
Źródło reprodukcji: Delimitacja granic Kędzierzyńsko – Kozielskiego Obszaru Funkcjonalnego, EU–CONSULT Sp. z o.o., 2013 
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W skład poszczególnych gmin wiejskich powiatu wchodzą następujące sołectwa (liczba sołectw): 

 

Gmina Bierawa (12): Bierawa, Brzeźce, Dziergowice, Goszyce, Grabówka, Korzonek, Kotlarnia, Lubieszów, 

Ortowice, Solarnia, Stara Kuźnia, Stare Koźle. 

 

Gmina Cisek (14): Błażejowice, Cisek, Dzielnica, Kobylice, Landzmierz, Łany, Miejsce Odrzańskie, Nieznaszyn, 

Podlesie, Przewóz, Roszowice, Roszowicki Las, Steblów, Sukowice. 

 

Gmina Pawłowiczki (22): Borzysławice, Chrósty, Dobieszów, Dobrosławice, Gościęcin, Grodzisko, Grudynia 

Mała, Grudynia Wielka, Jakubowice, Karchów Ligota Wielka, Kózki, Maciowakrze, Mierzęcin, Milice, 

Naczęsławice, Ostrożnica, Pawłowiczki, Przedborowice, Radoszowy, Trawniki, Ucieszków, Urbanowice. 

 

Gmina Polska Cerekiew (13): Ciężkowice, Dzielawy, Grzędzin, Jaborowice, Koza, Ligota Mała, Łaniec, Mierzęcin, 

Polska Cerekiew, Połowa, Witosławice, Wronin, Zakrzów. 

 

Gmina Reńska Wieś (15): Bytków, Dębowa, Długomiłowice, Gierałtowice, Kamionka, Komorno, Łężce, 

Mechnica, Naczysławki, Poborszów, Pociękarb, Pokrzywnica, Radziejów, Reńska Wieś, Większyce. 

 

 

2.2. Warunki klimatyczne powiatu 
 
Średnia liczba dni pogodnych w powiecie, tj. takich w których średnia dobowa wielkość zachmurzenia ogólnego 

nieba była ≤ 20 % wynosi w roku 38,6 dni, a liczba dni pochmurnych (ze średnim dobowym zachmurzeniem 

ogólnym nieba ≥ 80 %) wynosi w roku 127,8 dni. 

 

Najczęstsze wiatry wieją z sektorów: północnego, zachodniego i południowego. Stanowią około 70 % częstości 

wiatru. Średnia prędkość wiatru to 3,1 m/s. Średnia roczna liczba dni z wiatrem bardzo silnym (prędkość 

powyżej 15 m/s) wynosi 2 dni, a z wiatrem silnym (prędkość od 10 do 15 m/s) około 25 dni. Średnia roczna 

częstość występowania ciszy i słabego wiatru (prędkość < 2 m/s) wynosi około 60 % dni w roku. 

 

Strefa dolinna – obejmuje dno doliny rzeki Odry oraz uchodzące do niej doliny ujściowych odcinków 

poszczególnych mniejszych cieków, a także Kanał Gliwicki wraz z doliną rzeki Kłodnicy. Występują tu najmniej 

korzystne warunki dla osadnictwa. Niższa jest temperatura powietrza, lokalnie tworzą się zastoiska mas 

zimnego powietrza spływającego z wysoczyzn. Większa jest wilgotność powietrza, częstotliwość mgieł 

radiacyjnych, adwekcyjnych i radiacyjno – adwekcyjnych oraz przymrozków. Strefa ta obejmuje najniżej 

położone rejony miejscowości zlokalizowanych wzdłuż dolin cieków wodnych (przede wszystkim Kędzierzyn-

Koźle, a zwłaszcza Koźle i gminy: Bierawa, Cisek i Reńska Wieś). W dużym uogólnieniu strefa ta dotyczy przede 

wszystkim mezoregionu Kotliny Raciborskiej.  

 

Strefa wysoczyzn – obejmuje obszary wzniesione przynajmniej 70 m ponad poziom dna doliny Odry, a więc 

powyżej 250 m n.p.m. Jest to strefa o najkorzystniejszych warunkach termicznych i wilgotnościowych dla 

osadnictwa z wyjątkiem stoków północnych. Występuje tu korzystne nasłonecznienie, nie tworzą się zastoiska 

zimnych mas powietrza, mniej jest mgieł i przymrozków. Strefa ta obejmuje najwyżej położone tereny gmin: 

Pawłowiczki i Polska Cerekiew. 

 

Warto dodać, że miejscowości położone wśród lasów oraz w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksów leśnych,  

a przede wszystkim wybrane osiedla Kędzierzyna-Koźla, cechują się specyficznym mikroklimatem. Obszary 

leśne charakteryzują się generalnie większą wilgotnością i korzystniejszymi warunkami aero-sanitarnymi od 

otaczających je terenów otwartych. 
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2.3. Struktura użytkowania gruntów 
 
Struktura użytkowania gruntów w powiecie jest znacząco zróżnicowana. Stosunkowo najwięcej terenów 

określanych jako „pozostałe”, tj. takich jak: obszary zabudowy mieszkaniowej, tereny przemysłowe (górnicze), 

place, ulice, skwery, parki, tereny wodne, nieużytki, itp. zlokalizowanych jest w Kędzierzynie-Koźlu bądź  

w gminach z rozwiniętą siecią osadniczą (Cisek i Reńska Wieś), a także na terenie gminy Bierawa posiadającej 

znaczny udział terenów górniczych, zaś najmniej na obszarze dwóch typowych gmin wiejskich (Pawłowiczki  

i Polska Cerekiew). Najwięcej terenów leśnych występuje na obszarze Borów Kędzierzyńsko-Kozielskich 

(Bierawa, Kędzierzyn-Koźle), a najmniej na obszarach słabo leśnego Płaskowyżu Głubczyckiego (Pawłowiczki  

i Polska Cerekiew). Najwięcej użytków rolnych zlokalizowanych jest więc na obszarze gmin typowo wiejskich 

i/lub pozbawionych większych kompleksów leśnych (Cisek, Pawłowiczki, Polska Cerekiew i Reńska Wieś),  

a najmniej w gminie miejskiej i gminie ze znacznym udziałem lasów (Kędzierzyn-Koźle i Bierawa). Struktura 

użytkowania gruntów jest bardzo zbliżona do struktury w województwie opolskim. Miasto Kędzierzyn-Koźle 

posiada najbardziej zrównoważoną strukturę użytkowania gruntów co jest odzwierciedleniem jego 

zróżnicowanego zagospodarowania, począwszy od terenów rolniczych (Rogi, część Cisowej i Sławięcic), poprzez 

tereny zwartej zabudowy miejskiej i przemysłowej (Koźle, Pogorzelec, Śródmieście, Osiedle Piastów, Azoty, 

Blachownia) po tereny leśne. 

 

Tabela 2 Procentowa struktura użytkowania gruntów w gminach powiatu w 2005 roku 

Jednostka 
administracyjna 

Użytki rolne 
Lasy 

i grunty 
leśne 

Pozostałe 
grunty 

i nieużytki 
Łącznie 

w tym 

grunty 
orne 

sady łąki pastwiska 

Bierawa 21,43 83,56 0,39 11,74 4,31 62,19 16,38 

Cisek 88,71 85,98 0,22 11,32 2,48 1,02 10,27 

Kędzierzyn-Koźle  23,44 87,04 0,69 10,06 2,21 46,09 30,47 

Pawłowiczki 87,81 93,27 1,48 3,53 1,72 5,46 6,73 

Polska Cerekiew 87,02 90,25 0,32 7,73 1,70 5,13 7,85 

Reńska Wieś 80,18 89,29 0,15 8,89 1,67 9,67 10,15 

Powiat łącznie 61,29 89,72 0,71 7,52 2,04 24,43 14,30 

Województwo Opolskie 62,08 86,88 0,30 10,35 2,47 27,08 10,84 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl 2015 

 
 
2.4. Demografia powiatu 

 

Podstawowymi miernikami charakteryzującymi zbiorowość ludzką są jej liczebność i rozmieszczenie. Na koniec 

2014 roku w powiecie zamieszkiwało 96 715 osób (rok wcześniej 97 181 os.). 

 

Na liczbę ludności decydujący wpływ mają dwa czynniki: ruch naturalny oraz ruch migracyjny. Te z kolei są 

związane ze strukturą ludności według wieku i płci.  

Za wiek starości przyjmuje się umownie 60 lat. Ludność powiatu, podobnie jak województwa opolskiego i całej 

Polski starzeje się. Od kilkunastu lat rośnie jednak tzw. zbiorowość mieszkańców zdolnych do pracy. Jest to 

związane z tym, że w wiek dorosły wchodzą osoby z wyżu demograficznego, urodzone w latach 80., a także na 

początku lat 90. XX wieku. Jednocześnie zmniejsza się tzw. „obciążenie” ludności jej nieprodukcyjną grupą. 

Odnotowując jednak zmiany struktury mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym oraz rosnącą liczbę osób  

w wieku poprodukcyjnym, w ciągu najbliższych kilkunastu lat zakładać należy znaczny wzrost „obciążenia” 

demograficznego populacją osób z roczników poprodukcyjnych. Natomiast na przyrost naturalny ludności 

http://www.stat.gov.pl/
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składają się zmiany powodowane przez urodzenia i zgony. Charakteryzujące go wartości określają nie tylko 

strukturę populacji według płci i wieku, ale także liczbę zawartych małżeństw, osób w wieku rozrodczym oraz 

zgonów. Migracje zaś są drugim, obok przyrostu naturalnego, czynnikiem wpływającym bezpośrednio na liczbę 

ludności oraz jej rozmieszczenie. 

 

Podstawowe czynniki charakteryzujące demografię powiatu w 2014 roku przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 3 Obraz demograficzny powiatu w 2014 roku 

Wyszczególnienie Bierawa Cisek 
Kędzierzyn-

Koźle 
Pawłowiczki 

Polska 
Cerekiew 

Reńska 
Wieś 

Powiat 
Województwo 

Opolskie 

Liczba ludności 7 829 5 790 62 840 7 802 4 213 8 241 96 715 1 000 858 

Współczynnik 

feminizacji (liczba 

kobiet na 100 

mężczyzn) 

108 109 108 103 109 107 107 107 

Gęstość 

zaludnienia 

66 81 508 51 70 84 155 106 

Struktura wieku ludności [osoby] 

0 – 4 lata  342 247 2 599 334 141 329 3 992 43 439 

5 – 9 lat 344 231 2 801 323 164 349 4 212 45 625 

10 – 19 lat 701 563 5 565 790 382 834 8 835 94 287 

20 – 29 lat 1 145 891 8 404 1 150 675 1 226 13 491 142 067 

30 – 39 lat 1 159 815 9 661 1 174 555 1 185 14 549 159 166 

40 – 49 lat 1 085 882 8 917 1 111 608 1 278 13 881 137 570 

50 – 59 lat 1 309 893 9 287 1 231 689 1 327 14 736 150 161 

60 – 69 lat 761 477 8 197 722 453 665 11 275 118 569 

70 lat i więcej 983 791 7 409 967 546 1 048 11 744 109 974 

Udział ludności w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym [%] 

Wiek 

przedprodukcyjny 

15,9 15,8 15,4 16,1 14,3 16,2 15,5 16,2 

Wiek 

produkcyjny 

64,8 64,9 62,9 65,1 65,3 65,4 63,6 64,3 

Wiek 

poprodukcyjny 

19,4 19,2 21,7 18,9 20,4 18,4 20,8 19,6 

Obciążenie 

ekonomiczne
2
 

54,4 54,0 59,1 53,7 53,2 53,0 57,1 55,6 

Ruch naturalny i migracje (na 1 000 mieszkańców) 

Małżeństwa 5,2 6,0 4,8 5,0 5,7 4,7 4,9 4,8 

Urodzenia żywe 9,3 8,5 8,2 9,0 6,8 8,7 8,4 8,6 

Zgony  10,23 11,04 10,14 10,23 11,56 11,76 10,41 9,78 

Przyrost 

naturalny 

-0,9 -2,6 -1,9 -1,3 -4,7 -3,0 -2,0 -1,2 

Saldo migracji
3
 2,8 -8,3 -4,2 -2,8 -8,1 2,1 -3,4 -2,3 

Przyrost 

rzeczywisty 

1,9 -10,9 -6,1 -4,1 -12,8 -0,9 -5,4 -3,5 

Źródło: obliczenia własne na podstawie www.stat.gov.pl 2015 

                                                                                 
 
2 Współczynnik obciążenia ekonomicznego (demograficznego) – ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym. 
3 Migracje wewnętrzne i zagraniczne. 

http://www.stat.gov.pl/
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Rysunek 3 Zmiana liczby mieszkańców powiatów Opolszczyzny od 2003 roku 

 

Po analizie danych demograficznych należy zwrócić uwagę na następujące fakty: 

 

 powiat kędzierzyńsko-kozielski cechuje się analogicznymi tendencjami spadku liczby ludności jak 

większość powiatów regionu. Wyjątkiem – w pewnym okresie czasu – były powiaty opolski ziemski  

i brzeski; 

 gminy Pawłowiczki i Reńska Wieś wyróżniają się korzystniejszymi uwarunkowaniami demograficznymi 

(odsetek mieszkańców do 19 roku życia) w porównaniu do średniej wojewódzkiej i odznaczają się na 

tle całego powiatu, posiadają także największy odsetek mieszkańców w wieku produkcyjnym; 

 w gminach Reńska Wieś i Pawłowiczki odsetek mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym jest bliski 

lub taki sam jak średnia wojewódzka; 

 współczynnik feminizacji w gminach Cisek i Polska Cerekiew znajduje się w małej grupie najwyższych 

wartości w skali całego województwa; 

 gminę Kędzierzyn-Koźle zamieszkuje najstarsze społeczeństwo w powiecie (17,01 % mieszkańców 

ukończyło już więcej niż 65 lat);  

 na obszarze wszystkich gmin, grupa osób w wieku poprodukcyjnym jest już liczniejsza od społeczności 

w wieku przedprodukcyjnym; 

 tylko w Kędzierzynie-Koźlu odsetek mieszkańców w wielu produkcyjnym jest niższy od średniej dla 

regionu, jednakże wysoki udział populacji wieku produkcyjnego w pozostałych gminach subregionu 

powoduje, że sumaryczny współczynnik dla powiatu jest zbliżony do wartości charakteryzującej 

województwo opolskie;  

 przyrost naturalny jest ujemny w całym powiecie. Najniższy przyrost naturalny notuje się w gminach 

Polska Cerekiew i Reńska Wieś; 
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 saldo migracji osiąga wartości dodatnie tylko w gminach Bierawa i Reńska Wieś, a więc położonych 

najbliżej miasta; 

 ujemne saldo migracji w pozostałych gminach tylko pogłębia ogólny spadek liczby ludności. Ujemny 

przyrost rzeczywisty na poziomie wyższym od –8 ‰ występuje w gminach Polska Cerekiew i Cisek. 
 

Rysunek 4 Ruch naturalny na 1 000 mieszkańców w 2014 roku 

 
 

Przytoczone dane dotyczą jedynie 2014 roku. Gdyby sięgnąć do danych historycznych (por. Rysunek 3) 

zauważalibyśmy, że spadek populacji powiatu jest notowany stale od 1992 roku. W przypadku gmin o niskiej 

populacji (np. Polska Cerekiew czy Cisek) nawet jednostkowe przypadki mogą wpłynąć na końcowy obraz 

poszczególnych wskaźników statystycznych (demograficznych). Jednakże analizując wspomniane dane z lat 

wcześniejszych można założyć, że jest to obraz stałych tendencji określanych jako proces depopulacji. Oznacza 

to zazwyczaj drastyczne zmniejszenie liczby ludności na danym obszarze. W przypadku regionu opolskiego 

spowodowana jest ona ujemnym przyrostem naturalnym i migracjami, przy czym w ostatnich kilu latach 

przeważa migracja. Należy nadmienić, że przytoczone powyżej oficjalne dane statystycznie nie oddają realnej 

wielkości obecnego ruchu migracyjnego. Dotyczą one tylko zmian miejsca stałego pobytu i nie obejmują 

czasowych migracji zarobkowych, zwłaszcza związanych z wyjazdem za granicę. Powyższe dane sugerują, że  

w najbliższych latach należy spodziewać się dalszego spadku liczby mieszkańców powiatu, zarówno z przyczyn 

naturalnych (mniej urodzeń od zgonów → ujemny przyrost naturalny) jak i z przyczyn ekonomicznych (ujemne 

saldo migracji). Szansą na wyhamowanie tej niekorzystnej tendencji jest między innymi wszechstronna 

promocja walorów gmin w celu przyciągnięcia nowych osadników, najlepiej w młodym wieku oraz równolegle – 

dalszy rozwój gospodarczy. Dobrze płatne i stabilnie miejsca pracy są pierwszym czynnikiem przełamującym ten 

problem.  

Zjawisko depopulacji w województwie opolskim jest zagadnieniem troski władz zarówno na szczeblu rządowym 

jak i samorządowym. Realizuje się szereg projektów o charakterze gospodarczym jak i społecznym, mających na 

celu ograniczenie tego niekorzystnego dla regionu i kraju zjawiska.  

Celem tej Strategii będzie także wspieranie działań służących łagodzeniu problemów demograficznych. 
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2.5. Rynek pracy 

 

Pod względem struktury gospodarczej powiat posiada charakter przemysłowo – rolniczy, a Kędzierzyn-Koźle 

jest ośrodkiem przemysłowo – usługowym, pełniąc jednocześnie rolę powiatowego ośrodka administracyjnego 

i siedziby subregionu – jest miastem węzłowym Opolszczyzny. Gospodarka rolna i częściowo leśna pełni 

podstawową rolę na terenach wiejskich. Funkcję uzupełniającą stanowią tam nieliczne zakłady produkcyjne 

oraz podstawowe usługi. Transformacja systemowa kraju wymusiła szereg zmian, które w pierwszej dekadzie 

po 1989 roku niekorzystnie odbiły się na powiecie. Ograniczenie, a także zaniechanie produkcji przez ówczesne 

zakłady produkcyjne w miastach, a także likwidacja Państwowych Gospodarstw Rolnych na terenach wiejskich, 

spowodowały wzrost bezrobocia. Wskutek powyższego realne dochody części mieszkańców obniżyły się  

w stosunku do okresu sprzed 1989 roku. Szansą na poprawę bytu pracowników przedsiębiorstw była 

restrukturyzacja i inwestycje zewnętrzne. Obecnie zmodernizowane i skonsolidowane zakłady produkcyjne,  

a zwłaszcza Grupa Azoty ZAK S.A. oraz nowoczesne gospodarstwa rolne stają się głównym kołem zamachowym 

lokalnej gospodarki. W powiecie dobrze rozwija się także sektor usług. Sprywatyzowano handel oraz inne 

branże usługowe. Struktura i rozmieszczenie usług publicznych i rynkowych jest wystarczająca z punktu 

widzenia potrzeb. Stale rozwijający się sektor usługowy, modernizowany przemysł, a także nowo powstałe 

zakłady usługowe i rzemieślnicze tworzą znaczą część miejsc pracy. W oparciu o lokalne walory naturalne  

i kulturowe szansę dalszego rozwoju ma także sektor turystyczny (szczególnie związany z rzeką Odrą), który 

może generować nowe miejsca pracy. Powiatowi kędzierzyńsko-kozielskiemu nie zagraża bezrobocie 

strukturalne, lecz niekorzystnym zjawiskiem jest masowa migracja zarobkowa do większych miast (poza granice 

województwa), a także emigracja za granicę, zwłaszcza przez młodych ludzi w wieku produkcyjnym. Standard 

życia jest zróżnicowany i nie można go jednoznacznie określić. Średni dochód na 1 mieszkańca w 2014r. był 

wyższy niż w innych częściach województwa, lecz niższy niż w Opolu. 

 

2.5.1. Podmioty gospodarki narodowej 

 

Na koniec 2014r. w powiecie w rejestrze REGON rejestrowano ogółem 9 081 podmiotów gospodarki 

narodowej. Podmioty zarejestrowane w powiecie stanowią 9,07 % ogółu podmiotów zarejestrowanych  

w województwie opolskim. W stosunku do 2013r. liczba podmiotów gospodarczych w roku 2014 zmniejszyła 

się w dwóch gminach: Bierawie i Reńskiej Wsi. 

 

Tabela 4 Podmioty gospodarki narodowej bez osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne, zarejestrowane  
w REGON na terenie powiatu w 2014 roku 

Gmina Liczba podmiotów Udział [w %] w powiecie 

Bierawa 498 5,48 

Cisek 334 3,68 

Kędzierzyn-Koźle  6 988 76,96 

Pawłowiczki 451 4,98 

Polska Cerekiew 207 2,24 

Reńska Wieś 603 6,66 

Powiat łącznie 9 081 100,00 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl 2015 

 

Najwyższy odsetek firm należących do osób fizycznych w ogólnej strukturze przedsiębiorstw prywatnych na 

terenie danej gminy odnotowano w Kędzierzynie-Koźlu (79,69 %).  

 

 

 

http://www.stat.gov.pl/
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Tabela 5 Podmioty gospodarki narodowej bez osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne według form własności 
w 2014 roku 

Jednostka 
administracyjna 

Sektor publiczny Sektor prywatny 

ilość udział [%] ilość udział [%] 

Bierawa 18 3,61 480 96,39 

Cisek 11 3,29 323 96,71 

Kędzierzyn-Koźle  301 4,31 6 684 95,65 

Pawłowiczki 23 5,10 428 94,90 

Polska Cerekiew 15 7,25 192 92,75 

Reńska Wieś 24 3,98 579 96,02 

Powiat łącznie 392 4,32 8 686 95,65 

Województwo Opolskie 4 185 4,18 95 864 95,79 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl 2015 

 

Bardzo charakterystycznym dla gmin wiejskich jest fakt niższego wskaźnika zarejestrowanych podmiotów 

gospodarczych w stosunku do liczby ludności w porównaniu z miastem Kędzierzyn-Koźle. Wyjątkiem jest gmina 

Reńska Wieś, jednakże ze względu na jej położenie w bezpośrednim sąsiedztwie Kędzierzyna-Koźla działa tu 

wiele podmiotów gospodarczych, prowadzących działalność w mieście. Generalnie na terenie powiatu,  

z wyjątkiem Kędzierzyna-Koźla, współczynniki dotyczące nasycenia podmiotami gospodarczymi na określoną 

liczbę ludności są zdecydowanie niższe od średniej wojewódzkiej. 

 

Tabela 6 Podmioty gospodarki narodowej bez osób prowadzących gospodarstwa rolne zarejestrowane w REGON na 1 000 
mieszkańców w 2014 roku 

Jednostka 
administracyjna 

Liczba podmiotów gospodarczych: Sektor prywatny: 

na 1 000 
ludności ogółem 

na 1 000 ludności 
w wieku 

produkcyjnym 

na 1 000 ludności 
ogółem 

na 1 000 ludności 
w wieku 

produkcyjnym 

Bierawa 63,6 98,2 61,3 94,6 

Cisek 57,7 88,8 55,8 85,9 

Kędzierzyn-Koźle  111,2 176,9 106,4 169,2 

Pawłowiczki 57,8 88,8 54,9 84,3 

Polska Cerekiew 49,1 75,3 45,6 69,8 

Reńska Wieś 73,2 111,9 70,3 107,5 

Powiat łącznie 93,9 147,5 89,8 141,1 

Województwo Opolskie 100,0 155,6 95,8 149,0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl 2015 

 

Spośród wszystkich sekcji według PKD najwięcej firm na terenie powiatu prowadzi działalność handlową  

i naprawczą. 

 

 

http://www.stat.gov.pl/
http://www.stat.gov.pl/
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Rysunek 5 Struktura podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w REGON na terenie powiatu według wybranych 
sekcji PKD w 2014 roku 

 

Spośród kluczowych dla lokalnej gospodarki sekcji najwyższy odsetek firm związanych z rolnictwem  

i leśnictwem w ogólnej strukturze przedsiębiorstw na terenie danej gminy odnotowano w Pawłowiczkach 

(10,30 %), a najniższy w Kędzierzynie-Koźlu (0,72 %); przemysłowych – najwyższy w Cisku (13,11 %); 

transportowych - najniższy w Polskiej Cerekwi (2,93 %), a handlowych – najniższy w Cisku (20,43 %). 

 

 

2.5.2. Zatrudnienie 

 

Z końcem 2013r. liczba pracujących (bez podmiotów gospodarczych oraz pracujących w gospodarstwach 

rolnych) wyniosła 23 278 osób. Najwyższą wartość pracujących na 1 000 mieszkańców w wieku produkcyjnym 

współczynnik osiągał w Kędzierzynie-Koźlu (405,2). 

 

Odsetek pracujących w przemyśle i budownictwie jest w powiecie najwyższy ze względu na to, że znaczną ilość 

zatrudnienia generują przede wszystkim duże przedsiębiorstwa przemysłowe. Każda z gmin powiatu 

charakteryzuje się swoją specyfiką i dla przykładu w gminie Pawłowiczki udział usług nierynkowych i rolnictwa 

w liczbie pracujących sięga aż 70,5 %, przemysłu i budownictwa tylko 19,7 %, a usług rynkowych 9,8 %. 

Odzwierciedla to lokalny charakter gminy, gdzie rynek pracy opiera się przede wszystkim o zakłady publiczne  

i duży podmiot związany z rolnictwem. W gminie Pawłowiczki odnotowuje się więc najniższy odsetek 

pracujących w  przemyśle i budownictwie (wspomniane 19,7 %), podobnie w przypadku tej gminy spotykamy 

się z najniższym odsetkiem pracujących w usługach rynkowych. Dlatego też gmina ta posiada najwyższy odsetek 

pracujących w usługach nierynkowych oraz rolnictwie i leśnictwie; najniższy z kolei obserwujemy w gminie 

Bierawa (19,1 %).  

Tylko na terenie dwóch gmin: Bierawy (1 podmiot) i Kędzierzyna-Koźla (7 podmiotów) działają przedsiębiorstwa 

zatrudniające więcej niż 250 pracowników.  
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Tabela 7 Pracujący bez podmiotów gospodarczych, bez pracujących w rolnictwie i bez pracujących w organizacjach 
pozarządowych, Kościołach i związkach wyznaniowych w 2013 roku 

Wyszczególnienie Bierawa Cisek 
Kędzierzyn-

Koźle 
Pawłowiczki 

Polska 
Cerekiew 

Reńska 
Wieś 

Powiat 
łącznie 

Województwo 
Opolskie 

Liczba 

pracujących 

ogółem 

1 452 521 16 229 739 402 585 23 278 311 442 

Na 1 000 

ludności ogółem 

185,9 89,4 256,8 94,3 94,3 70,9 239,5 310,1 

Na 1 000 

ludności w wieku 

produkcyjnym  

285,4 137,9 405,2 145,3 144,0 108,3 374,3 479,0 

Struktura pracujących według płci [%] 

Mężczyźni 70,59 48,75 53,00 54,67 56,97 45,30 53,3 53,05 

Kobiety 29,41 51,25 47,00 45,33 43,03 54,70 46,7 46,95 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl 2015 

 

Tabela 8 Podmioty gospodarki narodowej bez osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne zarejestrowane  
w REGON według liczby pracujących bez podmiotów gospodarczych, bez pracujących w rolnictwie i bez pracujących  
w organizacjach pozarządowych, Kościołach i związkach wyznaniowych w 2013 roku 

Wyszczególnienie Bierawa Cisek 
Kędzierzyn-

Koźle 
Pawłowiczki 

Polska 
Cerekiew 

Reńska 
Wieś 

Powiat 
łącznie 

Województwo 
Opolskie 

Ilość podmiotów gospodarki narodowej będących w rejestrze REGON według liczby pracujących 

9 i mniej 

pracujących 

467 307 6 662 419 193 582 8 630 95 868 

10 – 49 

pracujących 

28 20 213 17 11 25 314 3 400 

50 – 249 

pracujących 

4 1 65 1 1 1 73 683 

250 i więcej 

pracujących 

1 –  7 – – – 8 87 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl  2015 

 

2.5.3. Bezrobocie 

 

Jednym z ważniejszych kryteriów oceny warunków życia mieszkańców jest możliwość zatrudnienia. Zjawiskiem, 

stale wywierającym istotny wpływ na poziom życia ludności jest bezrobocie. 31 grudnia 2014 roku Powiatowy 

Urząd Pracy (a także rejestry GUS) w Kędzierzynie-Koźlu notował 4 099 bezrobotnych z terenu powiatu. 

Oznacza to, że na 100 osób w wieku produkcyjnym 6,66 % pozostawało wg rejestrów bez pracy.  

 

Tabela 9 Stopa bezrobocia w powiecie i subregionie na koniec 2014 roku 

Jednostka administracyjna Stopa bezrobocia [%] 

Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski 12,4 

Powiat Strzelecki 8,5 

Województwo Opolskie 11,9 

Polska 11,5 

Źródło: Bank Danych Lokalnych www.stat.gov.pl 2015    

 

http://www.stat.gov.pl/
http://www.stat.gov.pl/
http://www.stat.gov.pl/
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Ponad dwie trzecie (69,2 %) z ogółu zarejestrowanych bezrobotnych w roku 2014 odnotowano  

w Kędzierzynie-Koźlu. Jest to wskaźnik dużo wyższy od udziału osób w wieku produkcyjnym jaki posiada 

Kędzierzyn-Koźle. Podobna relacja dotyczyła także gmin Polska Cerekiew oraz Pawłowiczki, czyli gmin  

o najwyższym bezrobociu w stosunku do liczby osób w wieku produkcyjnym.  

 

Tabela 10 Bezrobocie na koniec 2014 roku  

Jednostka administracyjna 

Liczba bezrobotnych 

ogółem 
na 100 osób 

w wieku produkcyjnym 

Bierawa 279 5,50 

Cisek 179 4,76 

Kędzierzyn-Koźle  2 838 7,18 

Pawłowiczki 323 6,36 

Polska Cerekiew 187 6,80 

Reńska Wieś 293 5,44 

Powiat łącznie 4 099 6,66 

Województwo Opolskie 42 361 6,59 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji PUP Kędzierzyn-Koźle oraz danych ze www.stat.gov.pl 2015 

 

Poza miastem Kędzierzyn-Koźle i gminą Polska Cerekiew żadna z gmin powiatu nie posiada wskaźnika 

bezrobocia obliczanego na 100 osób w wieku produkcyjnym wyższego od średniej w województwie. Najwyższy 

odsetek bezrobotnych kobiet występuje na terenie gminy Bierawa. Najwyższy odsetek bezrobotnych bez prawa 

do zasiłku (powyżej 90 %) odnotowuje się na terenie gmin: Bierawa, Kędzierzyn-Koźle, Pawłowiczki i Polska 

Cerekiew. 

 

Tabela 11 Bezrobocie kobiet na koniec 2014 roku 

Gmina 
Udział kobiet 

w ogóle bezrobotnych [%] 
Udział bezrobotnych 

bez prawa do zasiłku [%] 

Bierawa 58,42 92,11 

Cisek 55,31 88,83 

Kędzierzyn-Koźle  53,14 90,66 

Pawłowiczki 54,80 91,33 

Polska Cerekiew 53,48 93,05 

Reńska Wieś 57,00 86,69 

Powiat łącznie 53,80 89,88 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji PUP Kędzierzyn-Koźle 

 
Obserwowana mniej więcej od 2004r., a więc po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, koniunktura 

gospodarcza (wyhamowana nieco ze względu na kryzys zapoczątkowany upadkiem Lehmann Brothers/Wall 

Street/NYC we wrześniu 2008r.) spowodowała znaczny spadek bezrobocia w Polsce, w tym również na terenie 

powiatu. Charakteryzuje ją przede wszystkim wzrost popytu na pracę w przemyśle i budownictwie i innych 

gałęziach specyficznych dla powiatu – specjalizacji regionalnych
4
 oraz inteligentnych

5
 i dotyczy zwłaszcza 

pracowników wykwalifikowanych. Niepokojącym zjawiskiem jest brak dobrze płatnych ofert pracy dla ludzi 

młodych i wykształconych, zwłaszcza w usługach. Stworzenie wielu miejsc pracy, opartych tylko o środki własne 

                                                                                 
 
4 Na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego są to: branża chemiczna, maszynowa i elektromaszynowa, paliwowo-energetyczna, 
metalowa i metalurgiczna oraz usługi turystyczne. Za „Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 roku”, 28 grudnia 2012r. 
Rozdział 2.3. 
5 Dla powiatu są to: wybrane technologie chemiczne oraz wybrane technologie przemysłu maszynowego i metalowego (Regionalna 
Strategia Innowacji Województwa Opolskiego do roku 2020, Opole 2014). 

http://www.stat.gov.pl/
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poszczególnych samorządów jest nierealne. Szansa na poprawę sytuacji to znalezieniu kolejnych inwestorów 

strategicznych np. na Polu Południowym na osiedlu Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu, mogących zatrudnić 

pracowników nie tylko w sektorze produkcyjnym, ale także w usługach. Poszczególne gminy posiadają tereny  

i warunki infrastrukturalne do lokowania inwestorów. Ważnym atutem jest również mała odległość do dużych 

miast południowej Polski i bliskość granicy z Czechami. Nie bez znaczenia są również dobre połączenia 

transportowe i komunikacyjne oraz korzystne warunki naturalne, sprzyjające rozwojowi turystyki i rekreacji. 

