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1. Wprowadzenie 

Jedną z podstawowych metod zarządzania gminną jednostką samorządu terytorialnego jest 
planowanie strategiczne rozwoju gminy w dłuższym horyzoncie czasu. Głównym narzędziem 
wykorzystywanym w planowaniu strategicznym jest dokument planistyczny, jakim jest 
strategia rozwoju gminy, która stanowi wyznacznik dla kierunków rozwoju gminy w przyjętej 
perspektywie czasowej. Nowe strategie rozwoju nawiązują obecnie do pakietu przepisów 
dotyczących polityki rozwoju1, które wskazują na konieczność konsolidacji systemu 
zarządzania rozwojem Polski i etapowego wprowadzania systemu zintegrowanych strategii: 
krajowej, wojewódzkiej i gminnej, a także strategii ponadlokalnej dla grupy sąsiadujących, 
powiązanych ze sobą funkcjonalnie lokalnych jednostek samorządu terytorialnego. Strategia 
rozwoju gminy, która obecnie uzyskała w polskim ustawodawstwie podstawę prawną2, 
powinna zapewnić integrację wymiaru społecznego, gospodarczego i przestrzennego. 
Strategia rozwoju gminy traktowana jest obecnie jako podstawowy i najważniejszy dokument 
samorządu lokalnego, kierujący wytyczne dla dokumentów wdrożeniowych i planowania 
przestrzennego. Tak rozumiana strategia ma za zadanie diagnozować najważniejsze 
uwarunkowania i potrzeby rozwojowe oraz potencjał gminy, opisywać podejście 
zintegrowane, określać obszary, cele i działania polityki społeczno-ekonomicznej prowadzonej 
w przestrzeni gminy w perspektywie najbliższych lat. Nowa Strategia Rozwoju Gminy 
Niemodlin na lata 2022 – 2030 jest właśnie takim dokumentem. Przyjęty horyzont czasowy 
Strategii wskazuje na jej długofalowy charakter i pozwala na osiągnięcie wszystkich 
zakładanych celów oraz realizację szerokiego wachlarza przedsięwzięć, które docelowo mają 
wpłynąć na jakość życia i zapewnić rozwój gminy. Przyjęta, otwarta formuła dokumentu daje 
możliwość jego uzupełniania i aktualizacji w całym czasie jego obowiązywania.  

2. Metodologia prac nad strategią 

Metodologię opracowania Strategii oparto o powszechnie stosowane metody planowania 
strategicznego, ze szczególnym naciskiem na model partycypacyjno-ekspercki, w którym 
analizy statystyczne i strategiczne są wynikiem prac zewnętrznych specjalistów, ale stanowią 
wraz z innymi materiałami bazę dla prac z interesariuszami w gminie. Podejście to umożliwia 
osiągnięcie konsensusu przez różne, lokalne grupy interesariuszy i daje podstawę do 
zaakceptowania planu rozwoju przez władze samorządowe. Podejście to również daje 
największe prawdopodobieństwo włączania się w procesy rozwojowe partnerów lokalnych 
i efektywnej realizacji strategii w przyszłości. Dlatego też w pracach nad Strategią kierowano 
się jednocześnie potrzebą uspołecznionego charakteru Strategii i umożliwienia społeczności 
lokalnej wpływu na jej kształt na każdym etapie jej przygotowywania i wdrażania. W tym 
zakresie w trakcie opracowywania Strategii przeprowadzono badanie ankietowe, spotkania 
z mieszkańcami gminy oraz przedstawicielami władz samorządowych, gdzie dyskutowano nad 
kwestią budowy nowej strategii oraz przeprowadzono spotkania warsztatowe z mieszkańcami 

                                                      
1 Dz.U. 2020 poz. 1378 
2 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834.) 
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dotyczące najważniejszych potrzeb i kierunków rozwoju gminy. Wyniki prac poparte analizą 
badań ankietowych zaprezentowano w czasie spotkań i upubliczniono na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Niemodlinie. Badania opinii społeczeństwa nt. kierunków rozwoju gminy 
stanowiły następnie wzbogacenie diagnozy stanu obecnego rozwoju gminy przeprowadzonej 
metodą desk research przede wszystkim na podstawie danych statystycznych pochodzących 
z publicznej statystyki GUS oraz danych pozyskanych bezpośrednio z Urzędu Miejskiego 
w Niemodlinie (załącznik nr 1). Wyniki otrzymanych analiz posłużyły następnie do 
opracowania analizy SWOT obszaru gminy, z której wnioski były podstawą do opracowania 
celów głównych, strategicznych i operacyjnych rozwoju gminy w przyjętym horyzoncie 
czasowym. Konsekwencją opracowanych celów było wyznaczenie kierunków działań, których 
realizacja pozwoli na osiągnięcie założeń Strategii. Jednocześnie wyznaczono ogólne 
i docelowe kierunki podejmowanych działań na terenie gminy w postaci misji gminy oraz 
docelowy stan sytuacji gminy w postaci wizji jej rozwoju. Na podstawie wyznaczonych 
kierunków rozwoju gminy opracowano, cele i kierunki działań, założenia dotyczące 
finansowania tych celów oraz zaprezentowano założone efekty realizacji Strategii i system jej 
realizacji. 

W końcowym etapie Strategii opracowano system jej wdrażania, monitoringu oraz oceny 
stopnia realizacji jej założeń. Jak wynika z powyższego opisu przedmiotowa Strategia - co jest 
charakterystyczne dla tego typu dokumentów - ma charakter ogólny, wyznaczając kierunki 
rozwoju gminy na poziomie celów (ogólnych i szczegółowych) oraz typów przedsięwzięć 
zmierzających do realizacji tych celów. Nie określano natomiast zamkniętego katalogu 
konkretnych i szczegółowych projektów do realizacji. Planowanie w Strategii imiennych zadań 
inwestycyjnych wraz ze źródłami ich finansowania i harmonogramem byłoby obarczone zbyt 
dużym błędem. Z uwagi na niestabilną sytuację warunków potencjalnych źródeł 
dofinansowania wynikających m.in. ze skutków pandemii COVID, kryzysu energetycznego itp. 
planowane imienne przedsięwzięcia wynikały będą z Wieloletniego Planu Finansowego oraz 
Budżetów rocznych gminy Niemodlin. Opracowany dokument Strategii Rozwoju Gminy 
Niemodlin na lata 2022 – 2030 będzie stanowił mapę drogową wytyczającą priorytety rozwoju 
gminy. Jednocześnie Strategia ma charakter otwarty a metodologia jej wdrażania zakłada 
możliwość dokonywania zmian i aktualizacji jej zapisów w reakcji na zmieniające się 
uwarunkowania makroekonomiczne, wyniki okresowych analiz efektów realizacji Strategii, czy 
inne czynniki mogące mieć wpływ na przyjęte założenia. Wszystkie zmiany w tym zakresie 
będą jednak odbywały się przy udziale i konsultacji ze społecznością lokalną, zachowując 
uspołeczniony charakter tego dokumentu. 
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3. Diagnoza społeczna, gospodarcza i przestrzenna – synteza 

3.1. Stan aktualny 

Planowanie przestrzenne i walory przyrodnicze 

 Atutem gminy Niemodlin jest przestrzeń. Ważną funkcję gospodarczą pełni rolnictwo oraz 
leśnictwo, a zróżnicowane warunki przyrodnicze gminy sprzyjają istnieniu na jej terenie 
bogactwa świata roślinnego i zwierzęcego. 

 Strukturę przestrzenną Gminy charakteryzują: występujące obszary zabudowy miejskiej 
i wiejskiej, występowanie obszarów Natura 2000, średni stopień zalesienia, przebieg 
szlaków drogowych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym. Większość powierzchni 
gminy zajmują obszary wiejskie. 

 Niemodlin charakteryzuje się dobrze rozwiniętą siecią połączeń drogowych z sąsiednimi 
miastami. Przez gminę przebiega droga krajowa nr 46, prowadząca z Opola do Kłodzka, 
a w bezpośrednim sąsiedztwie usytuowana jest także autostrada A4 ze zjazdem „Opole 
Zachód” („Prądy”). W IV kwartale 2021r. zakończono budowę obwodnicy Niemodlina. 
Dogodne połączenia komunikacyjne przekładają się na potencjał miasta dla rozwoju 
inicjatyw gospodarczych oraz kształtowania dogodnych warunków bytowania 
mieszkańcom miasta. 

 Potencjał społeczno‒gospodarczy gminy w znacznym stopniu zlokalizowany jest w mieście 
Niemodlin, które jest jednym z najstarszych miast regionu. Potencjałem rozwojowym 
charakteryzują się także miejscowości Sady i Gracze. Miejscowość Sady to obszar 
przewidziany pod różne funkcje, począwszy od terenów użytkowanych rolniczo, lasów 
i dolesień oraz zbiorników wodnych, po tereny przewidziane pod zabudowę 
mieszkaniową, jednorodzinną i zagrodową z dopuszczeniem lokalizacji zabudowy 
mieszkaniowej; we wsi Sady występuje największa aktywność w zakresie lokalizacji nowej 
zabudowy mieszkaniowej3,4. Miejscowość Gracze uznana jest za szczególnie wartościową 
ze względu na układ ruralistyczny miejscowości. Gracze, zostały ujęte w gminnej ewidencji 
zabytków (zabudowa zagrodowa przy ul. Niemodlińskiej, kościół parafialny p.w. Świętej 
Trójcy i mury kościelne)5. W Planie Odnowy Miejscowości Gracze wskazano wyróżniający 
i wysoki potencjał pod względem przyrodniczym (np. walory krajobrazowe, szata roślinna, 
świat zwierzęcy, rzeźba terenu oraz cenne przyrodniczo obszary lub obiekty i kopaliny). 
Istotnie wysokie są walory kulturowe (np. przestrzeń publiczna-wiejska i prywatna, 
miejsca, święta, osoby i przedmioty kultu)6. 

                                                      
3 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Niemodlin, 2020 r. 
4 Uchwała nr XXXVIII/223/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obrębu ewidencyjnego Sady. 
5 Uchwała nr XXVII/147/20 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 31 sierpnia 2020r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad 
zabytkami Gminy Niemodlin na lata 2021-2024. 
6 Uchwała nr XXII/129/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gracze 
na lata 2016-2025. 
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Gospodarka i rynek pracy 

 Profil gospodarczy gminy jest wielobranżowy, w którym dominuje budownictwo, handel, 
transport a także przetwórstwo przemysłowe, rolnictwo i hodowla ryb, działalność 
związana z obsługą rynku nieruchomości. 

 Przestrzennie działalność gospodarcza skoncentrowana jest na terenach miejskich, 
głównie wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 435, a w rejonie węzła komunikacyjnego „Prądy” 
(drogi krajowej i autostrady A4) zlokalizowane są gminne tereny inwestycyjne.  

 W oparciu o Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego gmina 
posiada potencjał do rozwoju gospodarczego w oparciu o tereny północno-wschodniej 
części miasta, w rejonie ulicy Opolskiej oraz tereny przylegające w obrębie wsi Michałówek 
i Gościejowice wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 435. Na obszarach rolniczych i leśnych 
możliwy jest rozwój rolnictwa ekologicznego, agroturystyki, lokalizacji pozarolniczych 
funkcji i realizacji zrównoważonej gospodarki leśnej. 

Infrastruktura i środowisko 

 Cenne zasoby przyrodnicze gminy objęte zostały prawną ochroną. 
 Na terenie gminy występują obszary zdegradowane i związane z prowadzoną odkrywkowo 

eksploatacją surowców skalnych.  
 Stan infrastruktury wodno-ściekowej wymaga rozwoju i modernizacji. Stopień 

zwodociągowania obejmuje w pełni gminę natomiast system zbiorowego odbioru  
i oczyszczania ścieków komunalnych obejmuje ok. 58% mieszkańców gminy.  