Jakość infrastruktury technicznej w tym drogowej wymaga jednak znaczącej modernizacji. 

 

2. 6. Struktura funkcjonalno – przestrzenna powiatu 

 

W strukturze sieci osadniczej województwa opolskiego Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Opolskiego
6
 (PZPWO) określa się pięć poziomów ośrodków, przyjmując jako podstawowe kryterium funkcję 

obsługi. Na terenie powiatu są to: 

 ośrodek subregionalny (II poziom obsługi); 

 ośrodek powiatowy (III poziom obsługi); 

 ośrodki lokalne miejskie (IV poziom obsługi); 

 wsie gminne (V poziom obsługi). 

 

W zapisach PZPWO oddziaływanie kilku miast województwa opolskiego (tzw. ośrodków subregionalnych) 

wykracza poza granice jednego powiatu. Strefy wpływów i związków funkcjonalnych otoczenia z tymi 

ośrodkami sytuują takie miasta w hierarchii układu osadniczego pomiędzy ośrodkiem wojewódzkim, a grupą 

miast powiatowych. W systemie obsługi mieszkańców stanowią one miasta wspomagające ośrodek wojewódzki 

w zaspokajaniu potrzeb mieszkańców subregionu. Na terenie powiatu ośrodkiem subregionalnym jest miasto 

Kędzierzyn-Koźle. 

 

Według PZPWO wsie gminne pełnią funkcję ośrodków gminnych służących do obsługi podstawowych potrzeb 

mieszkańców gmin w zakresie codziennego zaopatrzenia, naprawy sprzętu, edukacji na poziomie 

podstawowym i gimnazjalnym, podstawowej opieki zdrowotnej, opieki społecznej, zaspokajania potrzeb 

religijnych, kulturalnych najniższego poziomu (świetlice, kluby i biblioteki), administracyjnych, sportowych, czy 

finansowych (dokonywanie opłat administracyjnych lub podatkowych). Na terenie powiatu są to miejscowości: 

Bierawa, Cisek, Pawłowiczki, Polska Cerekiew i Reńska Wieś. 

 

 

                                                                                 
 
6 Uchwała nr XLVIII/505/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z 28 września 2010r. 
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3. PRZYRODA I ZASOBY NATURALNE POWIATU 
 

3.1. Stan ochrony przyrody 
 
Spośród form ochrony przyrody wskazanych w art. 6 Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku 

(Dz. U. z 2013r. poz. 627 ze zm.) na terenie powiatu występują: obszary chronionego krajobrazu, obszary 

NATURA 2000, rezerwaty przyrody, zespoły przyrodniczo – krajobrazowe, użytki ekologiczne, pomniki przyrody 

oraz gatunkowa ochrona roślin i zwierząt. 

 

Na terenie powiatu funkcjonuje 1 Obszar Chronionego Krajobrazu (OChK): „Wronin – Maciowakrze” 

 

W południowo – wschodniej części gminy Pawłowiczki, południowej części gminy Polska Cerekiew oraz 

południowo – zachodniej części gminy Cisek znajduje się większa część OChK „Wronin – Maciowakrze”. Obszar 

ten objęto ochroną na mocy Uchwały nr XXIV/193/88 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu z dnia 26 maja 

1988 roku (Dz. Urz. Woj. Opol. z 1989r., nr 19, poz. 231). Całkowita powierzchnia obszaru objętego ochroną 

wynosi 4307,6 ha, w tym 4110,7 ha na terenie KKSOF, z czego: 2028,9 ha na terenie gminy Polska Cerekiew, 

1687,9 ha na terenie gminy Pawłowiczki i 393,9 ha na terenie gminy Cisek. Teren OChK „Wronin – 

Maciowakrze” charakteryzuje się typowym dla południowej Opolszczyzny pagórkowatym ukształtowaniem 

terenu (Płaskowyż Głubczycki). Wysokości względne dochodzą tutaj do 40 m. Występują tu liczne wąwozy, jary  

i parowy wraz z płatami resztek lasów. OChK leży w górnej części zlewni potoku Cisek. Charakterystyczne są 

tutaj rozległe, suche wierzchowiny lessowe oraz silne wilgotne dna dolinne z licznymi mokradłami oraz oczkami 

wodnymi. W bardzo gęstej sieci dolinek denudacyjnych spływ wód jest okresowy w porach obfitych opadów  

i topnienia pokrywy śnieżnej. Na terenie OChK „Wronin – Maciowakrze” stwierdzono liczne występowanie 

płazów, w tym grzebiuszki ziemnej (Pelobates fuscus). W rejonie tym ocalały resztkowe, pojedyncze kolonie 

susła moręgowanego (Citelllus citelluc). Liczna jest także fauna ptaków śpiewających z rzadką kląskawką 

(Saxicola torquata) na czele. 

 

Na terenie powiatu występuje ustanowiony obszar Sieci Natura 2000: Łęg Zdzieszowicki (PLH 160011): 

 

Obejmuje on łączną powierzchnię 619,9 ha. W powiecie pokrywa się z obszarem zajętym przez OChK „Łęg 

Zdzieszowicki” i obejmuje północno – wschodnią część gminy Reńska Wieś. Obszar ten to kompleks dobrze 

zachowanych, lecz obecnie grądowiejących łęgów jesionowo – wiązowych nad Odrą. Jedyny taki zachowany 

kompleks w tej części doliny Odry. Ostoja zlokalizowana jest na terenach zalewowej doliny Odry na najniższych 

terasach holoceńskich. W pokrywie geologicznej i glebowej dominują ciężkie mady. Lokalnie występują namuły. 

W obrębie ostoi zlokalizowane są starorzecza Odry znajdujące się w różnych stadiach rozwoju 

geomorfologicznego i sukcesji ekologicznej. Jest to ważna ostoja lasów łęgowych i grądów połęgowych 

charakterystycznych dla doliny Odry. „Łęg Zdzieszowicki” to największy płat lasu łęgowego na południe od 

Opola. 

 

Na terenie powiatu zlokalizowanych jest 6 użytków ekologicznych 

 

GMINA BIERAWA: „Gacek” (pow. 14 ha) – polder zalewowy w dolinie Odry, miejsce gniazdowania ptactwa 

wodno – błotnego. 

MIASTO KĘDZIERZYN-KOŹLE (4,53 ha): „Kaczy Dół” (1,15 ha) – śródleśne bagno z oczkami wodnymi, miejsce 

lęgowe ptactwa wodno – błotnego; „Oczko Za Składnicą” (0,36 ha) – śródleśne oczko wodne, miejsce wylęgu  

i pobytu ptactwa wodno – błotnego; „Ostojnik” (2,53 ha) – eutroficzny zbiornik wodny, bagno, miejsce lęgowe 

ptactwa wodno – błotnego; „Żabi Dół” (0,49 ha) – bagno i trzcinowisko. 

GMINA REŃSKA WIEŚ: „Naczysławki” (2,8 ha) – śródleśna łąka, miejsce lęgowe ptactwa wodno – błotnego. 
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Na terenie powiatu zlokalizowanych jest 87 pomników przyrody 

Tabela 12 Pomniki przyrody w gminach powiatu 

Gmina Liczba pomników przyrody 
Odsetek powierzchni gminy 

objęty formami ochrony przyrody 

Bierawa 34 0,12 

Cisek – 5,54 

Kędzierzyn-Koźle  50 0,04 

Pawłowiczki 1 10,99 

Polska Cerekiew – 33,75 

Reńska Wieś 2 5,39 

Źródło: RDOŚ Opole, 2015 oraz opracowanie własne na podstawie informacji RDOŚ Opole, 2015 i www.stat.gov.pl  2015 

 

Obszary proponowane do objęcia ochroną 

 

Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego kierunki polityki przestrzennej 

w zakresie ochrony przyrody powinny być realizowane poprzez zachowanie i ochronę różnorodności 

biologicznej, pomnażanie dziedzictwa i walorów przyrodniczo – krajobrazowych, w tym ochronę 

projektowanych i proponowanych do objęcia ochroną obszarów przyrodniczych i krajobrazowych. 

 

Strategia Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego do roku 2020 (dalej Strategia Rozwoju Subregionu) 

oraz Program ZIT w zakresie dotyczącym ochrony przyrody postulują cyt. „promocję i zabezpieczenie 

unikatowych zasobów dziedzictwa przyrodniczego”, między innymi poprzez identyfikację zasobów 

przyrodniczych wymagających interwencji (zabezpieczenia i ochrony).  

Pod kątem zachowania i ochrony różnorodności biologicznej, a zwłaszcza utrzymania i odtwarzania połączeń 

między elementami składowymi środowiska naturalnego, nie tylko w skali powiatu, ale także regionalnej  

i ponadregionalnej, za najważniejsze można obecnie uznać utworzenie następujących wielkoobszarowych form 

ochrony przyrody: 

 Obszaru Chronionego Krajobrazu „Bory Kędzierzyńsko-Kozielskie”; 

 Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Potoku Cisek”; 

 Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Straduni”. 

 

Planowanym uzupełnieniem powinno być utworzenie rezerwatów przyrody i zespołów przyrodniczo – 

krajobrazowych, wiążących sieć obszarów chronionych w skali powiatu i dalej – subregionu. Natomiast 

utworzenie użytków ekologicznych, a zwłaszcza stanowisk dokumentacyjnych i pomników przyrody będzie 

miało/ma przede wszystkim znaczenie lokalne. 

 

 

3.2. Zasoby wodne – Główne Zbiorniki Wód Podziemnych 
 

Według Mapy obszarów głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) (Kleczkowski, 1990) na terenie 

powiatu występuje 1 główny zbiornik wód podziemnych oznaczony jako GZWP nr 332 „Subniecka 

kędzierzyńsko – głubczycka” (pow. 461,1 km
2
, śr. głębokość ujęć 80÷120 m, zasoby 109,9 tys. m

3
/d). 

Na terenie powiatu występują także stojące wody powierzchniowe, przede wszystkim w postaci zbiorników 

sztucznych (wyrobiska poeksploatacyjne, osadniki, stawy hodowlane). Zbiorniki w wyrobiskach po eksploatacji 

kruszyw znajdują się w Dziergowicach (akwen „Dziergowice”/gmina Bierawa), Kobylicach (2 akweny „Kobylice  

I i II”, „Kiszka”/gmina Cisek) oraz w okolicach Reńskiej Wsi (akwen „Dębowa”); w Kędzierzynie-Koźlu: 

(„Kuźniczki”, Koźle Rogi oraz Miejsce Kłodnickie) i służą one wyłącznie celom rekreacyjnym.  

 

 

http://www.stat.gov.pl/
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3.3. Złoża kopalin 

 

Na terenie powiatu udokumentowanych zostało 15 złóż kopalin. Jest to 11 złóż kruszywa naturalnego – piaski  

i żwiry („Bierawa V”, „Dębowa”, „Dębowa 2”, „Dziergowice”, „Dziergowice 2”, „Kobylice III”, „Kotlarnia Pole 

Północne”, „Landzmierz”, „Lubieszów”, „Miejsce Kłodnickie”, „Miejsce Kłodnickie II”), 2 złoża piasków 

podsadzkowych („Kotlarnia Solarnia” i „Kotlarnia Pole Północne”), 1 złoże surowców ilastych („Kobylice”) oraz  

1 złoże torfów („Większyce”)
7
. 

 
 

3.4. Lasy 
 
Tereny leśne są obszarami cennymi pod względem florystycznym, ekologicznym i krajobrazowym. Skupia się  

w nich większość chronionych i rzadkich gatunków roślin występujących na terenie powiatu. 

 

Tabela 13 Powierzchnia lasów i gruntów związanych z gospodarką leśną w 2013 roku 

Jednostka 

administracyjna 

Powierzchnia [ha] 
Lesistość [%] 

lasy i grunty leśne tylko lasy 

Bierawa 7 264,91 6 984,97 58,92 

Cisek 55,53 55,43 0,78 

Kędzierzyn-Koźle  5 767,44 5 579,95 45,11 

Pawłowiczki 792,23 782,29 5,10 

Polska Cerekiew 294,79 293,12 4,88 

Reńska Wieś 940,45 922,94 9,41 

Powiat łącznie 15 115,35 14 618,70 20,7 

Województwo Opolskie 256 892,19 249 985,78 26,56 

Źródło: www.stat.gov.pl 2015. Więcej informacji na temat zasobów leśnych podano także w  

Tabela 30 Struktura własnościowa gruntów leśnych w 2014 roku 

  
 

Stopień degradacji lasów ze względu na powyższe czynniki, w skali: słaby – średni – silny
8
, jest zróżnicowany:  

 las w północnej części Kędzierzyna-Koźla: biotyczne i antropogeniczne – średni; 

 lasy Kędzierzyńskie w bezpośrednim sąsiedztwie terenów zurbanizowanych (mieszkaniowych  

i przemysłowych): biotyczne i antropogeniczne – silny; 

 pozostałe rejony Lasów Kędzierzyńskich: abiotyczne i biotyczne – średni; 

 mniejsze enklawy leśne w rejonie Płaskowyżu Głubczyckiego: biotyczne i antropogeniczne – słaby. 

Mimo powyższego ekosystemy leśne nadal zachowują swoje najistotniejsze walory krajobrazowe, kulturowe  

i społeczne. 

 

 

3.5. Gleby 
 
Najkorzystniejszą bonitację użytków rolnych (grunty orne i użytki zielone) posiadają gminy położne w całości 

bądź częściowo na Płaskowyżu Głubczyckim (Pawłowiczki, Polska Cerekiew i Cisek). Gminy te charakteryzują się 

najwyższym wskaźnikiem użytków rolnych w I i II klasie bonitacyjnej, znacznie wyższym od średniej dla powiatu.  

                                                                                 
 
7 Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31 grudnia 2014r. Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy, 
Warszawa 2015. 
8 Na podstawie danych zawartych w Komentarzu do Mapy Sozologicznej w skali 1:50 000, Absalon, Jankowski, Leśniok, Wika, 1996. 

http://www.stat.gov.pl/
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Tabela 14 Struktura gruntów ornych według klas bonitacyjnych na terenie powiatu 

Gmina 
Klasa bonitacyjna gruntów ornych – struktura [%] 

I II III a III b IV a IV b V VI 

Bierawa – 2,98 14,88 14,18 14,15 8,09 20,45 25,27 

Cisek 0,01 17,54 23,94 19,89 22,58 11,00 4,24 0,80 

Kędzierzyn-Koźle  – 1,22 11,12 11,84 24,94 8,41 24,17 18,29 

Pawłowiczki 1,40 32,77 46,12 15,10 3,75 0,61 0,25 – 

Polska Cerekiew 4,28 34,14 39,38 14,23 5,14 1,58 0,91 0,34 

Reńska Wieś – 3,00 17,66 25,55 32,68 13,67 7,02 0,42 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji Urzędów Gmin, 2014 
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4. DZIEDZICTWO KULTUROWE 
 

4.1. Osadnictwo na terenie powiatu 
 

Sieć osadniczą powiatu
9
 tworzą przede wszystkim wioski. Kędzierzyn-Koźle jako jedyne miasto utworzono  

w 1975 roku z czterech odrębnych i zróżnicowanych ośrodków: Kędzierzyna, Koźla, Kłodnicy i Sławięcic, które 

do tego czasu stanowiły odrębne jednostki administracyjne. Koźle to przykład ośrodka miejskiego o genezie 

wczesnośredniowiecznej oraz charakterystycznej lokalizacji nad Odrą i na skrzyżowaniu szlaków bursztynowego 

i solnego. Z racji lokalizacji i w odniesieniu do historycznych granic Koźle pełniło funkcję strategiczną, 

podkreśloną przez charakter twierdzy. Obecnie Koźle charakteryzują wysokie walory kulturowe i historyczne, 

stanowiące ogromny potencjał rozwoju. Miasto Kędzierzyn-Koźle to interesujący i zróżnicowany ośrodek 

miejski, ze specyficzną (lecz silnie rozproszoną) strukturą osadniczą uzupełnioną terenami przemysłowymi  

o znacznej powierzchni oraz terenami leśnymi. 

 

4.2. Zasoby kultury 
 

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami określa formy ochrony zabytków, do których zalicza: 

 wpis do rejestru zabytków; 

 uznanie za pomnik historii; 

 utworzenie parku kulturowego; 

 ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy lub w innej równoważnej decyzji 

administracyjnej. 
 

Zabytki w powiecie 

 

Duża liczba obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz ujętych w gminnych ewidencjach zabytków wynika  

z faktu, że miasto Kędzierzyn-Koźle jest stosunkowo dużym ośrodkiem z wieloma zachowanymi obiektami  

o cechach zabytkowych. W gminie Pawłowiczki ilość zabytków wynika z gęstości sieci osadniczej. 

 

Tabela 15 Obiekty wpisane do rejestru zabytków oraz figurujące w gminnych ewidencjach zabytków w 2015 roku 

Gmina 
Liczba zabytków nieruchomych 

wpisanych do rejestru zabytków ujętych w gminnej ewidencji zabytków 

Bierawa 10 96 

Cisek 13 139 

Kędzierzyn-Koźle 73 473 

Pawłowiczki 36 382 

Polska Cerekiew 8 102 

Reńska Wieś 8 218 

Powiat łącznie 148 1 410 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie WUOZ Opole, 2015 

 

Do najważniejszych zabytków powiatu (wpisanych do rejestru), zaliczamy: 

 zespół zamkowy w Kędzierzynie-Koźlu obejmujący: 

                                                                                 
 
9 Podano na podstawie Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na lata 2011-2014. Plan wymaga aktualizacji. 
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 fragment miejskich murów obronnych z basztą, ul. Kraszewskiego 5 (nr rej. 702/64 z dn. 16.01.1964); 

 budynek zamkowy, ul. Kraszewskiego (nr rej. 829/64 z dn. 21.04.1964); 

 lamus starego zamku, ul. Kraszewskiego (nr rej. 830/64 z dn. 21.04.1964); 

 przedzamcze, ul. Pamięci Sybiraków 11 (nr rej. 831/64 z dn. 21.04.1964); 

 fragment murów obronnych, ul. Kraszewskiego (nr rej. 941/64 z dn. 18.08.1964); 

 kędzierzyńsko-kozielski zespół fortyfikacji fryderycjańskich (nr rej. 1617/66 z dn. 20.09.1966); 

 Kanał Kłodnicki w Kędzierzynie-Koźlu (nr rej. 2194/89 z dn. 30.06.1989); 

 zespół pałacowo – parkowy w Sławięcicach (park: nr rej. 832/64 z 21.04.1964, P – 25/57 z 20.12.1957). 

 

Szczególną formą obiektów zabytkowych w przestrzeni są tereny zieleni urządzonej, w szczególności parki 

zamkowe, pałacowe i dworskie, a także cmentarze.  

 

Za najważniejsze zabytkowe tereny urządzonej zieleni w powiecie uznaje się: 

 planty miejskie w Kędzierzynie-Koźlu (nr rej. 238/90 z 31.01.1990). Założone zostały w formie parku 

miejskiego na terenie zlikwidowanej w 1874 roku twierdzy.  

 

Stanowiska archeologiczne 

 

Na obszarze gmin należących do powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego znajduje się 114 zabytków 

archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków
10

. 

Największą liczbą zabytków podanych w gminnej ewidencji zabytków, przypadających na 10 km
2
, odnotowuje 

się w gminie Cisek (29,44), następnie w gminie Pawłowiczki (26,73), a najniższą w gminie Bierawa (1,68). 

 

Tabela 16 Zabytki – stanowiska – archeologiczne wpisane do rejestru zabytków oraz ujęte w gminnych ewidencjach 
zabytków do 2015 roku 

Gmina 
Liczba zabytków (stanowisk) archeologicznych: 

wpisanych do rejestru zabytków w gminnej ewidencji zabytków 

Bierawa 5 20 

Cisek 37 209 

Kędzierzyn-Koźle – 98 

Pawłowiczki 31 262 

Polska Cerekiew 15 196 

Reńska Wieś 26 209 

Powiat łącznie 114 994 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji WUOZ Opole, 2015 

 

Chronione cenne układy przestrzenne powiatu 

 

Wśród zabytków na szczególną uwagę zasługują cenne układy przestrzenne urbanistyczne i ruralistyczne. 

Posiadają one zasługujące na ochronę walory kulturowe i historyczne oraz powinny stanowić istotny punkt 

odniesienia dla kształtowania nowej zabudowy: jej charakteru, zasięgu oraz lokalizacji. Na terenie powiatu do 

rejestru zabytków został wpisany układ przestrzenny Kędzierzyn-Koźle → Stare Miasto (założenia 

średniowieczne). 

 

                                                                                 
 
10 Informacja Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu z 2015 roku. 
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4.3. Gminne plany kształtowania zasobów kultury 

 

Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego (PZPWO) główne cele działania 

w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego będą tożsame z celami określonymi w Programie opieki nad 

zabytkami województwa opolskiego na lata 2007 – 2010: 

 utrzymanie i zarządzanie walorami regionalnego dziedzictwa, realizowane między innymi przez: 

 tworzenie uwarunkowań przestrzennych sprzyjających zachowaniu tożsamości historycznej regionu, 

 obejmowanie ochroną prawną najcenniejszych zasobów dziedzictwa kulturowego (miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego, pomniki historii, parki kulturowe), 

 rewaloryzację zabytkowych centrów miast i wsi, 

 poprawę stanu zachowania krajobrazu kulturowego i dziedzictwa regionalnego oraz odnowę wsi  

z zachowaniem jej historycznego charakteru, 

 ochronę dziedzictwa archeologicznego, 

 ochrona i kształtowanie krajobrazu kulturowego, realizowane między innymi przez: wstrzymanie 

procesu degradacji założeń parkowo – pałacowych, 

 promocja regionalnego dziedzictwa kulturowego i rozwój tożsamości regionalnej, realizowane między 

innymi przez: wspieranie działań zmierzających do udokumentowania i udostępniania dziedzictwa 

kulturowego, 

 Ponadto PZPWO wskazuje jako obszar proponowany do objęcia ochroną park kulturowy „Twierdzę 

Koźle”. 

 

Strategia Rozwoju Subregionu oraz Program ZIT w zakresie kształtowania krajobrazu kulturowego nie 

wyznaczyły osobnego strategicznego celu. Pomysły związane z tym zakresem ujęte są w szerszym zakresie 

dotyczącym cyt. „dywersyfikacji struktury gospodarczej Subregionu przy wykorzystaniu unikatowego potencjału 

zasobów lokalnych – dziedzictwa przyrody i kultury”. Cel strategiczny zawiera cele operacyjne, z których 

kształtowania krajobrazu dotyczy projekt zintegrowany pn. „Produkt turystyczny – dziedzictwo historii, 

przyrody, rekreacja”. Program inwestycji terytorialnych przewiduje następujące inwestycje: 

 remont kaplic i pomników na terenie gminy Bierawa; 

 remont zabytkowych kościołów i kaplic w Bierawie, Starym Koźlu, Kotlarni i Dziergowicach; 

 rewitalizacja zabytkowego parku w Miejscu Odrzańskim – gmina Cisek; 

 zabytkowy park w Steblowie – gmina Cisek; 

 remont zabytkowych kościołów w Cisku, Kobylicach, Łanach, Miejscu Odrzańskim (drewniany), 

Przewozie (drewniany), Roszowickim Lesie – gmina Cisek; 

 remont kaplic i pomników w gminie Cisek; 

 ekspozycja wykopalisk archeologicznych sprzed 7 tys. lat w Dzielnicy – gmina Cisek; 

 rewitalizacja zabytkowych i cennych przyrodniczo parków miejskich, w tym parku sławięcickiego – 

miasto Kędzierzyn-Koźle; 

 rewitalizacja dziedzictwa historycznego i kulturowego Kędzierzyna-Koźla – miasto Kędzierzyn-Koźle; 

 rewitalizacja zabytkowego parku w Pawłowiczkach – Park Olchowy – gmina Pawłowiczki; 

 remont budynków po byłych dworcach kolejowych w Reńskiej Wsi i Długomiłowicach – gmina Reńska 

Wieś; 

 rewitalizacja zabytkowego parku w Długomiłowicach – gmina Reńska Wieś. 

 

Szczególnym problemem powiatu są zaniedbane i wymagające gruntownej rewitalizacji założenia parkowe – 

szczególnie w Sławięcicach. W porozumieniu z innymi właścicielami parków, Wojewódzkim Urzędem Ochrony 

Zabytków oraz np. Nadleśnictwami, Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska i organizacjami ekologicznymi 

warto byłoby opracować koncepcję nowego zagospodarowania tego terenu.  
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5. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 
 

5.1. Ochrona zdrowia i możliwości jej rozwoju 
 
Zasadniczym elementem służby zdrowia w powiecie jest 1 szpital zespolony, 50 przychodni oraz 28 praktyk 

lekarskich. 

 
Na terenie każdej z gmin działa przynajmniej jedna publiczna bądź niepubliczna placówka służby zdrowia 

świadcząca podstawowy zakres usług. Najkorzystniejszy dostęp do przychodni (liczba mieszkańców na  

1 placówkę) w 2014r. posiadała gmina Polska Cerekiew (1 422 mieszk./placówkę). 

 
Największą jednostką służby zdrowia w powiecie jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

w Kędzierzynie-Koźlu, jako niezależna jednostka organizacyjna utworzona i prowadzona przez Powiat 

Kędzierzyńsko-Kozielski. SP ZOZ Kędzierzyn-Koźle udostępnia 419 łóżek szpitalnych i posiada wiele oddziałów 

szpitalnych: dziecięcy, anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, 

laryngologiczny, skórno-wenerologiczny, geriatryczny, neurologiczny, neonatologiczny, okulistyczny, patologii 

noworodka, pulmonologiczny, położniczo – ginekologiczny, ratunkowy, urologiczny, urazowo – ortopedyczny 

oraz poradnie: alergologiczną dla dzieci, chirurgiczną, cukrzycową, chorób sutka, endokrynologiczną, 

gastrologiczną, ginekologiczną, gruźlicy i chorób płuc, laryngologiczną, leczenia bólu, neurologiczną, 

okulistyczną, preluksacyjną, patologii noworodka i wcześniaka, skórno – wenerologiczną, urologiczną, urazowo 

– ortopedyczną.  

Szpital prowadzi także pracownie: audiometrii, autopsyjną, badań urodynamicznych, bronchoskopii, chorób 

siatkówki oka, EEG, EKG i Holtera, endoskopii, litotrypsji, urodynamiki i spirometrii oraz zakłady diagnostyki: 

mikrobiologiczny, radiologii i diagnostyki obrazowej, laboratorium. Infrastruktura szpitala zlokalizowana jest  

w dwóch częściach miasta, tj. w Koźlu oraz Śródmieściu (ze znaczącą przewagą w Koźlu).  

 

Liczba placówek służby zdrowia jak i aptek wzrasta sukcesywnie w gminach najbardziej oddalonych od 

Kędzierzyna-Koźla (Pawłowiczki i Polska Cerekiew).  

 

Tabela 17 Służba zdrowia w 2014 roku 

Wyszczególnienie Bierawa Cisek 
Kędzierzyn-

Koźle 
Pawłowiczki 

Polska 
Cerekiew 

Reńska 
Wieś 

Powiat 
łącznie 

Województwo 
Opolskie 

Apteki 1 – 26 (27)  1 1 (–) – 29 308 

Punkty apteczne 1 2 – 1 – 3 7 47 

Ludność na 1 
aptekę i punkt apteczny 

3 905 2 915 
2 431 

(2 341)  
3 918 4 265 (–) 2 749 3 335 2 829 

Przychodnie 4 3 36 2 3 2 50 520 

Ludność na 1 
przychodnię 

1 952 1 943 1 755 3 918 1 422 4 124 1 825 1 932 

Praktyki lekarskie 1 1 17 6 – 3 28 277 

Szpitale – – 1 – – – 1 28 

Łóżka w szpitalach na  
10 tys. ludności 

      43 49 

Liczba ludności na 1  
łóżko w szpitalach 

      231 204 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl 2015 oraz w przypadku Kędzierzyna-Koźla i gminy Polska Cerekiew  aktualizacja 
liczby aptek/punktów aptecznych i ludności (…) na 1 aptekę do danych z I poł. 2015r. 
 

 

 

http://www.stat.gov.pl/
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Rozwój usług ochrony zdrowia 

 
Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego cele szczegółowe 

zagospodarowania przestrzennego w zakresie ochrony zdrowia dotyczą: 

 zapewnienia całodobowej dostępności podstawowej opieki zdrowotnej; 

 wzrostu poziomu świadczonych usług; 

 zwiększenia dostępności usług medycznych; 

 restrukturyzacji lecznictwa specjalistycznego i zamkniętego. 

 
Subregionalny Program ZIT w zakresie ochrony zdrowia zakłada głównie rozbudowę, modernizację  

i doposażenie szpitala w Kędzierzynie-Koźlu. Głównym celem rozwoju szpitalnictwa w subregionie jest cyt. 

„poprawa dostępności i jakości usług medycznych o znaczeniu subregionalnym w związku z możliwością obsługi 

większej liczby pacjentów w krótszym czasie”.  

 
Na terenie pozostałych gmin zakłada się utrzymanie placówek podstawowej opieki medycznej. Ważnym celem 

jest także profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowego trybu życia (szczególnie w obliczu wydłużającego się 

okresu życia), czemu służyć powinna np. rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. 

 

Rozwój systemu ochrony zdrowia powinien być skorelowany z 10 celami strategicznymi określonymi  

w dokumencie Strategii ochrony zdrowia dla województwa opolskiego na lata 2014-2020, przyjętym przez 

Sejmik Województwa Opolskiego w dniu 23 grudnia 2013r. 

 
 

5.2. Opieka społeczna i możliwości jej rozwoju 
 
System opieki społecznej opiera się na trzech głównych filarach: pomocy doraźnej, opiece pół-stacjonarnej  

i opiece stacjonarnej. 

 
Pomoc doraźną świadczą przede wszystkim następujące gminne ośrodki pomocy społecznej: 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie, ul. Wojska Polskiego 12; 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cisku, ul. Planetorza 52; 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Reja 2a; 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach, ul. Magnoliowa 3; 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi, ul. Raciborska 4; 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Reńskiej Wsi, ul. Pawłowicka 1. 

a także: 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Skarbowa 4. 

 
Na terenie powiatu działa 7 żłobków, do których w 2014 roku uczęszczało 284 dzieci (pozostawały one pod 

opieką 52 opiekunów). 

 

 

W powiecie funkcjonuje (2014r.) 11 stacjonarnych i pół-stacjonarnych placówek pomocy społecznej: 

 

Miasto Kędzierzyn-Koźle: 

 Dom Pomocy Społecznej, ul. Dąbrowszczaków 1 (placówka stacjonarna); 

 Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety, ul. Łukasiewicza 9 (placówka 

stacjonarna); 

 Mieszkania Chronione, ul. Waryńskiego 1÷3 (placówka stacjonarna); 
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 Dom Dziecka, ul. Skarbowa 8 (placówka stacjonarna); 

 Dom Dziennego Pobytu nr 1, ul. Powstańców 26 (placówka pół-stacjonarna); 

 Dom Dziennego Pobytu nr 2, ul. Piramowicza 27 (placówka pół-stacjonarna); 

 Dom Dziennego Pobytu nr 3, ul. Grabskiego 6 (placówka pół-stacjonarna); 

 Dom Dziennego Pobytu nr 4, ul. Kazimierza Wielkiego 6 (placówka pół-stacjonarna); 

 Dom Dziennego Pobytu nr 5, ul. Kościuszki 43b (placówka pół-stacjonarna); 

 Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek”, ul. Piotra Skargi 25 (placówka pół-stacjonarna). 

Gmina Pawłowiczki: 

 Dom Opieki, Jakubowice 15 A (placówka stacjonarna). 