 W gminie etapowo wdrażane są zadania ujęte w Krajowym programie oczyszczania 
ścieków (KPOŚK), w szczególności realizowana jest modernizacja wraz z rozbudową 
obiektu Oczyszczalni Ścieków w Gościejowicach Małych, warunkująca dalszą rozbudowę 
sieci kanalizacyjnej w gminie. 

 W odniesieniu do obowiązującego Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 
Odry (Dz.U. 2016 poz. 1967), gmina Niemodlin położona jest w obrębie 1 Jednolitej Części 
Wód Podziemnych (JCWPd): JCWPd nr 109 (kod UE GWB: PLGW6000109). Obszar gminy 
Niemodlin stanowi około 4,3% w/w JCWPd.  

 Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. 2016 poz. 
1967), gmina Niemodlin położona jest w zlewniach 12 Jednolitych Części Wód 
Powierzchniowych (JCWP). W przypadku JCWP, dla których stwierdzono zagrożenie ryzyka 
nieosiągnięcia celów środowiskowych, zastosowano odstępstwa od celów 
środowiskowych.  

 W gminie realizowane są prace związane z przebudową i modernizacją systemu sieci 
wodociągowej.  

 Na obszarze gminy występuje zjawisko tzw. „niskiej emisji” i lokalnie przekroczenia 
wartości dopuszczalnych zanieczyszczeń powietrza. 
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 Występują obszary przekroczeń poziomów dopuszczalnych hałasu komunikacyjnego 
wzdłuż drogi krajowej w obszarze zabudowy mieszkaniowej, które stopniowo ustępują 
w związku z otwarciem obwodnicy. 

 System gazu sieciowego obejmuje tylko obszar miejski a energia cieplna produkowana jest 
indywidualnie, w większości w kotłowniach wykorzystujących paliwa kopalne. W gminie 
na cele cieplne nie są wykorzystywane odnawialne źródła energii. 

 System energetyczny obsługuje cały obszar gminy. 
 Masa odpadów komunalnych odbieranych od mieszkańców w przeliczeniu na 

1 mieszkańca jest poniżej średniej dla kraju i województwa. W gminie nie są osiągane 
wymagane poziomy recyklingu dla frakcji odpadów zbieranych selektywnie, głównie ze 
względu na niską świadomość ekologiczną mieszkańców. 

Finanse samorządowe 

 Największą część dochodów własnych stanowią dochody podatkowe i podatek 
dochodowy od osób fizycznych stanowiąc ok. 60% wszystkich dochodów. 

 Realizacja budżetu gminy za 2020 r. obejmuje nadwyżki budżetowe i jest pozytywnie 
oceniona przez Regionalną Izbę Obrachunkową7. 

 Gmina w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce 2020 r. w kategorii 
gmin miejsko-wiejskich uzyskała lokatę 4498 z indeksem 2,267 i dystansem 47% do lidera 
rankingu, z relatywnie niskim udziałem wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem 
oraz udziałem środków europejskich w wydatkach ogółem (bez poręczeń). Wartość 
wydatków inwestycyjnych per capita w gminie w latach 2017-2019 wynosiła 574,78 zł, 
podczas gdy lider Gmina Krynica Morska wydała 7 103,48 zł. Natomiast pod względem 
wydatkowania funduszy europejskich w rankingu Niemodlin, w kategorii miasteczka  
w latach 2014–2019 wydał per capita 546,01 zł, dla porównania Krynica Morska z pozycją 
pierwszą w rankingu wydała 12 828,50 zł a ostatni Bieżuń w mazowieckim 15,01 zł. 

Ludność i procesy demograficzne 

 W 2020 roku liczba mieszkańców gminy wyniosła 13 117. Kobiety stanowią ponad 50,3% 
populacji gminy (6 602 osoby), a mężczyźni 49,7% (6 515 osób). Liczba osób 
zameldowanych na pobyt stały wynosi 12 586. 

 W latach 2019 i 2020 w gminie Niemodlin odnotowano ubytek naturalny na poziomie 
równym odpowiednio 4,78% oraz 3,35%. Współczynnik feminizacji dla gminy Niemodlin 
wynosi 101. 

 Średni wiek mieszkańców gminy wynosi 41,6 lat, a najliczniejszą grupę wiekową stanowią 
mieszkańcy w przedziale wieku 35-39 lat.  

                                                      
7 Uchwała nr 105/2021 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Niemodlin 
za 2020 r. 
8 Gmina w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce 2021 r. w kategorii gmin miejsko-wiejskich uzyskała lokatę 202 
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 Liczba mieszkańców gminy w wieku produkcyjnym stanowi 61,6% ogółu mieszkańców 
gminy. Osoby w wieku przed i poprodukcyjnym stanowią odpowiednio 16,9% oraz 21,5% 
mieszkańców gminy Niemodlin. 

 Współczynnik obciążenia demograficznego dla gminy Niemodlin wynosi 62,2 (2020 r.), 
przy czym wartość współczynnika jest wyższa dla obszaru miejskiego (63,3) względem 
wartości odnotowanej dla obszaru wiejskiego (61,3).  

Edukacja i wychowanie 

 Na terenie gminy Niemodlin funkcjonuje obecnie 7 placówek wychowania przedszkolnego, 
z czego 5 ma status placówek publicznych, dwa przedszkola stanowią placówki prywatne. 

 Liczba dzieci w wieku przedszkolnym korzystających z opieki w w/w placówkach wyniosła 
w roku 2020 - 418 dzieci. 

 Liczba niemodlińskich dzieci uczęszczających do placówek wychowania przedszkolnego 
w przeliczeniu na 1 tys. dzieci wieku 3-5 lat wynosi 909, co stanowi wartość wyższą od 
uzyskanej w skali województwa (906) i kraju (873). 

 W roku 2020 około 2 900 mieszkańców gminy Niemodlin (1 374 kobiety oraz 1 526 
mężczyzn), w grupie wiekowej 3-24 lata, znajdowało się w wieku potencjalnej nauki. Na 
poziomie podstawowym (7-12 lat) kształciło się 26,9% ludności gminy, w tym 354 
dziewczynek oraz 411 chłopców. 

 Współczynniki skolaryzacji dla szkół podstawowych brutto i netto dla gminy Niemodlin 
wynosiły w 2018 roku odpowiednio: 92,76 oraz 91,42. 

 W zakresie edukacji ponadpodstawowej na terenie gminy Niemodlin funkcjonuje Zespół 
Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie. 

Polityka społeczna 

 W roku 2019 procentowy udział mieszkańców gminy korzystających ze środowiskowej 
pomocy społecznej wyniósł 6,2% i był wyższy od średniej wojewódzkiej o ponad 2,2% 
(4,0%). 

 Liczba rodzin korzystających ze świadczeń udzielanych z tytułu pomocy społecznej 
wyniosła w 2020 roku 332 (Niemodlin miasto -169; Niemodlin – obszar wiejski- 163).  

 Liczba osób korzystających w roku 2020 ze świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego 
wyniosła 74 i była o ponad 32% niższa od liczby osób korzystających z tej formy pomocy 
w roku 2016 (109 osób).  

 W 2020 roku w gminie Niemodlin miały miejsce 144 przestępstwa (przypadki 
potwierdzone) z czego do 68 zdarzeń doszło na obszarze miejskim. Ogólny wskaźnik 
wykrywalności sprawców przestępstw w ujęciu gminy Niemodlin wynosi 68,00%.  
W przeliczeniu na 1 000 mieszkańców gminy Niemodlin najwięcej przestępstw 
odnotowano względem mienia – 5,86 (przy wykrywalności 50%) oraz o charakterze 
kryminalnym - 6,84 (wykrywalność przestępstw 60%). 
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Kultura i dziedzictwo kulturowe 

 Działalność w zakresie upowszechniania kultury na terenie gminy Niemodlin  
w największym stopniu prowadzi Ośrodek Kultury w Niemodlinie Im. Agnieszki Osieckiej. 
Budynek Ośrodka Kultury przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych poruszających 
się na wózkach inwalidzkich, z przystosowanym wejściem do budynku oraz 
udogodnieniami wewnątrz budynku. Ww. budynek jako jedyny w gminie posiada salę 
widowiskową, w której znajduje się 285 standardowych miejsc dla widzów. 

 Zgodnie z danymi GUS w 2020 roku w gminie Niemodlin działała Miejsko-Gminna 
Biblioteka Publiczna w Niemodlinie oraz 3 filie biblioteczne, zlokalizowane na obszarach 
wiejskich, posiadające księgozbiór liczący 75 113 wolumenów. W powyższych placówkach 
zatrudnionych było 8 pracowników.  

 Na terenie gminy Niemodlin aktualnie jest 59 zabytków nieruchomych wpisanych 
indywidualnie do rejestru zabytków. Do rejestru wpisane są takie zabytki obszarowe jak: 
układ miejski Niemodlina, folwark w Rogach oraz 7 parków. Pozostałe to budowle 
sakralne, rezydencjonalne, elementy architektury obronnej, budynki mieszkalne oraz 
spichlerze. 

 W 2020 roku przyznano jedną dotację na remont konserwatorski obiektów zabytkowych 
(Rzymskokatolicka Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Niemodlinie). Zakres prac 
obejmował prace konserwatorskie dotyczące polichromii ściennych kościoła, ołtarza  
i kaplicy dodatkowo w ramach projektu „Przekraczamy granice – Euroregionu Pradziad” 
współfinansowanego z programu Interreg VA PL-CZ zrealizowano Iluminację przestrzeni 
publicznej Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Niemodlinie. 

Sport, turystyka i rekreacja 

 Zgodnie z danymi GUS w roku 2020 w gminie Niemodlin działały 4 kluby sportowe 
(włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS), łącznie zrzeszały 244 członków. Zarejestrowano 
306 osób ćwiczących, w tym: 270 mężczyzn, 36 kobiet, 205 chłopców do lat 18 oraz 33 
dziewczęta do lat 18. Było 8 sekcji sportowych działających aktywnie. Zajęcia sportowe 
prowadzone były przez: 14 trenerów, 2 instruktorów sportowych oraz 1 inną osobę.  

 Do głównych atrakcji turystycznych Niemodlina należą m.in: gospodarstwo rybackie, 
Zamek Książęcy w Niemodlinie, rynek, kościół parafialny, Tatarska Górka tzw. Baba Jaga, 
basen kąpielowy w Lipnie, Staw Bieliczówka, park dendrologiczny w Lipnie. 

 W roku 2021 na terenie gminy Niemodlin znajdowało się 0,8 km dróg dla rowerów oraz 
3,9 km ścieżek pieszo-rowerowych. 

 Przez teren gminy Niemodlin przebiega Szlak Rowerowy „Wokół Niemodlina” o długości 
42 km. 
 
 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 457E730C-80C7-432D-A2F7-19B457184345. Podpisany



 
9 

STRATEGIA ROZWOJU GMINY NIEMODLIN  
NA LATA 2022-2030 

3.2. Trendy krótko i długookresowe 

Planowanie przestrzenne i walory przyrodnicze 

 Rozwój poszczególnych obszarów i jednostek osadniczych dostosowany jest do 
zapotrzebowania na nową zabudowę, a także do możliwości realizacji przez Gminę 
infrastruktury technicznej i społecznej. Rozwój jednostek o dużym potencjalne planuje się 
w oparciu o miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 

 Na obszarach, które nie wykazują tendencji rozwojowych, rozwój nowej zabudowy 
realizowany jest na zasadzie uzupełnień plombowych, intensyfikacji zabudowy oraz jej 
niewielkiego rozwoju na terenach o wykształconej strukturze funkcjonalno–przestrzennej 
z dostępem do infrastruktury społecznej i technicznej. 

 Rozwój gminy Niemodlin w oparciu o walory historyczne (w tym zamek w Niemodlinie) 
i przyrodnicze gminy (Bory Niemodlińskie). 

 Przewiduje się dalszy rozwój infrastruktury technicznej oraz komunikacji, a także 
infrastruktury społecznej, w tym zabudowę terenów aktywności gospodarczej położonych 
w Niemodlinie i Gościejowicach w kierunku węzła autostrady A4. 

Gospodarka i rynek pracy 

 Zmiana trendów gospodarczych związanych z pandemią koronowirusa wpłynęła na 
pogorszenie produktywności i spadku PKB. Wstępne szacunki GUS dotyczące poziomu PKB 
w Polsce wskazują na spadek o 2,8%. Dodatkowo zauważalny jest również spadek 
znaczenia województwa opolskiego w tworzeniu krajowego PKB. 

 Największy wpływ na tworzenie wartości dodanej brutto w kraju miały usługi, w tym 
handel, naprawa pojazdów samochodowych; transport i gospodarka magazynowa; 
zakwaterowanie i gastronomia; informacja i komunikacja (dane za 2018 r.). Wartość 
dodana brutto (WDB) w przeliczeniu na 1 pracującego jest bardzo zróżnicowana  
w poszczególnych rodzajach działalności zarówno na poziomie kraju, jak i regionalnym. Dla 
przykładu w 2018 r. produktywność w przemyśle wynosiła ok. 155 tys. zł, w budownictwie 
ok. 157 tys. zł a w finansach, ubezpieczeniach i obsłudze nieruchomości 276 tys. zł. 
W gminie Niemodlin dominują handel, budownictwo, transport – ok. 51% udziału 
wszystkich działających podmiotów w sektorze prywatnym. 

 Zgodnie z GUS następuje spadek wydatków inwestycyjnych w sektorze przedsiębiorstw. 
 Na przestrzeni lat zwiększała się liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych. 

Najwięcej spółek z udziałem kapitału zagranicznego notowano w województwie 
mazowieckim, ale znaczącą ich liczbę obserwowano również w dolnośląskim  
i wielkopolskim. W gminie Niemodlin w latach 2015-2020 dynamika rejestracji nowych 
podmiotów była zmienna, na koniec 2020 r. wynosiła 80 nowo zarejestrowanych 
podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON na 10 tys. ludności i była zbliżona 
do wartości krajowej.  

 Od lat w kraju systematycznie poprawiają się wskaźniki zaawansowanej 
przedsiębiorczości. W przeliczeniu na 1 000 ludności wskaźnik wyniósł 117 (wobec 101  
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w 2010 r.), w tym wzrost zanotowano we wszystkich regionach, najwyższy –  
w warszawskim, a najniższy – w zachodniopomorskim (o 7 podmiotów). Przeciętna 
wartość wskaźnika dla miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze była wyższa niż dla 
gmin zmarginalizowanych i wyniosła 109 przedsiębiorstw zarejestrowanych w REGON 
w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców. Zarówno najniższy, jak i najwyższy wskaźnik 
obserwowano w grupie miast obniżającego się potencjału.  

 Negatywne skutki pandemii odczuwają niemal wszystkie przedsiębiorstwa (95%). Od 
jednej trzeciej firm (w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym, 
usługach) do około połowy (w handlu detalicznym) określa te skutki jako poważne lub 
zagrażające stabilności firmy. Szczególnie krytyczna sytuacja ma miejsce w sekcji 
zakwaterowanie i gastronomia. Blisko 90% firm z tej sekcji ocenia konsekwencje COVID-19 
jako poważne lub zagrażające stabilności przedsiębiorstwa i tylko 12% ma nadzieję na 
przetrwanie przez okres dłuższy niż 6 miesięcy w przypadku utrzymywania się aktualnych 
ograniczeń wynikających z sytuacji epidemiologicznej (w pozostałych sekcjach ten ostatni 
odsetek wynosi od 43% do około 60%). Szczególnie dotknięty skutkami pandemii jest także 
tzw. przemysł czasu wolnego, obejmujący kulturę, turystykę i inne formy rekreacji  
i spędzania czasu wolnego.9 

 W 2020 r. pogorszyła się sytuacja na rynku pracy, po latach stopniowej poprawy. Było to 
m.in. wynikiem wpływu pandemii COVID-19. Po sześciu latach wzrostu przeciętne 
zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w 2020 r. obniżyło się w porównaniu  
z poprzednim rokiem. W Niemodlinie liczba osób pracujących spadła o 2 % w stosunku do 
2015 r. Natomiast, tendencja spadku osób bezrobotnych zachodziła również na obszarze 
gminy Niemodlin, lecz w 2020 r. ze względu na sytuację pandemiczną nastąpił wzrost liczby 
osób bezrobotnych. Na koniec 2020 r. liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych 
w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosiła dla gminy Niemodlin ogółem 4,7%, 
wobec 6,5% w 2015 r. i 3,0% w 2019 r. 

Infrastruktura i środowisko 

 System zbiorowego zaopatrzenia w wodę gminy Niemodlin jest rozwinięty gmina 
Niemodlin charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem zwodociągowania, zgodnie z danymi 
statystycznymi w roku 2019 z wody z wodociągów korzystało 99,9% mieszkańców gminy 
(100% mieszkańców miasta Niemodlin oraz 99% mieszkańców obszarów wiejskich).  
W latach 2015-2019 wskaźnik pozostawał na tym samym poziomie. 

 Na obszarze gminy nastąpiło zwiększenie poziomu obsługi zbiorczym systemem 
odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych, choć nadal jest na poziomie 
niewystarczającym. Z kanalizacji korzysta aktualnie ok. 58% mieszkańców.  

 Ograniczenie emisji spalin i hałasu w stosunku do obecnie eksploatowanych dróg. 
Systematyczny rozwój sieci drogowej, w tym przede wszystkim związany z obwodnicą 

                                                      
9 Synteza wyników badań ewaluacyjnych dotyczących skutków epidemii COVID-19 oraz mitygacji skutków tego zjawiska, publikacja 
z 28.06.2021: https://www.ewaluacja.gov.pl/strony/badania-i-analizy/analizy/#/domyslne=1 
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Niemodlina wpływa na obszarze miasta na poprawę warunków akustycznych jak i jakości 
powietrza wynikających z upłynnienia ruchu pojazdów oraz skrócenia czasu przejazdów. 

 Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poprawa energochłonności 
istniejących budynków, likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła i stopniowa redukcja 
niskiej emisji. W gminie Niemodlin realizowane są inwestycje związane ze zwiększeniem 
wykorzystania OZE. Aktualnie z tych źródeł zaspakajane jest około 0,1% zapotrzebowania 
na energię elektryczną. W najbliższych latach należy się spodziewać zwiększenia 
wykorzystania energii wygenerowanej z OZE. Dodatkowo, w gminie funkcjonują 
elektrownie wodne i farma fotowoltaiczna. 

 Masa odpadów komunalnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca systematycznie wzrasta, na 
przełomie 2019 i 2020 r. wzrosła o ok. 3% w stosunku do średniej krajowej. Dla gminy 
Niemodlin obserwuje się mniejsze wartości w stosunku do średniej dla województwa  
i powiatu opolskiego.  

 W kraju, długość sieci gazowej rozdzielczej w miastach jak i zużycie gazu wzrasta, średnio 
o 2 % na przełomie 2018 i 2019 r., z tym że odsetek ludności korzystającej na obszarze 
miejskim wynosił 80,8% a na obszarach wiejskich 0,3%. Na przestrzeni lat 2016-2019  
w gminie Niemodlin systematycznie wzrastała liczba osób korzystających z sieci gazowej 
(o ok. 9% ogółem). Istotne jest, iż możliwość korzystania z gazu sieciowego mają jedynie 
mieszkańcy miasta Niemodlin, natomiast mieszkańcy obszarów wiejskich korzystają  
z gazu płynnego w butlach. 

 Zgodnie z danymi GUS średnio w kraju zużycie energii elektrycznej na 1 odbiorcę 
(gospodarstwo domowe) spadło o 0,9% i wyniosło 1 963,9 kWh, przy czym w miastach 
odnotowano spadek o 1,6 % (1 724,6 kWh na 1 odbiorcę), a na obszarach wiejskich wzrost 
o 0,3% (2 443,7 kWh na 1 odbiorcę). W Niemodlinie zużycie energii elektrycznej jest ponad 
dwukrotnie niższe od średniej dla kraju i wykazuje stały poziom (724 kWh). 

Finanse samorządowe 

 W strefie euro deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w latach 2015–2018 
systematycznie spadał, a w 2019 r. odnotował wzrost do poziomu 0,7% PKB. Relacja 
zadłużenia do PKB utrzymała tendencję spadkową (o 1,7 p. proc.) i wynosiła 84,1%.  

 W grupie gospodarek wschodzących i rozwijających się, w warunkach pogorszenia się 
wzrostu gospodarczego, kontynuowane było luzowanie fiskalne (zarówno nominalne, jak 
i cykliczne), skutkując wzrostem deficytu do 4,8% PKB (czyli o 1,1 p. proc. w porównaniu 
do poprzedniego roku) oraz zadłużenia do poziomu 53,2% PKB (czyli o 3,5 p. proc. do roku 
poprzedniego). 

 W latach 2015 – 2020 w budżetach jednostek samorządu terytorialnego, w tym gminy 
Niemodlin utrzymuje się wzrostowy trend dochodów, w tym dochodów własnych, 
pomimo ogłoszenia i wprowadzenia w marcu 2020 r. lockdown-u związanego ze stanem 
zagrożenia epidemicznego w Polsce. Dochody budżetowe gminy Niemodlin w okresie 
2015-2020 wzrosły o ok. 70%. Na uwagę zasługuje wzrost wpływów od osób fizycznych  
o ok. 50% w stosunku do 2015 r. 
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 Wydatki majątkowe inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego per capita  
w województwie opolskim nieznacznie wzrosły. W latach 2015-2020 prawie dwukrotnie 
wzrosły wydatki gminy Niemodlin. Natomiast, w rankingach Niemodlin lokuje się10  
z wydatkami inwestycyjnymi per capita w latach 2017-2019 wynoszącymi 574,78 zł na 
pozycjach poniżej średniej. 

Ludność i procesy demograficzne 

 Dla obszaru całej gminy Niemodlin, jak również w odniesieniu do obszaru wiejskiego 
i miejskiego, corocznie odnotowuje się spadek ogólnej liczby mieszkańców. Na przestrzeni 
18 lat (2002-2020) spadek ogólnej liczby mieszkańców gminy osiągnął poziom niemalże 6% 
ogółu populacji gminy. Spadek liczby mieszkańców jest efektem depopulacji gminy, 
spowodowanej ubytkiem naturalnym, zjawiskiem starzenia się społeczeństwa oraz 
migracji mieszkańców podyktowanej głównie czynnikami ekonomicznymi. 

 Szczególnie niepokojącym w ujęciu społeczno-gospodarczym jest corocznie 
odnotowywany wzrost wartości współczynnika obciążenia demograficznego, który  
w ciągu 4 lat w ujęciu całej gminy wzrósł z poziomu 57 (2016 r.) do 62,2 (2020 r.). 
Bezpośrednią przyczyną wzrostu w/w współczynnika jest wzrost liczby mieszkańców  
w wieku poprodukcyjnym przy jednoczesnym spadku liczby mieszkańców 
zaklasyfikowanych do grupy ekonomicznej – wieku produkcyjnego. 