 
Powyższe obiekty świadczą pomoc skierowaną do różnych grup potrzebujących (osoby chore, osoby starsze, 

samotne matki, dzieci, bezdomni, osoby upośledzone umysłowo, itd.). Szeroko rozumianą pomoc społeczną 

świadczą także organizacje pozarządowe, stacje Caritas oraz inne niepubliczne jednostki. W powiecie 

funkcjonują Warsztaty Terapii Zajęciowej (działalność taka ma miejsce w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej 

prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, koło w Kędzierzynie-

Koźlu).  

Wskaźniki dotyczące infrastruktury żłobków i stacjonarnej pomocy społecznej w powiecie są korzystniejsze od 

średniej dla województwa opolskiego, biorąc także pod uwagę ich zasób w stosunku do udziału populacji czy 

powierzchni powiatu w skali województwa. Pomimo to poziom rozwoju tych usług gminy uważają za dalece 

niewystarczający w stosunku do potrzeb. 

 

Możliwości rozwoju systemu opieki społecznej 

 
System pomocy społecznej reprezentowany przez gminne ośrodki pomocy społecznej oraz właściwe 

kompetencyjnie placówki powiatowe jest wystarczająca co do liczby obiektów i nie przewiduje się inwestycji  

w rozszerzenie tej bazy. 

 
Strategia Rozwoju Subregionu oraz Program ZIT w zakresie pomocy społecznej główny nacisk kładą na opiekę 

nad dziećmi do lat 3 oraz na opiekę nad osobami starszymi. Głównym celem rozwojowym w zakresie opieki nad 

osobami starszymi w powiecie (jak i całym subregionie) jest cyt. „poprawa dostępności do obiektów 

świadczących usługi opiekuńcze, zapewniające osobom starszym godne warunki do życia”, natomiast  

w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat jest to „upowszechnianie rozwiązań na rzecz efektywnego godzenia życia 

zawodowego i rodzinnego oraz wspierania powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem  

i wychowaniem dzieci”. 

Zakłada się, że system opieki nad najmłodszymi dziećmi w postaci żłobków powinien rozwijać się przede 

wszystkim w ośrodkach o dużej liczbie zarówno dzieci jak i osób pracujących. Popyt na opiekę nad dziećmi do  

3 lat dotyczy około 30 % mieszkańców, a optymalna placówka żłobkowa oferuje 50 miejsc. W związku  

z tymi faktami obecny niedobór żłobków w powiecie można szacować na 4÷5 w Kędzierzynie-Koźlu oraz po  

1 w gminach wiejskich powiatu. W przyszłości szacunek ten nie musi ulec zmniejszeniu ze względu na 

prognozowany dalszy spadek urodzin. Dostępność do żłobków jest bowiem jednym z elementów 

warunkujących przeciwdziałanie depopulacji. 

 

Ogromnym problemem społecznym, nie tylko w skali powiatu, ale również kraju i całej Europy jest rosnąca ilość 

osób starszych, w tym zarówno chorujących jak i mieszkających samotnie, a także borykających się  

z problemami finansowymi. Uzasadnioną potrzebą jest budowa obiektów służących osobom zależnym,  

a optymalnym rozwiązaniem jest tworzenie specjalnych miejsc i stref przeznaczonych wyłącznie dla seniorów. 

Dobrą lokalizacją dla tego typu obiektów są miejsca poza obszarami centralnymi miasta i charakteryzujące się 

względną ciszą czy otoczeniem zieleni. Celom tym służyć może modernizacja i adaptacja niszczejących zespołów 

pałacowo – parkowych. Znaczący udział w budowie obiektów służących osobom starszym, zwłaszcza lepiej 
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sytuowanym finansowo, będzie miał zapewne sektor prywatny oraz partnerstwo publiczno – prywatne. 

Strategia subregionalna przewiduje następujące inwestycje w zakresie opieki nad osobami starszymi: 

 remont stacji Caritas (gmina Bierawa); 

 budowa domu złotej starości (gmina Bierawa); 

 tworzenie mieszkań chronionych (gmina Bierawa); 

 rozwój usług opiekuńczych w weekendy i święta (gmina Bierawa); 

 adaptacja budynku w Błażejowicach na cele opieki nad osobami starszymi (gmina Cisek); 

 przebudowa budynku dawnego internatu Zespołu Szkół Nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu na ośrodek seniora 

wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu zabytkowego parku; 

 rewitalizacja bursy szkolnej na potrzeby osób starszych w Kędzierzynie-Koźlu; 

 rozwój usług społecznych – budowa/rozbudowa/rewitalizacja obiektów przeznaczonych na działalność 

związaną z opieką nad osobami zależnymi w Kędzierzynie-Koźlu; 

 dzienny dom opieki dla osób starszych (gmina Pawłowiczki); 

 adaptacja budynku komunalnego na dom dziennego pobytu dla osób starszych (gmina Reńska Wieś). 

 Ponadto miasto Kędzierzyn-Koźle zgłaszało propozycję adaptacji części budynku szpitala przy ul. 

Judyma na hospicjum w Kędzierzynie-Koźlu (obecnie odsunięta w czasie ze względu na wdrożenie 

projektu hospicjum domowego). 

 
Zgodnie ze Strategią Rozwoju Subregionu cyt. „wzmocnienia wymagają także działania na rzecz profilaktyki 

zdrowia oraz profilaktyki społecznej osób starszych”. Służy temu cel operacyjny „Aktywny senior”. Głównym 

celem rozwojowym w zakresie tego działania w Subregionie Kędzierzyńsko-Kozielskim jest wyrównywanie 

dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym seniorów, 

poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną  

i zawodową. Cel ten głównie charakter organizacyjny w zakresie np. systemu oświaty czy działalności 

organizacji pozarządowych. 

 

Wartym rozważenia jest udostępnianie przez gminy/powiat lub inne jednostki preferencyjnych mieszkań 

chronionych dla osób usamodzielniających się z rodzin zastępczych, domów dziecka lub rodzinnych domów 

dziecka. 

 

5.3. Oświata i wychowanie oraz możliwości ich rozwoju 
 
Przedszkola 

 

Obecna oferta wychowania przedszkolnego zaspokaja potrzeby miejscowej społeczności. Średnie obłożenie dla 

całego powiatu wynosi 101,3 %. W gminach Bierawa, Polska Cerekiew i Cisek obserwuje się wyraźną nadpodaż 

miejsc w przedszkolach. Spowodowane jest to głównie trwałym, ujemnym przyrostem naturalnym. 

Tabela 18 Sieć przedszkoli na terenie powiatu w roku szkolnym 2014/2015 

Gmina 
Liczba przedszkoli 

publiczne  
i niepubliczne 

Liczba dzieci Liczba nauczycieli 
Liczba dzieci 

na 1 nauczyciela 

Bierawa 5 210 26 8,1 

Cisek 2 151 19 7,9 

Kędzierzyn-Koźle  24 1 858 274 6,8 

Pawłowiczki 4 269 57 4,7 

Polska Cerekiew 2 101 10 10,1 

Reńska Wieś 5 196 30 6,5 

Powiat łącznie 42 2 785 416 6,7 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędów Gmin, 2014 
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Szkoły podstawowe 

 
W roku szkolnym 2014/2015 w powiecie działało 36 szkół podstawowych. Uczęszczało do nich 4 757 uczniów, 

nauczanych przez 816 nauczycieli. Średnio na 1 nauczyciela przypadało 5,8 uczniów. Sieć placówek 

podstawowych (ilość i rozmieszczenie) jest wystarczająca z punktu widzenia potrzeb.  

Najwięcej uczniów na 1 szkołę podstawową przypadało w Kędzierzynie-Koźlu (191,6 ucz.). Przeciętna liczba 

pomieszczeń szkolnych na terenie powiatu (12,0) jest zbliżona do wartości charakteryzującej cały region opolski 

(11,9). 

Tabela 19 Sieć szkół podstawowych w powiecie w roku szkolnym 2014/2015 

Gmina Liczba szkół Liczba uczniów Liczba nauczycieli 
Liczba uczniów 

na 1 nauczyciela 

Bierawa 4 381 53 7,2 

Cisek 3 259 51 5,1 

Kędzierzyn-Koźle  13 3 195 523 6,1 

Pawłowiczki 6 358 87 4,1 

Polska Cerekiew 2 176 27 6,5 

Reńska Wieś 5 388 75 5,2 

Powiat łącznie 33 4 757 816 5,8 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji z Urzędów Gmin, 2014 

 
 

Gimnazja 

 

W roku szkolnym 2014/2015 w powiecie funkcjonowało 17 gimnazjów. Uczęszczało do nich 2 331 uczniów, 

prowadzonych przez 478 nauczycieli. Średnio 1 nauczyciel nauczał 4,9 ucznia. Sieć placówek gimnazjalnych, ich 

ilość i rozmieszczenie są wystarczające z punktu widzenia potrzeb.  

 

Tabela 20 Sieć gimnazjów w powiecie w roku szkolnym 2014/2015 

Gmina Liczba gimnazjów Liczba uczniów Liczba nauczycieli 
Liczba uczniów 

na 1 nauczyciela 

Bierawa 2 179 25 7,2 

Cisek 1 136 22 6,2 

Kędzierzyn-Koźle  9 1 536 343 4,5 

Pawłowiczki 2 194 34 5,7 

Polska Cerekiew 1 93 15 6,2 

Reńska Wieś 2 193 39 4,9 

Powiat łącznie 17 2 331 478 4,9 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji z Urzędów Gmin, 2014 

 

 
Szkoły ponadgimnazjalne 

 
Szkoły ponadgimnazjalne świadczą edukację jako usługi ponadlokalne i zlokalizowane są w Kędzierzynie-Koźlu 

oraz Komornie, posiadając duże znaczenie dla całego powiatu. Obszar ich oddziaływania uzależniony jest 

głównie od oferty edukacyjnej i jakości kształcenia, ale zazwyczaj, wyłączywszy szkoły o rzadkiej specjalizacji, 

nie przekracza granicy powiatu. Sieć placówek ponadgminazjalnych jest zróżnicowana i składa się ze szkół 

ogólnokształcących, technicznych, zawodowych i specjalnych o różnych kierunkach i profilach nauczania, w tym 

dla osób dorosłych. W roku szkolnym 2014/2015 sieć szkół ponadgimnazjalnych składała się z następujących 

placówek (publiczne i niepubliczne): 
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Miasto Kędzierzyn-Koźle
11

: 

 I Liceum Ogólnokształcące, ul. Piramowicza 36 (liczba uczniów 417, liczba nauczycieli 40); 

 II Liceum Ogólnokształcące, ul. Matejki 19 (liczba uczniów 475, liczba nauczycieli 43); 

 Zespół Szkół Nr 1, ul. Skarbowa 2 (liczba nauczycieli 62): 

o Technikum nr 1 (liczba uczniów 531); 

o Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 (liczba uczniów 345); 

 Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej, ul. Bohaterów Westerplatte 1 (liczba nauczycieli 49): 

o Technikum nr 2 (liczba uczniów 490); 

o Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 (liczba uczniów 11); 

 Zespół Szkół Nr 3, ul. Sławięcicka 79 (liczba nauczycieli 40): 

o Technikum Nr 3 (liczba uczniów 306); 

o III Liceum Ogólnokształcące (liczba uczniów 87); 

 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, ul. Mostowa 7 (liczba nauczycieli 41): 

o Technikum Nr 4 (liczba uczniów 253); 

o Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 (liczba uczniów 102); 

o Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych (liczba uczniów 75); 

 Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Kazimierza Wielkiego (liczba nauczycieli 36): 

o Liceum Ogólnokształcące (liczba uczniów 22); 

o Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (liczba uczniów 23); 

o Zasadnicza Szkoła Zawodowa – specjalna (liczba uczniów 14); 

 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, ul. Skarbowa 2 (liczba uczniów 191, liczba nauczycieli 8); 

 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, ul. Garncarska 3 (liczba uczniów 228, liczba nauczycieli 24); 

 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, ul. Wojska Polskiego 1 (liczba uczniów 26, liczba nauczycieli 3); 

 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, ul. Piotra Skargi 11 (liczba uczniów 105, liczba nauczycieli 15); 

 Zespól Szkół Specjalnych, ul. Krasickiego 10 (liczba nauczycieli 40):  

o Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 4 (liczba uczniów 17); 

o Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy (liczba uczniów 23); 

 Niepubliczny Zespół Szkół, ul. Piastowska 19 (liczba nauczycieli 21): 

o Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy (liczba uczniów 7); 

 Policealna Szkoła Centrum Edukacji „Siódemka”, ul. Wojska Polskiego 1 (liczba uczniów 294, liczba 

nauczycieli 9); 

 Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „Żak", ul. Garncarska 3 (liczba uczniów 338, liczba 

nauczycieli 24); 

 Policealna Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna, ul. Skarbowa 2 (liczba uczniów 78, liczba nauczycieli 

6); 

 Policealna Szkoła TEB Edukacja, ul. Piramowicza 36 (liczba uczniów 95, liczba nauczycieli 13). 

 

Gmina Reńska Wieś: 

 Zespół Szkół w Komornie, ul. Harcerska 81 (liczba uczniów 87, liczba nauczycieli 20): 

o Technikum Agrobiznesu; 

o Technikum Mechanizacji Rolnictwa. 

 
Tak kształtująca się sieć placówek ponadgimnazjalnych (ilość i rozmieszczenie) jest wystarczająca (a nawet 

nieco nadmiarowa) z punktu widzenia potrzeb. Młodzież z poszczególnych gmin powiatu, zainteresowana 

innymi profilami nauczania, korzysta również z bogatej sieci placówek zlokalizowanych poza granicami powiatu, 

głównie w Opolu i na Górnym Śląsku (Gliwice, Racibórz). 

 

                                                                                 
 
11 Rok szkolny 2014/2015 
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Możliwości rozwoju usług edukacyjnych 

 
Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego cele szczegółowe 

zagospodarowania przestrzennego w zakresie nauki dotyczą:  

 poprawy poziomu edukacji w zakresie szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego; 

 poprawy poziomu edukacji w zakresie szkolnictwa ponadgimnazjalnego i policealnego; 

 zwielokrotnienia liczby osób z wyższym wykształceniem; 

 polepszenia dostępności szkolnictwa wyższego. 

 

Strategia Rozwoju Subregionu oraz Program ZIT w zakresie edukacji główny nacisk kierują na cyt. „takie 

modyfikowanie oferty edukacyjnej, aby w możliwie największym stopniu realizowane kierunki kształcenia 

dawały realną szansę na aktywizację zawodową absolwentów” oraz na „wzmacnianie systematycznej 

współpracy sektora publicznego i biznesu, głównie w ramach pozyskiwania informacji o zapotrzebowaniu na 

pracowników”. Głównym celem rozwojowym w zakresie oświaty w Subregionie Kędzierzyńsko-Kozielskim jest 

„wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia na poziomie przedszkolnym, podstawowym, 

gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym”.  
 

Podaż obiektów szkolnych w powiecie jest bardzo wysoka. Z powodu depopulacji całego regionu, na terenie 

niektórych gmin powiatu od kilkunastu lat likwiduje się placówki szkolne, zwłaszcza w zakresie szkolnictwa 

podstawowego i gimnazjalnego. W przypadku szkolnictwa ponadgimnazjalnego Powiat dokonał połączenia  

3 warsztatów szkolnych w jedno Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, na bazie 6 zlikwidowanych 

internatów utworzył Bursę Szkolną oraz połączył Zespół Szkół Zawodowych w Blachowni i Zespół Szkół 

Energetycznych z Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. Plany strategiczne gmin i powiatu nie 

zakładają potrzeby rezerwy nowych terenów ani budowy kolejnych obiektów szkolnych, a wyłącznie ich 

doposażenie i przebudowę. Należy przede wszystkim efektywniej wykorzystać istniejące obiekty i przestrzeń 

wokół. 

 

Obecna sieć przedszkoli jest wystarczająca dla istniejących potrzeb. W przypadku dalszego spadku przyrostu 

naturalnego (niskiej liczby urodzeń) może dojść do zamknięcia wybranych placówek. Gminy wiejskie  

w ostatnich latach stają więc przed wyborem: dążyć do łączenia przedszkoli (likwidacja małych  

i niedoposażonych obiektów oraz modernizacja większych) lub kształtować sieć małych placówek, przy czym  

w takich przypadkach należałoby zainteresować się prywatną inicjatywą w zakresie wychowania 

przedszkolnego, z jego współfinansowaniem włącznie.  

 

Również w zakresie edukacji na poziomie podstawowym i gimnazjalnym może nastąpić ekonomicznie 

uzasadniona konieczność zamknięcia wybranych placówek. Obserwując liczbę urodzeń można założyć, że na 

terenie każdej z gmin wiejskich powiatu wystarczająca z punktu widzenia potrzeb będzie sieć składająca się  

z 2 szkół podstawowych oraz 1 gimnazjum. Dalszego zmniejszenia liczby obiektów szkolnictwa podstawowego 

należy spodziewać się także w Kędzierzynie-Koźlu.  

 

Kędzierzyn-Koźle długoterminowo pozostanie głównym ośrodkiem koncentracji szkół ponadgimnazjalnych 

powiatu. W dobie rozwoju transportu publicznego pomiędzy największymi miastami regionu, część lokalnej 

młodzieży kształci się poza powiatem, ale również młodzież z powiatów ościennych wybiera nasze placówki 

oświatowe, a więc kluczowa jest poprawa poziomu edukacji ponadgimnazjalnej i policealnej.  

 
5.4. Kultura i możliwości jej rozwoju 
 

Rozpowszechnianiem kultury na terenie powiatu zajmują się przede wszystkim następujące instytucje: 

 Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie, ul. Kościelna 2; 
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 Gminny Ośrodek Kultury w Cisku, ul. Planetorza 30; 

 Miejski Ośrodek Kultury, Kędzierzyn-Koźle, al. Jana Pawła II 27; 

 Gminny Ośrodek Kultury w Reńskiej Wsi, ul. Reński Koniec 2. 

 

W gminach Pawłowiczki i Polska Cerekiew nie ma sformalizowanych centralnych instytucji typowo kulturalnych, 

prowadzonych przez te gminy. 

 

Ponadto organizacją działalności kulturalnej dla mieszkańców zajmują się także następujące, większe instytucje 

(poza bibliotekami): 

 Dom Kultury w Dziergowicach, ul. Dworcowa 5 (gmina Bierawa); 

 Dom Kultury w Starej Kuźni, ul. Brzozowa 33 (gmina Bierawa); 

 Podległe Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Kędzierzynie-Koźlu: 

o Dom Kultury „Chemik”, al. Jana Pawła 27; 

o Dom Kultury „Koźle”, ul. Skarbowa 10; 

o Dom Kultury „Koźle – Rogi”, ul. Główna 54; 

o Dom Kultury „Lech", ul. Wyzwolenia 7b.  

o Spółdzielczy Dom Kultury „Chemik”, Kędzierzyn-Koźle, ul. 9 Maja 6; 

o Spółdzielczy Dom Kultury „Komes”, Kędzierzyn-Koźle, ul. Kazimierza Wielkiego 9; 

o Klub Muzyczny „Kajtek”, Kędzierzyn-Koźle, ul. Królowej Jadwigi 10. 

 

Tabela 21 Sieć podstawowych placówek kulturalnych na terenie powiatu w 2014 roku 

Gmina Domy kultury Świetlice wiejskie Biblioteki i filie 

Bierawa 3 6 5 

Cisek 1 12 2 

Kędzierzyn-Koźle  6 n/d 8 

Pawłowiczki 2 16 5 

Polska Cerekiew – 10 3 

Reńska Wieś 1 11 2 

Powiat łącznie 13 55 25 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji Urzędów Gmin, 2014 

 

Biblioteki 

 

Zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa, jego wychowaniu oraz rozwojowi kultury i wiedzy służą 

placówki biblioteczne. Na terenie powiatu są to: 

 placówki biblioteczne podległe Gminnemu Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie; 

 placówki biblioteczne podległe Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Cisku; 

 Miejska Biblioteka Publiczna, Kędzierzyn-Koźle, ul. Rynek 3, wraz z filiami; 

 Gminna Biblioteka Publiczna, Pawłowiczki, ul. Korfantego 3, wraz z filiami; 

 Gminna Biblioteka Publiczna, Polska Cerekiew, ul. Ligonia 2, wraz z filiami; 

 Gminna Biblioteka Publiczna w Reńskiej Wsi, ul. Raciborska 27, wraz z filią; 

 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu, filia w Kędzierzynie-Koźlu. 

 

Najbogatszy zbiór woluminów w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców istnieje w gminie Polska Cerekiew (9 874), 

zaś najmniejszy w Kędzierzynie-Koźlu (2 426). 
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Pozostała infrastruktura kulturalna 

 

Pozostałe obiekty kultury w powiecie to: 

 Kino „Twierdza”, Kędzierzyn-Koźle, ul. Skarbowa 10; 

 Kino „Chemik”, Kędzierzyn-Koźle, al. Jana Pawła II 27; 

 Kino „Helios”, Kędzierzyn-Koźle, al. Armii Krajowej 38; 

 Baszta, siedziba Towarzystwa Ziemi Kozielskiej, Kędzierzyn-Koźle, ul. Kraszewskiego 5b. 

 

W powiecie nie działają placówki teatralne, instytucje muzyczne, galerie czy salony sztuki. Z wymienionych 

usług wyższego rzędu mieszkańcy powiatu mogą korzystać w Opolu lub na Górnym Śląsku (Gliwice). 

 

Możliwości rozwoju usług kultury 

 

Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego cele szczegółowe w zakresie 

kultury to umożliwienie mieszkańcom regionu dostępu do różnych form kultury i wspieranie oraz wzmacnianie 

inicjatyw kulturalnych. 

 

Strategia Rozwoju Subregionu oraz Program ZIT w zakresie usług kultury główny nacisk kierują na 

„pielęgnowanie istniejącego dziedzictwa kulturowego (…), które pozwoli na wzmocnienie poczucia identyfikacji 

ludzi z miejscem zamieszkania, co w skali subregionu przełoży się na wypracowanie mechanizmów 

przeciwdziałania zjawisku depopulacji” oraz na „skoordynowane interwencje publiczne związane  

z infrastrukturą kultury”. Głównym celem rozwojowym w zakresie dostępu do oferty kulturalnej w Subregionie 

Kędzierzyńsko-Kozielskim jest według Programu ZIT „wzrost znaczenia kultury, jako czynnika rozwoju społeczno 

– gospodarczego”. 
 

Sieć domów kultury i świetlic wiejskich jest wystarczająca z punktu widzenia potrzeb. Podobnie sieć placówek 

bibliotecznych wraz z ich filiami jest wystarczająca oraz żadna z gmin powiatu nie zamierza zmniejszać bądź 

rozbudowywać tę sieć. 
 

Rozwój usług kultury wyższego rzędu (kina czy instytucje muzyczne) uzależniony jest od realnego popytu, 

którego podstawą jest liczba ludności. Obecnie – w dobie depopulacji – należy to uznać za nierealne. Jedynym 

wyjątkiem może być budowa sali koncertowej przy Szkole Muzycznej I stopnia, przy ul. Kościuszki 40  

w Kędzierzynie-Koźlu (osiedle Pogorzelec). 
 

Usługi kultury wymagają przede wszystkim reorganizacji i rozszerzenia obecnej oferty, a także zmian form 

finansowania poprzez np. częściowe urynkowienie. 
 
 

5.5. Sport, infrastruktura sportowa i możliwości ich rozwoju 
 
Organizacją życia sportowego na szczeblu samorządowym zajmują się następujące jednostki: 

 Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie, ul. Kościelna 2; 

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Kędzierzyn-Koźle, Al. Jana Pawła II 29; 

 Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakrzowie, ul. Parkowa 20. 

 

Podstawową działalność publicznych instytucji sportowych opiera się głównie na współpracy ze szkołami 

podstawowymi i gimnazjalnymi oraz polega na organizacji imprez sportowych oraz zrzeszaniu się w różnych 

sekcjach. Na terenie gmin Cisek, Pawłowiczki i Reńska Wieś nie działają formalne instytucje sportowe 

prowadzone przez gminę. 

Działalności sportową dla mieszkańców zajmują się także następujące jednostki i organizacje, które dodatkowo 

umożliwiają zrzeszanie się w zespołach i sekcjach sportowych: 



 
 
 

35 
 

 Ludowe Zespoły (Kluby) Sportowe (na terenach wiejskich); 

 profesjonalne kluby sportowe (np.: „ZAKSA” Kędzierzyn-Koźle, „Chemik” Kędzierzyn-Koźle, „Odra” 

Kędzierzyn-Koźle); 

 amatorskie kluby sportowe; 

 stowarzyszenia sportowe.  

 

Tabela 22 Podstawowa infrastruktura sportowo – rekreacyjna powiatu w 2014 roku 

Gmina 
Hala 

sportowa 
Sala 

gimnastyczna 
Stadion 

wielofunkcyjny 
Boisko 
ORLIK 

Boisko 
piłkarskie 

Place zabaw 

Bierawa – 5 – – 6 12 

Cisek 1 – 1 1 4 9 

Kędzierzyn-Koźle  2 25 6 4 2 28 

Pawłowiczki – 3 – – 7 17 

Polska Cerekiew – 2 – 1 2 7 

Reńska Wieś – 5 1 1 11 14 

Powiat łącznie 3 40 8 7 32 87 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji z Urzędów Gmin, 2014 

 

Ponadto infrastrukturę sportowo – rekreacyjną w powiecie uzupełniają liczne mniejsze boiska przeznaczone do 

innych niż piłka nożna gier zespołowych (koszykówka, siatkówka, itd.), a także korty tenisowe, siłownie na 

świeżym powietrzu, itp. W 35 wsiach sołeckich powiatu nie ma żadnej infrastruktury sportowej (poza placami 

zabaw), z czego: 

 5 wsi znajduje się w gminie Bierawa; 

 9 wsi w gminie Cisek; 

 9 wsi w gminie Pawłowiczki; 

 9 wsi w gminie Polska Cerekiew; 

 3 wsie w gminie Reńska Wieś. 

Do najważniejszych i największych zarazem obiektów sportowych należą przede wszystkim: hala widowiskowo 

– sportowa „Azoty” przy ul. Mostowej 1a w Kędzierzynie-Koźlu oraz stadion sportowy „Kuźniczka” przy ul. 

Grunwaldzkiej 71. 

 

Do ważniejszych obiektów sportowo – rekreacyjnych powiatu należą: 

 ośrodki wodne: 

o akwen Dębowa (gmina Reńska Wieś); 

o Dziergowice, ul. Dworcowa (gmina Bierawa); 

o akwen Kobylice (gmina Cisek); 

 przystanie wodne: 

o Dziergowice (gmina Bierawa); 

o Lubieszów (gmina Bierawa);  

o przystań kajakowa na rzece Kłodnicy (Kędzierzyn-Koźle, ul. Grunwaldzka); 

o przystań kajakowa w Koźlu (Kędzierzyn-Koźle, ul. Stara Odra); 

o przystań żeglugi pasażerskiej Yacht Club „Szkwał” (Kędzierzyn-Koźle, Wyspa); 

o przystań rzeczna dla jachtów i łodzi motorowych „Marina Lasoki” (Kędzierzyn-Koźle, ul. 

Lasoki); 

 kryta pływalnia: Kędzierzyn-Koźle, Al. Jana Pawła II 31 (obok strefa rekreacyjna); 

 odkryta pływalnia: 

o kompleks sportowo – rekreacyjny „Azotor”, Kędzierzyn-Koźle, ul. Mostowa 1; 



 
 
 

36 
 

 ośrodek jeździecki: Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Jeździectwie i Klub Jeździecki „Lewada”, na 

bazie infrastruktury Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zakrzowie, ul. Parkowa 20; 

 hala sportowa „Śródmieście” przy Al. Jana Pawła II 29 w Kędzierzynie-Koźlu. 

 

Oddziaływanie ww. obiektów przekracza nie tylko granice poszczególnych gmin czy powiatu, ale także całego 

Województwa Opolskiego.  

 

Uczestnictwo w sporcie 

 

Wskaźniki uczestnictwa sportowego na terenie powiatu są w przeważającej części korzystne. Działają tu kluby 

sportowe o znaczeniu ponadregionalnym jak np. klub siatkarski ZAKSA Kędzierzyn-Koźle.  

Najkorzystniejsze wskaźniki obrazujące faktyczną dostępność do klubów i sekcji sportowych (liczba 

mieszkańców na 1 klub i 1 sekcję) w 2013 roku odnotowano w gminie Polska Cerekiew (853 mieszk./klub)  

i Reńska Wieś (687 mieszk./sekcję). Największe zainteresowanie udziałem w życiu sportowym (członkowie 

klubów i ćwiczący na 1 000 mieszkańców) miało miejsce w gminie Reńska Wieś (49 członków). Najwięcej sekcji 

sportowych w jednym klubie występuje w gminie Bierawa (2,67). Najliczniejsze kluby pod względem liczby 

członków działają w gminie Bierawa (98 członków), a najmniejsze kluby funkcjonują w gminach Pawłowiczki (29 

członków) i Polska Cerekiew (27 ćwiczących).  

W 2013 roku z liczby 48 imprez masowych sportowych organizowanych w  województwie opolskim, trzy odbyły 

się na terenie powiatu, z czego jedna w Kędzierzynie-Koźlu, a dwie w gminie Reńska Wieś.  

 

Możliwości rozwoju usług sportowych 

 

Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego cel szczegółowy 

zagospodarowania przestrzennego w zakresie sportu i rekreacji dotyczy „wyrównywania poziomu nasycenia 

obiektami i urządzeniami sportu i rekreacji powiatów województwa opolskiego”. 

 

Strategia Rozwoju Subregionu oraz Program ZIT w zakresie usług sportowych nie określają osobnego celu. 

Plany rozwoju infrastruktury sportowej dotyczą w tych dokumentach tylko przyszkolnej infrastruktury 

sportowej. Główny cel rozwojowy w zakresie dostępu do oferty sportowej jest w ww. dokumentach częścią 

celu związanego ze „wzrostem dostępności i poprawą warunków kształcenia na poziomie przedszkolnym, 

podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym”, który ma być realizowany między innymi poprzez cyt. 

„wzrost dostępności przyszkolnej infrastruktury sportowej”. 
 

Rozwój infrastruktury sportowej takich jak hale sportowe, sale gimnastycznych lub pełnowymiarowe boiska 

piłkarskie w miejscowościach wiejskich bez placówek szkolnych i klubów sportowych jest zbędny  

z ekonomicznego, a przede wszystkim demograficznego punktu widzenia. Analiza demograficzna wskazuje, że 

w większości wiosek nie byłoby nawet popytu na mniejsze kompleksy sportowe. Należy raczej skoncentrować 

się na doposażeniu w infrastrukturę sportową większych jednostek, lokalizując ją przy obiektach szkolnych. 

Zgodnie z Programem ZIT gminy powiatu przewidują następujące zamierzenia: 

 budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Cisku; 

 budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łanach (gmina Cisek); 

 budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Łanach (gmina Cisek); 

 budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Maciowakrzu (gmina Pawłowiczki); 

 budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Ostrożnicy (gmina Pawłowiczki); 

 budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Komornie (gmina Reńska Wieś). 

Ponadto gminy powiatu zgłaszają długofalowo następujące pomysły: 

 budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Starej Kuźni (gmina Bierawa); 

 budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Starym Koźlu (gmina Bierawa); 
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 budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Dwujęzycznych w Solarni (gmina Bierawa); 

 budowa placu zabaw w Pociękarbiu (gmina Reńska Wieś). 
 

Usługi sportowe, podobnie jak i usługi kulturalne, wymagają przede wszystkim reorganizacji i rozszerzenia 

obecnej oferty oraz ewentualnej zmiany sposobu finansowania, co jednak jest poza właściwościami powiatu. 
 
 

5.6. Bezpieczeństwo publiczne 
 
Stan bezpieczeństwa w poszczególnych gminach powiatu w znacznym stopniu zależy od funkcjonowania 

jednostek powołanych w tym celu, zwłaszcza Policji i Straży Pożarnej. 

 
Policja i straż miejska/gminna 
 

W powiecie funkcjonują następujące placówki policyjne (komendy powiatowe i podległe im jednostki): 

 Komenda Powiatowa Policji w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Wojska Polskiego 18: 

 Komisariat Policji w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Racławicka 3 

Rewiry Dzielnicowych: 

 Rewir Dzielnicowych Nr I Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu, 47 - 220 Kędzierzyn-Koźle 

ul. Wojska Polskiego 18. Rejon działania Rewiru: miasto Kędzierzyn-Koźle; Osiedla: » Pogorzelec » 

Leśne » Śródmieście » NDM 

 Rewir Dzielnicowych Nr II Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu, 47 - 220 Kędzierzyn-Koźle 

ul. Wojska Polskiego 18. Rejon działania Rewiru: miasto Kędzierzyn-Koźle; osiedla: » NDM » Piastów » 

Blachownia » Sławięcice » Azoty » Cisowa » Lenartowice » Miejsce Kłodnickie » Gmina Bierawa 

 Rewir Dzielnicowych nr III Komisariatu Policji w Kędzierzynie-Koźlu, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. 

Racławicka 3. Rejon działania Rewiru: Kędzierzyn-Koźle oraz Gminy Reńska Wieś i Cisek. 

 Rewir Dzielnicowych nr IV Komisariatu Policji w Kędzierzynie-Koźlu, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. 

Racławicka 3. Rejon działania: Gmina Polska Cerekiew »Pawłowiczki. 

 

Placówki Dzielnicowych: 

 Bierawa, ul. Wojska Polskiego 12; 

 Cisek, ul. Planetorza 57; 

 Pawłowiczki, ul. Wyzwolenia 58; 

 Polska Cerekiew, ul. Kozielska 27. 

Gminę Reńska Wieś obsługują funkcjonariusze z placówek w Kędzierzynie-Koźlu. 
 

Na terenie gminy Polska Cerekiew funkcjonuje Straż Gminna z siedzibą w Polskiej Cerekwi przy ul. Kozielskiej 

14. Gminę obsługuje dwóch funkcjonariuszy. W Kędzierzynie-Koźlu funkcjonuje Straż Miejska z siedzibą przy ul. 

Piramowicza 32a. Miasto w 2015r. obsługiwało 26 funkcjonariuszy.  
 

Ochrona przeciwpożarowa 
 

W zakresie ochrony przeciwpożarowej powiat jest obsługiwany pod względem operacyjnym przez 2 Jednostki 

Ratowniczo – Gaśnicze (JRG - 1 przy ul. Mostowej 33, JRG - 2 przy ul. Kraszewskiego 12) działające w strukturze 

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (KP PSP) w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Kraszewskiego 12. 

Na terenach, w których umiejscowione są zakłady dużego i zwiększonego ryzyka poważnej awarii 

przemysłowej, umiejscowione są 2 JRG (Dział Ratownictwa Chemicznego ZAK SA na terenie ZAK S.A. ul. 

Mostowa 30a  oraz Jednostka Ratownicza  Blachownia „Serwis Blachownia” przy ul. Szkolnej 15). 
 

Ponadto na terenie poszczególnych gmin funkcjonują 44 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP),  

z czego 9 zostało włączonych do Krajowej Sieci Ratowniczo – Gaśniczej (KSRG). Jednostki OSP mieszczą się  

w Remizach Strażackich w przeważającej części utrzymanych w dobrym stanie technicznym. 
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Jednostki włączone do KSRG reprezentują:  

 OSP Sławięcice ul. Sławięcicka 18 (Kędzierzyn-Koźle); 

 OSP Kłodnica ul. Kłodnicka 23 (Kędzierzyn-Koźle); 

 OSP Cisowa ul. Brzechwy 44 (Kędzierzyn-Koźle); 

 OSP Kotlarnia, ul. Gliwicka 34 (gmina Bierawa); 

 OSP Cisek, ul. Planetorza 30; 

 OSP Maciowakrze, ul. Spółdzielcza 6 (gmina Pawłowiczki); 

 OSP Polska Cerekiew, ul. Karola Miarki 21; 

 OSP Mechnica-Kamionka, Mechnica, ul. Młyńska 11 (gmina Reńska Wieś); 

 OSP Większyce, ul. Raciborska 9b (gmina Reńska Wieś). 

 

Tabela 23 Sieć jednostek OSP w powiecie w 2014 roku oraz średnioroczna liczba akcji jednostek KP PSP w latach 2010-2014 

Gmina Liczba jednostek OSP w tym w KSRG 
Średnia liczba zdarzeń  

z udziałem jednostek PSP 

Bierawa 9 1 85 

Cisek 6 1 60 

Kędzierzyn-Koźle  5 3 638 

Pawłowiczki 8 1 36 

Polska Cerekiew 3 1 37 

Reńska Wieś 8 2 106 

Powiat łącznie 39 9 962 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji Urzędów Gmin oraz KPP Kędzierzyn-Koźle, 2014 
 

 

Wzrost poziomu bezpieczeństwa publicznego 

 

Strategia Rozwoju Subregionu oraz Program ZIT w zakresie bezpieczeństwa publicznego zakładają cyt. 

„znaczącą poprawę i zwiększenie gotowości służb ratowniczych do niesienia pomocy poszkodowanym  

w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk i zdarzeń oraz szybsze dotarcie do miejsc ich wystąpienia, co 

oznacza wzrost skuteczności ograniczania skutków klęsk żywiołowych i innych sytuacji kryzysowych”. Według 

Programu ZIT głównym celem jest zwiększenie ochrony ludności i mienia przed skutkami zagrożeń naturalnych, 

w tym powodziowych. 
 

Dla potrzeb bezpieczeństwa przeciwpożarowego obecny stan rozmieszczenia i funkcjonowania jednostek PSP  

i OSP jest zadawalający. Jako potrzeby inwestycyjne Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  

w Kędzierzynie-Koźlu zakłada doposażenie w sprzęt techniczny oraz: 

 budowę zintegrowanego stanowiska kierowania szczebla powiatowego; 

 budowa strażnicy dla OSP Cisowa i OSP Kłodnica (Kędzierzyn-Koźle). 

 

Obecnie nie przewiduje się ustanawiania nowych terenów związanych z funkcjonowaniem przestrzennym KP 

PSP i OSP w powiecie. 

 

Jako najważniejsze inwestycje i potrzeby związane z rozbudową infrastruktury mające na celu poprawę 

bezpieczeństwa publicznego, Komenda Policji w Kędzierzynie-Koźlu wskazuje następujące zadania: 

 rozbudowa systemów teleinformatycznych na stanowiskach kierowania oraz obsługi petentów  

w siedzibie KPP; 

 utworzenie w siedzibie KPP technicznego systemu usprawniającego działania związane  

z poszukiwaniem osób zaginionych; 
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 wymiana oraz rozbudowa bazy transportowej; 

 budowa systemu monitoringu wizyjnego całego Kędzierzyna-Koźla. 
 

Z punktu widzenia gospodarki przestrzennej nie przewiduje się potrzeb terenowych związanych  

z funkcjonowaniem Policji. Miasto Kędzierzyn-Koźle zgłasza jednak konieczność utworzenia nowej siedziby 

Straży Miejskiej. 
 
 

5.7. Administracja publiczna 
 
Organizację życia społeczno – gospodarczego na terenie poszczególnych gmin powiatu prowadzą i nadzorują 

następujące instytucje: 

 Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 32; 

 Urząd Gminy Bierawa, ul. Wojska Polskiego 12; 

 Urząd Gminy Cisek, ul. Planetorza 52; 

 Urząd Gminy Pawłowiczki, ul. Jedności Narodu 1; 

 Urząd Gminy Polska Cerekiew, ul. Raciborska 4; 

 Urząd Gminy Reńska Wieś, ul. Pawłowicka 1; 
 

Administrację powiatową reprezentuje Starostwo Powiatowe oraz podległe Powiatowi jednostki organizacyjne: 

 Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Plac Wolności 13 (oraz filie); 

 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu, ul. 24 Kwietnia 5; 

 I Liceum Ogólnokształcące w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Piramowicza 36; 

 II Liceum Ogólnokształcące w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Matejki 19; 

 Zespół Szkół Nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Skarbowa 2; 

 Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Bohaterów Westerplatte 1; 

 Zespół Szkół Nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Sławięcicka 79; 

 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Mostowa 7; 

 Zespół Szkół Specjalnych w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Krasickiego 10; 

 Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Mostowa 7; 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Skarbowa 4; 

 Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Anny 11; 

 Dom Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Dąbrowszczaków 1; 

 Dom Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Skarbowa 8; 

 Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Skarbowa 4; 

 Publiczne Ognisko Artystyczne w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Kościuszki 40; 

 Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Skarbowa 3e; 

 Powiatowy Zespół Oświaty w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Damrota 30; 

 Bursa Szkolna w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Piastowska 19. 

 

 

5.8. Rozwój przestrzeni publicznej 
 

Gminy powiatu w latach 2004-2015 wdrożyły wiele inwestycji polegających na rewitalizacji wybranych 

fragmentów wsi oraz osiedli Kędzierzyna-Koźla. Mieszkańcy powiatu, zwłaszcza na terenach wiejskich, już od lat 

dostrzegali wartość przestrzeni publicznej w postaci dbałości o własne budynki i obejścia, co nie jest jeszcze tak 

oczywiste w wielu innych rejonach Polski. 

Rozwoju przestrzeni publicznej upatruje się w rewitalizacji wybranych obszarów wiosek oraz osiedli miasta 

Kędzierzyn-Koźle. 
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Proces rewitalizacji w oparciu o środki unijne obejmie z pewnością kolejne rejony Kędzierzyna-Koźla. Poprawę 

wizerunku i estetyki miasta, a także gmin wiejskich warto wzbogacać o: 

 rewitalizację zieleni urządzonej (zwłaszcza parki pałacowe i dworskie, miejskie i wiejskie aleje, trasy 

spacerowe); 

 rewitalizację zabytków architektury; 

 kontynuację uporządkowania dolin rzecznych, zwłaszcza Kłodnicy w Kędzierzynie-Koźlu; 

 utworzenie zielonych ciągów spacerowych; 

 budowę i modernizację chodników z wydzielonym pasem dla rowerów wzdłuż ciągów 

komunikacyjnych; 

 modernizację oświetlenia ulicznego; 

 ujednolicenie wizerunku przystanków komunikacji autobusowej;  

 utworzenie systemu plansz przedstawiających walory powiatu; 

 instalację znaków drogowych przy trasach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych, 

informujących o walorach turystyczno – kulturowych; 

 organizację konkursów na najładniejsze zagrody, obejścia, rejony wspólnot czy spółdzielni 

mieszkaniowych, itp. 

 
Dążenie Kędzierzyna-Koźla do pozycji ośrodka subregionalnego oraz ambicje lokalnych społeczności niosą 

potrzebę funkcjonowania tętniącego życiem „centrum miasta”, zarówno w wymiarze społecznym jak  

i ekonomicznym. W Kędzierzynie-Koźlu niezbędne jest miejsce(a) gdzie skupia się życie, miejsce z którym 

mieszkańcy się identyfikują. Jest to również ważne, aby na dłużej zatrzymać turystów zwiedzających miasto. 

Układ przestrzenny centrum Koźla posiada bogate tradycje historyczno – kulturowe. Obecnie charakter tego 

miejsca nie różni się bardzo od historycznych pierwowzorów i charakteryzuje się wysoką jakością przestrzenną. 

W ostatnich latach przeprowadzono tu szereg projektów rewitalizacyjnych, dotyczących przede wszystkim 

odnowienia elewacji budynków czy nawierzchni ciągów pieszo – jezdnych. Kontynuacją rewitalizacji powinien 

być w szerszym niż obecnie zakresie ich usługowy charakter.  

 
Kozielski Rynek położony jest w bezpośrednim zasięgu tylko 4 osiedli (Koźle, Południe, Rogi, Zachód),  

zamieszkiwanych przez około 20 % populacji miasta, a Plac Wolności w Kędzierzynie wykorzystany jest przede 

wszystkim na usługi administracyjne i bankowe, a więc swoistym centrum stała się galeria „Odrzańskie 

Ogrody”. Pomysłem na rozwiązanie lub złagodzenie problemu wzmocnienia centrum miasta, jest więc przede 

wszystkim lepsze skomunikowanie Rynku w Koźlu z resztą osiedli poprzez lepsze drogi oraz elastyczniejszą 

ofertę komunikacji miejskiej. 

Rozwój centrum miasta uzależniony jest także od jego potencjału demograficznego oraz od zasobności 

ekonomicznej mieszkańców, dlatego bardzo ważny jest rozwój lokalnego rynku pracy. Ważnym elementem 

działań (w powiązaniu z projektami zmierzającymi do modernizacji infrastruktury technicznej oraz poprawy 

wizerunku i estetyki) powinna być także promocja powiatu i miasta, ukierunkowana na pozyskanie 

przedsiębiorców zainteresowanych rozwojem. 

 
Ponadto w każdej większej wiosce warto zagospodarować wolne przestrzenie, najlepiej w okolicach już 

funkcjonujących obiektów publicznych (domy kultury, świetlice wiejskie, boiska sportowe, zabytkowe parki, 

itp.) na miejsca spotkań lokalnej społeczności. Takie działania nie wymagają dużych środków finansowych,  

a mogą przynieść wysoce synergiczny efekt budowania jedności społecznej. 

 

Ważnym elementem zagospodarowania przestrzeni publicznej są także miejsca na organizację imprez 

masowych. Kędzierzyn-Koźle posiada wyznaczone przestrzenie umożliwiające lokalizowanie większych imprez 

plenerowych (Plac Wolności w Kędzierzynie-Koźlu, bulwary nadodrzańskie, Aleję Jana Pawła II oraz stadion na 

Osiedlu Kuźniczka). Duże Imprezy masowe mogą się także rozwijać w gminie Reńska Wieś (Dębowa) oraz  

w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zakrzowie w gminie Polska Cerekiew.  
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6. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 
 

6.1. Zasoby mieszkaniowe w powiecie 

 

Na terenie powiatu można spotkać zróżnicowane typy zabudowy. W Kędzierzynie-Koźlu dominuje zabudowa 

wielorodzinna oraz częściowo jednorodzinna i zagrodowa. Na terenach wiejskich jest to przede wszystkim 

zabudowa zagrodowa oraz jednorodzinna i jednorodzinno – usługowa (rzemieślnicza). Powierzchnie działek na 

terenach wiejskich w zależności od typu zabudowy wahają się od 500 do 2000m². Przeciętna wysokość 

zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej wynosi 2, a maksymalnie 3 kondygnacje, natomiast wielorodzinnej 

średnio od 4 do 5, maksymalnie do 11 kondygnacji w miastach. 

 

Odsetek mieszkań wybudowanych przed rokiem 1945 kształtuje się następująco (kolejność według największej 

ilości mieszkań): 

 gmina Pawłowiczki – 55,04 % (z czego 53,30 % przed 1918 r.); 

 gmina Polska Cerekiew – 48,61 % (z czego 39,97 % przed 1918 r.); 

 gmina Reńska Wieś – 45,35 % (z czego 39,36 % przed 1918 r.); 

 gmina Cisek – 35,96 % (z czego 36,39 % przed 1918 r.); 

 gmina Bierawa – 32,52 % (z czego 36,95 % przed 1918 r.); 

 gmina Kędzierzyn-Koźle – 23,62 % (z czego 35,81 % przed 1918 r.). 

 

Najstarsze budynki mieszkaniowe są zlokalizowane w gminach wiejskich Płaskowyżu Głubczyckiego, a więc  

z dominującym udziałem funkcji rolniczej w strukturze lokalnej gospodarki, zaś najmłodszy zasób mieszkań 

posiada miasto Kędzierzyn-Koźle. 

 

Tabela 24 Liczba budynków mieszkalnych w 2013 roku i nowododanych w 2014 roku 

Jednostka 
administracyjna 

Ilość budynków mieszkalnych w roku 2013 Oddane do użytkowania w roku 2014 

Bierawa 2 131 16 

Cisek 1 829 4 

Kędzierzyn-Koźle  5 561 27 

Pawłowiczki 2 011 3 

Polska Cerekiew 1 193 2 

Reńska Wieś 2 433 18 

Powiat łącznie 15 158 70 

Województwo Opolskie 169 737 1 324 

Źródło: www.stat.gov.pl 2015 

 

Tabela 25 Zasoby mieszkaniowe w 2014 roku 

Jednostka 
administracyjna 

Mieszkania Izby Powierzchnia użytkowa 

Ilość 
Udział [%] 

w powiecie 
Ilość 

Udział [%] 
w powiecie 

Wartość 
[m²] 

Udział [%] 
w powiecie 

Bierawa 2 594 7,22 12 657 8,68 253 372 9,28 

Cisek 1 941 5,40 10 727 7,36 224 485 8,23 

Kędzierzyn-Koźle  24 727 68,85 88 825 60,93 1 567 443 57,44 

Pawłowiczki 2 557 7,12 12 325 8,45 254 412 9,32 

Polska Cerekiew 1 550 4,32 7 434 5,10 148 023 5,42 

Reńska Wieś 2 545 7,09 13 808 9,48 281 340 10,31 

http://www.stat.gov.pl/
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Powiat łącznie 35 914 100,00 145 776 100,00 2 729 075 100,00 

Województwo Opolskie 350 215 - 1 465 057 - 28 116 357 - 

Źródło: www.stat.gov.pl 2015 

 

Tabela 26 Komunalne zasoby mieszkaniowe w powiecie w 2013 roku 

Jednostka 
administracyjna 

Ilość 
mieszkań 

komunalnych 

% z ogółu 
mieszkań 

Powierzchnia 
mieszkań 

komunalnych [m²] 

% z ogółu 
powierzchni 

mieszkań 

Bierawa 79 3,06 3 269 1,30 

Cisek 52 2,68 3 409 1,52 

Kędzierzyn-Koźle  2 801 11,34 133 600 8,54 

Pawłowiczki 70 2,73 3 569 1,40 

Polska Cerekiew 76 4,91 4 028 2,73 

Reńska Wieś 65 2,56 3 145 1,13 

Powiat łącznie 3 143 8,76 151 020 5,55 

Województwo Opolskie 23 721 6,81 1 151 857 4,13 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl 2015 

 

 
6.4. Budownictwo mieszkaniowe i planowanie terenów mieszkaniowych 

 

W 2013 roku w powiecie oddano do użytku 70 budynków mieszkalnych powiększających zasoby mieszkaniowe 

o 42 mieszkania.  

 
W 2013 roku wskaźnik liczby mieszkań wynosił w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim 369,1 mieszkania/1000 

mieszkańców i był wyższy od średniej wojewódzkiej (347,0). Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania  

w powiecie była niższa (75,8 m
2
) od średniej wojewódzkiej (80,1 m

2
).  

 

Zmniejszająca się liczba mieszkańców spowodowała w ostatnich latach złagodzenie problemu braku 

dostępności mieszkań. Obecnie zjawisko to nie występuje w takim nasileniu jak w dekadzie 2000-2010. 

Jedynym wyzwaniem dla budownictwa mieszkaniowego może być zwiększanie standardów mieszkań a przede 

wszystkim powiększanie ich średniej powierzchni użytkowej, aby zrównać się co najmniej ze średnią 

wojewódzką. 

 
Powiat jest potencjalnie atrakcyjnym miejscem do zamieszkania za wyjątkiem terenów zagrożonych 

powodziami. Wyzwaniem może być przede wszystkim właściwa promocja terenów przeznaczonych pod 

budownictwo mieszkaniowe, licząc z jednej strony na uniknięcie odpływu obecnych mieszkańców, a z drugiej 

na napływ nowych osadników, najlepiej w wieku produkcyjnym – ważne pod względem problemu depopulacji. 

Jednocześnie należałoby prowadzić wyważoną politykę wyznaczania miejsc pod budownictwo mieszkaniowe. 

Nadmierne nasycenie zabudową mieszkaniową, zwłaszcza podmiejskich wiosek, może skutkować brakiem 

zainteresowania ze strony potencjalnych osadników i spadkiem cen nieruchomości, zaś rozproszenie zabudowy 

zwiększy koszty uzbrojenia tych terenów. 

 

Tabela 27 Średnie ceny gruntów pod budownictwo mieszkaniowe w powiecie w 2014 roku 

Gmina Cena 1 m² [PLN] od ÷ do 

Bierawa 30 ÷ 60 

Cisek 30 ÷ 50 

Kędzierzyn-Koźle  60 ÷ 110 

Pawłowiczki 20 ÷ 30 

http://www.stat.gov.pl/
http://www.stat.gov.pl/
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Polska Cerekiew 40 ÷ 50 

Reńska Wieś 30 ÷ 70 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji z Urzędów Gmin, 2014 

 

Planowanie terenów mieszkaniowych 

 

Potrzeby mieszkaniowe w przyszłości będą ściśle powiązane ze skalą rozwoju ludności, istniejącym deficytem 

mieszkań samodzielnie zamieszkiwanych, jakością zasobów mieszkaniowych (wiek i stopień zużycia 

technicznego) oraz aspektami ekonomicznymi.  
 

Popytem na budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, nawet większym od wsi gminnych takich jak: Cisek, 

Pawłowiczki i Polska Cerekiew, od kilkunastu lat cieszą się także wioski położone najbliżej Kędzierzyna-Koźla 

(Brzeźce, Dziergowice, Stare Koźle i Stara Kuźnia w gminie Bierawa; Kobylice w gminie Cisek oraz Długomiłowice 

i Większyce w gminie Reńska Wieś).  

Na terenie gmin Cisek, Pawłowiczki i Polska Cerekiew występuje nadpodaż terenów pod budownictwo 

mieszkaniowe. Ujemny przyrost naturalny, emigracja i starzenie się społeczeństwa stanowią znaczące 

przesłanki do ograniczania zasięgu nowych obszarów przeznaczonych pod osadnictwo.  

Poważnym problemem jest umocowanie przeznaczenia terenów pod osadnictwo w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego, co utrudnia lub nawet uniemożliwia ich redukcję.  

 

Planując tereny mieszkaniowe warto uwzględniać zasady przedstawione w Koncepcji Przestrzennego 

Zagospodarowania Kraju 2030. Zgodnie z nimi na obszarach miast podstawową zasadą powinno być 

maksymalne wykorzystanie obszarów już zagospodarowanych, podczas gdy zagospodarowanie nowych 

obszarów dopuszczane jest jedynie wtedy, gdy wyczerpują się zasoby obszarów możliwych do ponownego 

zagospodarowania, kompensowanych w ramach układów krajowych, międzyregionalnych i lokalnych.  

Rozwój osadnictwa w powiecie powinien być prowadzony w następującej kolejności: 

 uzupełnianie istniejących luk zabudowy; 

 podnoszenie wartości użytkowych istniejących budynków; 

 wymiana zużytej zabudowy w obrębie dotychczasowego zainwestowania; 

 wykorzystanie nieużytkowanych poddaszy na cele mieszkaniowe; 

 realizacja zabudowy na nowych działkach budowlanych. 

 

Zagrożeniem dla gmin jest fakt, że ewentualny dalszy spadek liczby ludności może doprowadzić do konieczności 

utrzymywania niezamieszkanych budynków. 
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7. GOSPODARKA 
 

7.1. Rolnictwo i rybactwo oraz wielofunkcyjny rozwój wsi 

 

Większość z użytków rolnych w powiecie zlokalizowana jest na terenie gmin położonych na Płaskowyżu 

Głubczyckim i w dolinie Odry (Cisek, Polska Cerekiew, Pawłowiczki, i Reńska Wieś). 

 

Rolnictwo nie jest wiodącą gałęzią gospodarki powiatu, pomimo znacznego udziału terenów rolnych  

w strukturze jego zagospodarowania. Gospodarka rolna pełni jednak podstawową rolę we wszystkich gminach 

wiejskich, a zwłaszcza w gminie Cisek, Pawłowiczki, Polska Cerekiew oraz częściowo w gminach Bierawa  

i Reńska Wieś. 

Najwięcej gospodarstw rolnych odnotowujemy w gminach: Bierawa, Reńska Wieś i Cisek. Największy udział 

gospodarstw rolnych prowadzących działalność rolniczą w stosunku do ogółu gospodarstw był w gminach 

Cisek, Pawłowiczki, Bierawa i Reńska Wieś.  

 

Tabela 28 Powierzchnia użytków rolnych w powiecie w 2014 roku 

Gmina 

Użytki rolne łącznie Grunty orne Użytki zielone 

Powierzchnia 
[ha] 

% 
powierzchni 
danej gminy 

Powierzchnia 
[ha] 

% 
powierzchni 
danej gminy 

Powierzchnia 
[ha] 

% 
powierzchni 
danej gminy 

Bierawa 2 624,4945 22,14 1 986,4874 16,76 638,0071 5,38 

Cisek 6 118,8136 86,08 5 125,3156 72,11 993,4980 13,98 

Kędzierzyn-Koźle  2 715,0109 21,95 2 166,3110 17,51 548,6999 4,44 

Pawłowiczki 12 716,7207 82,83 12 584,5092 81,97 132,2115 0,86 

Polska Cerekiew 5 428,7923 90,30 5 010,8578 83,35 417,9345 6,95 

Reńska Wieś 8 050,4824 82,04 6 925,9668 70,58 1 124,5156 11,46 

Powiat łącznie 37 654,3144 60,25 33 799,4478 54,08 3 854,8666 6,17 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji Urzędów Gmin, 2014 

 

Tabela 29 Gospodarstwa rolne w 2010 roku 

Jednostka 
administracyjna 

Liczba gospodarstw Udział [%] gospodarstw 
prowadzących 

działalność rolniczą łącznie 
prowadzących działalność 

rolniczą 

Bierawa 760 573 75,39 

Cisek 760 736 96,84 

Kędzierzyn-Koźle  360 212 58,89 

Pawłowiczki 707 558 78,93 

Polska Cerekiew 497 287 57,75 

Reńska Wieś 848 619 73,00 

Powiat łącznie 3 932 2 985 75,92 

Województwo Opolskie 44 811 36 738 81,98 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Powszechnego Spisu Rolnego 2010 (www.stat.gov.pl)  

 

Największą przeciętną wielkość gospodarstwa rolnego w 2010 roku odnotowano w gminie Pawłowiczki (13,55 

ha), a najniższą w gminie Bierawa (3,06 ha). 

 

Na terenie powiatu struktura agrarna gospodarstw rolnych ogółem jak i tylko gospodarstw prowadzących 

działalność rolniczą różni się od średniej w województwie opolskim. Generalnie w powiecie działa więcej 

http://www.stat.gov.pl/
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gospodarstw o najmniejszym areale (do 1 ha) oraz mniej gospodarstw w średnich wielkościach (od 1 do 15 ha), 

natomiast udział gospodarstw największych (powyżej 15 ha) jest już bardzo zbliżony.  

 

Najkorzystniejsza struktura agrarna pod kątem rozdrobnienia występuje w gminach: Pawłowiczki (50 % 

gospodarstw prowadzących działalność rolniczą ma areał większy niż 10 ha) i Polska Cerekiew (35,54 %), zaś 

najmniej korzystna w gminach: Bierawa (94,24 % gospodarstw prowadzących działalność rolniczą ma areał 

mniejszy niż 10 ha), Kędzierzyn-Koźle (78,77 %) i Cisek (78,53 %).  

 

Głównym kierunkiem produkcji rolniczej w powiecie jest uprawa roślinna dostosowana przede wszystkim do 

potrzeb przetwórstwa rolno – spożywczego oraz uzupełniająco hodowla zwierząt.  

 

Warunki glebowe w południowo – zachodniej części powiatu, są korzystniejsze od średniej dla województwa  

i powodują, że plony głównych ziemiopłodów są wyższe od przeciętnych wartości osiąganych w regionie.  

 
Uzupełniającą funkcję rolnictwa pełni gospodarka rybacka. Większe kompleksy stawów hodowlanych 

występują w dolinach rzek: 

 Dziergówki (Dziergowice, gmina Bierawa); 

 Łączy (Stara Kuźnia, gmina Bierawa); 

 Straduni (Grodzisko, gmina Pawłowiczki),  

 Potoku Cisek (Ciężkowice, gmina Polska Cerekiew); 

 starorzeczy Odry (Osiedle Rogi w Kędzierzynie-Koźlu). 

 

Zgodnie z zapisem ustawy Prawo wodne rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych jest 

zaliczane do szczególnego korzystania z wód. Gospodarka rybacka wymaga przestrzegania zasad ochrony 

środowiska i uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.  

 

Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich 

 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego za główne zasady zagospodarowania 

przestrzennego w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich uznaje: 

 ochronę przestrzeni otwartych i oszczędne ich wykorzystanie; 

 racjonalne wykorzystywanie zasobów naturalnych dla rozwoju produkcji rolnej; 

 minimalizowanie wpływu gospodarki rolnej na stan środowiska; 

 ochronę krajobrazów wiejskich; 

 zalesianie gruntów o niskiej produktywności rolnej; 

 poprawę funkcjonalności jednostek osadniczych poprzez rozwój infrastruktury technicznej  

i społecznej. 

 

Strategia Rozwoju Subregionu oraz Program ZIT nie podają osobnych celów i planów dotyczących gospodarki 

rolnej. 

 

Miejscowości wiejskie położone w bezpośrednim zasięgu oddziaływania Kędzierzyna-Koźla rozwijają się przede 

wszystkim za sprawą napływających osadników, dzięki czemu wzmacnia się także sektor usług (zwłaszcza 

handel i naprawy, gastronomia), a także rzemiosło i małe zakłady produkcyjne. Natomiast związani niegdyś  

z rolnictwem mieszkańcy tych wsi mają ułatwiony dostęp do miejsc pracy w mieście dzięki generalnie 

krótkiemu czasowi dojazdu np. transportem prywatnym. Wyznacznikami rozwoju tych obszarów są między 

innymi: niski odsetek gospodarstw utrzymujących się tylko z rolnictwa, korzystne wskaźniki demograficzne  

i wzrost gminnych dochodów budżetowych. Stan taki występuje w: 

 północno – zachodniej części gminy Bierawa; 
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 północnej części gminy Cisek; 

 wschodniej części gminy Reńska Wieś; 

Utrwalenie rozwoju tych obszarów powinno być związane przede wszystkim z: 

 zwiększeniem bezpieczeństwa powodziowego; 

 rozbudową infrastruktury technicznej, zwłaszcza sieci kanalizacyjnej i gazowej; 

 ograniczeniem niskiej emisji; 

 dbałością o szeroko rozumiany ład przestrzenny, w tym przestrzeń publiczną. 

 

Obszary wiejskie położne w dalszej strefie zasięgu oddziaływania ośrodków miejskich dokumenty 

zagospodarowania przestrzennego dzielą na dwie zasadnicze grupy:  

 tereny o korzystnych warunkach dla rozwoju intensywnego rolnictwa:  

 gmina Cisek;  

 gmina Pawłowiczki; 

 gmina Polska Cerekiew; 

 zachodnia część gminy Reńska Wieś; 

 tereny o korzystnych warunkach dla rozwoju funkcji turystyczno – rekreacyjnych:  

 południowa i zachodnia część gminy Bierawa. 

 

 

7.2. Leśnictwo 
 

W powiecie leśnictwo jako jeden z działów gospodarki narodowej pełni tylko funkcję uzupełniającą w stosunku 

do wiodących działalności produkcyjnych i usługowych. Dotyczy to przede wszystkim gminy Bierawa i miasta 

Kędzierzyn-Koźle. Lasy łącznie na koniec 2014r. zajmowały w powiecie powierzchnię 14 608,15 ha (23,4 % 

powierzchni powiatu). 

Najwyższy udział lasów prywatnych występuje w gminie Cisek, która jednak charakteryzuje się najniższą 

lesistością. Spośród gruntów leśnych publicznych w każdej z gmin dominuje własność Skarbu Państwa – Lasy 

Państwowe. 

Lasami państwowymi znajdującymi się na terenie powiatu zarządzają następujące Nadleśnictwa należące do 

Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach:  

 Nadleśnictwo Kędzierzyn (Leśnictwa: Blachownia, Brzeźce, Kotlarnia, Pokrzywnica,, Sławięcice, 

Stampnica, Stara Kuźnia); 

 Nadleśnictwo Prudnik (Leśnictwo Biernatów); 

 Nadleśnictwo Rudy Raciborskie (Leśnictwa: Baborów, Kotlarnia, Lubieszów, Ponięcice). 