Edukacja i wychowanie 

 Na przestrzeni ostatnich lat obserwuje się spadek liczby dzieci korzystających z opieki 
przedszkolnej. Uwzględniając fakt, zainteresowania rodziców dzieci przedszkolnych 
działalnością w/w placówek (liczba niemodlińskich dzieci w wieku 3-6 lat korzystających 
z wychowania przedszkolnego w 2020 roku wynosiła 418 dzieci), spadek liczby 
niemodlińskich przedszkolaków jest bezpośrednim efektem odnotowywanego na 
przestrzeni ostatnich lat spadku liczby urodzeń oraz zjawiskiem starzenia się 
społeczeństwa.  

Polityka społeczna 

 Na przestrzeni ostatnich lat w gminie Niemodlin obserwuje się spadek ogólnej liczby rodzin 
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Podobna sytuacja ma miejsce 
 w odniesieniu do funduszu alimentacyjnego, z którego obecnie korzysta o ponad 32% 
mniej osób względem roku 2016. 

Kultura i dziedzictwo kulturowe 

 Z powodu pandemii COVID-19 został odwołany lub przeniesiony na inny termin szereg 
imprez kulturalnych, m.in. Ogólnopolski Konkurs na Interpretację Piosenek Agnieszki 

                                                      
10 Liderzy inwestycji. Ranking wydatków inwestycyjnych samorządów 2017–2019, Wspólnota – pismo samorządu terytorialnego 
(https://wspolnota.org.pl/) 
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Osieckiej „Oceany” oraz imprezy z partnerami zagranicznymi, tym samym zmniejszyła się 
liczba uczestników imprez. 

 Utrzymuje się dysproporcja pomiędzy obszarem miejskim, a wiejskim zarówno w liczbie 
czytelników bibliotek publicznych na 1 000 ludności, jak i w ilości wypożyczeń księgozbioru 
na 1 czytelnika. 

 W latach 2016-2019 odnotowano wzrost liczby czytelników korzystających z bibliotek 
publicznych. 

 W 2020 roku przyjęto nowy „Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Niemodlin na 
lata 2021-2024”, w którym wyznaczono cele i kierunki dalszych działań zmierzające m.in. 
do popularyzowania i promocji zabytków, jak również prac zmierzających do ochrony, 
utrzymania i poprawy stanu dziedzictwa gminy11.  

Sport, turystyka i rekreacja 

 Działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji została czasowo zawieszona z powodu pandemii. 
 Od marca 2020 roku ze względu na pandemię COVID-10, część imprez sportowych była 

zawieszona. 
 W roku 2020 kontynuowano program wspierania seniorów m.in. pod kątem działalności 

kulturalnej i sportowej. 
 Utrzymuje się niski wskaźnik ścieżek rowerowych w przeliczeniu na 10 tys. km2 

powierzchni gminy12 - na poziomie 109,2 km2, co znacznie odbiega od średniej krajowej 
496,9 km2. 

 Utrzymuje się niski poziom wskaźnika ścieżek rowerowych na 10 tys. ludności, który  
w roku 2019 wynosił 1,52, podczas gdy w kraju wynosił 4,05. 

3.3. Potrzeby i wyzwania 

Planowanie przestrzenne i walory przyrodnicze 

 Monitorowanie sytuacji społeczno-gospodarczej po wybudowaniu obwodnicy. Analiza 
powinna obejmować okres co najmniej kilku letni, w tym na przykład badania ankietowe 
wśród mieszkańców, przedstawicieli administracji, przedstawicieli sfery gospodarczej 
„przed” i „po” wybudowaniu obwodnicy. Kilkumiesięczny okres eksploatacji obwodnicy 
jest zbyt krótki by móc zauważyć realny wpływ socjoekonomiczny inwestycji. 

 Ochrona ładu przestrzennego – dotyczy szczególnie zachowania tożsamości kulturowej, 
zarówno w aspekcie urbanistycznym, jak i architektury historycznych obiektów, 
charakterystycznych dla gminy Niemodlin. 

 Miasto Niemodlin wymaga najwięcej działań rehabilitacyjnych. Jako obszary priorytetowe 
wskazano: zabytkowy zamek w Niemodlinie wraz z Rynkiem i terenami przyległymi do 

                                                      
11 Raport o stanie Gminy Niemodlin, Niemodlin 2020 r. 
12 Dane GUS, w których nie uwzględnia się ścieżek pieszo – rowerowych, w roku 2021 na ścieżki rowerowe składało się 0,8 km dróg dla 
rowerów oraz 3,9 km ścieżek pieszo-rowerowych. 
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centrum; wskazano również tereny przemysłowe i pozostałe rejony miasta jako obszary 
wymagające uporządkowania funkcji i estetyki zgodnie z wymogami ładu przestrzennego. 

 Ze względu na degradację związaną z przemysłem wydobywczym kamienia, miejscowość 
Gracze wymaga działań rehabilitacji (np. system dolesień), co zminimalizuje uciążliwości 
akustyczne i rozprzestrzenianie zanieczyszczeń powietrza oraz poprawi walory 
krajobrazowe tych terenów. 

 Kształtowanie charakteru miejscowości: Lipno, Krasna Góra, Tłustoręby, Tarnica, 
Radoszowice w kierunku turystycznym i wypoczynkowym, ze względu na wysokie walory, 
jakimi dysponują (lasy, stawy, tereny nad rzeką Nysą Kłodzką)13. Miejscowości te 
wymagają kształtowania atrakcyjnego wizerunku ze względu na oczekiwania 
potencjalnych turystów. W pierwszej kolejności rehabilitacja powinna dotyczyć obiektów 
dokumentujących tożsamość historyczno – kulturową tych miejscowości wraz 
z otoczeniem. 

 Miejscowość Lipno wykazuje potencjał w kierunku rozwoju agroturystyki – duży 
i wyróżniający potencjał przyrodniczy (np. walory krajobrazu; rzeźba terenu – w tym zespół 
przyrodniczo-krajobrazowy w Lipnie; szata roślinna, w tym okoliczne lasy, pola uprawne, 
zieleń przydomowa; świat zwierzęcy, ostoje, siedliska). Miejscowość Lipno wyróżnia się 
również na tle kulturowym (np. walorami przestrzeni wiejskiej prywatnej, w tym 
zabudową przedwojenną zagrodową; zabytkami i pamiątkami historycznymi, w tym są to 
przydrożne kapliczki, krzyże, Chatka Pustelnika; tradycje, obrzędy, gwara, w tym dożynki 
wiejskie, festyn). Miejscowość Lipno posiada także duże zasoby działek pod zabudowę 
mieszkaniową indywidualną oraz tereny do przekształceń14. 

 Miejscowość Krasna Góra wykazuje potencjał w kierunku rozwoju agroturystyki – duży 
i wyróżniający potencjał przyrodniczy (np. walory krajobrazu, rzeźby terenu, w tym teren 
pagórkowaty, wieś położona pomiędzy lasami z jednej strony, a rzeką – Nysą Kłodzką 
z drugiej, stanowiska archeologiczne; szata roślinna – okoliczne lasy mieszane i dorzecza 
rzeki; wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy), w tym Rzeka Nysa Kłodzka, stawy 
hodowlane, sieć rowów wymagających konserwacji i bieżącego utrzymania). Krasna Góra 
wyróżnia się także pod względem kulturowym. Miejscowość cechują walory przestrzeni 
wiejskiej publicznej i prywatnej (park zabytkowy, kościół, zabudowa przedwojenna 
zagrodowa, bloki popegeerowskie), tradycje, obrzędy, gwara (Majówki, zawody 
strażackie). Szansą miejscowości Krasna Góra jest również rozwój mieszkalnictwa 
jednorodzinnego (posiada istotne zasoby pod zabudowę indywidualną, tereny do 
przekształceń oraz wyróżniające zasoby infrastruktury technicznej, np. sieć 
wodociągowokanalizacyjna, drogi, oświetlenie).15. 

 Miejscowość Tłustoręby wykazuje potencjał w kierunku turystycznym. W ramach 
Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita 

                                                      
13 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Niemodlin, 2020 r. 
14 Uchwała nr XXII/130/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lipno 
na lata 2016-2025. 
15 Uchwała nr XXI/104/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości 
Krasna Góra na lata 2016-2025. 
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Polska 2007-2013 zwiększono atrakcyjność obszaru pod względem turystyki i rekreacji 
rowerowej i utworzono projekt Szlak rowerowy „Wokół Niemodlina”16. Tłustoręby jest 
jedną z najstarszych miejscowości w gminie Niemodlin - Tłustoręby wymieniono w spisie 
uposażeń biskupa wrocławskiego w 1296r. W miejscowości Tłustoręby występują cenne 
układy ruralistyczne. W sumie relikty osadnictwa są obecnie udokumentowane na terenie 
gminy 97 stanowiskami archeologicznymi, w tym najwięcej odkryć zabytków 
archeologicznych dokonano na terenie sołectw Tarnica, Tłustoręby (grodzisko z XI-XV w.; 
punkt osadniczy z okresu neolitu; stanowiska), Radoszowice. Ślady intensywnego 
osadnictwa społeczności rolniczych w Tłustorębach datuje się na okresach epoki brązu  
i w okresie halsztackim (1200 – 400 lat p.n.e.)17,18. 

 Miejscowość Tarnica wykazuje potencjał w kierunku turystycznym, w szczególności pod 
względem historycznym. Pierwsze źródła pisane odnoszące się do miejscowości Tarnica 
pochodzą z dokumentu z roku 1539r. W miejscowości występują cenne układy 
ruralistyczne, średniowieczne, z historyczną zabudową zagrodową. Miejscowość tworzy 
historyczny układ przestrzenny, charakteryzuje się wysokimi walorami historycznymi. Na 
terenie Tarnicy udokumentowano relikty osadnictwa i dokonano najwięcej odkryć 
zabytków archeologicznych, np. grodzisko stożkowate z XIII-XIV w.; punkty osadnicze 
z okresu wpływów rzymskich; pradzieje; XIV-XV w.; punkt osadniczy z epoki brązu; punkt 
osadniczy z epoki kamienia19,20. 

 Miejscowość Radoszowice wykazuje potencjał głównie w kierunku przyrodniczym – duży 
i wyróżniający potencjał przyrodniczy (np. walory krajobrazu, rzeźby terenu, w tym teren 
lekko pagórkowaty otoczony polami i lasami z panoramą na całe Radoszowice; walory 
szaty roślinnej, cenne przyrodniczo obszary lub obiekty, w tym Nysa Kłodzka, wyrobiska 
pożwirowe, stawy, świat zwierzęcy (ostoje, siedliska), w tym zwierzyna łowna, kuny, 
wydry, kormorany, ostoja dzikiego ptactwa, w tym orła bielika i sów). Radoszowice 
posiadają także walory kulturowe, choć cechuje je mniejszy udział tych zasobów 
w porównaniu np. do miejscowości Lipno czy Krasna Góra. Radoszowice posiadają istotne 
walory przestrzeni wiejskiej publicznej i prywatnej (np. zabudowa przedwojenna 
zagrodowa, pojedyncze nowe domy, tereny rekreacyjne (stawy po wyrobiskowe, dorzecze 
Nysy Kłodzkiej, lasy)21. 