 

Tabela 30 Struktura własnościowa gruntów leśnych w 2014 roku 

Jednostka 
administracyjna 

Lasy ogółem 
[ha] 

Lasy publiczne Lasy prywatne 

Powierzchnia 
[ha] 

Udział w 
jednostce [%] 

Powierzchnia 
[ha] 

Udział w 
jednostce [%] 

Bierawa 6 977,13 6 839,73 57,7 137,40 1,2 

Cisek 54,39 27,19 0,4 27,20 0,4 

Kędzierzyn-Koźle  5 548,89 5 444,59 44,0 134,30 1,1 

Pawłowiczki 781,98 720,68 4,7 61,30 0,4 

Polska Cerekiew 292,82 281,22 4,7 11,60 0,2 

Reńska Wieś 922,94 892,84 9,1 30,10 0,3 

Powiat łącznie 14 608,15 14 206,25 22,7 401,90 0,6 

Województwo Opolskie 250 375,09 238 095,94 25,3 12 279,15 1,3 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl 2015 

http://www.stat.gov.pl/
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7.3. Górnictwo 

 

Działalności górnicze stanowią ważną dziedzinę w strukturze gospodarki gminy Bierawa. Obecnie w rejonie 

Powiatu zlokalizowanych jest 5 obszarów i terenów górniczych, z czego 4 w gminie Bierawa i 1 w gminie Cisek. 

Górnictwo związane jest tu z wydobyciem kruszywa naturalnego. Do największych przedsiębiorstw górniczych 

należą: 

 Górażdże Kruszywa sp. z o.o. z Choruli (złoża: „Dziergowice”, „Dziergowice 2”, „Kobylice III”); 

 Kopalnia Piasku Kotlarnia SA z Kotlarni (złoże „Kotlarnia Pole Północne”, największy pod względem 

zatrudnienia);  

 Cemex Polska sp. z o.o., Warszawa (złoże „Bierawa”). 

 

7.4 Produkcja  

 

Produkcja (przemysł) stanowi dla powiatu kluczową gałąź gospodarki. Kędzierzyn-Koźle jest ośrodkiem 

przemysłowym o znaczeniu regionalnym, przy czym funkcjonują tu zakłady, które mają kluczowe znaczenie  

w skali ogólnokrajowej.  

Na terenie Kędzierzyna-Koźla zakłady produkcyjne zlokalizowane są przede wszystkim na osiedlach Azoty  

i Blachownia, częściowo także w Kłodnicy. Dominującą działalnością jest zaawansowany technologicznie  

i innowacyjnie przemysł chemiczny oraz metalowy. Osobliwością w skali kraju jest produkcja w kozielskim 

porcie statków i konstrukcji pływających.  

 

Kluczową rolę z punktu widzenia koncentracji terenów przemysłowych, potencjalnie nie mniejszą niż obecnie 

funkcjonujące obszary industrialne, pełnią specjalne strefy ekonomiczne. Na terenie powiatu zlokalizowana jest 

część terenów Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE) – Podstrefy Gliwice. Dotyczy to Kędzierzyna-

Koźla (okolice ul. Naftowej w Sławięcicach o pow. 64,9 ha). Obecnie nie zagospodarowane. 

 

Do największych zakładów przemysłowych i budowlanych w powiecie, zatrudniających powyżej 50 osób, 

należą: 

 

Gmina Bierawa: 

 Betafence sp. z o.o., Kotlarnia (produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn); 

 PPHU Angra, Stara Kuźnia (kształtowanie i obróbka szkła płaskiego). 

 

Miasto Kędzierzyn-Koźle: 

 Grupa Azoty, Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA (produkcja podstawowych chemikaliów organicznych  

i nieorganicznych); 

 Grupa Azoty, Prorem sp. z o.o. (naprawa i konserwacja maszyn); 

 PCC Energetyka Blachownia sp. z o.o. (dystrybucja energii elektrycznej); 

 PCC Synteza SA (produkcja podstawowych chemikaliów organicznych); 

 Icso Chemical Production sp. z o.o. (produkcja wyrobów chemicznych); 

 Petrochemia Blachownia SA (produkcja podstawowych chemikaliów organicznych); 

 Jokey Plastik Blachownia sp. z o.o. (produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych) 

 Silekol sp. z o.o. (produkcja klejów); 

 Air Product Gazy sp. z o.o. (produkcja gazów technicznych); 

 Kofama Koźle SA (produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia); 

 Komet Urpol sp. z o.o. (produkcja narzędzi); 

 Aluminum Die-Casting Production sp. z o.o. (odlewnictwo metali lekkich); 

 Berger Polska sp. z o.o. (obróbka metali i nakładanie powłok na metale); 
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 Spółdzielnia Inwalidów Inmet (produkcja gotowych wyrobów metalowych); 

 Famet SA (produkcja konstrukcji metalowych i ich części); 

 Famet Plus sp. z o.o. (obróbka mechaniczna elementów metalowych); 

 Colo Sport s.c. (produkcja odzieży wierzchniej); 

 Damen Shipyards Koźle sp. z o.o. (produkcja statków i konstrukcji pływających); 

 Belmar sp. z o.o. (produkcja statków i konstrukcji pływających); 

 Kędzierzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych sp. z o.o. (roboty związane z budową 

rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych); 

 Ixo Serwis sp. z o.o. (wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych  

i klimatyzacyjnych); 

 Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe SA (roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej  

i wodnej); 

 Zakład Budowlano – Remontowy „As” sp. z o.o. (roboty budowlane związane ze wznoszeniem 

budynków mieszkalnych i niemieszkalnych); 

 Hornet Plus sp. z o.o. (roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych  

i niemieszkalnych). 

 PUH M+ sp. z o.o. (roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych  

i niemieszkalnych); 

 Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie-Koźlu sp. z o.o. (pobór, uzdatnianie i dostarczanie 

wody); 

 Eko Petrol Recykler sp. z o.o. (zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne). 

 

Gmina Polska Cerekiew: 

 Zakład Produkcyjny Cukrownia Cerekiew, Polska Cerekiew (produkcja cukru). 

 

Gmina Reńska Wieś: 

 Kamet SA, Reńska Wieś (obróbka metali i nakładanie powłok na metale). 

 

Spośród powyższych zakładów największymi, zatrudniającymi ponad 250 osób, są firmy z Grupy Azoty Zakłady 

Azotowe „Kędzierzyn” S.A. jako jedyne w powiecie znajdują się w wykazie przedsiębiorców o szczególnym 

znaczeniu gospodarczo – obronnym
12

, dla których organem organizującym i nadzorującym wykonywanie zadań 

na rzecz obronności państwa jest minister skarbu państwa.  

 

Obecnie cena 1m² terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą wynosi od około 5 do 150 złotych. Jej 

konkretna wysokość uzależniona jest od lokalizacji (najniższa w gminie Reńska Wieś, najwyższa w Kędzierzynie-

Koźlu) i stopnia uzbrojenia terenu w infrastrukturę techniczną.  

Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego głównym celem polityki 

przestrzennej w zakresie gospodarki jest zwiększenie konkurencyjności, w tym budowę nowoczesnej 

gospodarki, potrafiącej sprostać współczesnym i przyszłym wymaganiom konkurencyjności, wykorzystującej 

lokalną bazę surowcową oraz nowoczesne technologie. Realizować to należy między innymi poprzez 

aktywizację gospodarczą w oparciu o tereny wysokiej atrakcyjności lokalizacyjnej III–go paneuropejskiego 

korytarza transportowego i rozbudowę istniejącego potencjału gospodarczego, w tym: restrukturyzację  

i modernizację przemysłu z zastosowaniem nowoczesnych technologii oraz rozwój małych i średnich 

przedsiębiorstw. 

 

                                                                                 
 
12 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 04 października 2010r. w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo 
– obronnym (Dz. U. z 2010r., poz. 1314 z późn. zm.). 
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Dokumenty Strategii Rozwoju Subregionu oraz Program ZIT w zakresie rozwoju gospodarczego, w tym 

działalności produkcyjnych, główny nacisk kładą na cyt. „tworzenie warunków dla dynamicznego wzrostu 

gospodarczego w oparciu o dostępność atrakcyjnych terenów inwestycyjnych oraz wydajny układ 

komunikacyjny”. Realizacja tego celu powinna następować poprzez „uzbrojenie terenów inwestycyjnych”, 

„kompleksowe projekty promocji gospodarczej” i „zintegrowany system obsługi inwestora”. Głównym celem 

rozwojowym w zakresie rozwoju gospodarczego w powiecie jak i całym Subregionie Kędzierzyńsko-Kozielskim 

jest według Programu ZIT „wsparcie infrastruktury służącej rozwojowi gospodarczemu”.  

ZIT zakłada uzbrojenie następujących terenów inwestycyjnych: 

 teren KSSE w rejonie ul. Naftowej w Kędzierzynie-Koźlu (kontynuacja); 

 kozielski port rzeczny; 

 tereny byłego poligonu w Pociękarbiu (gmina Reńska Wieś). 

 
Szansą na dalszy rozwój aktywności gospodarczych w powiecie związanych z sektorem produkcyjnym jest 

przede wszystkim położenie w III Paneuropejskim Korytarzu Transportowym oraz bliskość dużych ośrodków 

miejskich Konurbacji Górnośląskiej (rynki zbytu), a ponadto: 

 miejscowa baza surowcowa (np. kopaliny budowlane, płody rolne); 

 wykwalifikowana siła robocza; 

 wieloletnie tradycje przemysłowe; 

 zasób uzbrojonych i planowanych do uzbrojenia terenów przeznaczonych pod działalności 

przemysłowe, zwłaszcza w specjalnych strefach ekonomicznych; 

 promocja gospodarcza powiatu. 

 

Obszary predysponowane do priorytetowego rozwoju funkcji produkcyjnych zlokalizowane są przede 

wszystkim na terenie Kędzierzyna-Koźla. Ewentualnego powiększenia terenów przeznaczonych pod działalności 

produkcyjne, a także usługowe, kosztem lokalizacji elektrowni wiatrowych, można perspektywicznie oczekiwać 

w okolicach Większyc i Reńskiej Wsi pod warunkiem realizacji planowanych przedsięwzięć związanych  

z przebudową układu drogowego dróg krajowych nr: 38, 40 i 45. Generalnie na wyżej wymienionych obszarach 

oczekuje się rozwoju nowoczesnych i zaawansowanych technologicznie inwestycji, w tym parków 

technologicznych, centrów logistycznych, klastrów przemysłowych czy ośrodków naukowo – badawczych 

służących innowacyjności przemysłu i budownictwa. Potencjalny sektor produkcyjny (w przypadku terenów 

wiejskich, najlepiej w postaci zakładów drobnej wytwórczości, np.: przetwórstwa rolno – spożywczego) nie 

może powodować strat w środowisku i powinien być podporządkowany obecnej ekologiczno – ochronnej 

funkcji obszaru. 

 

Terenem predysponowanym do pełnienia funkcji z pogranicza usług i przemysłu jest port w Koźlu. Zgodnie  

z klasyfikacją działalności gospodarczej (PKD) transport i gospodarka magazynowa, prowadzone zazwyczaj  

w portach, są usługami. Tak też klasyfikuje ten obszar Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta Kędzierzyn-Koźle.  

 

7.6. Turystyka, rekreacja i gastronomia oraz ich kierunki rozwoju 

 

Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski charakteryzuje się specyficznym zagospodarowaniem terenu gdzie sąsiadują ze 

sobą obszary dość atrakcyjne przyrodniczo – krajobrazowe i przekształcone antropogenicznie tereny 

przemysłowe. Jednakże występuje tu wiele atrakcji, w tym kilka o już uznanej marce, których odpowiednie 

zagospodarowanie i wypromowanie może wpłynąć na rozwój tej dochodowej i przyjaznej środowisku gałęzi 

gospodarki jaką jest turystyka. 

 

Do najważniejszych i zagospodarowanych atrakcji turystyczno – rekreacyjnych należą przede wszystkim: 
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 Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Jeździectwie i Ludowy Klub Jeździecki „Lewada” w Zakrzowie 

(jedna z czołowych ofert rekreacyjnych w tej kategorii w skali regionu i kraju); 

 turystyczna żegluga śródlądowa na Odrze/Kanale Gliwickim wraz z infrastrukturą towarzyszącą  

w postaci wielofunkcyjnych przystani wodnych; 

 udostępnione do kąpieli akweny wodne na Dębowej, w Kobylicach i Dziergowicach; 

 możliwość zwiedzania wybranych zabytków architektury (np. kozielskie Stare Miasto wraz z zespołem 

fortyfikacji fryderycjańskich oraz zespoły parkowe).  

 

Niezależnie od tego czy dana atrakcja jest już udostępniona dla turystów i należycie promowa, czy jest jeszcze 

tylko potencjałem, który po właściwym zagospodarowaniu i wypromowaniu może stać się kolejnym ważnym 

produktem turystycznym, są to oferty skierowane przede wszystkim dla turystów jednodniowych i/lub 

weekendowych i sezonowych.  

 

Największa koncentracja bazy noclegowej ma miejsce w Kędzierzynie-Koźlu. Następuje także wyraźny rozwój 

bazy noclegowej o podwyższonym standardzie na terenach wiejskich w gminach Pawłowiczki i Reńska Wieś. 

Duże znaczenie miała tu możliwość finansowania obiektów turystycznych środkami Unii Europejskiej  

z perspektywy 2007-2013. W perspektywie finansowej 2014-2020 w przypadku powiatu kędzierzyńsko-

kozielskiego – nie ma już takiej możliwości. 

 

Tabela 31 Ilość obiektów noclegowych i liczba udzielonych noclegów w 2013 roku 

Jednostka 
administracyjna 

Obiekty 
noclegowe 

Miejsca 
noclegowe 

Korzystający z noclegów Udzielone noclegi 

ogółem 
w tym 
turyści 

zagraniczni 
ogółem 

w tym 
turystom 

zagranicznym 

Bierawa – – – – – – 

Cisek – – – – – – 

Kędzierzyn-Koźle  4 259 9 110 1 626 17 669 3 902 

Pawłowiczki 4 132 20 15 111 76 

Polska Cerekiew – – – – – – 

Reńska Wieś 1 45 228 16 297 48 

Powiat łącznie 9 436 9 358 1 657 18 077 4 026 

Opolszczyzna 107 5 680 26 6917 32 624 595 441 74 948 

Źródło: www.stat.gov.pl oraz pomocniczo informacje z UG Pawłowiczki (aktualizacja danych) 2015 

 

Przeciętnie najdłuższe pobyty odnotowano w gminie Pawłowiczki (głównie goście biznesowi). Natomiast 

najmniejsze obłożenie bazy noclegowej w ciągu roku występowało w gminach Pawłowiczki i Reńska Wieś. 

Oznacza to nadpodaż miejsc noclegowych w stosunku do odwiedzających te gminy. 

 

Kierunki rozwoju turystyki 

 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego określa, iż polityka przestrzenna w zakresie 

turystyki powinna być ukierunkowana na: 

 rozwój infrastruktury turystycznej; 

 ochronę walorów przyrodniczych i krajobrazowych; 

 poprawę stanu i jakości środowiska; 

 ochronę, modernizację, konserwację i odbudowę obiektów i układów zabytkowych oraz innych 

obiektów kultury; 

 rozwój turystyki na obszarach wiejskich; 

 budowę systemu szlaków tematycznych, w tym o zasięgu międzyregionalnym. 

http://www.stat.gov.pl/
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Dokumenty Strategii Rozwoju Subregionu oraz Program ZIT jako cel strategiczny w zakresie turystyki 

wyznaczają cyt. „dywersyfikację struktury gospodarczej subregionu przy wykorzystaniu unikatowego potencjału 

zasobów lokalnych – dziedzictwa przyrody i kultury”.  

 

Należy promować inwestycje turystyczne i sportowe oparte na koncepcji zrównoważonego rozwoju, 

odpowiednio zharmonizowane z potencjałem przyrodniczym, gospodarczym oraz społecznym powiatu. Rozwój 

turystyki powinien iść w kierunku tworzenia mniejszych ośrodków dla turystów poszukujących ciszy  

i odosobnienia oraz kontaktu z przyrodą. Należy za wszelką cenę unikać degradacji walorów przyrodniczych.  

Teren doliny Odry posiada potencjał do rozwoju trzech rodzajów turystyki: 

 turystyka umiarkowanie masowa – w oparciu o większe ośrodki noclegowe, w tym także szkoleniowo – 

wypoczynkowe, z towarzyszącą im infrastrukturą sportowo – rekreacyjną; 

 agroturystyka – tworzona w oparciu indywidualne gospodarstwa rolne; 

 turystyka wiejska – baza noclegowa i żywieniowa w specjalnie przygotowanych punktach (niewielkich). 

 

Priorytetowo należy potraktować: 

 turystykę rowerową rozwijającą się na bazie istniejącej i planowanej sieci szlaków; 

 turystykę wodną opartą na systemie szlaków wodnych oraz infrastrukturze towarzyszącej. 

Aby to osiągnąć należy przyjąć następującą ścieżkę postępowania: 

 rozszerzenie oraz zabezpieczenie systemów obszarów chronionych; 

 rozbudowa infrastruktury turystycznej: 

 przygotowanie zabytków kultury i przyrody dla turystów;  

 zagospodarowanie Odry i Kłodnicy oraz akwenów rekreacyjnych z dostępem do infrastruktury 

towarzyszącej 

 wdrożenie na poziomie subregionalnym systemu promocji atrakcji turystycznych. 

 

Idee projektów w tym obszarze to np. 

 wykonanie systemu tras przy drogach powiatowych i gminnych;  

 wytyczenie szlaków dla jeździectwa i dorożek (okolice obecnych ośrodków jeździeckich, dolina Odry, 

Bory Kędzierzyńsko-Kozielskie), ścieżek dydaktycznych i tras spacerowych; 

 zagospodarowanie miejsc odpoczynku na trasach turystycznych; 

 wytyczenie szlaku tematycznego związanego z historią Koźla (Stare Miasto/planty/fortyfikacje); 

 wytyczenie oraz promocja ponadregionalnych i międzynarodowych tras turystycznych takich jak „Szlak 

Solny” (pieszy, rowerowy, samochodowy) w relacji: Berlin – Wrocław – Opole – powiat (Kędzierzyn-

Koźle) – Kraków – Lwów – Kijów oraz „Szlak Bursztynowy” (rowerowy, samochodowy) w relacji: Bałtyk 

– Adriatyk, na terenie powiatu przebiegający przez gminę Reńska Wieś (prom na Odrze, Mechnica, 

Kamionka);  

 budowa parkingów przede wszystkim w okolicach koncentracji atrakcji turystycznych oraz obok 

większych węzłów znakowanych tras turystycznych, z wykorzystaniem sieci parkingów wg zasady Park 

& Ride; 

 pokrycie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego siecią ujednoliconych plansz informacyjnych, 

przedstawiających lokalizację, sieć tras turystycznych, okoliczne atrakcje, a także punkty 

gastronomiczne i obiekty noclegowe; 

 budowa punktu informacji turystycznej ; 

 wypożyczalnia sprzętu sportowego; 

 lepsza promocja obecnych lokalnych imprez o charakterze kulturalnym; 

 stworzenie oferty kolejnych atrakcyjnych imprez o charakterze kulturalnym i sportowo – rekreacyjnym 

o zasięgu ponadpowiatowym np. „Wrak Race”, „Pływadła”, inne; 
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 rewitalizacja i udostępnienie zabytkowych obiektów (kozielskie podzamcze, dworki i pałace w gminie 

Pawłowiczki, kościoły, kapliczki, stacje kolejowe, Muzeum Ziemi Kozielskiej); 

 rewitalizacja i zagospodarowanie zabytkowych parków; 

 ochrona pozostałych obiektów zabytkowych (obiekty sakralne, zabudowania gospodarcze i mieszkalne, 

itp.) np. w formule małych projektów w ramach podejścia Leader/PROW 2014-2020 

 ochrona zabytkowych układów przestrzennych miejscowości oraz zachowanie osi widokowych; 

 promocja międzyregionalnego szlaku wodnego na rzece Odrze w relacji: Gliwice – Ujazd – Koźle oraz 

(Czechy) – Chałupki – Racibórz – Koźle – Opole – Wrocław – Bałtyk; 

 budowa uzupełniających przystani na szlakach wodnych: Poborszów, około 300 m powyżej śluzy 

„Januszkowice” na  Odrze; 

 poszerzenie oferty spływów kajakowych i turystycznej żeglugi śródlądowej o zwiedzanie zabytków 

hydrotechniki; 

 wyznaczanie miejsc dla lokalizacji przystani wodnych, ośrodków wędkarskich, miejsc do biwakowania, 

plażowania i kąpieli; 

 ambony umożliwiające obserwację i fotografowanie awifauny; 

 wytyczenie i oznakowanie przebiegu tras rowerowych, szlaków dla jeździectwa, ścieżek dydaktycznych 

i tras spacerowych wzdłuż rzeki Odry. 
 
 

Gastronomia w powiecie 
 

Atrakcyjności każdej miejscowości związana jest także z działającą tam gastronomią i poziomem jej usług. 

Powiat charakteryzuje się dość dużym nasyceniem placówkami gastronomicznymi. Rozmieszczenie placówek 

gastronomicznych jest prawidłowe i odzwierciedla realny popyt. Najwięcej placówek działa w Kędzierzynie-

Koźlu, oraz wzdłuż ważniejszych tras komunikacyjnych (gminy Reńska Wieś i Pawłowiczki).  

 

Tabela 32 Sieć placówek gastronomicznych w powiecie w 2014 roku 

Gmina Ilość placówek gastronomicznych Liczba mieszkańców na 1 placówkę 

Bierawa 3 2 603 

Cisek 4 1 458 

Kędzierzyn-Koźle  64 987 

Pawłowiczki 7 1 119 

Polska Cerekiew 2 2 133 

Reńska Wieś 7 1 178 

Powiat łącznie 87 1 112 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji Urzędów Gmin, 2014 
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8. INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA I KOMUNIKACYJNA 
 

8.1. Położenie powiatu w układzie powiązań transportowych i komunikacyjnych 

 

Przez powiat przebiegają ważne w skali międzynarodowej, krajowej, regionalnej i lokalnej szlaki transportowe  

i komunikacyjne. Dziewięć europejskich korytarzy transportowych Komisja Europejska przedstawiła w 2013 

roku mając na uwadze koncepcję jednolitej sieci transportowej TEN-T z lat 80. i 90. XX wieku. Jeden  

z takich korytarzy przebiega ok. 10 kilometrów od granicy powiatu – to sąsiadujący z powiatem bieg III 

Paneuropejskiego Korytarza Transportowego
13

, łączącego Niemcy z Ukrainą, którego osią jest fragment 

międzynarodowej drogi E40 (autostrada A4), odcinki międzynarodowych linii kolejowych AGC i AGTC (szlaki: C–

30 czyli linia nr 132, E–30 czyli linie nr 136 i 137 oraz CE–59 czyli linie nr 136 i 151), a także Odrzańska Droga 

Wodna. Kędzierzyn-Koźle pełni funkcję węzła komunikacyjnego o znaczeniu regionalnym. 

 

8.2. Infrastruktura drogowa 

 

Przez powiat przebiegają trzy drogi krajowe: 

 Droga krajowa nr 38 relacji: granica państwa (CZ/PL) – Głubczyce – Pawłowiczki – Reńska Wieś; 

 Droga krajowa nr 40 relacji: Głuchołazy (granica CZ/PL) – Prudnik – Kędzierzyn-Koźle – Ujazd – 

Pyskowice; 

 Droga krajowa nr 45 relacji: Zabełków – Racibórz – Reńska Wieś – Opole – Kluczbork – Wieluń – 

Złoczew.  

 

Sumaryczna długość dróg krajowych przebiegających przez powiat wynosi 68,341 km, z czego: 

 28,895 km na terenie gminy Reńska Wieś; 

 17,572 km na terenie gminy Miasto Kędzierzyn-Koźle; 

 11,654 km na terenie gminy Pawłowiczki; 

 10,220 km na terenie gminy Polska Cerekiew. 

 

Przez teren powiatu przebiega 10 odcinków dróg wojewódzkich.  

 Droga wojewódzka nr 408 Kędzierzyn-Koźle – Gliwice; 

 Droga wojewódzka nr 410 Kędzierzyn-Koźle – Brzeźce; 

 Droga wojewódzka nr 417 Laskowice – Szonów – Racibórz;  

 Droga wojewódzka nr 418 DK 45 – Kędzierzyn-Koźle – DK 40; 

 Droga wojewódzka nr 421 Szczyty – Nędza; 

 Droga wojewódzka nr 422 DW 421 – Dziergowice; 

 Droga wojewódzka nr 423 Opole – Krapkowice – Zdzieszowice – Kędzierzyn-Koźle ; 

 Droga wojewódzka nr 425 Bierawa – Rudy; 

 Droga wojewódzka nr 426 Zawadzkie – Strzelce Opolskie – Kędzierzyn-Koźle ; 

 Droga wojewódzka nr 427 DK 45 – Zakrzów – Dzielnica 

 

Łączna długość dróg wojewódzkich przebiegających przez powiat wynosi 92,753 km, z czego: 

 12,310 km na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle; 

                                                                                 
 
13 Paneuropejski korytarz transportowy to ciąg komunikacyjny międzynarodowego znaczenia, na który składają się co najmniej dwie różne 
drogi transportowe o stosownych parametrach technicznych, z rozmieszczonymi na nich węzłami transportowymi. Paneuropejskie 
korytarze transportowe tworzą spójny system transportowy, zdefiniowany na II Paneuropejskiej Konferencji Transportowej na Krecie  
w marcu 1994r. i uzupełniony na III Paneuropejskiej Konferencji Transportowej w Helsinkach w 1997r. Paneuropejskie korytarze 
transportowe łączą drogi kołowe, drogi wodne oraz linie kolejowe. 
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 33,020 km na terenie gminy Bierawa; 

 19,429 km na terenie gminy Cisek; 

 13,461 km na terenie gminy Pawłowiczki; 

 12,674 km na terenie gminy Polska Cerekiew. 

 1,859 km na terenie gminy Reńska Wieś. 

 

Łączna długość dróg powiatowych wynosi 245,097 km, z czego: 

 54,062 km leży na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle; 

 75,654 km na terenie gminy Pawłowiczki; 

 37,208 km na terenie gminy Reńska Wieś; 

 33,065 km na terenie gminy Cisek; 

 24,148 km na terenie gminy Bierawa; 

 20,960 km na terenie gminy Polska Cerekiew. 

 

Tabela 33 Drogi gminne na terenie powiatu 

Gmina 

Długość dróg [km] Udział długości dróg 
o nawierzchni gruntowej 

[%] 
ogółem 

w tym 
o nawierzchni gruntowej 

Bierawa 49,0 7,2 14,69 

Cisek 35,7 5,9 16,53 

Kędzierzyn-Koźle  124,4 15,3 12,30 

Pawłowiczki 59,8 5,1 8,53 

Polska Cerekiew 27,7 2,9 10,47 

Reńska Wieś 81,3 16,9 20,79 

Powiat łącznie 377,9 53,3 14,10 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji Urzędów Gmin, 2014 

 

8.3. Linie kolejowe 
 
Przez powiat przebiegają następujące linie kolejowe: 

Linia nr 136 relacji Kędzierzyn-Koźle – Zdzieszowice – Opole Groszowice to linia normalnotorowa, dwutorowa, 

zelektryfikowana, magistralna, o znaczeniu państwowym. Linia ma znaczenie międzynarodowe (szlak AGC nr E–

30 i CE–59) i wpisuje się w III paneuropejski korytarz transportowy oraz korytarz Bałtycko – Adriatycki (TEN–T).  

 

Linia nr 137 relacji Katowice – Gliwice – Kędzierzyn-Koźle – Nysa – Kamieniec Ząbkowicki – Legnica na terenie 

powiatu składa się z dwóch odcinków (Katowice – Kędzierzyn-Koźle i Kędzierzyn-Koźle – Legnica) o różnych 

funkcjach i parametrach technicznych. Odcinek Katowice – Kędzierzyn-Koźle sklasyfikowany jest jako linia 

normalnotorowa, dwutorowa, zelektryfikowana, magistralna, o znaczeniu państwowym. Odcinek ten ma 

znaczenie międzynarodowe (szlak AGC nr E–30) i wpisuje się w III paneuropejski korytarz transportowy. 

Odcinek Kędzierzyn-Koźle – Legnica sklasyfikowany jest jako linia normalnotorowa, dwutorowa, 

niezelektryfikowana, pierwszorzędna, o znaczeniu państwowym.  

 

Linia nr 151 relacji Kędzierzyn-Koźle – Racibórz – Chałupki (granica PL/CZ) sklasyfikowana jest jako linia 

normalnotorowa, dwutorowa, zelektryfikowana, magistralna, o znaczeniu państwowym. Linia ma znaczenie 

międzynarodowe (szlak AGC nr CE–59) i wpisuje się w transportowy korytarz Bałtycko – Adriatycki (TEN–T).  

 

Linia nr 195 relacji Polska Cerekiew – Baborów sklasyfikowana jest jako linia normalnotorowa, jednotorowa, 

niezelektryfikowana, znaczenia miejscowego.  
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8.4. Żegluga śródlądowa 
 

Przepływająca przez powiat rzeka Odra jest najlepiej zagospodarowaną drogą wodną w Polsce. Część rzeki, 

służąca transportowi wodnemu, nazywana jest Odrzańską Drogą Wodną (ODW). Początek ODW (km 0,0) 

liczony jest od miejsca, w którym rzeka Opava wpada do Odry (Republika Czeska), a koniec (km 741,6) 

zlokalizowany jest u ujścia Regalicy do jeziora Dąbie (Szczecin). Szlak ten obsługuje obecnie 80 % ładunków 

żeglugi śródlądowej w ruchu krajowym. Funkcja transportowa Odry wypełniana jest pomiędzy Szczecinem,  

a Kędzierzynem-Koźlem z różnym natężeniem spowodowanym niezadowalającym stanem technicznym wielu 

jej odcinków. Elementem ODW są także Kanał Gliwicki (Koźle – Gliwice) i Kanał Kędzierzyński (Blachownia – 

Azoty).  
 

Żegluga śródlądowa w powiecie, polegająca na transporcie towarów, dotyczy tylko Odrzańskiej Drogi Wodnej. 

Infrastrukturę tworzą tu przede wszystkim: 

 rzeka Odra; 

 Kanał Gliwicki; 

 Kanał Kędzierzyński; 

 porty rzeczne; 

 urządzenia hydrotechniczne – śluzy wodne. 
 

Rzekę Odrę w granicach powiatu w ramach ODW dzielimy na rzekę swobodnie płynącą i Odrę skanalizowaną. 

Odcinek swobodnie płynący rozciąga się tu od granicy gmin: Cisek, Kuźnia Raciborska i Rudnik do śluzy Koźle 

(km 95,6), gdzie rozpoczyna się odcinek Odry skanalizowanej, prowadzący do granicy gmin Reńska Wieś  

i Zdzieszowice (km 107,8). Odra swobodnie płynąca posiada tu klasę drogi wodnej I a (w praktyce nie prowadzi 

się na niej transportu rzecznego), zaś Odra skanalizowana klasę III. Droga wodna posiada 2 śluzy: Koźle  

i Januszkowice. 

W biegu ODW działa 5 śluz wodnych, z czego 3 na Kanale Gliwickim i 2 na Odrze. Wszystkie śluzy Kanału 

Gliwickiego są dwukomorowe.  

Obecnie ODW służy głównie dla celów turystyki i rekreacji (spływy kajakowe, łodzie turystyczne, statki 

wycieczkowe). Rozwijają się także przystanie wodne – mariny.  

 

8.5. Transport lotniczy 
 

Na terenie powiatu, jak i w całym województwie opolskim, nie ma lotniska pasażerskiego. Najbliższe porty 

lotnicze znajdują się we Wrocławiu (Strachowice) oraz w Katowicach (Pyrzowice). W gminie Pawłowiczki 

funkcjonuje prywatne Lądowisko Pawłowiczki, należące do przedsiębiorstwa Karol Kania i Synowie sp. z o.o., 

które od 2013r. figuruje w ewidencji lądowisk Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Posiada ono jedną drogę startową 

o nawierzchni trawiastej. 

 

W powiecie, ani całym województwie opolskim nie planuje się budowy lotnisk obsługujących ruch regionalny, 

krajowy czy międzynarodowy. Za zakończone w perspektywie obowiązywania niniejszego dokumentu uznaje 

się również inwestycje w sieć lądowisk dla helikopterów dla celów ratownictwa medycznego. Obiekt taki 

stanowiący mienie Powiatu działa od połowy 2014 roku na kozielskiej wyspie, nieopodal przystani „Szkwał”. 

 

8.6. Transport indywidualny 
 

W latach 80. i 90. XX wieku nastąpił w Polsce gwałtowny rozwój motoryzacji z obserwowanym rekordowym  

w stosunku do lat poprzednich, wzrostem liczby samochodów. Dotyczyło to przede wszystkim pojazdów 

osobowych i jednośladów, ale także pojazdów ciężarowych. Przyczyną tego była chęć osiągnięcia własnej 

mobilności i niezależności komunikacyjnej oraz zwiększone potrzeby transportowe rozwijającej się gospodarki. 
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Około 1997r. transport indywidualny zaczął dominować nad transportem publicznym i pojawiły się poważne 

problemy związane z niewydolnością układów komunikacyjnych, ze względu na zbyt małe nakłady inwestycyjne 

w drogową sieć transportową w stosunku do stale rosnących potrzeb.  
 