 

 

 

                                                      
16 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Niemodlin, 2020 r. 
17 Uchwała nr XXVII/147/20 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 31 sierpnia 2020r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad 
zabytkami Gminy Niemodlin na lata 2021-2024. 
18 Strategia Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2015 – 2025. 
19 Uchwała nr XXVII/147/20 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 31 sierpnia 2020r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad 
zabytkami Gminy Niemodlin na lata 2021-2024. 
20 Strategia Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2015 – 2025. 
21 Uchwała nr XXXIII/179/20 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 3 grudnia 2020r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości 
Radoszowice na lata 2020 – 2025. 
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Gospodarka i rynek pracy 

 Wykorzystanie potencjału miasta i terenów gminy do rozwoju turystyki. 
 Rozwój terenów inwestycyjnych pod nowe inwestycje i miejsca pracy oraz pozyskanie 

nowych inwestorów. 
 Wzmacniane potencjałów i generowanie impulsów rozwojowych na obszar całej gminy, 

m.in. wzmacnianie istniejącej działalności gospodarczej, stworzenie warunków dla 
wykwalifikowanej kadry, poprawa innowacyjności gospodarki oraz wdrażanie rozwiązań 
proekologicznych uwzględniających np. ekoprojektowanie, OZE. 

 Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich, zmierzający do wykorzystania w pełni 
możliwości płynących z turystyki, rolnictwa, rybactwa i gospodarki leśnej.22 

Infrastruktura i środowisko 

 Zapewnienie nieprzerwanych dostaw wody pitnej dla mieszkańców wraz z poprawą 
parametrów jakościowych i wydajności systemu dostaw wody pitnej (m.in. modernizacja 
SUW). 

 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej. 
 Modernizacja infrastruktury drogowej oraz budowa chodników i ścieżek rowerowych. 
 Zwiększenie poziomu obsługi systemem gazowym. 
 Zwiększenie wykorzystania OZE. 
 Inwestycje w obszarze ograniczania niskiej emisji jak wymiana kotłów węglowych, 

termomodernizacja obiektów. 
 Realizacja działań i programów mających na celu redukcję niskiej emisji. 
 Ochrona zasobów przyrodniczych jak i restytucji, renaturyzacji i rekultywacji środowiska 

przyrodniczego, obejmujące obszary i tereny o naruszonej strukturze przyrodniczej. 
 Poprawa gospodarki odpadami, w szczególności osiągnięcie wymaganego poziomu 

recyklingu zbieranych selektywnie odpadów oraz wzrost świadomości ekologicznej 
mieszkańców w zakresie poprawnej selektywnej zbiórki odpadów. 

 Budowa światłowodów.  

Finanse samorządowe 

 Gromadzenie nadwyżki budżetowej oraz zwiększenie wydatków inwestycyjnych, w tym  
w oparciu o środki dotacyjne. 

Ludność i procesy demograficzne 

 Realizacja działań rekompensujących utrzymujące się niekorzystne trendy demograficzne 
zwłaszcza w obszarach zagrożonych depopulacją. 

 Problemy demograficzne gminy przekładają się bezpośrednio na wiele obszarów, w tym 
w szczególności na potencjał gospodarczy, zabezpieczenia emerytalne, system opieki 
zdrowotnej a także system opieki nad osobami wymagającymi wsparcia  

                                                      
22 https://www.opolskie.pl/wp-content/uploads/2021/03/Diagnoza-strategiczna-listopad-2020.pdf. 
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w codziennym funkcjonowaniu. Dlatego też, celem minimalizacji negatywnych skutków 
niżu demograficznego oraz wzrastającego współczynnika obciążenia demograficznego, 
konieczna jest realizacja działań zmierzających do pobudzenia lokalnej/ gminnej 
przedsiębiorczości, aktywizacja rynku pracy, wsparcie społeczne oraz podnoszenie jakości 
edukacji i służby zdrowia. 

Edukacja i wychowanie 

 Poprawa oferty edukacyjnej gminy. Działania aktywizujące i zachęcające młodzież szkolną 
i dorosłych do podjęcia edukacji na dalszych etapach kształcenia (edukacja na poziomie 
szkół średnich i szkolnictwa wyższego). 

 Realizacja działań zorientowanych na podnoszeniu jakości kształcenia na każdym poziomie 
edukacji wraz z zapewnieniem możliwości dostępu do adekwatnych i potrzebnych 
w ujęciu zapotrzebowania rynkowego pracy, form podnoszenia kwalifikacji. 

Polityka społeczna 

 Realizacja działań zapobiegających i minimalizujących skutki niekorzystnych trendów 
związanych z depopulacją gminy oraz pogarszającą się sytuacją ekonomiczną 
mieszkańców. Cele polityki społecznej winny koncentrować się na wsparciu działań 
prorodzinnych, wzmocnieniu i odbudowie potencjału MŚP ze szczególnym 
uwzględnieniem lokalnego rynku pracy, oraz zapewnieniu dostępu do opieki zdrowotnej. 

Kultura i dziedzictwo kulturowe 

 Dążenie do poprawy stanu technicznego obiektów dziedzictwa kulturowego. 
 Zwiększenie dostępności do obiektów kulturalnych, jak i zasobów dziedzictwa 

kulturowego m.in. poprzez wprowadzanie udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami. 
 Pozyskiwanie nowych partnerów celem rozwoju oferty kulturalnej gminy. 
 Poprawa jakości przestrzeni publicznych. 
 Rewitalizacja obszaru Rynku. 

Sport, turystyka i rekreacja 

 Wykorzystanie potencjału miasta i terenów gminy do rozwoju turystyki. 
 Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich, zmierzający do wykorzystania w pełni 

możliwości płynących z turystyki, rolnictwa, rybactwa i gospodarki leśnej23. 
 Rozwój sieci komunikacyjnej, w tym dróg rowerowych, łączących tereny o różnych 

prorozwojowych funkcjach. 
 Wykorzystanie potencjału turystyki weekendowej, budowa/rozbudowa infrastruktury. 

                                                      
23 https://www.opolskie.pl/wp-content/uploads/2021/03/Diagnoza-strategiczna-listopad-2020.pdf. 
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3.4. Analiza SWOT dla gminy Niemodlin 

Analiza SWOT jest powszechnie wykorzystywana w jednostkach administracji publicznej jako 
narzędzie diagnozy strategicznej. Pozwala ona porównać silne i słabe strony jednostki 
wynikające z otoczenia wewnętrznego, z szansami i zagrożeniami dla rozwoju płynącymi  
z otoczenia zewnętrznego, a także określić ich wzajemne oddziaływanie. Analizy dokonano  
w oparciu o: 

 wnioski z opisu charakterystyki gminy Niemodlin; 
 dane liczbowe, opisowe i przestrzenne pozyskane z Urzędu Miejskiego w Niemodlinie oraz 

ze źródeł zewnętrznych; 
 wyniki przeprowadzonych badań ankietowych.  
Wyniki przeprowadzonej analizy zebrano poniżej. 

SI
LN

E 
ST
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 Strategiczne położenie między województwem dolnośląskim i śląskim, na 
obszarze Aglomeracji Opolskiej w bliskim odziaływaniu dużego ośrodka 
miejskiego (Opola), co zapewnia dostępność do atrakcyjnych rynków pracy 
i rynków zbytu, usług publicznych, atrakcyjnej oferty spędzania czasu wolnego 
itp. 

 Wysoka dostępność komunikacyjna zwłaszcza dobrze rozbudowana sieć 
drogowa, odziaływanie drogi krajowej 46, dostęp do zjazdu z autostrady A4, 
szybki transfer do południowej granicy państwa. 

 Potencjał osadniczy wynikający z walorów przyrodniczo-krajobrazowych 
i bliskości Opola. 

 Złoża bazaltu, surowca ilastego i piasku. 
 Dobry poziom bezpieczeństwa publicznego. 
 Spadek liczby bezrobotnych i korzystających z pomocy społecznej. 
 Liczne organizacje i stowarzyszenia współrealizujące politykę rozwojową 

gminy. 
 Zorganizowane środowisko seniorów i seniorek. 
 Działalność i ponadregionalna oferta zmodernizowanego Ośrodka Kultury  

w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej. 
 Udział mieszkańców w wydarzeniach kulturalnych i rozrywkowych. 
 Zamek Książęcy w Niemodlinie będący centrum historycznym i kulturowym 

Niemodlina.  
 Dostęp do oświaty ponadpodstawowej na terenie gminy. 
 Baza i oferta rekreacyjno-sportowa, w tym wydarzenia o charakterze 

ponadlokalnym. 
 Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej umożlwiający bezpośredni dostęp do 

dobrej jakości usług zdrowotnych.  
 Wzrost liczby podmiotów gospodarczych w ostatnich latach. 
 Dobre warunki do rozwoju działalności gospodarczej.  
 Brak zakładów przemysłowych o dużej uciążliwości dla środowiska 

naturalnego. 
 Potencjał rekreacyjny lasów, gruntów leśnych i zadrzewionych (Lasy 

Niemodlińskie), stanowiących jeden z symboli gminy. 
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 Znaczący potencjał przyrodniczy gminy – duża atrakcyjność krajobrazowa, 
istniejące formy ochrony przyrody – Obszar Chronionego Krajobrazu Borów 
Niemodlińskich, Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk SOO Natura 2000 „Bory 
Niemodlińskie”. 

 Długi okres wegetacyjny. 
 Doskonałe warunki dla hodowli ryb i rozwoju wędkarstwa: stawy 

i gospodarstwa hodowlane.  
 Doświadczenia gminy w zakresie realizacji programów dotyczących walki ze 

smogiem. 
 Dostępne trasy oraz rozwijająca się na tej bazie turystyka rowerowa i piesza 

na terenie gminy. 
 Potencjał rekreacyjno-turystyczny bazujący na zasobach przyrodniczych oraz 

dziedzictwa kulturowego, szlaki i ścieżki, bliskość i dostępność komunikacyjna 
Opola.  

 Funkcjonowanie gminy w szerszych partnerstwach lokalnych 
i ponadlokalnych oraz współpraca zagraniczna. 

 Polityka inwestycyjna wyrażająca się m.in. wysokim odsetkiem wydatków 
inwestycyjnych w ogóle wydatków. 

 Relatywnie niewielki poziom zadłużenia. 
 

SŁ
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 Zły stan techniczny dróg zwłaszcza powiatowych, niewystarczająca liczba 
miejsc parkingowych, braki w zakresie ciągów pieszych wzdłuż dróg, 
towarzyszącej infrastruktury drogowej. 

 Brak zasięgu sieci internetowej i komórkowej na niektórych obszarach gminy. 
 Trwałe zmiany w przestrzeni spowodowane eksploatacją surowców. 
 Spadek liczby mieszkańców gminy w okresie ostatnich lat. 
 Ujemny przyrost naturalny. 
 Postępujący proces starzenia się społeczności lokalnej. 
 Wysoki odsetek beneficjentów pomocy społecznej wspieranych długotrwale 

(powyżej roku). 
 Ograniczony komunalny zasób mieszkaniowy gminy. 
 Bierność społeczna części mieszkańców gminy. 
 Niski poziom profesjonalizacji lokalnych organizacji pozarządowych (mierzony 

np. ilością pozyskanych środków zewnętrznych).  
 Mało korzystne warunki upraw rolniczych (słaba jakość gleb, rozdrobnienie 

gruntów). 
 Bezrobocie, w tym wśród kobiet i osób młodych. 
 Zjawisko emigracji zarobkowej i naukowej, przekładające się na odpływ kadr 

oraz szereg innych negatywnych konsekwencji z nim związanych.  
 Zły stan techniczny sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i słaba dostępność 

infrastruktury kanalizacyjnej. 
 Zły stan techniczny budynków komunalnych. 
 Zróżnicowana jakość wody w ciekach na terenie gminy. 
 Brak warunków sprzyjających wykorzystaniu energii odnawialnej. 
 Zanieczyszczenie powietrza wynikające z tzw. „niskiej emisji”.  
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 Niewykorzystany potencjał rekreacyjny, wypoczynkowy i kulturalny gminy. 
 Niewystarczająca baza noclegowa i gastronomiczna.  
 Spadek poziomu dochodów własnych, rosnący udział dotacji w strukturze 

dochodów ogółem. 
 Niska dostępność administracji dla osób ze specjalnymi potrzebami w zakresie 

infrastruktury jak i e-usług. 
 Niedostateczna promocja gminy. 

 

SZ
AN

SE
 

 Trendy osadnicze, popularność migracji z Opola na tereny podmiejskie 
(suburbanizacja). 

 Pogłębianie się współpracy międzygminnej w ramach Stowarzyszenia 
Aglomeracja Opolska oraz innych partnerstw lokalnych i ponadlokalnych, 
a także współpracy międzysektorowej i międzyorganizacyjnej. 

 Budowy nowego węzła autostradowego przy istniejącej estakadzie w ciągu 
drogi powiatowej relacji Niemodlin – Lewin Brzeski. 

 Inwestycje zewnętrzne wzmacniające dostępność komunikacyjną oraz 
atrakcyjność osadniczą gminy. 

 Wyłączenie ciężkiego ruchu tranzytowego z centrum miasta i rewitalizacja 
przestrzeni miejskiej. 

 Polityczny i społeczny priorytet związany z ochroną środowiska, dostęp do 
wiedzy, dostępność środków finansowych.  

 Nowe kierunki polityki państwa w odniesieniu do osób starszych, osób 
z niepełnosprawnościami oraz całych rodzin – dedykowane programy 
i systemy finansowe, w tym dla samorządów i organizacji pozarządowych. 

 Moda na zdrowy i aktywny tryb życia, rekreację, turystykę jednodniową oraz 
weekendową. 

 

ZA
G

RO
ŻE

N
IA

 

 Prognozowany spadek liczby mieszkańców gminy oraz wzrost odsetka osób 
najstarszych. 

 Postępujące zmiany klimatyczne. 
 Niepewna sytuacja gospodarcza i na rynku pracy związana z epidemią.  
 Zmniejszenie się przychodów z podatków dochodowych. 
 Polityka fiskalna państwa ograniczająca rozwój małych ośrodków miejskich. 
 Biurokracja i trudność w pozyskiwaniu funduszy z zewnątrz. 
 Wzrost kosztów inwestycji. 
 Trudności w pozyskaniu wykonawców ze względu na ich braki kadrowe. 
 Przyrost liczby zadań własnych gminy nie powiązany z dodatkowymi środkami 

na ich realizację. 
 Problemy finansowe publicznej służby zdrowia, problemy z dostępnością 

usług i specjalistów. 
 Rozpad więzi społecznych i rodzinnych, bierność. 
 Problemy społeczne i zdrowia psychicznego, potęgowane pandemią. 
 Skomplikowane i często zmieniające się przepisy prawa oświatowego, w tym 

utrudniające sprawne i efektywne zarządzanie tą sferą na poziomie gminy. 
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4. Strategiczne kierunki rozwoju gminy Niemodlin 

4.1. Wizja i misja rozwoju gminy Niemodlin 

Wizja przedstawia pożądany obraz w perspektywie do 2030 r. i jest wyrazem misji pełnionej 
przez gminę Niemodlin oraz aspiracji władz lokalnych i mieszkańców nadając ramy dla 
rozstrzygnięć strategicznych i kierunków wspólnie podejmowanych interwencji na najbliższe 
lata.  

Wizję skonkretyzowano na aspekty ożywienia społeczno-gospodarczego i wykreowania 
nowych podstaw do zwiększenia odporności na zjawiska kryzysowe w obszarze społecznym, 
gospodarczym i przestrzennym dla zniwelowania dystansu rozwojowego. Zrealizowanie 
założeń wizji rozwoju przełoży się na wzrost poziomu atrakcyjności gminy pod względem 
jakości życia przy zachowaniu walorów środowiska przyrodniczego i kulturowego, odwrócenie 
trendu, podniesienie rangi gminy w obszarze usługowym, otwarcie na nowe kierunki rozwoju 
przedsiębiorczości, wykorzystanie potencjału przyrodniczego i czerpanie z rozwoju funkcji 
„przemysłów czasu wolnego". 

 

 

 

 

Interpretacja wizji gminy Niemodlin: 

 Gmina Niemodlin jest miejscem o wysokiej jakości przestrzeni  
z centrotwórczym obszarem Niemodlina, integrującym wspólnotę miasta  
i obszarów wiejskich zapewniających atrakcyjne i bezpieczne warunki zamieszkania 
i rozwoju dla mieszkańców.  

 Zintegrowany społecznie obszar jest pochodną aktywności i ambicji mieszkańców oraz 
władz lokalnego samorządu a współpraca w wymiarze lokalnym, ponadlokalnym 
dostarcza bodźców i motywacji dla zaangażowania się w realizację wyznaczonych 
celów i podejmowania nowych wyzwań dla całej wspólnoty lokalnej.  

 Filarem rozwoju gminy są wysokiej jakości usługi publiczne o wyrównanym standardzie 
względem potrzeb, w szczególności w zakresie ochrony środowiska, edukacji, ochrony 
zdrowia, rekreacji, sportu, kultury, komunikacji. Usługi są dostępne i dostosowywane 
do zmieniających się potrzeb wspólnoty i postępu technologicznego. Zaawansowane 
technologie i wiedza absorbowane są dla zminimalizowania wpływu świadczonych 
usług na środowisko i klimat oraz poprawy jakości obsługi. 

 Atrakcyjny wizerunek gminy jest pochodną dotychczasowych działań, wykorzystujący 
w sposób zrównoważony i świadomy potencjał wynikający z położenia, dostępności 

Gmina Niemodlin przyjazna przestrzeń dla mieszkańców  

i przedsiębiorców realizująca wyzwania zrównoważonego rozwoju 
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komunikacyjnej, walorów krajobrazowo-przyrodniczych oraz bogactwa kultury  
i tradycji. Jednocześnie dbałość o stan jakości środowiskowa wiąże się z kontynuacją 
działań związanych z wdrażaniem gospodarki niskoemisyjnej, rozwoju infrastruktury 
ochrony środowiska i pomnażania bioróżnorodności i ochrony zasobów 
przyrodniczych. 

Istotą jednostki samorządu terytorialnego w myśl ustawy o samorządzie gminnym z dnia  
8 marca 1990 r. jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, zapewnienie porządku i ładu 
publicznego oraz bezpieczeństwa. Misję skoncentrowano na podstawowych wartościach jak: 

 zrównoważone korzystanie z zasobów,  
 współpraca i relacje,  
 zbiorowe kompetencje i wiedza,  

które nadają znaczenie działań władz gminy i jej mieszkańcom w procesach rozwojowych  
i realizacji wizji rozwoju.  

 

 

 

 

Z misji gminy Niemodlin wynika dążenie do wypełnienia potrzeb wspólnoty oraz tworzenia 
warunków i przestrzeni dla harmonijnego rozwoju w oparciu o dziedzictwo kulturowe 
i przyrodnicze gminy. Istotą działań podejmowanych przez samorząd gminny jest poprawa 
odporności terytorium w wielu wymiarach integrując inwestycje i działania tak, by zapewnić 
bezpieczeństwo, wysoką jakość przestrzeni, usług publicznych i warunków do rozwoju 
osobistego i wspólnoty.  

Podkreślić należy konieczność wzmocnienia więzi i relacji, stanowiących podstawę dla 
przepływu wiedzy, informacji i innowacji w gminie zarówno w ujęciu wewnętrznym (samorząd 
– wspólnota) jak i zewnętrznym (gmina – otoczenie).  

4.2. Obszary, cele i kierunki działań  

Wizja rozwoju gminy Niemodlin w perspektywie 2030 r. będzie realizowana w oparciu o trzy 

cele strategiczne w obszarach: społecznym, gospodarczym, przestrzennym i środowiskowym 

 

 

Rozwój Gminy w harmonii z dziedzictwem kulturowo-

przyrodniczym zapewniający atrakcyjną i wysoką jakość życia 
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Cel strategiczny 1 

Rozwój silnych więzi, 
kompetencji i sieci relacji 

Cel strategiczny 2 

Wzmacnianie odporności 
gospodarczo-społecznej 

Cel strategiczny 3 

Zrównoważone korzystanie  
z przestrzeni i środowiska 

Cel operacyjny 1.1 

Wysoki kapitał ludzki  
i społeczny 

Cel operacyjny 2.1 

Zróżnicowana lokalna 
przedsiębiorczość 

Cel operacyjny 3.1 

Bezpieczeństwo ekologiczne 

Cel operacyjny 1.2 

Zdrowie mieszkańców 

Cel operacyjny 2.2 

Wysoki standard i jakość 
usług publicznych 

Cel operacyjny 3.2 

Odnowa przestrzeni 

Cel operacyjny 1.3 

Aktywne włączenie 
społeczne 

Cel operacyjny 2.3 

Zrównoważona mobilność  
i dostępność 

Cel operacyjny 3.3 

Zielona energia  

Cel operacyjny 1.4 

Współdecydowanie  
i tożsamość 

Cel operacyjny 2.4 

Rozpoznawalność  
w relacjach  
z otoczeniem 

Cel operacyjny 3.4 

Odporność klimatyczna  

 

Cel strategiczny 1: Rozwój silnych więzi, kompetencji i sieci relacji 

Ostatnie lata związane z nowymi okolicznościami i ograniczeniami sanitarnymi udowodniły, iż 

lokalna społeczność potrafi przeciwstawić się skutkom globalnego kryzysu gospodarczego. 

Wspieranie lokalnych przedsiębiorstw w oparciu o lokalne więzi i relacje zwiększa odporność 

lokalnych rynków na kryzys. Umożliwienie społeczeństwu współdecydowania i kształtowania 

rozwoju lokalnego daje możliwość zarówno wygenerowania nowych miejsc pracy, jak również 

zwiększenie standardu życia społecznego. Rozwój kluczowych kompetencji, rozwój 

szkolnictwa jest warunkiem kształtowania nowych, elastycznych postaw adaptowalnych dla 

zmieniających się warunków otoczenia. 

Wzrost jakości usług edukacyjnych, zdrowotnych, społecznych i kulturalnych, w odniesieniu 

do zachodzących zmian potencjału demograficznego i uwarunkowań technologicznych jest 

warunkiem wprowadzania nowych modeli kooperacji i ekonomii współdzielenia. Wzrost 

kapitału ludzkiego jest warunkiem koniecznym do funkcjonowania w nowoczesnych 

uwarunkowaniach technologicznych i zapewnienia długofalowego rozwoju gminy. 

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu jest istotną kwestią dla zapewnienia dostępności 

do usług publicznych dla każdego mieszkańca. Szeroka dostępność do usług z kolei wpływa na 
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jakość i warunki życia oraz aktywność mieszkańców i relacje pomiędzy wszystkimi stronami. 

Staje się przestrzenią dla wspólnych działań aktywujących endogenny potencjał gminy. 

Cele operacyjne i kierunki rozwoju dla celu strategicznego 1 Rozwój silnych więzi, 

kompetencji i sieci relacji 

Lp. Cel operacyjny  Kierunki działań 

1.1 Wysoki kapitał 
ludzki  
i społeczny 

 Wspieranie rozwoju talentów dzieci i młodzieży; 
 Wspieranie i rozwój kompetencji cyfrowych, w tym 

cyberbezpieczeństwa, mieszkańców ze szczególnym 
uwzględnieniem seniorów; 

 Wspieranie działalności i współpracy z organizacjami 
pozarządowymi; 

 Poprawa jakości usług opieki i edukacji dzieci  
i młodzieży poprzez m.in. modernizację bazy 
oświatowej;  

 Podejmowanie działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych w zakresie dostosowania do ich 
potrzeb przestrzeni i obiektów użyteczności publicznej, 
a także w zakresie ich obsługi.  