Na terenie powiatu gęstość sieci drogowej o twardej nawierzchni liczonej w stosunku do powierzchni jest 

wyższa od średniej wojewódzkiej oraz krajowej. Jedynie na terenie gminy Bierawa – gminy o najwyższym 

wskaźniku lesistości – jest ona niższa od współczynników dla regionu i kraju.  

 

Tabela 34 Gęstość sieci drogowej w 2013 roku 

Jednostka 
administracyjna 

Drogi publiczne o nawierzchni twardej [km/100 km²] 

Ogółem 
w tym: 

krajowe wojewódzkie powiatowe gminne 

Bierawa 83,2 – 27,7 20,3 35,1 

Cisek 115,9 – 27,4 46,6 42,0 

Kędzierzyn-Koźle  155,7 14,2 9,9 43,6 88,0 

Pawłowiczki 101,6 7,6 8,8 49,4 35,8 

Polska Cerekiew 114,4 17,0 21,1 34,9 41,3 

Reńska Wieś 135,1 29,5 1,9 38,0 65,7 

Województwo Opolskie 90,3 8,3 10,5 39,5 32,1 

Polska 91,2 6,2 9,1 36,6 39,3 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl 2015 
 

Nasycenie motoryzacją w 2013r. występowało na średnim poziomie. W powiecie rejestrowano wtedy 60 275 

pojazdów, a w województwie 701 399 (dane na koniec roku). 79,7 % wszystkich pojazdów w powiecie stanowiły 

samochody osobowe (w województwie opolskim wskaźnik ten wynosił 78,7%). Na tysiąc mieszkańców 

przypadało w powiecie 620,2 pojazdów ogółem, w województwie: 698,3. Tylko motorowerów przypadało 

średnio więcej na tysiąc mieszkańców w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim (42,4) niż w regionie opolskim 

(41,6). Znacznie większy był za to współczynnik zagęszczenie pojazdami w stosunku do powierzchni:  

w powiecie wynosił 9 644 pojazdów/100 km
2
, a w województwie opolskim: 7 452 pojazdów/100 km

2
. 

 

W Kędzierzynie-Koźlu największy ruch pojazdów odnotowuje się na drodze krajowej nr 40, czyli w ciągu ulic: 

Aleja Armii Krajowej, Aleja Jana Pawła II, Przyjaźni, Strzelecka, Sławięcicka i von Eichendorffa. Wąskim gardłem 

w ciągu tej drogi są ronda, zwłaszcza Rondo Milenijne, gdzie swoje węzły posiadają drogi wojewódzkie nr 408  

i 423. Nadmierny ruch pojazdów w stosunku do przepustowości obserwowany jest także na drogach 

wojewódzkich nr 418 (ulice: Głubczycka, 24 kwietnia, Racławicka) i 423 (ul. Kłodnicka). Drogi te obciążone są 

ruchem pojazdów zarówno tranzytowych jak i lokalnych. Kolejna grupa ulic o znacznym natężeniu ruchu, 

zwłaszcza w okresie porannego i popołudniowego szczytu komunikacyjnego to główne arterie miasta: ul. 

Kozielska/Pogorzelec, Aleja Jana Pawła II/Śródmieście oraz ulice Chrobrego i Piastowska/Koźle. Poza 

wymienionymi drogami nadmierny ruch pojazdów występuje także na ulicach łączących Aleję Armii Krajowej  

z ulicą Kozielską i Aleją Jana Pawła II. 

 

W gminach wiejskich powiatu problem nadmiernego ruchu pojazdów dotyczy przede wszystkim dróg 

krajowych oraz w mniejszym stopniu dróg wojewódzkich. Lokalnie większe natężenie ruchu pojazdów 

występuje na drogach lokalnych prowadzących do zakładów przemysłowych, zwłaszcza do zakładów 

przetwórstwa rolno – spożywczego (szczególnie Karol Kania i Synowie) i górniczych, a także w okresie szczytu 

prac polowych (transport rolniczy, zwłaszcza w gminach Pawłowiczki, Polska Cerekiew i Reńska Wieś). 

 

http://www.stat.gov.pl/
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8.7. Komunikacja autobusowa 

 

Na terenie powiatu miejska komunikacja autobusowa prowadzona jest wyłącznie w Kędzierzynie-Koźlu  

i obsługuje cały obszar miasta. 

Miejski Zakład Komunikacyjny (MZK) w Kędzierzynie-Koźlu sp. z o.o. prowadzi autobusowe przewozy 

pasażerskie na terenie Kędzierzyna-Koźla i uzupełniająco dla miasta Ujazd i sołectwa Brzeźce w gminie Bierawa.  

 

Kędzierzyn-Koźle jest miastem o układzie rozproszonym, podłużnym, w efekcie czego sieć transportowa,  

a w ślad za nią przebieg głównych linii komunikacyjnych, ukształtował się pasmowo. Łączna długość 

autobusowej sieci komunikacyjnej wynosi 171,7km. Według Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego 

Transportu Zbiorowego dla Miasta Kędzierzyn-Koźle na lata 2013 – 2022
14

 cechą charakterystyczną komunikacji 

miejskiej Kędzierzyna-Koźla są znaczne długości wszystkich linii (średnia 15,68 km), z których najkrótsza ma 12 

km, (pomijając linię nr 6 kursującą tylko w Koźlu). Długości te są efektem istniejącego układu drogowego miasta 

oraz realizacją przewozów pasażerskich, do głównych generatorów ruchu, bez stosowania systemu 

przesiadkowego.  

 

Przewozy pasażerskie obejmujące wszystkie gminy powiatu prowadzi Arriva sp. z o.o. Obsługuje ona 29 linii 

komunikacyjnych. Wśród nich można wyróżnić 13 zasadniczych szlaków (relacji) komunikacyjnych, dla których 

przystankiem początkowym i końcowym jest dworzec autobusowy w Koźlu na Placu Raciborskim. Wszystkie 

miejscowości na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego objęte są zbiorową komunikacją autobusową, przy 

czy bezpośredniego połączenia z Kędzierzynem-Koźlem nie posiadają wsie Goszyce (gmina Bierawa) i Grzędzin 

(gmina Polska Cerekiew). Warto dodać, że południowa część powiatu objęta jest siecią połączeń realizowanych 

przez PKS Racibórz sp. z o.o. (połączenia z Raciborzem), a wschodnia przez PKS Głubczyce sp. z o.o. (połączenia 

z Głubczycami). 

 

Szczegółowo zagadnienia transportu na terenie powiatu obrazuje Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego 

Transportu Zbiorowego dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego (Blue Ocean BC, Warszawa, kwiecień 2014r.)
15

 

Dokument ten wskazuje m.in. 6 celów szczegółowych realizacji planu. 

 

8.8. Komunikacja kolejowa 
 

Przewozy pasażerskie o zasięgu wewnątrz powiatowym i subregionalnym odbywają się tylko na trasach: 

 linia nr 136: Kędzierzyn-Koźle – Raszowa; 

 linia nr 137: Kędzierzyn-Koźle – Kędzierzyn-Koźle Przystanek – Kędzierzyn-Koźle Zachodnie – 

Pokrzywnica; 

 linia nr 137: Kędzierzyn-Koźle – Sławięcice; 

 linia nr 151: Kędzierzyn-Koźle – Kędzierzyn-Koźle Azoty – Bierawa – Dziergowice. 

Komunikacja kolejowa wewnątrz powiatu pełni marginalną rolę w strukturze przewozów zbiorowych.  

 

Tabela 35 Komunikacja kolejowa o zasięgu wewnątrz powiatowym i subregionalnym na terenie powiatu wg stanu na maj 
2015 roku 

Relacja 
Ilość par pociągów Czas przejazdu 

[minuty] dni robocze sobota niedziela 

Kędzierzyn-Koźle – Raszowa 19 7 7 8÷10 

Kędzierzyn-Koźle – Pokrzywnica 7 4 4 16÷17 

                                                                                 
 
14 Uchwała nr XXXVIII/475/13 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 czerwca 2013r. 
15 Przyjęty Uchwałą Nr LIII/393/2014 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 29 kwietnia 2014r. 
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Kędzierzyn-Koźle – Dziergowice 9 7 7 19÷21 

Kędzierzyn-Koźle – Sławięcice 9 6 6 8÷9 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie rozkładu jazdy PKP SA, 2015 

 

Przewozy pasażerskie o zasięgu regionalnym są dobrze rozwinięte. Główne relacje regionalne to: 

 Linia nr 136: Kędzierzyn-Koźle – Raszowa – Opole Główne; 

 Linia nr 137: Sławięcice – Kędzierzyn-Koźle i dalej linią nr 136 do Opola Głównego; 

 Linia nr 137: Kędzierzyn-Koźle – Kędzierzyn-Koźle Przystanek – Kędzierzyn-Koźle Zachodnie – 

Pokrzywnica – Nysa – Brzeg; 

 Linia nr 151: Dziergowice – Bierawa – Kędzierzyn-Koźle Azoty – Kędzierzyn-Koźle i dalej linią nr 136 do 

Opola Głównego. 

 

Na terenie powiatu zlokalizowanych jest 16 stacji kolejowych: 

 Gmina Bierawa: Bierawa, Dziergowice 

 Gmina Cisek: Sukowice 

 Miasto Kędzierzyn-Koźle: Kędzierzyn-Koźle, Kędzierzyn-Koźle Azoty, Kędzierzyn-Koźle Przystanek, 

Kędzierzyn-Koźle Zachodnie, Sławięcice 

 Gmina Pawłowiczki: Chrósty (Pawłowiczki), Dobrosławice 

 Gmina Polska Cerekiew: Jaborowice, Grzędzin, Polska Cerekiew 

 Gmina Reńska Wieś: Długomiłowice, Pokrzywnica i Reńska Wieś. 

 

 

8.9. Trasy rowerowe 
 

Według wielu raportów, między innymi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Polska jest 

najniebezpieczniejszym dla rowerzystów krajem w Europie. Rocznie, w przeliczeniu na liczbę ludności, ginie tu 

cztery razy więcej rowerzystów niż średnio w Unii Europejskiej. Ponad połowa rowerzystów zostaje uderzona 

przez auta bokiem. Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym z 2011 roku wprowadziła wiele ułatwień dla 

rowerzystów i spowodowała, że mogą oni swobodniej i bezpieczniej poruszać się po drogach publicznych.  
 

 Droga dla rowerów to droga lub jej część przeznaczona dla ruchu rowerów, oznaczona odpowiednimi 

znakami drogowymi; droga dla rowerów jest oddzielona od innych dróg lub jezdni tej samej drogi 

konstrukcyjnie lub za pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

 

 Szlakiem turystycznym jest wytyczona w terenie trasa służąca do odbywania wycieczek, oznakowana 

jednolitymi symbolami i wyposażona w urządzenia informacyjne, zapewniające bezpieczne i spokojne jej 

przebycie turyście o dowolnym poziomie umiejętności i doświadczenia, o każdej porze roku i w każdych 

warunkach pogodowych, o ile szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej (okresowe ograniczenie  

w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych lub ze względów przyrodniczych na terenach 

chronionych). 

 

Szlaki rowerowe w powiecie
16

: 

 

Szlak Odry – nitka południowa: granica gmin Walce / Reńska Wieś – Mechnica (114,2) – Poborszów (117,1) – 

Kędzierzyn-Koźle (124,4).  

                                                                                 
 
16 Na podstawie Atlasu znakowanych szlaków rowerowych po terenach wiejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego oraz map 
turystycznych galileos.pl, Studio PLAN Wrocław. 
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Szlak Odry – nitka północna: granica gmin Zdzieszowice / Kędzierzyn-Koźle – Kędzierzyn-Koźle (110,2) – granica 

gmin Kędzierzyn-Koźle / Bierawa – Brzeźce (112,6) – Stare Koźle (114,2) – Bierawa (118,3) – Lubieszów (121,8) – 

Dziergowice (124,4) – granica województw opolskie / śląskie (127,4).  

 

Drogi rowerowe: 

 

Gmina Cisek: odcinek wzdłuż mostu na Odrze na drodze powiatowej nr 1404 O. 

Miasto Kędzierzyn-Koźle: 

 na wale powodziowym łączącym jaz „Koźle” z rejonem Ronda Milenijnego; 

 ul. Kozielska od Ronda Milenijnego do ul. Chopina; 

 ul. Mostowa; 

 odcinek pomiędzy ul. Mostową a Aleją Partyzantów; 

 ul. Waryńskiego; 

 ul. Wojska Polskiego; 

 Aleja Ignacego Lisa; 

 odcinek pomiędzy ul. Wojska Polskiego a Aleją Jana Pawła II poprzez ul. Królowej Jadwigi; 

 wzdłuż Kanału Gliwickiego na Osiedlu Przyjaźni; 

 ul. Energetyków; 

 ul. Strzelecka; 

 ul. Grunwaldzka (fragment); 

 ul. Sławięcicka (fragment przy drodze wojewódzkiej nr 426). 

 

Gmina Pawłowiczki: droga pieszo – rowerowa w parku w Pawłowiczkach 

Gmina Reńska Wieś: droga pieszo – rowerowa wokół akwenu Dębowa (część). 

 

Tabela 36 Drogi rowerowe w 2013 roku 

Jednostka 
administracyjna 

Długość [km] Gęstość [km/100 km²] 
Dostępność [km/10 tys. 

mieszk.] 

Bierawa – – – 

Cisek – – – 

Kędzierzyn-Koźle  21,8 17,58 3,45 

Pawłowiczki – – – 

Polska Cerekiew – – – 

Reńska Wieś – – – 

Powiat łącznie 21,8 3,49 2,24 

Województwo Opolskie 251,4 2,67 2,50 

Źródło: www.stat.gov.pl 2015 

 

 

8.10. Potencjał rozwojowy powiatowej i ponadpowiatowej infrastruktury drogowej 
 

Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu (PZD), który jest jednostką organizacyjną Powiatu wykonującą 

zadania zarządu nad drogami, w okresie krótkoterminowym (2015-2016) planował następujące inwestycje: 

 przebudowa drogi powiatowej nr 1418 O Karchów – DK nr 38; 

 przebudowa drogi powiatowej nr 2052 O ul. B. Krzywoustego; 

 przebudowa drogi powiatowej nr 2056 O ul. Mostowa. 

http://www.stat.gov.pl/
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Ponadto PZD zwraca uwagę na konieczność modernizacji następujących, kluczowych dla powiatu dróg: 

 droga powiatowa nr 1402 O Kędzierzyn-Koźle – Kotlarnia – droga stanowi jedyny dojazd do strefy 

ekonomicznej Pola Południowego; 

 droga powiatowa nr 1404 O Cisek – Bierawa – stanowi  ona alternatywny dojazd od drogi 

wojewódzkiej nr 425 poprzez drogę nr 1404 O Roszowice – Biadaczów i 1422 O Zakrzów – Cisek do 

drogi krajowej nr 45; 

 droga powiatowa nr 1422 O Zakrzów – Cisek – droga stanowi alternatywny dojazd od drogi 

wojewódzkiej nr 425 poprzez drogę powiatową nr 1403 O i drogę nr 1404 O do drogi krajowej nr 45; 

 droga powiatowa nr 1435 O ul. Grunwaldzka/ul. Brzechwy łącząca dwa powiaty wchodzące w skład 

Subregionu. 

 

Dodatkowo długoterminowo PZD zakłada następujące inwestycje w zakresie modernizacji układu drogowego: 

 przebudowa drogi powiatowej nr 1211 O Zwiastowice – Ucieszków; 

 przebudowa drogi powiatowej nr 1404 O Cisek – Bierawa z budową ścieżki rowerowej; 

 przebudowa drogi powiatowej nr 1408 O Zdzieszowice – Walce; 

 przebudowa drogi powiatowej nr 1409 O Większyce – Łężce; 

 przebudowa drogi powiatowej nr 1411 O Gościęcin – Urbanowice – Łężce;  

 przebudowa drogi powiatowej nr 1419 O Chrósty – Dobrosławice; 

 przebudowa drogi powiatowej nr 1406 O Pawłowiczki – Wronin; 

 przebudowa drogi powiatowej nr 1460 O /Pawłów/ gran. wojew. – Wronin; 

 przebudowa drogi powiatowej nr 1477 O od skrzyżowania z Al. Jana Pawła II do okolic hotelu Solidaris 

wraz z przebudową wiaduktów kolejowych 

 przebudowa drogi powiatowej nr 2057 O ulica Nałkowskiej i nr 2058 O ulica Nowowiejska wraz  

z przebudową mostu nad rzeką Kłodnica. 

 

Z punktu widzenia potrzeb strategicznych powiatu za najważniejsze planowane i postulowane inwestycje 

drogowe należy uznać: 

 budowę północnej obwodnicy Kędzierzyna-Koźle w ciągu drogi krajowej nr 40; 

 budowę nowych odcinków dróg krajowych w rejonie Reńskiej Wsi i Większyc; 

 kontynuację modernizacji drogi wojewódzkiej nr 426; 

 budowę obwodnic pozostałych, większych miejscowości; 

 rondo u zbiegu drogi krajowej 45 i 38 w Reńskiej Wsi; 

 przebudowę sieci dróg powiatowych (zadania wymienione powyżej). 
 

Planowana koncepcja nowego przebiegu drogi krajowej nr 40 przewiduje między innymi kontynuację budowy 

północnej części obwodnicy miasta oraz budowę obejścia Ujazdu od strony północnej. Realizacja tej koncepcji 

wyeliminuje ruch tranzytowy z Kędzierzyna-Koźla (osiedle Piastów, osiedle Przyjaźni, Blachownia, Sławięcice).  

Ważnymi przedsięwzięciami inwestycyjnymi, przede wszystkim w skali lokalnej, ale także o znaczeniu 

subregionalnym i regionalnym, będą obwodnice pozostałych większych miejscowości, a także modernizacje 

głównych dróg powiatowych stanowiących tzw. osie gmin, prowadzące do dróg wyższych kategorii (wzorem np. 

drogi 1403 O Roszowice-Biadaczów zmodernizowanej z popowodziowych środków Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 i Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego). 

Planowane koncepcje rozwoju infrastruktury drogowej (włącznie z modernizacją dróg, a także reorganizacją 

ruchu drogowego w wybranych rejonach), nawet jeżeli zostaną zrealizowane w ciągu najbliższych lat, będą 

przede wszystkim spóźnioną reakcją na rozwój motoryzacji jaki nastąpił w okresie ostatnich dwóch dekad.  

 

Należy również mieć na uwadze, że rozwój motoryzacji to wzrost zanieczyszczeń, zarówno w postaci 

niebezpiecznych dla zdrowia substancji (dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, pył zawieszony PM10, tlenek węgla, 

benzen, itp.) jak i hałasu. Hałas drogowy jest jednym z najbardziej uciążliwych źródeł hałasu w środowisku, 
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przede wszystkim ze względu na powszechność jego występowania. Z przeprowadzonej ogólnej analizy 

dotyczącej zagrożeń środowiska wynika, że obszarami uciążliwymi pod względem hałasu drogowego mogą być 

tereny zlokalizowane w centrum miast oraz główne trasy przechodzące przez daną gminę, które obciążone są 

znacznym ruchem.  
 

→ Przy sporządzaniu planów inwestycyjnych i ewentualnych zmianach mpzp należy weryfikować przyjęte  

w dotychczasowych dokumentach planistycznych klasy i parametry dróg stosownie do zakresu realizowanej 

przez nie obsługi.  

 
8.11. Potencjał rozwojowy infrastruktury kolejowej  
 

Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego ważnym celem w zakresie 

rozwoju systemów transportowych i zwiększenia dostępności komunikacyjnej jest rozwój bardziej 

ekologicznych i efektywnych systemów transportowych, w tym szynowego. PZPWO postuluje modernizację 

praktycznie każdej z linii kolejowych przebiegających przez powiat kędzierzyńsko-kozielski. 

 

8.12. Możliwości rozwoju żeglugi śródlądowej 

 

Dokument PZPWO zakłada poprawę funkcjonowania transportu wodnego przede wszystkim poprzez 

podniesienie klasy żeglowności rzeki Odry z III na IV. Aby uzyskać planowane parametry drogi wodnej IV klasy 

konieczne jest przeprowadzenie wielu inwestycji tj. przebudowy większości istniejących urządzeń 

hydrotechnicznych: śluz i jazów oraz portów rzecznych, przeładowni, stoczni i nabrzeży. Konieczna jest również 

poprawa warunków żeglugowych, która umożliwi ekonomicznie uzasadnione wykorzystanie połączenia Odry  

z systemem dróg wodnych na zachodzie Europy. 

 

Strategia Rozwoju KKSOF oraz Program ZIT w zakresie transportu wodnego określają cel cyt. „promocję 

gospodarczego wykorzystanie rzeki Odry i innych rzek obszaru”. Według strategii subregionalnej podstawowym 

kierunkiem działań jest użeglownienie Odrzańskiej Drogi Wodnej na całym jej odcinku w klasie minimum IV od 

granicy z Czechami do Szczecińskiego Węzła Wodnego, a w szczególności utworzenie tzw. Śląskiego Węzła 

Wodnego z istniejącym Kanałem Gliwickim i projektowanym Kanałem Śląskim. Dodatkowo wspierane będą 

starania o budowę Kanału Odra – Dunaj.  

 

 

Rysunek 6 Pomysły na rozwój żeglugi śródlądowej regionu wodnego Górnej Odry na pograniczu Polski i Czech. 
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Poprzez planowany kanał Odra – Dunaj ODW może stanowić transkontynentalne połączenie pomiędzy 

Bałtykiem i basenem Dunaju. Nie bez znaczenia będzie także kierunek wschód – zachód czyli połączenie  

z Morzem Północnym poprzez system kanałów w Niemczech i Holandii. Oba kierunki mają szansę konkurować  

z przeciążonym transportem drogowym i kolejowym, zwłaszcza w perspektywie kilkunastu lat. Przebieg kanału 

Odra – Dunaj na terenie powiatu, od granicy z województwem śląskim do Koźla, rozpatrywany jest w trzech 

wariantach: wariant rzeczny; wariant kanałowy; wariant mieszany rzeczno – kanałowy. 

 

8.13. Rozwój infrastruktury i komunikacji rowerowej oraz parkingowej 
 

Najlepszą nawierzchnią dla dróg rowerowych jest asfalt lany (MA) w postaci warstwy ścieralnej o grubości 3÷4 

cm na podbudowie grubości 10÷12 cm z kruszywa dogęszczanego mechanicznie i stabilizowanego chudym 

betonem. Droga z obu stron powinna być ograniczona betonowymi obrzeżami. W większości przypadków 

rekreacyjnych szlaków rowerowych zupełnie wystarczające są nawierzchnie prostsze i tańsze, takie jak np.: 

warstwa żwiru z piaskiem o grubości 10÷12 cm, walcowana. Bardzo często wystarcza również nieutwardzona 

nawierzchnia naturalna, pod warunkiem, że nie tworzy się na niej i nie zalega błoto, a także nie powstają 

koleiny.  

System oznakowania na drogach rowerowych reguluje Kodeks Drogowy. Natomiast oznakowanie na szlakach 

rowerowych bywa nierzadko różnorodne w zależności od pomysłu inicjatora (inwestora) sieci szlaków w danym 

rejonie.  

Doświadczenia wielu krajów, w których ruch rowerowy stanowi istotną część komunikacji w miastach wskazują 

na trzy podstawowe formy organizacji ruchu rowerowego: 

 integracja ruchu rowerowego i samochodowego na wspólnej jezdni jeśli prędkość miarodajna 

samochodów nie przekracza 30 km/h (tak zwane uspokojenie ruchu); 

 wyznaczanie pasów rowerowych na jezdni jeśli prędkość miarodajna samochodów nie przekracza 50 

km/h, a jest wyższa niż 30 km/h; 

 budowa wydzielonych dróg rowerowych poza jezdniami jeśli prędkość miarodajna samochodów jest 

wyższa niż 50 km/h. 

 

Zgodnie z PZPWO rozwój sieci tras rowerowych (szlaków i dróg) jest kluczowym elementem zarówno w zakresie 

powstania zintegrowanego systemu transportowego jak i rozwoju turystyki i rekreacji. 

 

Strategia Rozwoju Subregionu oraz Program ZIT zakładają rozwój spójnego systemu tras (szlaków) rowerowych 

przede wszystkim jako produkt turystyczny. Jednocześnie według Strategii… budowa tej infrastruktury będzie 

również elementem realizowania ważnych z punktu widzenia jakości życia tak zwanych strategii 

niskoemisyjnych, stymulujących zastępowanie środków transportu (z samochodów na rowery). Według 

Programu ZIT głównym celem rozwojowym dotyczącym systemu tras rowerowych w powiecie jest rozwój 

ścieżek rowerowych w połączeniu z integracją systemu transportu zbiorowego oraz podnoszenie jakości 

infrastruktury aktywnych form turystyki (infrastruktury umożliwiającej czynne uprawianie sportu). 

 

Poszczególne gminy powiatu posiadają następujące zamierzenia i koncepcje związane z rozwojem tras 

rowerowych: 

 

Gmina Bierawa (szlaki rowerowe): 

 odcinek: Kotlarnia – Stara Kuźnia – granica gmin Bierawa / Kędzierzyn-Koźle (DP nr 1402 O); 

 odcinek: Bierawa – granica gmin Bierawa / Cisek (DP nr 1404 O); 

 odcinek: Stara Kuźnia – Ortowice (DP nr 1433 O); 

 odcinek: Kotlarnia – Goszyce (poza drogami publicznymi); 

 odcinek: Solarnia – Lubieszów (poza drogami publicznymi); 
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 odcinek: Solarnia – Dziergowice (poza drogami publicznymi); 

 odcinek: Lasaki – Stare Koźle – Brzeźce (poza drogami publicznymi). 

 odcinek: granica gmin Kuźnia Raciborska / Bierawa – Księża Łąka – Dziergowice – Lubieszów – Bierawa 

– Lasaki – Brzeźce – granica gmin Bierawa / Kędzierzyn-Koźle (wzdłuż rzeki Odry, poza drogami 

publicznymi); 

 

Gmina Cisek: 

 odcinek: Cisek – granica gmin Cisek / Bierawa (DP nr 1404 O) – jako droga rowerowa; 

 odcinek po szlaku byłej linii kolejowej nr 195 – jako droga rowerowa; 

 odcinek: granica gmin Kędzierzyn-Koźle / Cisek – Biadaczów – Landzmierz (wzdłuż rzeki Odry, po wale 

przeciwpowodziowym) – jako szlak rowerowy. 

 

Miasto Kędzierzyn-Koźle: 

Zamierzenia gminy obejmują budowę zintegrowanych dróg rowerowych, ważnych z punktu widzenia 

komunikacji wewnątrz miasta, obejmujących następujące ulice (w kolejności alfabetycznej): 24 kwietnia, 

Agrestowa, Aleja Jana Pawła II, Brzechwy, Bukowa, Chrobrego, Czajki, Dunikowskiego, Dworcowa, Fredry, 

Gazowa, Głubczycka, Grunwaldzka, Jagiellońska, Jaskółek, Jasna, Kłodnicka, Kochanowskiego, Kosynierów, 

Kozielska (dokończenie), Krzywoustego, Łukasiewicza, Marii, Miarki, Miła (dokończenie), Modrzejewskiej, 

Nałkowskiej, Nowowiejska, Odrzańska, Ogrodowa, Owocowa, Pamięci Sybiraków, Piastowska, Portowa, 

Przyjaźni, Raciborska, Sławięcicka, Skłodowskiej – Curie, Stalmacha, Stara Śluza, Strzelecka (dokończenie), 

Sucharskiego, Szpaków, Szymanowskiego, Targowa, Tartaczna, Wyspiańskiego, Zwycięstwa, Żabieniecka, 

łącznik Jaskółek / Stara Śluza, łącznik Modrzejewskiej / Marii / Czajki, łącznik Wyspiańskiego / Agrestowa / 

Ogrodowa. 

 

Gmina Pawłowiczki: 

 odcinek po szlaku byłej linii kolejowej nr 195 – jako droga rowerowa. 

 

Gmina Polska Cerekiew: 

 odcinek po szlaku byłej linii kolejowej nr 195 – jako droga rowerowa. 

 

Gmina Reńska Wieś: 

 odcinek po szlaku byłej linii kolejowej nr 195 – jako droga rowerowa; 

 droga pieszo – rowerowa wokół akwenu Dębowa (dokończenie). 

 

Ponadto istnieją 2 zasadnicze koncepcje dotyczące rozwoju sieci szlaków rowerowych, obejmujących swym 

zasięgiem powiat: sieć tras „numerycznych” oraz sieć szlaków „Euro Country”. 

 

Parkingi 

„Park & Ride” to z zasady parking przeznaczony dla osób zmotoryzowanych, które dojeżdżają z przedmieść do 

większych miast i zamierzają na ich terenie korzystać z komunikacji publicznej. Dokumenty planistyczne gmin 

proponują lokalizację parkingów tego typu w następujących miejscach: 

 w okolicach dworca kolejowego Kędzierzyn-Koźle, na bazie obecnych miejsc parkingowych i terenów 

przy ul. Tartacznej 

 w okolicach dworca autobusowego w Koźlu, na bazie obecnych miejsc parkingowych.  

 w sąsiedztwie dworca kolejowego Kędzierzyn-Koźle Zachód, na bazie obecnych miejsc parkingowych  

i placu składowego 

 przy stacji kolejowej w Bierawie, na miejscu obecnych miejsc parkingowych 

 przy stacji kolejowej w Dziergowicach, na miejscu obecnych miejsc parkingowych 
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 Mniejsze parkingi „Park & Ride” można uruchomić także przy przystanku kolejowym w Pokrzywnicy 

oraz przy głównym przystanku autobusowym w Polskiej Cerekwi. 

 

Parkingi „Bike & Ride” integrują z kolei komunikację publiczną z rowerami. Parkingi tego typu w odróżnieniu od 

parkingów „Park & Ride” nie wymagają dużych powierzchni, a tym samym dużych nakładów finansowych.  

W związku z tym, jako plan minimum, należałoby je zlokalizować przed każdym z istniejących dworców bądź 

przystanków kolejowych oraz obok dworców autobusowych. Maksymalne potrzeby parkingów „Bike & Ride” to 

funkcjonowanie ich w następujących rejonach: 

 przy każdej z istniejących i planowanych pętli autobusowych MZK Kędzierzyn-Koźle; 

 na końcowych i większych przelotowych przystankach autobusowych linii międzymiastowych, to jest 

w: Cisku, Pawłowiczkach, Polskiej Cerekwi i Reńskiej Wsi; 

 w centralnych miejscach Kędzierzyna-Koźla, o ile będą niedostępne dla ruchu rowerowego, to jest przy 

wjazdach na Rynek, itp. (system „Bike & Go”); 

 przed rejonami koncentracji obiektów użyteczności publicznej (administracja, kultura, sport) oraz przy 

„bramach wjazdowych” do większych kompleksów rekreacyjno – wypoczynkowych (kąpieliska, stanice 

wodne, itp.), o ile dalsza podróż rowerem jest zabroniona (system „Bike & Go”). 

 

Parkingi „Park & Go” dotyczą przede wszystkim większych miast, posiadających określone funkcjonalnie  

i przestrzennie centrum. Celem budowy parkingów w tym systemie jest ograniczenie liczby pojazdów 

wjeżdżających do ścisłego centrum. W przypadku Kędzierzyna-Koźla rejon ten można określić jako Rynek  

i pobliskie ulice.  

Zadania powyższe należy realizować z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska oraz przeciwdziałaniu 

emisjom szkodliwych substancji pochodzących z transportu. 
 