1.2 Zdrowie 
mieszkańców 

 Wspieranie przedsięwzięć promujących aktywne formy 
wypoczynku dla odbiorców z różnych grup wiekowych;  

 Promocja postaw prozdrowotnych mieszkańców; 
 Wspieranie działań na rzecz poprawy jakości, 

dostępności usług zdrowotnych.  

1.3 Aktywne włączenie 
społeczne 

 Wyrównywanie szans osób wykluczonych społecznie; 
 Poprawa komunalnych zasobów mieszkaniowych; 
 Podejmowanie działań na rzecz nowych programów  

i włączenia seniorów do uczestnictwa w przestrzeni 
publicznej; 

 Intensyfikacja współpracy z Radą Seniorów Gminy 
Niemodlin, Młodzieżową Radą Gminy Niemodlin. 

1.4 Współdecydowanie  
i tożsamość  

 Dostosowywanie usług z zakresu kultury do 
zmieniających się potrzeb; 

 Poprawa stanu infrastruktury i obiektów kultury; 
 Promocja tradycji i historii gminy. 

Cel 2 Wzmacnianie odporności gospodarczo-społecznej 

Wysoki poziom usług służących rozwojowi ma wpływ na życie społeczne, jak również potencjał 
gospodarczy. Wsparcie nowoczesnej infrastruktury, jakości publicznych usług a także 
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likwidacja nierówności w dostępie do informacji cyfrowych społeczeństwa, w szczególności 
grup zagrożonych wykluczeniem cyfrowym wpływa na poprawę jakości życia mieszkańców, 
dając możliwość wygodnego, szybkiego komunikowania się z administracją publiczną. Usługi 
publiczne skupione na pomnażaniu kapitału ekonomicznego, związane z obsługą i wsparciem 
lokalnych przedsiębiorców i inwestorów w obszarze administracji i transportu dają podstawę 
do tworzenia przyjaznego środowiska inwestycyjnego. Jednocześnie sfery te powinny podążać 
za potrzebami i rozwojem technologicznym oraz kwestiami poszanowania środowiska 
naturalnego i adaptacji do zmian klimatu. Pandemia COVID-19 wykazała, iż dla zachowania 
ciągłości i dostępu do usług publicznych niezbędna jest cyfryzacja życia, co staje się 
szczególnym priorytetem na najbliższe lata.  

Wsparcie jak i inicjowanie lokalnej przedsiębiorczości stanowią elementy zachęty dla 
przedsiębiorców do lokowania kapitału na terenie gminy generując nowe miejsca pracy, 
wpływając na wyhamowanie odpływu ludności z gminy.  

Budowanie wizerunku gminy opartego o lokalne zasoby i krótkie łańcuchy wartości daje 
szansę dla zwiększenia atrakcyjności i podkreślenia własnej unikatowej pozycji przyczyniając 
się do przyciągnięcia nowych inwestorów i zatrzymania negatywnych procesów 
depopulacyjnych. 

Cele operacyjne i kierunki rozwoju dla celu strategicznego 2 Wzmacnianie odporności 

gospodarczo-społecznej 

Lp. Cel operacyjny  Kierunki działań 

2.1 Zróżnicowana 
lokalna 
przedsiębiorczość 

 Wspieranie działań na rzecz rozwoju nowoczesnych, 
opartych na ekologii i tradycji kulturowej usług  
w obszarze „przemysłu czasu wolnego”; 

 Wspieranie rozwoju przetwórstwa bazującego na 
lokalnych zasobach.  

2.2 Wysoki standard  
i jakość usług 
publicznych 

 Wdrażanie planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe; 

 Podnoszenie jakości usług administracyjnych, w tym ich 
digitalizacja; 

 Budowa lokalnego systemu wsparcia podmiotów 
gospodarczych poprzez zapewnienie usług doradczych, 
informacji i usprawnienia obsługi interesantów; 

 Rozwój e-usług świadczonych w usługach publicznych; 
 Modernizacja i rozwój systemów informatycznych  

w zakresie digitalizowania czynności administracyjnych 
w zakresie usprawnienia obsługi interesantów, 
elektronizacji rozliczeń itp.  
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2.3 Zrównoważona 
mobilność  
i dostępność 

 Rozwój i modernizacja infrastruktury komunikacji (drogi, 
ścieżki rowerowe); 

 Promocja i wspieranie działań na rzecz infrastruktury 
wspierającej rozwój transportu zeroemisyjnego (m.in. 
stacja ładowania pojazdów i rowerów). 

2.4 Rozpoznawalność  
w relacjach  
z otoczeniem 

 Rozwój relacji z innymi instytucjami i partnerami;  
 Współpraca z gminami w ramach związków sąsiedzkich 

jak i przynależności do stowarzyszeń regionalnych  
i ponadregionalnych; 

 Kształtowanie wizerunku i marki gminy bazującej na 
walorach kulturowych, przyrodniczych podkreślających 
jej unikalność. 

 

Cel 3 Zrównoważone korzystanie z przestrzeni i środowiska 

Środowisko przyrodnicze odgrywa bardzo dużą rolę. Gmina posiada specyficzne walory 
przyrodnicze, które należy traktować jednocześnie jako zasób jak i wartość, którą należy 
chronić dla przyszłych pokoleń. Szczególnie znalazło to uwypuklenie w trakcie trwania 
pandemii, która zmieniła potrzeby i zachowania społeczności. Potencjał środowiska daje 
możliwość odzyskania równowagi. Dążenie do osiągnięcia neutralności klimatycznej, 
przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom klimatu przy równoczesnej adaptacji do tego 
procesu, działania związane z gospodarką w obiegu zamkniętym, efektywnością energetyczną 
jak i zapewnieniem bezpieczeństwa ekologicznego z odnową zdegradowanych przestrzeni, 
stanowią kompleksowe działania wpływające na atrakcyjność gminy jako miejsca do 
zamieszkania.  

Cele operacyjne i kierunki rozwoju dla celu strategicznego 3 Zrównoważone korzystanie  

z przestrzeni i środowiska 

Lp. Cel operacyjny  Kierunki działań 

3.1 Bezpieczeństwo 
ekologiczne 

 Wdrażanie Programu ochrony środowiska; 
 Realizacja programu usuwania azbestu; 
 Rozbudowa i modernizacja systemów wodno-

kanalizacyjnych, w tym w zakresie racjonalizowania 
zużycia wody, poprawy jej jakości;  

 Poprawa efektywności gospodarki odpadami  
w zakresie jej selektywnej zbiórki; 

 Wspieranie i realizacja działań w zakresie 
bezpieczeństwa ekologicznego ze szczególnym 
uwzględnieniem ochrony powietrza; 
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Lp. Cel operacyjny  Kierunki działań 

 Podejmowanie działań na rzecz rozwoju infrastruktury 
wzmacniającej działania ekologiczne np. w formule 
Park&Ride, Bike&Ride itd. 

3.2 Odnowa przestrzeni  Realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji ze 
szczególnym uwzględnieniem Przestrzeni publicznej 
rynku w Niemodlinie;  

 Renowacja obiektów zabytkowych i innych 
zdegradowanych obiektów i przestrzeni publicznych nie 
objętych obszarem rewitalizacji; 

 Odnowa i nowe funkcje centrum miasta.  

3.3 Zielona energia  Wdrażanie planu gospodarki niskoemisyjnej;  
 Rozwój infrastruktury odnawialnych źródeł energii  

i jej dywersyfikacja w obiektach użyteczności publicznej 
i zasobach komunalnych; 

 Powstania klastra energetycznego na poziomie 
gminnym lub ponadgminnym na potrzeby jednostek 
gminnych i odbiorców indywidualnych; 

 Wspieranie i intensyfikacja działań na rzecz zwiększenia 
OZE w sektorze prywatnym. 

3.4 Odporność 
klimatyczna 

 Podniesienie świadomości ekologicznej w zakresie 
zmian klimatu; 

 Poprawa wykorzystania wód deszczowych w domach, 

ogrodach i przemyśle; 

 Wspieranie mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie 
poprawy efektywności energetycznej budynków; 

 Wspieranie i rozwój niebiesko-zielonej infrastruktury. 

4.3. Oczekiwane rezultaty realizacji celów oraz wskaźniki ich osiągnięcia 

Oczekiwane rezultaty realizacji założeń Strategii będą wynikiem realizacji poszczególnych 
celów oraz kierunków działań i wpłyną na strukturę społeczno – gospodarczą gminy 
Niemodlin. Konstrukcja Strategii zapewnia, że założone cele i osiągnięte rezultaty będą 
odpowiadały na potrzeby wynikające z przeprowadzonej analizy stanu obecnego gminy, które 
zostały zebrane i podsumowane między innymi w analizie SWOT. Głównym, długofalowym 
efektem realizacji Strategii będzie wzmocnienie potencjału społeczno – gospodarczego gminy 
Niemodlin oraz przygotowanie na nowe wyzwania, jakim będzie musiała sprostać lokalna 
społeczność. W tabeli poniżej zebrano informacje o oczekiwanych rezultatach realizacji celów 
Strategii i wskaźnikach, które pozwolą na ich obiektywną weryfikację. 
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Rezultaty realizacji Strategii i wskaźniki ich monitorowania 

Cel strategiczny/ 

operacyjny 
Rezultaty realizacji celu 

Wskaźnik monitorujący  

(kierunek zmiany wartości wskaźnika) 

1 Rozwój silnych więzi, kompetencji i sieci relacji 

1.1 Wysoki kapitał 
ludzki i społeczny 

 poprawa warunków nauczania i opieki 

w przedszkolach i szkołach, 

 liczba wspartych placówek szkolnych/ przedszkolnych 

(szt.) - , 

 ściślejsza współpraca z organizacjami 

pozarządowymi, 

 liczba organizacji pozarządowych działających na 

terenie gminy (szt.) - , 

 umiejętność korzystania z mediów tj. m.in. 

komputera, internetu, różnego rodzaju 

oprogramowania elektronicznych 

i zaznajomionych z zagadnieniami 

cyberbezpieczeństwa. 

 liczba osób korzystających z doskonalenia w zakresie 

obsługi Internetu, w tym seniorów (os.) - . 

1.2 Zdrowie 
mieszkańców 

 zwiększenie dostępności i jakości usług 

zdrowotnych realizowanych na terenie gminy, 

 liczba osób korzystających z usług SZOZ w Niemodlinie 

(os.) - , 

 wzrost poziomu świadomości zdrowotnej 

mieszkańców oraz/lub zmniejszenie liczby 

zachorowań i zgonów z powodu problemów 

zdrowotnych dzięki wcześniejszemu wykryciu 

chorób w ramach badań profilaktycznych, 

 liczba zrealizowanych programów 

profilaktycznych/prozdrowotnych (szt.) - , 
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Cel strategiczny/ 

operacyjny 
Rezultaty realizacji celu 

Wskaźnik monitorujący  

(kierunek zmiany wartości wskaźnika) 

 kształtowanie nawyku podejmowania aktywności 

fizycznej oraz podnoszenie sprawności fizycznej 

wśród dzieci i młodzieży. 

 liczba osób, w tym dzieci i młodzieży korzystających ze 

zorganizowanych form aktywności fizycznej (os.) - . 