Wnioski z analizy transportu publicznego 

 Rozwój systemu zintegrowanego transportu publicznego w powiecie wymaga między innymi: 

 poprawy spójności lokalnych systemów transportowych (miejskiego i międzygminnego); 

 skoordynowania rozkładów jazdy; 

 utworzenia jednolitych taryf; 

 utworzenia związku komunikacyjnego i operatora koordynującego; 

 modernizacji i rewitalizacji, a także doposażenia w ofertę usługową, istniejących dworców jako 

początkowych i docelowych punków podróży; 

 zmian dokumentacji planistycznej: studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego; 

 współpracy z wieloma właścicielami nieruchomości (dzierżawa lub wykup gruntów i budynków); 

 budowy nowych dróg rowerowych oraz oznakowania nowych szlaków rowerowych; 

 stworzenia zintegrowanych węzłów komunikacyjnych oraz przystanków węzłowych i przesiadkowych; 

 integracji transportu publicznego z transportem indywidualnym poprzez budowę parkingów typu: 

„Park & Ride”, „Park & Go”, „Bike & Ride”, „Bike & Go”; 

 przystosowania całości infrastruktury (węzły komunikacyjne, środki transportu) do obsługi osób 

niepełnosprawnych; 

 zapewnienia pasażerom pełnej informacji; 

 zastosowania zaawansowanych rozwiązań technicznych w celu poprawy jakości obsługi podróżnych; 

 wdrożenia monitoringu bezpieczeństwa. 
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9. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA KLUCZOWA DLA POWIATU 
 

9.1. Zaopatrzenie w wodę 
 

Dostępność do sieci wodociągowej w powiecie wynosi 97,5 %. 

Tabela 37 Sieć wodociągowa w 2014 roku – gęstość sieci wodociągowej 

Jednostka 
administracyjna 

Długość sieci 
wodociągowej – 

rozdzielcza 
[km] 

Ilość 
przyłączy 

Gęstość sieci wodociągowej [km/100 km²] 

Ogółem 
w tym: 

w miastach na wsi 

Bierawa 90,0 2 191 75,9 – 75,9 

Cisek 96,9 1 659 136,3 – 136,3 

Kędzierzyn-Koźle  190,0 6 197 153,6 153,6 – 

Pawłowiczki 106,8 1 996 47,3 – 47,3 

Polska Cerekiew 54,1 1 142 90,0 – 90,0 

Reńska Wieś 118,4 2 140 120,7 – 120,7 

Powiat łącznie 656,2 15 325 99,5 153,5 86,2 

Województwo Opolskie 7 171,5 163 087 76,2 200,7 64,6 

Źródło: www.stat.gov.pl oraz aktualizacja danych dla gminy Pawłowiczki na podstawie informacji UG Pawłowiczki 2015 

 

 

9.2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 
 
Tematykę zaopatrzenia w instalacje odprowadzające ścieki sanitarne, a także dostęp do sieci najlepiej zobrazują 

poniższe tabele. 

Tabela 38 Sieć kanalizacyjna w 2014 roku – gęstość sieci 

Jednostka 
administracyjna 

Długość sieci 
kanalizacyjnej 

rozdzielczej 
[km] 

Ilość przyłączy 

Gęstość sieci kanalizacyjnej [km/100 km²] 

Ogółem 
w tym: 

w miastach na wsi 

Bierawa 96,5 1 396 81,4 – 81,4 

Cisek 6,6 142 9,3 – 9,3 

Kędzierzyn-Koźle  190,2 5 811 153,7 153,7 – 

Pawłowiczki 64,01 1 604 42,5 – 42,5 

Polska Cerekiew 45,1 604 75,0 – 75,0 

Reńska Wieś 78,3 1 512 79,8 – 79,8 

Powiat łącznie 480,71 11 069 77,1 153,7 58,2 

Województwo Opolskie 4 227,1 95 639 44,9 190,7 33,3 

Źródło: www.stat.gov.pl oraz aktualizacja danych dla gminy Pawłowiczki na podstawie informacji UG Pawłowiczki 2015 

 

Tabela 39 Mieszkańcy powiatu korzystający z sieci kanalizacji sanitarnej – dane za 2013 rok 

Jednostka 
administracyjna 

Mieszkańcy korzystający z sieci kanalizacyjnej [%] 

Ogółem 
w tym 

w miastach na wsi 

Bierawa 51,0 – 51,0 

Cisek 7,7 – 7,7 

Kędzierzyn-Koźle  87,6 87,6 – 

http://www.stat.gov.pl/
http://www.stat.gov.pl/
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Pawłowiczki 75,75 – 75,75 

Polska Cerekiew 36,3 – 36,3 

Reńska Wieś 47,1 – 47,1 

Powiat łącznie 71,2 87,6 38,6 

Województwo Opolskie 63,3 88,1 36,2 

Źródło: www.stat.gov.pl oraz aktualizacja danych dla gminy Pawłowiczki na podstawie informacji UG Pawłowiczki 2015 

 

9.3. Gazownictwo 

 

Przez powiat przebiegają gazociągi wysokiego, podwyższonego średniego, średniego i niskiego ciśnienia. 

Występują także stacje gazowe oraz sieć dystrybucyjna. Sieć przesyłowa i rozdzielcza przebiega przez gminy: 

Bierawa i Kędzierzyn-Koźle. Na terenie powiatu nie ma obszarów i terenów górniczych związanych  

z wydobyciem gazu ziemnego. Przez powiat przebiega 208,699 km sieci gazowej (wyłącznie na terenie gmin 

Bierawa i Kędzierzyn-Koźle), z czego 42,817 km to sieć przesyłowa, a 165,882 km to sieć rozdzielcza). 

Zainstalowano tu 4 264 przyłączy. 

 

9.4. Elektroenergetyka 

 

Największym producentem energii elektrycznej w powiecie jest Elektrownia „Blachownia”. Na terenie powiatu 

funkcjonują także instalacje wytwarzające energię elektryczną, bazujące na odnawialnych źródłach energii. 

 

Przez teren powiatu przebiegają elektroenergetyczne linie krajowej sieci przesyłowej o napięciu 220 kV i 400 

kV, będące w eksploatacji Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA. Należą do nich: 

 linia 220 kV Kędzierzyn – Groszowice; 

 linia 220 kV Łagisza – Blachownia; 

 linia 220 kV Wielopole – Blachownia. 

 

Elektroenergetyczną sieć dystrybucyjną stanowią linie o napięciu 15 kV i 0,4 kV. Wszystkie miejscowości na 

terenie powiatu są zelektryfikowane. Dostawy energii w pełni pokrywają potrzeby mieszkańców oraz jednostek 

gospodarczych.  

Tabela 40 Elektroenergetyczna sieć dystrybucyjna na terenie powiatu w 2014 roku 

Gmina 
Długość linii 15 kV 

[km] 
Długość linii 0,4 kV 

[km] 
Stacje transformatorowe 

15/0,4 kV [szt.] 

Bierawa 60,7 124,3 54 

Cisek 52,2 119,5 56 

Kędzierzyn-Koźle  231,0 479,5 239 

Pawłowiczki 96,2 129,0 76 

Polska Cerekiew 58,4 65,1 38 

Reńska Wieś 72,1 137,7 67 

Powiat łącznie 570,6 1 055,1 530 

Źródło: TAURON Dystrybucja SA, 2014 

 

 

9.5. Odnawialne źródła energii 
 

Na podstawie rocznej oceny bieżącej  powietrza w województwie opolskim za 2005 rok, wykonanym  przez 

Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu, na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle stwierdzono 

przekroczenia stężeń dopuszczalnych w zakresie benzenu oraz pyłu zaw. PM 10.  Od tego roku, celem poprawy 

http://www.stat.gov.pl/
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stanu powietrza w powiecie powstało i realizowanych jest wiele programów mających na celu 

zminimalizowanie tych przekroczeń do stężeń dopuszczalnych. Podstawowymi, obowiązującymi dokumentami 

w tym zakresie jest: Program ochrony powietrza dla strefy opolskiej ze szczególnym uwzględnieniem rejonu 

Kędzierzyna-Koźla i Zdzieszowic w zakresie benzenu oraz Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla 

Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. 

 

Czynnikiem wpływającym na poprawę stanu powietrza ma także wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej  

z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w gospodarstwie domowym i gospodarce komunalnej. 

 

Odnawialne źródła energii mają ogromne znaczenie w kształtowaniu zużycia energii w myśl zasady 

zrównoważonego rozwoju i w zmniejszaniu presji na środowisko naturalne, w tym przede wszystkim  

w zapobieganiu niekorzystnym zmianom klimatycznym.  

Regulacje prawne Unii Europejskiej dotyczą przede wszystkim pakietu energetyczno – klimatycznego, zwanego 

potocznie „3 razy 20 na 2020”, którego plan działań przyjęto na Szczycie Rady Europejskiej w dniach 8/9 marca 

2007r.  

Celami pakietu są: 

 zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przynajmniej o 20 % w 2020r. w porównaniu do bazowego 

1990r. i 30 % zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w 2020r. w Unii Europejskiej w przypadku, 

gdyby uzyskano światowe porozumienie co do redukcji gazów cieplarnianych; 

 zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii końcowej do 20 % w 2020 roku, 

w tym 10 % udziału biopaliw w zużyciu paliw transportowych; 

 zwiększenie efektywności wykorzystania energii o 20 % do 2020r. w porównaniu do prognozy 

zapotrzebowania na paliwa i energię. 

 

Energetyka wiatrowa na terenie powiatu 

 

Na terenie powiatu obiekty energetyki wiatrowej zlokalizowane są w gminie Pawłowiczki: Maciowakrze –  

3 elektrownie wiatrowe, o łącznej mocy 450 kW (3 x 150 kW) – Energia Franc; 

Ponadto uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem części terenów pod 

lokalizację elektrowni wiatrowych posiadają gminy Pawłowiczki, Polska Cerekiew i Reńska Wieś. 

Zgodnie z ustaleniami studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, tereny 

przeznaczone pod elektrownie wiatrowe wyznaczono w: 

 gminie Pawłowiczki: we wszystkich obrębach; 

 gminie Polska Cerekiew, w obrębach: Ciężkowice, Dzielawy, Jaborowice, Ligota Mała, Polska Cerekiew, 

Wronin, Zakrzów; 

 gminie Reńska Wieś, w obrębach: Długomiłowice, Gierałtowice, Kamionka, Komorno, Łężce, Mechnica, 

Naczysławki, Pokrzywnica, Poborszów, Reńska Wieś, Większyce. 

 

Energetyka wodna w powiecie 

 

W granicach powiatu zlokalizowano następujący obiekt energetyki wodnej: miasto Kędzierzyn-Koźle: w Koźlu, 

na rzece Odrze, o mocy około 1 MW; 

Ponadto działa: Małe Elektrownie Wodne (MEW) prowadzone przez Energia I Sp. z o.o. ul. Młyńska 1, 47-220 

Kędzierzyn-Koźle: 

I. Mała Elektrownia Wodna w km 0+800 Młynówki przy młynie w Kędzierzynie-Koźlu dz. Sławięcice, 

II. Mała Elektrownia Wodna w km 0+100 Młynówki przy młynie w Kędzierzynie-Koźlu dz. Pogorzelec. 

 

W gminie Reńska Wieś (obręb Poborszów) zlokalizowane są obiekty stopnia wodnego Januszkowice. 

Elektrownia wodna zlokalizowana jest już poza granicami gminy Reńska Wieś. 
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Zgodnie z ustaleniami studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego tereny 

przeznaczone lub predysponowane pod lokalizację obiektów energetyki wodnej wyznaczono w gminie Reńska 

Wieś jako dopuszczenie, w pierwszej kolejności poprzez wykorzystanie istniejących piętrzeń na rzekach: Odra, 

Ligocki Potok i Olcha. 

 

Ponadto planowana jest elektrownia wodna o mocy 49,8 kW w gminie Bierawa, w obrębie Bierawa (działki nr 

1121 oraz 842/1), na rzece Bierawce. 

 

Instalacje fotowoltaiczne w powiecie 

 

Obecnie brak takich instalacji o większej skali. 

Zgodnie z ustaleniami studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego tereny 

przeznaczone lub predysponowane pod lokalizację instalacji fotowoltaicznych wyznaczono w gminach: 

Pawłowiczki: jako dopuszczenie do realizacji (bez wyznaczonych terenów) – w praktyce oznacza to wyłącznie 

wybrane tereny w obrębie Urbanowice (jako niewymagające uzyskania zgody na przeznaczenie gruntów 

rolnych na cele nierolnicze); 

Polska Cerekiew: jako dopuszczenie do realizacji (bez wyznaczonych terenów) – w praktyce oznacza to brak 

możliwości lokalizacji bez uzyskania zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze; 

Reńska Wieś: jako dopuszczenie do realizacji (bez wyznaczonych terenów). 

 

Większą rolę należy przypisać mikroinstalacjom fotowoltaicznym wykorzystywanym w prosumenckiej produkcji 

energii. Ich rozwój na całym obszarze powiatu należy uznać za możliwy i wskazany, o ile z powodów ochrony 

zabytków i krajobrazu kulturowego nie zostaną wprowadzone ograniczenia co do lokalizacji takich instalacji. 

 

Biogazownie w powiecie 

 

W granicach powiatu obecnie nie są zlokalizowane biogazownie. Zgodnie z ustaleniami studiów uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego, tereny pod lokalizację biogazowni określono w gminach: 

 Pawłowiczki: jako dopuszczenie do realizacji (bez wyznaczonych terenów); 

 Polska Cerekiew: jako dopuszczenie do realizacji (bez wyznaczonych terenów); 

 Reńska Wieś: na wyznaczonych obszarach planowanej działalności gospodarczej; 

 Planowana jest biogazownia w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Szkolnej 15. 

 

Pozostałe odnawialne źródła energii w powiecie 

 

Do pozostałych odnawialnych źródeł energii, mających znaczenie, należy zaliczyć biomasę i energię 

geotermalną. W granicach powiatu nie są zlokalizowane pozostałe obiekty odnawialnych źródeł energii o mocy 

przekraczającej 100 kW. 

Według ustaleń Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego do produkcji energii  

z biomasy w granicach powiatu wskazuje się następujące gminy: Bierawa, Kędzierzyn-Koźle, Pawłowiczki. 

PZPWO jako główny kierunek działań w zakresie szerszego wykorzystania potencjału energii geotermalnej 

zastąpienie lokalnych kotłowni przez układy z pompą ciepła.  

 

Możliwości rozwoju energetyki odnawialnej w powiecie są przeciętne. Znaczące bariery lokalizacyjne w postaci 

obszarów objętych formami ochrony przyrody, sieci osadniczej, obszarów zagrożenia powodziowego, 

kompleksów użytków rolnych chronionych, lasów czy też ukształtowania terenu ograniczają wykorzystanie 

zasobów naturalnych na cele energetyczne. Dodatkowo ograniczają je opory społeczne, szczególnie istotne  

w kontekście lokalizacji elektrowni wiatrowych i biogazowni. 
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Zakłada się, że podstawowym warunkiem rozwoju energetyki odnawialnej będą instalacje realizowane  

w systemie prosumenckim.  

 

9.6. Telekomunikacja i łączność 
 

Powiat wyposażony jest w nowoczesne systemy telekomunikacyjne. Dzieje się tak dzięki włączeniu do central 

obsługujących przepływ automatyczny oraz inwestycjom poczynionym przez operatorów telekomunikacyjnych. 

Telefonia przewodowa dostępna jest we wszystkich miejscowościach. Umożliwia to nawiązanie łączności 

praktycznie z całym światem. Stacje bazowe telefonii komórkowej w postaci masztów zlokalizowane są na 

terenie następujących miejscowości: 

 gmina Bierawa: Bierawa, Grabówka, Kotlarnia i Stara Kuźnia; 

 Miasto Kędzierzyn-Koźle (ulice: Gliwicka, Jana Pawła II, G. Piramowicza, Mostowa, Zakątek); 

 gmina Pawłowiczki: Pawłowiczki, Chrósty i Borzysławice; 

 gmina Polska Cerekiew: Witosławice; 

 
 

9.7. Gospodarka odpadami komunalnymi 
 
Na terenie powiatu zostały utworzone oraz planuje się utworzenie następujących stacjonarnych Punktów 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: 

 gmina Bierawa – Grabówka (utworzony) 

 Miasto Kędzierzyn-Koźle (przy RIPOK) (utworzony) oraz na ul. Grunwaldzkiej (planowany), 

 gmina Reńska Wieś - Długomiłowice (przy oczyszczalni ścieków) (planowany), 

Stacjonarne Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) powinny powstać także na terenie 

gmin: Cisek, Pawłowiczki i Polska Cerekiew. 

 
 

9.8. Melioracje 

 

Na terenie powiatu w 2013r. ok. 38,7 % użytków rolnych było zmeliorowanych. Największy udział miała tutaj 

melioracja na terenie gminy Cisek (57,4 %) oraz gminy Bierawa (48,35 %). Łącznie zmeliorowanych było 13 761 

ha (22 % powierzchni powiatu), w tym 10 082 ha gruntów ornych. 

 

Tabela 41 Zmeliorowane grunty powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego 

Wyszczególnienie 
Gmina 

Bierawa 
Gmina Cisek 

Miasto 
Kędzierzyn-

Koźle 

Gmina 
Pawłowiczki 

Gmina 
Polska 

Cerekiew 

Gmina 
Reńska Wieś 

Melioracje wodne szczegółowe 
17

 

Obszar zmeliorowany [ha] 1 269 3 478 986 3 496 1 402 3 130 

Grunty orne 729 2 554 648 3 136 962 2 053 

Użytki zielone 540 924 338 360 440 1 077 

Zdrenowane użytki rolne 

[ha] 

537 722 447 2 473 831 188 

Rowy szczegółowe [km] 41,515 132,395 31,798 80,900  60,197 145,103 

 

                                                                                 
 
17 Zgodnie z Książką ewidencji wód, urządzeń oraz zmeliorowanych gruntów prowadzoną w imieniu Marszałka Województwa Opolskiego 
przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych  w Opolu.  
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Śródlądowe wody powierzchniowe lub ich części, stanowiące własność publiczną, istotne dla regulacji 

stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zgodnie z Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002r. 

w sprawie śródlądowych wód powierzchniowych lub ich części stanowiących własność publiczną (Dz.U. z 2003r. 

nr 16 poz. 149). 

Rzeki/potoki na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego administrowane przez Wojewódzki Zarząd 

Melioracji i Urządzeń Wodnych  w Opolu: 

 Oddział w Głubczycach: Stradunia, Jakubowicki, Malawa, Grudynka, Ligocki, Olsza, Cisek; 

 Oddział w Krapkowicach: Azotowy, Cisek, Dzielniczka, Dziergówka, Kanał Ulgi Długomiłowice Koźlanki, 

Kanał Ulgi Większycka Woda, Koźlanka, Lenartowicki, Ligocki, Mechnicki, Miejsce, Olsza, Orłowiec, 

Sukowicki, Trzciniec, Większycka Woda.  

 

 

9.9. Ochrona przeciwpowodziowa 
 
Zagrożenia powodziowe 

 

Stopień zagrożenia powodziowego w dolinach rzek zależy zarówno od czynników naturalnych, takich jak m.in. 

rzeźba terenu, ukształtowanie zlewni, jak również od czynników zależnych od człowieka, takich jak: regulacja 

koryt rzecznych, infrastruktura hydrotechniczna czy stopień zagospodarowania dolin rzecznych. 

 

Największe zagrożenie powodziowe dla powiatu stanowią wezbrania powodziowe w górnym biegu zlewni Odry 

tj. z terenów górskich i podgórskich. Opady atmosferyczne przekraczają tam miejscami 1000 mm rocznie, 

powstając wskutek ścierania się mas chłodnego powietrza polarno – morskiego z ciepłym powietrzem 

zwrotnikowym. Górski charakter dorzecza górnej Odry i jej większych dopływów (Olza, Opava, pośrednio 

Moravica) oraz wysokie natężenie opadów często powodują duży spływ powierzchniowy i gwałtowny przybór 

wody. Wymienione rzeki cechują się gwałtownymi wezbraniami i przewagą przepływu turbulentnego nad 

laminarnym, co powoduje narażenie przyległych obszarów na występowanie nagłych i gwałtownych powodzi. 

Odcinek ten położony jest na terenie Republiki Czeskiej. Odra zaliczana jest do rzek europejskich o największym 

potencjale powodziowym. Około ¾ maksymalnych wezbrań rocznych występuje w czerwcu, lipcu i sierpniu.  

W porównaniu z powodziami letnimi wezbrania zimowe w dorzeczu Odry są rzadsze i niosą wielokrotnie 

mniejsze straty materialne. Powiat, z uwagi na położenie znacznej części jego terenu w dolinie rzeki Odry, 

znajduje się w zasięgu oddziaływania wielkich wód powodziowych, zalewających tereny zamieszkane  

i zabudowane i powodujących ogromne szkody.  

 

W ostatnich 20 latach gwałtowne zjawiska powodziowe wystąpiły: w sierpniu 1985r. (przepływ 1 210 m
3
/s)  

w lipcu 1997r. (przepływ 3 110 m
3
/s). oraz w maju 2010r. (przepływ 1 870 m

3
/s) Największy zasięg miała 

katastrofalna powódź z lipca 1997r. Powódź od Odry oraz ujściowych odcinków jej dopływów (Cisek, Bierawka, 

Dzielniczka, Kłodnica, Ligocki Potok, Koźlanka, Lineta, Większycka Woda, Stradunia) objęła gminy: Bierawa 

(Bierawa, Brzeźce, Dziergowice, Lubieszów, Stare Koźle), Cisek (Cisek, Kobylice, Landzmierz, Miejsce 

Odrzańskie, Podlesie, Przewóz, Roszowicki Las, Roszowice), Kędzierzyn-Koźle (Rogi, Stare Miasto, Zachód, 

Południe, Kłodnica, Pogorzelec) i Reńska Wieś (Dębowa, Mechnica, Poborszów, Reńska Wieś, Większyce). 

Stradunia wylała miejscami w gminie Pawłowiczki (Grodzisko i Naczęsławice). 

 
Infrastruktura przeciwpowodziowa 

 
Na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego system ochrony przeciwpowodziowej składa się przede 

wszystkim z wałów przeciwpowodziowych na Odrze i potoku Cisek o łącznej długości 48,09 km, z czego na rzece 

Odrze 47,56 km. Powierzchnia wałów wynosi 109,90 ha, z czego na rzece Odrze 108,57 ha. Chronią one obszar 

o łącznej powierzchni 8 823 ha. Obwałowania i budowle wałowe mają istotne znaczenie w zniwelowaniu strat  

i szkód powodziowych. Jednakże istniejące wały oraz występujące na nich budowle, głównie przepusty wałowe 
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z klapami zwrotnymi, zabezpieczają obecnie poszczególne miejscowości i użytki rolne przed wodami 

powodziowymi tylko w ograniczonym zakresie. 

 
Zapobieganie i ograniczenie skutków powodzi 

 

Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego za główne zasady 

zagospodarowania przestrzennego w zakresie ochrony przeciwpowodziowej uznaje się: 

 kompleksową ochronę terenów skoncentrowanego zainwestowania i zamieszkania; 

 zapewnienie ciągłości infrastruktury przeciwpowodziowej (wałów przeciwpowodziowych); 

 udostępnienie terenów dla retencji naturalnej i sztucznej; 

 zastosowanie rozwiązań w zakresie czynnej i biernej ochrony przeciwpowodziowej; 

 realizację inwestycji na terenach zagrożenia powodzią na podstawie przepisów Prawa Wodnego. 

 

Dokumenty: Strategia Rozwoju Subregionu oraz Program ZIT, kierują się na ważne zadania zwiększające 

bezpieczeństwo powodziowe. Określono w nich cel dotyczący cyt. „wzrostu poziomu bezpieczeństwa 

publicznego w odniesieniu do zagrożeń naturalnych i cywilizacyjnych oraz zapewnienia zintegrowanego 

systemu zarządzania kryzysowego”, który w zakresie ochrony przeciwpowodziowej ma być realizowany między 

innymi poprzez „rozwój systemu bezpieczeństwa, ratownictwa i ochrony przeciwpowodziowej” oraz „promocję 

dużych inwestycji w zakresie bezpieczeństwa powodziowego”. Głównym celem w zakresie ochrony 

przeciwpowodziowej i całego systemu bezpieczeństwa jest zwiększenie ochrony ludności i mienia przed 

skutkami zagrożeń naturalnych, w tym powodziowych. 

 

Dla uniknięcia większych szkód powodziowych należy – oprócz ścisłego przestrzegania wymogów określonych 

przez prawo wodne – promować świadome inwestowanie na wszystkich terenach narażonych na zalewanie 

powodzią.  

W lokalnych dokumentach planistycznych powinno wprowadzać się czytelne zasady zabudowy mieszkaniowej  

i gospodarczej na terenach podatnych na zalewanie powodziowe i erozję z uwzględnieniem zasad 

poszanowania swobód obywatelskich. 
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10. BILANS STRATEGICZNY POWIATU – ANALIZA SWOT 
 

10.1 Mocne strony powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego  
 

 Strategiczna lokalizacja i rozwinięta ponadpowiatowa infrastruktura komunikacyjna: 

o Gęsta sieć dróg kołowych, przebiegająca w pobliżu autostrada A-4  

o Międzynarodowe połączenia kolejowe, duży węzeł kolejowy, lądowisko medyczne 

o Odrzańska Droga Wodna oraz zachowana infrastruktura transportu śródlądowego: port 

rzeczny, stocznia, Kanał Gliwicki 

 Bliskość aglomeracji miejskich w tym Aglomeracji Opolskiej i Górnego Śląska – potencjalnych rynków 

zbytu 

 Silny i strategiczny przemysł chemiczny 

 Rosnąca dywersyfikacja branż gospodarki 

 Pracowitość ludzi i ich otwartość na dobre wzorce światowe 

 Duża ilość ludzi wykształconych i specjalistów w branżach specyficznych dla powiatu 

 Bogata oferta kształcenia zawodowego, ustawicznego i dobry poziom nauczania 

 Rozwijająca się przedsiębiorczość w tym mała i średnia 

 Dobrze rozwinięta sieć usług komunikacji miejskiej 

 Położenie w pasie przygranicznym 

 Wysoki poziom produkcji rolnej – roślinnej i zwierzęcej (mechanizacja, kultura upraw, wydajność) 

 Dostępność usług okołobiznesowych 

 Dbałość o estetykę wsi 

 Ciekawy turystycznie krajobraz gmin wiejskich i atrakcyjne turystycznie rejony Kędzierzyna-Koźla  

 Różnorodność kulturowa mieszkańców – pamięć historyczna i ciągłość tradycji 

 Zaawansowane usługi społeczne w zakresie służby zdrowia 

 Dostosowanie oświaty na poziome ponadgimnazjanym do zmieniającego się rynku pracy 

 Korzyści migracji zarobkowej: wzrost kwalifikacji, nowe technologie i wzorce zachowań, otwartość, 

napływ kapitału, łagodzenie skutków bezrobocia 

 (Jeszcze) znaczący odsetek mieszkańców w wieku produkcyjnym 

 Stosunkowo duża ilość terenów pod inwestycje i funkcjonowanie specjalnej strefy ekonomicznej 

 Dobra jakość wód głębinowych  

 Zaawansowany proces budowy kanalizacji sanitarnej i pełne zwodociągowanie 

 Duża lesistość w rejonie Bierawy i Kędzierzyna-Koźla. 
 
 

10.2 Słabe strony powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego 
 

 Degradacja elementów środowiska przyrodniczego takich jak: powietrze atmosferyczne, wody 

powierzchniowe i gleby w otoczeniu dużych przedsiębiorstw przemysłowych (szczególnie  

w Kędzierzynie-Koźlu) 

 Zagrożenie powodziowe terenów położonych wzdłuż Odry (szczególnie w gminie Bierawa) 

 Malejąca stale od 1992 roku liczba mieszkańców 

 Migracja zarobkowa mieszkańców 

 Nieokreślone centrum Kędzierzyna-Koźla 

 Mała ilość dróg lokalnych dostosowanych do obserwowanego obciążenia 

 Zbyt mała przepustowość dróg w Kędzierzynie-Koźlu 

 Niedostosowany do potrzeb zasięg komunikacji publicznej w powiecie  

 Zbyt mała ilość terenów rekreacyjnych, ścieżek rowerowych i gotowych produktów turystycznych 

 Brak przetwórstwa rolno – spożywczego przy dobrej bazie surowcowej 
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 Niekorzystna struktura drzewostanów w lasach – monokultura drzew iglastych 

 Lokalizacja dużych osiedli mieszkaniowych w pobliżu dużych zakładów przemysłowych, uciążliwych 

ekologicznie 

 Niedostosowana baza obiektów sportowych i kulturalnych na obszarach wiejskich 

 Nadmierne rozdrobnienie gospodarstw rolnych 

 Słabo rozwinięta produkcja zdrowej żywności 

 Duża powierzchnia zdegradowanych terenów poprzemysłowych 

 Wysokie koszty przeznaczania pod inwestycje terenów stanowiących grunty o wysokiej klasie 

bonitacyjnej gleb 

 Zbyt mały rynek pracy na obszarach wiejskich 

 Niedoinwestowana baza dla lecznictwa podstawowego 

 Zbyt słaby rozwój budownictwa komunalnego 

 Zbyt niska aktywność organizacji pozarządowych. 

 
 

10.3 Szanse dla powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego 
 

 Wzrost innowacyjności w obszarze przemysłu i usług wykorzystujących walory komunikacyjne 

drogowe, kolejowe i wodne  

 Wzrost inwestycji zagranicznych w powiecie w tym zagospodarowanie ustanowionych terenów 

inwestycyjnych 

 Przedłużenie funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych do końca 2026r. 

 Dobre wykorzystanie środków europejskich i krajowych na rozwój 

 Międzynarodowa współpraca społeczno – gospodarcza i kulturalna 

 Zawiązywanie partnerstw subregionalnych i transgranicznych 

 Wzrost popytu na zdrową żywność 

 Wzrost zapotrzebowania na lokalne produkty  

 Rozwój rynku hurtowego towarów rolno-spożywczych 

 Rosnące zainteresowanie usługami agroturystycznymi i oferowanymi produktami turystycznymi 

 Zagospodarowywanie wodno – rybackie akwenów po wyrobiskach żwiru 

 Tworzenie grup producenckich (kanały dystrybucji dla produktów rolnych) 

 Rosnące zapotrzebowanie w obszarze usług pro-senioralnych 

 Wzrost zapotrzebowania na usługi sportowe 

 Wzrost potencjału ośrodka przygotowań olimpijskich w sportach hippicznych 

 Rozwój technologii w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (biomasa, siła wiatru, 

promieniowanie słoneczne, energia geotermalna) 

 Możliwości wynikające z rozwoju systemów komunikacyjnych: poprawa połączenia powiatu do 

autostrady A4 poprzez budowę obwodnicy północnej Kędzierzyna-Koźla 

 Turystyczno-rekreacyjne i edukacyjne wykorzystanie przystani rzecznej „Szkwał” 

 Rozwój transportu rzecznego Odrzańskiej Drogi Wodnej i Kanału Odra-Dunaj 

 Wykorzystanie potencjału zasobów kultury powiatu i zagospodarowanie cennych architektonicznie 

obiektów zabytkowych 

 Podejmowanie badań o tematyce lokalnej przez uczelnie i instytuty naukowe. 

 Realizacja programu specjalnej strefy demograficznej w regionie opolskim. 

 Postępująca informatyzacja w Powiecie i jego jednostkach. 
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10.4 Zagrożenia dla rozwoju powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego 
 

 Bariery ekologiczne rozwoju powiatu 

o Kędzierzyn-Koźle i jego strefa oddziaływania zaliczona do obszarów zagrożonych ekologicznie 

o pogorszenie zdrowia mieszkańców przy wydłużającym się okresie życia 

o niski poziom wykorzystania odnawialnych źródeł energii w przemyśle i gospodarstwach 

domowych 

o zaostrzenie polityki Unii Europejskiej w zakresie emisji CO2 

o ekstremalne zjawiska pogodowe 

 Negatywne uwarunkowania społeczne 

o depopulacja regionu i powiatu – malejący wskaźnik przyrostu naturalnego 

o rosnący wskaźnik migracji w celu znalezienia atrakcyjnych miejsc pracy i nauki  

o wyższe niż średnia europejska bezrobocie w powiecie, województwie i w kraju 

o stały obszar ubóstwa 

o duża wypadkowość na drogach 

o rosnący odsetek zachorowań na choroby cywilizacyjne w tym ciężkie 

 Niekorzystne uwarunkowania gospodarcze 

o przewaga monokultury przemysłu chemicznego 

o rosnący udział taniego importu wschodniego produktów chemii i gospodarki 

o niska opłacalność małotowarowej produkcji rolnej 

o rosnące ceny nośników energii 

o niewykorzystywanie odnawialnych źródeł energii 

o niedofinansowanie oświaty i służby zdrowia. 
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11. WIZJA I KIERUNKI ROZWOJU STRATEGICZNEGO POWIATU 
KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO 
 

 
 
 
 
 

 
Powiat przemysłowo – rolniczy,  

o wyodrębnionych obszarowo funkcjach 

przemysłowych i produkcji rolniczej: 

 

otwarty na współpracę regionalną, 

ponadregionalną i transgraniczną 

 

samowystarczalny pod względem produkcji 

żywności, z rozwiniętym przetwórstwem 

rolno-spożywczym bazującym na lokalnej 

produkcji zdrowej żywności 
 

 

o rozwiniętym i spójnym układzie 

komunikacji kołowej, kolejowej, wodnej  

i rekreacyjnej 

 

 

zapewniający mieszkańcom atrakcyjne 

warunki do wypoczynku, rekreacji, 

turystyki i uprawiania sportu 

 

 

wykorzystujący odnawialne źródła energii  

i o czystym środowisku przyrodniczym  

 

o wysokiej kulturze i poziomie 

wykształcenia mieszkańców, 

współuczestniczących w kreowaniu 

rozwoju powiatu 

 

 

atrakcyjny dla inwestorów krajowych  

i zagranicznych  
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12. MISJA POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO 
 
 

Misja Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego wynikająca z analizy szans i zagrożeń, a także atutów i słabości Ziemi 

Kozielskiej to: 

 

 
 

 
13. CELE PERSPEKTYWICZNE ROZWOJU POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-
KOZIELSKIEGO (DO ROKU 2022) 
 
 

13.1 Cele gospodarcze 
 

 Transfer innowacji technologicznych i procesowych do przemysłu i rolnictwa oraz budowa 

nowoczesnej, proekologicznej infrastruktury dla przemysłu i rolnictwa. 

 Wzmacnianie infrastrukturalnych warunków dla rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości na wsi  

i w ośrodku centralnym powiatu. 

 Wzrost efektywności lokalnej gospodarki szczególnie w branżach strategicznych dla powiatu. 

 Dopływ kapitału zagranicznego i krajowego. 

 Utworzenie forum współpracy biznesu. 

 Wielofunkcyjny i zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. 

 Niskoemisyjny transport. 
   

13.2 Cele dotyczące kreowania rozwoju powiatu 
   

 Pogłębianie procesów integracji europejskiej, subregionalnej i transgranicznej. 

 Wdrażanie wszystkich elementów polityki powiatu. 

 Współpraca społeczna w układzie poziomym. 

 Współudział przedstawicieli gmin w planowaniu rozwoju powiatu (plany zagospodarowania 

przestrzennego, plany rozwoju lokalnego, programy rewitalizacji, plany gospodarki niskoemisyjnej). 
  

13.3 Cele społeczne 
 

 Zmniejszanie i utrzymywanie na niskim poziomie stopy bezrobocia. 

 Rozwój oświaty ogólnej i kształcenia zawodowego opartego o branże inteligentne. 

 Wysoki poziom zdrowia i usług medycznych. 

 Większa partycypacja społeczna. 
 

13.4 Cele związane z ochroną środowiska 
 

 Zabezpieczenie Odry przed wylewaniem. 

 Proekologiczne i innowacyjne technologie dla przemysłu i rolnictwa. 

 Ochrona zasobów wód podziemnych trzeciorzędowych. 

 Zwiększenie udziału zdrowej żywności na lokalnym rynku. 

 Przeciwdziałanie skutkom suszy. 

 Ochrona przed roślinami transgenicznymi. 
 

ZIEMIA KOZIELSKA POWIATEM O ZRÓWNOWAŻONEJ GOSPODARCE PRZEMYSŁOWEJ I ROLNICZEJ 

UKIERUNKOWANEJ NA ZASPOKOJENIE POTRZEB I KREOWANIE DOBROBYTU MIESZKAŃCÓW 
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14. CELE ROZWOJU POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO W OKRESIE 
2015-2020 
 
 

14.1 Cele gospodarcze 
 

 Zagospodarowanie Pola Południowego i terenów inwestycyjnych w węzłowych wsiach. 

 Rozwój nowoczesnego i innowacyjnego przemysłu szczególnie w branżach specjalizacji powiatowej  

i inteligentnych. 

 Pełne przyłączenie powiatu do autostrady A-4 poprzez obwodnicę północną miasta oraz poprawa 

warunków komunikacyjnych w kierunku północno – zachodnich węzłów autostradowych. 

 Modernizacja dróg wszystkich kategorii i podniesienie ich standardu. 

 Zwiększenie liczby inkubatorów przedsiębiorczości. 

 Promocja wielofunkcyjnego ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Zakrzowie jako centrum przygotowań 

olimpijskich w sportach hippicznych. 

 Uzyskanie atrakcyjnej powiatowej oferty produktu turystycznego w oparciu o zasoby doliny Odry. 

 Skonsolidowanie rolnictwa opartego o większe areałem gospodarstwa. 

 Zagospodarowanie Odry. 

 Wzmocnienie oddziaływania instytucji otoczenia biznesu takich jak: izby, banki, centra innowacji 

technologicznych, park przemysłowy. 
 

14.2 Cele dotyczące kreowania rozwoju powiatu 
 

 Rozpoczęcie integracji subregionalnej. 

 Współudział przedstawicieli gmin w planowaniu rozwoju powiatu (plany zagospodarowania 

przestrzennego, plany rozwoju lokalnego, programy rewitalizacji, plany gospodarki niskoemisyjnej).  

 Zintensyfikowanie współpracy transgranicznej. 
 

14.3 Cele społeczne 
 

 Ograniczenie bezrobocia.  

 Przekwalifikowania zawodowe i kształcenie ustawiczne dorosłych. 

 Rozwój społeczeństwa informacyjnego. 

 Wzrost bezpieczeństwa publicznego. 

 Zapewnienie możliwości pełnej rekreacji (sieć ścieżek rowerowych, sala gimnastyczna w każdej szkole, 

basen w każdej gminie). 

 Utworzenie mieszkań, w tym czynszowych oraz dla osób usamodzielniających się. 

 Język obcy drugim językiem. 

 
14.4 Cele związane z ochroną środowiska 
 

 Zabezpieczenie prawobrzeżnej Odry przed wylewaniem. 

 Proekologiczne i innowacyjne technologie dla przemysłu i rolnictwa. 

 Przeciwdziałania skutkom suszy np. budowa zbiorników małej retencji i zbiorników gromadzących 

wodę deszczową 

 Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym. 
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15. PRIORYTETY I POLA DZIAŁAŃ STRATEGICZNYCH 
 
 

Analiza kierunków rozwoju, misji powiatu oraz celów strategicznych wg różnych horyzontów czasowych 

prowadzi do identyfikacji dwóch priorytetów rozwoju powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego: 

 

Priorytet 1. Wzrost atrakcyjności powiatu dla grup społecznych o największym potencjale rozwojowym. 

Są to następujące grupy osób: 

 

 młodzież, 

 przedsiębiorcy i inwestorzy, 

 wysoko wykwalifikowani specjaliści, 

 partnerzy samorządowi, 

 turyści. 

 

Priorytet 2. Zrównoważony ekologicznie rozwój przemysłu i rolnictwa. 
 
 

Priorytetom rozwoju powiatu przyporządkowano określone wcześniej cele strategiczne jako pola działań 

priorytetowych. Cele strategiczne obydwu priorytetów spełniają założenia „SMART” tzn. są specyficzne, 

mierzalne, aktualne (uzgodnione), realne do osiągnięcia oraz mogą zostać określone ramami czasowymi. 

 

Priorytet 1:  

Wzrost atrakcyjności powiatu dla grup społecznych o największym potencjale rozwojowym. 
 

Cele strategiczne Priorytetu 1: 

 

1.1 Poprawa bezpieczeństwa i rozbudowa układu komunikacyjnego. 

1.2 Rozwój dużych przedsiębiorstw oraz małej i średniej przedsiębiorczości. 

1.3 Zaspokojenie potrzeb edukacyjnych z uwzględnieniem lokalnego rynku pracy. 

1.4 Rozwój infrastruktury sportowo – rekreacyjnej. 

1.5 Poprawa zdrowia społecznego oraz rozwój usług pro-rodzinnych i pro-senioralnych. 

1.6 Promocja historii, kultury i potencjału powiatu.  
 

Priorytet 2: 

Zrównoważony ekologicznie rozwój przemysłu i rolnictwa. 

 

Cele strategiczne Priorytetu 2: 
 

2.1 Zabezpieczenie przed wylewaniem Odry. 

2.2 Minimalizacja zagrożeń ekologicznych i poprawa jakości środowiska – głównie powietrza. 

2.3 Rozwój zrównoważonego rolnictwa i przetwórstwa rolno – spożywczego. 

2.4 Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym. 
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Rysunek 7 Priorytety i pola działań strategicznych. 

Powiat przemysłowo – rolniczy,  

o wyodrębnionych obszarowo funkcjach 

przemysłowych i produkcji rolniczej 

Priorytet 1: 
Wzrost atrakcyjności powiatu dla grup 
społecznych o największym potencjale 

rozwojowym 
 

Priorytet 2: 
Zrównoważony ekologicznie rozwój 

przemysłu i rolnictwa 

2.2.1 Zabezpieczenie przed 
wylewaniem Odry 

1.1 Poprawa bezpieczeństwa  

i rozbudowa układu 

komunikacyjnego 

1.2 Rozwój dużych 

przedsiębiorstw oraz małej  

i średniej przedsiębiorczości 

2.2 Minimalizacja zagrożeń 
ekologicznych i poprawa jakości 
środowiska – głównie powietrza 

 

1.3 Zaspokojenie potrzeb 

edukacyjnych z uwzględnieniem 

lokalnego rynku pracy 

2.3 Rozwój zrównoważonego 
rolnictwa i przetwórstwa 
rolno – spożywczego 
 

2.4 Zwiększenie udziału 
odnawialnych źródeł energii 
w bilansie energetycznym 

1.4 Rozwój infrastruktury 

sportowo – rekreacyjnej 

1.5 Poprawa zdrowia społecznego 

oraz rozwój usług pro-

rodzinnych i pro-senioralnych 

1.6 Promocja historii, kultury  

i potencjału powiatu 
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16.  KATALOG PROJEKTÓW ROZWOJOWYCH 
 
 

Poniższy katalog projektów rozwojowych powstał na podstawie wiedzy eksperckiej zespołu tworzącego 

dokument strategii, informacji zastanych („desk research”) oraz dossier konkretnych projektów planowanych 

do wdrożenia. Składa się on nie tylko z projektów planowanych do realizacji przez samorząd powiatowy, ale 

także przez innych partnerów np. podmioty prywatne, samorządy gminne, administrację państwową, 

organizacje pozarządowe czy związki celowe. Oznacza to, że znajduje się tu szereg propozycji, które mogą być 

realizowane na terenie powiatu, a nie tylko przez Powiat. Katalog nie wyczerpuje zadań gdyż zawiera w sobie 

propozycje projektów szerszych i rozumianych wielopłaszczyznowo, które swoją istotę odnajdą dopiero  

w poszczególnych planach operacyjnych. 
 
 

Cel 1.1. Poprawa bezpieczeństwa i rozbudowa układu komunikacyjnego 
 

 Zakończenie budowy obwodnicy Kędzierzyna-Koźla  

 Poprawa parametrów technicznych dróg dojazdowych do terenów inwestycyjnych Pola Południowego 

 Przyłączenie powiatu do budowanej autostrady A4, poprzez budowę drogi dojazdowej na terenie 

miasta Kędzierzyn-Koźle  

 Zagospodarowanie kozielskiego portu  

 Rozwój żeglugowy Odrzańskiej Drogi Wodnej 

 Poprawa nośności i poziomu bezpieczeństwa istniejących dróg publicznych, usprawniająca dojazd do 

terenów koncentracji przedsiębiorczości oraz łączących centralny ośrodek powiatu z gminami 

wiejskimi oraz zapewniający spójność z drogami wyższego rzędu: 

 Plan inwestycyjny i zadania priorytetowe w sieci dróg powiatowych:  

- Przebudowa drogi o znaczeniu strategicznym dla Subregionu – drogi nr 1211 O Zwiastowice - 

Ucieszków na odcinku Ucieszków-granica powiatu: Etap I odcinek Gościęcin – Trawniki – granica 

powiatu 

- Poprawa dojazdu do autostrady A4 – przebudowa drogi powiatowej nr 1435 O – ul. Grunwaldzka  

w Kędzierzynie-Koźlu i drogi powiatowej nr 1435 O – ul. Brzechwy w Kędzierzynie-Koźlu 

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1460 O na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 421 do granicy 

województwa w km 0+000 – 1+559 

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2056 O ul. Mostowa w Kędzierzynie-Koźlu 

- Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż drogi powiatowej 1435 O w Kędzierzynie-Koźlu 

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1402 O Kędzierzyn-Koźle – Kotlarnia (odpowiada zadaniu ust. 2) 

- Przebudowa drogi nr 1411 O Gościęcin – Łężce w km 0+000-5+343 

- Przebudowa drogi 1409 O na odcinku Łężce – Większyce 

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1408 O Zdzieszowice – Walce na odcinku od ul. Brodek w Mechnicy 

do granicy powiatu 

- Poprawa infrastruktury komunikacji publicznej – przebudowa zatok autobusowych przy drogach 

powiatowych 

- Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1422 O Zakrzów – Cisek oraz nr 1404 O Cisek – Bierawa wraz 

z budową ścieżki rowerowej wzdłuż drogi nr 1404 O (projekt etapowany) 

 Przebudowa w celu poprawy bezpieczeństwa węzła dróg krajowych 45 i 38 z drogą wojewódzką nr 418 

w Reńskiej Wsi poprzez budowę ronda 

 Budowa kładki nad Odrą łączącej miejscowości Przewóz i Dziergowice  

 Budowa obwodnic w sieci dróg krajowych i wojewódzkich w gminach wiejskich powiatu. 
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Cel 1.2. Rozwój dużych przedsiębiorstw oraz małej i średniej przedsiębiorczości 
 

 Współpraca powiatu z istniejącymi dużymi przedsiębiorstwami przemysłowymi w zakresie 

zapewnienia i/lub poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej 

 Zwiększenie liczby instytucji otoczenia biznesu takich jak izby, park przemysłowy i inkubatory 

przedsiębiorczości 

 Wyznaczenie i uzbrojenie terenów pod przetwórstwo rolno – spożywcze na obszarach gmin wiejskich 

 Budowa przez podmiot prywatny zakładu recyklingu pojazdów mechanicznych w oparciu o wolne 

tereny przemysłowe 

 Wspieranie pozainwestycyjne budowy w Kędzierzynie-Koźlu instalacji zgazowania węgla 

 Stworzenie systemu kompleksowej obsługi inwestorów (upraszczanie procedur administracyjnych, 

wzrost profesjonalizacji obsługi). 
 

Cel 1.3. Zaspokojenie potrzeb edukacyjnych z uwzględnieniem lokalnego rynku pracy 
 

 Podnoszenie standardu placówek oświatowych zapewniającego powszechną edukację na poziomie 

ponadgimnazjalnym 

 Budowanie efektywnego zarządzania oświatą, w tym następujące działania:  

- dostosowanie sieci szkół i kierunków kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy i demografii  

- ekonomiczność w funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych 

- poprawa stanu technicznego szkół i placówek 

- poprawa skomunikowania szkół i placówek z powiatami ościennymi 

 Zapewnienie nowoczesnego systemu kształcenia, w tym następujące działania: 

- doposażenie placówek edukacyjnych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne niezbędne do kształcenia 

kompetencji kluczowych 

- doposażenie szkół zawodowych w nowoczesny sprzęt zgodny z wymogami podstawy programowej  

i obowiązującymi standardami 

- rozwój bazy sportowej i rekreacyjnej szkół 

- trafność, konkurencyjność i elastyczność oferty edukacyjnej 

- rozwijanie współpracy szkół zawodowych z pracodawcami 

 Podniesienie standardu i rozbudowa bazy szkolnej dla potrzeb przekwalifikowań i podnoszenia 

kwalifikacji zawodowych w branżach specyficznych powiatu i specjalizacjach inteligentnych Regionu 

Opolskiego (Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego) - realizacja projektu kluczowego dla 

regionu pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” 

 Umożliwienie rozwoju talentów i wyrównywanie szans edukacyjnych, w tym następujące działania: 

- wsparcie organizacyjne i finansowe dla rozwoju talentów i wyrównywania szans edukacyjnych 

- korzystanie ze wszystkich form wsparcia ucznia zdolnego przewidzianych przepisami prawa 

 Realizacja programu zapobiegania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży szkolnej w powiecie 

kędzierzyńsko-kozielskim 

 Prowadzenie przez jednostki do tego uprawnione stałego monitoringu lokalnego rynku pracy 

 Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, w tym osób niepełnosprawnych poprzez aktywne 

formy wsparcia 

 

 

Cel 1.4. Rozwój infrastruktury sportowo – rekreacyjnej 
 

 Rozszerzenie w gminach powiatu bazy rekreacyjno – sportowej: boiska sportowe, baseny, kryte 

pływalnie, ogródki jordanowskie, mini-golfowe pola do gry, korty tenisowe. 
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 Zagospodarowanie połączone z rewitalizacją zdegradowanej infrastruktury nabrzeża rzeki Odry – 

ośrodek „Szkwał” – pod kątem potrzeb rekreacyjno – turystycznych i innowacyjnej edukacji 

 Utworzenie klasy o profilu sportowym i promocja siatkówki jak sportu charakteryzującego miasto  

i powiat 

 Promocja sieci obiektów wypoczynkowych i akwenów rekreacyjnych 

 Zagospodarowanie przez właścicieli zbiorników wodnych po wyrobisku żwiru w Kotlarni, Miejscu 

Kłodnickim, Grodzisku i Kobylicach 

 Wybudowanie w powiecie sieci ścieżek rowerowych:  

- priorytetowe w sieci dróg powiatowych: ul. Mostowa, wzdłuż drogi 1435 O ul. Grunwaldzka – ul. 

Brzechwy – granica z powiatem strzeleckim, wzdłuż drogi 1404 O Cisek – Bierawa, wzdłuż drogi 1431 O 

Długomiłowice – Reńska Wieś nad akwen Dębowa. 
 
 

Cel 1.5. Poprawa zdrowia społecznego oraz rozwój usług pro-rodzinnych i pro-senioralnych 
 

 Przebudowa pomieszczeń bloku operacyjnego, przebudowa pomieszczeń anestezjologii i intensywnej 

terapii (I piętro) na potrzeby bloku operacyjnego oraz przebudowa części pomieszczeń parteru na 

potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz z przebudową instalacji wewnętrznych  

w budynku szpitala zespolonego w ramach projektu subregionalnego pn. „Poprawa dostępności  

i jakości usług zdrowotnych w Subregionie Kędzierzyńsko-Kozielskim poprzez kompleksową 

modernizację dwóch szpitali powiatowych wraz z ich wyposażeniem” 

 Rozszerzenie bazy diagnostycznej i sprzętowej powiatowej służby zdrowia  

 Podnoszenie standardu i rozbudowa bazy służby zdrowia, obejmująca m.in.: przeciwdziałanie 

chorobom układu krążenia, neurodegeneracyjnym, nowotworowym oraz poprawa bezpieczeństwa 

zdrowotnego rodziny 

 Wdrożenie projektów kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem 

 Objęcie profilaktyką zdrowotną dzieci i młodzieży szkolnej 

 Poprawa dostępu do przychodni specjalistycznych 

 Utworzenie mieszkań chronionych dla usamodzielniających się dorosłych z rodzin zastępczych, domu 

dziecka i rodzinnych domów dziecka 

 Utworzenie w powiecie Domów Spokojnej Starości.  
 
 

Cel 1.6. Promocja historii, kultury i potencjału powiatu 
 

 Tworzenie warunków dla rozwoju istniejących nurtów kultury odzwierciedlających tradycje Śląska 

Opolskiego i pogranicza polsko – czeskiego 

 Aktualizacja katalogu tras turystycznych powiatu w oparciu o sieć ścieżek i szlaków rowerowych  

i pieszych 

 Cykliczne wydawanie i dystrybucja materiałów promocyjnych powiatu 

 Organizowanie imprez ponadgminnych i transgranicznych (dożynki, konkursy, turnieje, festiwale, Dni 

Powiatu, zakończenie lata, spływy) 

 Wspieranie imprez kulturalnych i sportowych o znaczeniu ponadgminnym i transgranicznym 

 Rozszerzenie promocji powiatu opartej o cyfrowe techniki komunikacyjne i media społecznościowe 

 Zwiększenie stopnia informatyzacji oraz poziomu e-administracji Powiatu i jednostek organizacyjnych 

 Promowanie i realizacja „małych projektów” ochrony dziedzictwa kulturalnego na terenach wiejskich 

powiatu 

 Realizacja programów współpracy z organizacjami pozarządowymi 

 Zwiększenie udziału klauzuli społecznej w realizacji zadań publicznych 

 Budowa sali koncertowej przy Zespole Szkół Muzycznych I Stopnia w Kędzierzynie-Koźlu. 
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Cel 2.1. Zabezpieczenie przed wylewaniem Odry 
 

 Podejmowanie pozainwestycyjnych działań zmierzających do zakończenia budowy zbiornika 

przeciwpowodziowego „Racibórz” 

 Obwałowanie prawostronne koryta rzeki Odry w gminie Bierawa  

 Dokończenie prawostronnych obwałowań koryta rzeki Odry w Kędzierzynie-Koźlu 

 Realizacja projektu „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe gmin Cisek i Bierawa poprzez przebudowę 

infrastruktury starego koryta Odry” (tzw. „Ćmokowy Dół „w ciągu DP nr 1404 O) 

 Dokończenie lewostronnych obwałowań rzeki Odry w Kędzierzynie-Koźlu i gminie Reńska Wieś 

 Lobbowanie na rzecz użeglownienia systemu wodnego Odry. 
 
 

Cel 2.2. Minimalizacja zagrożeń ekologicznych i poprawa jakości środowiska – głównie 
powietrza 

 
 Transfer innowacyjnych technologii do przemysłu i rolnictwa, likwidacja przestarzałych technologii 

 Identyfikacja, monitoring i likwidacja zagrożeń dla środowiska i zdrowia człowieka oraz wspieranie 

przez powiat monitoringu powietrza 

 Rozszerzenie racjonalnej gospodarki odpadami komunalnymi w ramach związku celowego Czysty 

Region (segregacja i utylizacja odpadów z gmin oraz budowa wspólnej sortowni odpadów) 

 Wdrażanie programów unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych – azbestu 

 Zakończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnych w gminach wiejskich powiatu 

 Budowa lokalnych zbiorników retencyjnych 

 Opracowanie projektów edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży 

 Ochrona ustalonych gatunków zagrożonych 

 Realizacja „master planu” projektów inwestycyjnych z zakresu gospodarki niskoemisyjnej i ochrony 

powietrza: 

- Termomodernizacja budynku SP ZOZ Kędzierzyn-Koźle przy ul. 24 kwietnia 13 

- Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy 

- Termomodernizacja poddasza z wymianą pokrycia dachowego budynku Starostwa Powiatowego  

w Kędzierzynie-Koźlu przy Placu Wolności 13 w Kędzierzynie-Koźlu 

- Ocieplenie elewacji północnej, części wschodniej i zachodniej, ocieplenie ścian ogniowych oraz 

docieplenie stropów pracowni w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-

Koźlu 

- Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w wyniku: 

docieplenia dachów, ocieplenie ścian budynku, modernizacji zewnętrznej sieci cieplnej 

- Modernizacja oświetlenia w klasach wraz z korytarzami Zespołu Szkół Technicznych  

i Ogólnokształcących 

- Zmniejszenie zużycia energii poprzez kompleksową modernizację oświetlenia wewnątrz budynku  

I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza 

- Termomodernizacja – docieplenie dachu budynku Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów 

Westerplatte 

- Termomodernizacja łącznika w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego 

- Termomodernizacja – docieplenie ścian elewacji zachodniej i południowej, docieplenie sufitu 

pracowni samochodowej oraz wymiana okien w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego  

i Ustawicznego 

- Zmniejszenie zużycia energii w placówkach powiatowych poprzez modernizację oświetlenia. 
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Cel 2.3. Rozwój zrównoważonego rolnictwa i przetwórstwa rolno – spożywczego 
 

 Rozwój przetwórstwa rolno – spożywczego w gminach wiejskich powiatu 

 Produkcja zdrowej żywności zaspokajającej co najmniej połowę potrzeb rynku wewnętrznego 

 Rozwój sprzedaży bezpośredniej – utworzenie targowisk 

 Tworzenie grup producenckich  

 Wzrost produkcji roślin stanowiących komponenty do produkcji bio-paliw 

 Rozwój warzywnictwa 

 Tworzenie gospodarstw agroturystycznych 

 Zagospodarowanie wodno – rybackie akwenów po wyrobiskach żwiru 

 Rozwój Regionalnego Rynku Hurtowego Towarów Rolno – Spożywczych 

 

Cel 2.4 Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym 
 

 Modernizacja energetyczna wraz z wymianą źródła ciepła budynków jednostek organizacyjnych 

Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 

 Programy wymiany źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na wzór programów BOŚ oraz 

(N)WFOŚiGW 

 Promocja programu prosumenckiego. 
 

Tabela 42 Tabela ryzyka dla celów strategicznych 

Lp. Cel strategiczny Ryzyko – poziom 

1.1 
Poprawa bezpieczeństwa i rozbudowa układu 

komunikacyjnego 

Brak środków finansowych – poziom wysoki  

 

Brak akceptacji społecznej w przypadku niektórych 

wariantów budowy obwodnicy północnej – poziom 

średni 

1.2 
Rozwój dużych przedsiębiorstw oraz małej  

i średniej przedsiębiorczości 

Zmniejszenie zapotrzebowania na usługi i handel ze 

względu na depopulację – poziom średni 

 

Ograniczona innowacyjność – poziom wysoki 

1.3 
Zaspokojenie potrzeb edukacyjnych rynku 

pracy 

Niedostosowanie infrastruktury edukacyjnej do 

zmieniających się wymagań rynku pracy – poziom 

średni 

 

Brak środków finansowych gmin i powiatu powiązany  

z liczbą uczniów – poziom średni 

 

Ubytek dzieci i młodzieży – poziom wysoki 

1.4 
Rozwój infrastruktury sportowo – 

rekreacyjnej 

Brak środków finansowych gmin i powiatu na 

inwestycje – poziom średni 

 

Spadek popytu uwarunkowany depopulacją – poziom 

średni 

1.5 
Poprawa zdrowia społecznego oraz rozwój 

usług pro-rodzinnych i pro-senioralnych 

Niedobór środków finansowych w systemie służby 

zdrowia – poziom wysoki 

 

Wysokie ceny za usługi pro-senioralne – poziom średni 
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1.6 
Promocja historii, kultury i potencjału 

powiatu 

Mała aktywność lokalna – poziom niski 

 

Brak postaw społeczeństwa obywatelskiego – poziom 

średni 

 

Słaby trzeci sektor – poziom średni 

2.1 Zabezpieczenie przed wylewaniem Odry 

Opóźnienia w realizacji infrastruktury zabezpieczeń 

przeciwpowodziowych – poziom wysoki 

 

Niedobór środków finansowych – poziom wysoki 

2.2 

Minimalizacja zagrożeń ekologicznych  

i poprawa jakości środowiska – głównie 

powietrza 

Wysoka cena technologii – poziom wysoki 

 

Brak prawnych regulacji ograniczających niską emisję – 

poziom wysoki  

 

Brak zainteresowania mieszkańców powiązany  

z brakiem kapitału – poziom wysoki 

2.3 
Rozwój zrównoważonego rolnictwa  

i przetwórstwa rolno – spożywczego 

Brak popytu wewnętrznego – poziom średni 

 

Brak rynku zbytu – poziom średni 

 

Spadek cen produktów rolnych – poziom wysoki 

 

Zmiany klimatyczne skutkujące spadkami plonów – 

poziom średni 

2.4 
Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł 

energii w bilansie energetycznym 

Nieopłacalność ekonomiczna wyrażająca się dużym 

kosztem pozyskania paliw – poziom średni 

 

Efekt programu prosumenckiego powiązany  

z możliwością spadku cen płaconych wytwórcom 

prywatnym – poziom wysoki 
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17. MONITOROWANIE I EWALUACJA – OCENA REALIZACJI STRATEGII 
 

 

Procedury monitoringu i oceny efektów Strategii muszą uwzględniać brak formalnej struktury odpowiedzialnej 

za ten proces. Monitoring dokumentu obejmować będzie działania oceniające stopień wdrożenia zapisów 

strategii (ewaluacja), jak również działania zmierzające do wprowadzania zmian (aktualizację). 

 

Monitoring celów będzie dokonywany na bieżąco w odniesieniu do tych elementów, które konkretyzuje 

Strategia. Za działania te odpowiada Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, który wspierany jest i będzie 

przez kierowników jednostek organizacyjnych powiatu. 

 

Ewaluacji zostanie poddany w szczególności zakres realizacji celów strategicznych, aktualność danych 

statystycznych a także wpływ realizacji Strategii na poziom życia w powiecie.  

 

Monitoringowi nie będą poddawane idee projektów rozwojowych przytoczone w Strategii – ze względu na fakt, 

że katalog projektów ma charakter otwarty. 

 

Monitoring i ewaluacja nie określają ram czasowych, gdyż realizowane będą na bieżąco. Okres 

sprawozdawczości z procesu monitorowania Strategii wynosi dwa lata kalendarzowe.  

 

Szczegółowe zasady monitorowania i ewaluacji zostaną określone w programach operacyjnych lub  

w regulaminach pracy zespołów zadaniowych. 
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18.  ZAKOŃCZENIE 
 
 

Do zrealizowania założonych celów strategicznych konieczne jest podjęcie współpracy wszystkich organów 

władzy, organizacji i instytucji z terenu powiatu i pomocniczo: województwa opolskiego. Ważna jest współpraca 

wewnątrz powiatu, w ramach subregionu kędzierzyńsko-kozielskiego, współpraca międzynarodowa w ramach 

Euroregionu Pradziad, z partnerami zagranicznymi, z Powiatem Raciborskim oraz Aglomeracją Opolską. 

Kluczowe jest także zawiązywanie partnerstw lokalnych samorządów i organizacji w celu maksymalizacji 

efektywności realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.  

 

Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że świat wokół zmienia się bardzo szybko – rośnie w nim znaczenie 

informacji, jej przepływ i sposoby jej wykorzystania. Coraz większą rolę w gospodarce odgrywają techniki IT, 

media społecznościowe, następuje zamiana tradycyjnych form realizacji zadań administracyjnych na rzecz form 

elektronicznych. 

 

Zmienia się także sam człowiek – wydłuża się oczekiwany okres życia i czas aktywności zawodowej, a to niesie 

za sobą m.in. zmiany w sposobie leczenia i profilaktyki zdrowotnej. Pojawiają się nowe wezwania w diagnostyce 

chorób cywilizacyjnych: układu krążenia, neurodegeneracyjnych, nowotworowych, układu oddechowego,  

a także w opiece nad matką i dzieckiem. Niekorzystne trendy epidemiologiczne wskazują na wzrost 

zachorowalności na ww. jednostki chorobowe. Pojawia się w końcu zagadnienie tzw. „srebrnej gospodarki”, 

czyli systemu opieki nad osobami starszymi, których przybywa w całym kraju. 

 

Przeobrażeniom ulega także silnie rynek usług edukacyjnych, który wymaga obecnie szczególnie wysokiej 

elastyczności i dopasowania do rynku pracy. Pojawiają się nowe, poszukiwane kwalifikacje szczególnie  

w branżach uznanych za kluczowe dla regionu opolskiego, które wymagają starannego przygotowania 

zawodowego i dobrej bazy kształcenia.  

 

Sojusznikami rozwoju w realizacji postanowień i planów wynikających ze Strategii powinniśmy uczynić 

Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, parlamentarzystów, Rząd RP, Wojewodę Opolskiego i Zarząd 

Województwa Opolskiego. Ponadto powinniśmy pozyskać poparcie mediów, instytucji otoczenia biznesu  

i sektora bankowego, organizacji pozarządowych, Arcybiskupa i związków wyznaniowych. 

 

Naszymi partnerami w rozwoju powiatu powinny stać się Sejmik Województwa Opolskiego, administracja 

rządowa i samorządowa wszystkich szczebli, Komisja Europejska, przedsiębiorcy, banki, związki mniejszości 

narodowych, a także uczelnie wyższe i towarzystwa naukowe oraz organizacje pozarządowe. 

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych rozwojem naszego powiatu do współpracy nad kreowaniem jego 

rozwoju. 
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