1.3 Aktywne 
włączenie społeczne 

 integracja osób, w tym międzypokoleniowa, 

możliwość spędzania czasu wolnego z osobami 

o podobnych  zainteresowaniach, 

 liczba zrealizowanych programów/inicjatyw 

społecznych (szt.) - , 

 poszerzenie oferty spędzania czasu wolnego, 

 

 

 liczba powstałych/zmodernizowanych obiektów/ 

miejsc, atrakcji dotyczących oferty spędzania czasu 

wolnego (szt.) - , 

 poprawa jakości życia i włączenie społeczne osób 

starszych i z niepełnosprawnością, 

 liczba zrealizowanych przedsięwzięć obejmujących 

usprawnienia dla osób starszych 

i z niepełnosprawnościami (szt.) - , 

 zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem 

i/lub wykluczeniem społecznym dzięki 

zwiększonemu wsparciu tych osób. 

 liczba osób korzystających z programów pomocowych 

(os.) - . 

1.4 
Współdecydowanie 
i tożsamość 

 organizacja imprez o charakterze kulturalnym, 

mających wpływ na świadomość dziedzictwa 

kulturowego i budowanie więzi z gminą, 

 liczba zorganizowanych wydarzeń kulturalnych (szt.) - 

, 
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Cel strategiczny/ 

operacyjny 
Rezultaty realizacji celu 

Wskaźnik monitorujący  

(kierunek zmiany wartości wskaźnika) 

 zwiększenie świadomości mieszkańców 

i odwiedzających na temat historii i dziedzictwa 

kulturowego, 

 liczba zrealizowanych przedsięwzięć w zakresie 

budowania/wzmocnienia świadomości historycznej 

i kulturowej mieszkańców/turystów (szt.) - , 

 dopasowanie oferty usług kulturalnych do 

zmieniającej się struktury demograficznej. 

 liczba uczestników przedsięwzięć kulturalnych (os.) - 

. 

2. Wzmacnianie odporności gospodarczo-społecznej 

2.1 Zróżnicowana 
lokalna 
przedsiębiorczość 

 poprawa warunków do prowadzenia działalności 

gospodarczej, 

 liczba przedsiębiorców korzystających z ulg lub 

z terenów inwestycyjnych (szt.) - , 

 zwiększenie liczby przedsiębiorstw,  liczba nowo zarejestrowanych podmiotów 

gospodarczych (szt.) - , 

 spadek bezrobocia wśród mieszkańców.  liczba osób bezrobotnych (os.) - . 

2.2 Wysoki standard 
i jakość usług 
publicznych 

 podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej,  liczba przedsiębiorców korzystających z ulg lub 

z terenów inwestycyjnych (szt.) - , 

 poprawa atrakcyjności osiedleńczej gminy,  liczba osób nowo zameldowanych na terenie gminy 

(os.) - , 

 zwiększenie ilości e-usług publicznych 

świadczonych na rzecz mieszkańców, 

przedsiębiorców. 

 liczba usług publicznych realizowanych w formie 

elektronicznej (szt.) - . 
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Cel strategiczny/ 

operacyjny 
Rezultaty realizacji celu 

Wskaźnik monitorujący  

(kierunek zmiany wartości wskaźnika) 

2.3 Zrównoważona 
mobilność 
i dostępność 

 poprawa jakości dróg,  długość przebudowanych/wyremontowanych dróg 

(km) - , 

 poprawa bezpieczeństwa drogowego,   długość utworzonych sieci ścieżek i szlaków 

rowerowych, chodników (km), ilość 

zmodernizowanych przejść dla pieszych (szt.) - , 

 większa liczba połączeń komunikacyjnych na 

terenie gminy oraz do większych ośrodków 

miejskich (m.in. Opola, Nysy), 

 liczba połączeń komunikacją zbiorową (szt.) - . 

2.4 
Rozpoznawalność  
w relacjach 
z otoczeniem 

 partnerskie relacje z gminami oraz podmiotami 

będącymi w otoczeniu, 

 liczba zrealizowanych przedsięwzięć partnerskich (szt.) 

- , 

 zwiększenie świadomości walorów turystycznych 

i rekreacyjnych wśród mieszkańców i turystów, 

 liczba podjętych działań promocyjnych (szt.) - , 

 poprawa stanu zabytków,  liczba odrestaurowanych, zrewitalizowanych obiektów 

zabytkowych (szt.) - , 

 poprawa oferty turystycznej i rekreacyjnej.  liczba nowych produktów turystycznych (szt.) - . 

3 Zrównoważone korzystanie z przestrzeni i środowiska 

3.1 Bezpieczeństwo 
ekologiczne 

 poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie 

gminy, 

 liczba zrealizowanych przedsięwzięć wpływających na 

poprawę stanu środowiska naturalnego na terenie 

gminy (szt.) - , 
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Cel strategiczny/ 

operacyjny 
Rezultaty realizacji celu 

Wskaźnik monitorujący  

(kierunek zmiany wartości wskaźnika) 

 rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki 

wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy, 

 długość wybudowanych/ zmodernizowanych sieci 

wodociągowych i kanalizacyjnych (km/szt.) - , 

 wzrost wiedzy i świadomości mieszkańców  

o zagrożeniach wynikających  

z zanieczyszczonego środowiska, 

 liczba przeprowadzonych kampanii 

informacyjnych/warsztatów w zakresie ekologii (szt.) - 

, 

 poprawa jakości powietrza atmosferycznego,  kwota udzielonych dotacji na wymianę pieców (zł) - . 

3.2 Odnowa 
przestrzeni 

 poprawa jakości przestrzeni publicznych objętych 

obszarem rewitalizacji, 

 liczba zrealizowanych przedsięwzięć wpływających na 

poprawę jakości przestrzeni publicznych objętych 

obszarem rewitalizacji (szt.) - , 

 poprawa jakości przestrzeni publicznych nie 

objętych obszarem rewitalizacji, 

 liczba zrealizowanych przedsięwzięć wpływających na 

poprawę jakości przestrzeni publicznych nie objętych 

obszarem rewitalizacji (szt.) - , 

 ochrona krajobrazu i poprawa estetyki gminy 

poprzez stosowanie jednolitych standardów 

urbanistycznych. 

 liczba zrealizowanych przedsięwzięć wpływających na 

ochronę krajobrazu i poprawę estetyki gminy (szt.) - 

. 

3.3 Zielona energia  
 poprawa efektywności energetycznej budynków 

użyteczności publicznej, 

 liczba budynków użyteczności publicznej poddanych 

termomodernizacji (szt.) - , 
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Cel strategiczny/ 

operacyjny 
Rezultaty realizacji celu 

Wskaźnik monitorujący  

(kierunek zmiany wartości wskaźnika) 

 zwiększenie udziału energii pozyskiwanej ze źródeł 

odnawialnych oraz ich promocja wśród 

mieszkańców,  

 liczba zrealizowanych inwestycji OZE (szt.) - , 

 utworzenie klastra energii na poziomie gminnym 

lub międzygminnym, 

 liczba utworzonych klastrów energii (szt.) - , 

 modernizacja i dywersyfikacja źródeł energii 

i ciepła. 

 liczba przedsięwzięć w zakresie ekologii (szt.) - . 

3.4 Odporność 
klimatyczna  

 poprawa retencji wody oraz jakości wód 

powierzchniowych i podziemnych, 

 liczba podjętych działań przeciwpowodziowych, 

przedsięwzięć małej retencji (szt.) - , 

 racjonalizacja zużycia wody poprzez ograniczenie 

jej strat, 

 liczba przedsięwzięć w zakresie zbiorowego systemu 

zaopatrzenia w wodę (szt.) - , 

 spadek emisji CO2
 ,  liczba gospodarstw domowych ogrzewanych 

ekologicznymi źródłami ciepła (szt.) - , 

 wzrost wiedzy i świadomości ekologicznej 

mieszkańców w zakresie zmiany klimatu. 

 liczba przeprowadzonych programów/warsztatów/ 

kampanii edukacyjnych z zakresu edukacji ekologicznej 

(szt.) - . 

Legenda:  - wzrost lub utrzymanie;  - spadek
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5. Model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy Niemodlin oraz 

ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki 

przestrzennej 

Ład przestrzenny 

Aktualnie strategia integruje planowanie strategiczne z polityką publiczną, a model struktury 
funkcjonalno-przestrzennej, stanowi konkretyzację kierunków rozwiązań przestrzennych.  

Analiza stanu zagospodarowania gminy Niemodlin określona na etapie prac diagnostycznych 
i jego uwarunkowań stanowi podstawę przyjęcia modelu struktury funkcjonalno-
przestrzennej stanowiącego kontynuację rozwoju zagospodarowania mającego na celu 
wprowadzenie ładu przestrzennego, uwarunkowań ekofizjograficznych oraz realizacji ustaleń 
planistycznych. Model strukturalny gminy tworzą jednostki strukturalne, czyli zespoły 
obszarów o różnych cechach i charakterystyce funkcjonalnej oraz satelitarności  
w zakresie mieszkalnictwa, usług, aktywności gospodarczej oraz terenów rekreacji i zieleni, 
powiązane ze sobą siecią dróg i infrastruktur technicznych.  

Specyfika układu urbanistycznego gminy, ekofizjografia i związane z tym walory przyrodnicze 
oraz dziedzictwo kulturowe jak również zachodzące zmiany społeczne wynikające 
z upowszechniania się pozarolniczych źródeł utrzymania, akceptacji i przyswajania miejskich 
standardów, zwyczajów wpływają na zmianę sposobu użytkowania terenu. Wyzwaniem staje 
się zatem zharmonizowanie procesu urbanizacji i żywiołowej zabudowy z poszanowaniem 
ładu przestrzennego gminy celem łagodzenia konfliktów przestrzennych związanych ze zmianą 
sposobu użytkowania terenu. Porządkowanie struktury przestrzennej oraz wprowadzenie 
jasnych zasad zabudowy terenów wiejskich oraz miejskich w Niemodlinie, przy współudziale 
zainteresowanych stron powinno złagodzić konflikty przestrzenne oraz poprawić kompozycję 
i estetykę krajobrazu miasta i gminy Niemodlin. 

Dokumentem kierunkującym rozwój przestrzenny jest Studium Uwarunkowań  
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Niemodlin, przyjęte Uchwałą  
nr XXI/110/20 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 24 lutego 2020r. natomiast miejscowe 
plany zagospodarowania przestrzennego, stanowiące akty prawne określają warunki 
zagospodarowania i zabudowy terenu. Pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy ocenia 
się jako niewielkie – obejmuje ok. 17% powierzchni gminy. W diagnozie przedstawiono 
pokrycie terenu miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Największymi 
obszarowo planami miejscowymi objęto: miasto Niemodlin (głównie historyczne struktury 
przestrzenne, w tym układ urbanistyczny Niemodlina) oraz niektóre obszary wiejskie jak wieś 
Sady, Michałówek, Grodziec, Gracze, w których wyznaczono obszary przeznaczone pod 
zabudowę położone poza obszarami o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-
przestrzennej. 
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W najbliższej perspektywie przewidywane jest sporządzenie miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Michałówek, Grodziec, Gracze oraz dla 
wybranych terenów, gdzie zachodzi potrzeba lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zgoda 
na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze i leśnych na cele nieleśne. 

Obszary o kluczowych funkcjach dla rozwoju gminy 

Głównym ośrodkiem w strukturze osadniczej jest miasto Niemodlin, kolejnym wieś Gracze 
oraz w mniejszym stopniu Grabin, pozostałe wsie stanowią tzw. trzeci stopień struktury 
hierarchicznej sieci osadniczej gminy. Funkcje usługowe takie jak handel, ochrona zdrowia, 
oświata, administracja skupione są w mieście Niemodlin. Na pozostałych obszarach funkcje 
usługowe ograniczają się do usług służących zaspokajaniu podstawowych potrzeb 
mieszkańców. Najmniej rozwinięte usługi obejmują zachodnią część gminy. 

Miasto i wybrane wsie charakteryzuje wysoka wartość historyczna i kulturowa. Zasadniczy 
plan miasta Niemodlin (kształt rynku, przebieg ulic poprzecznych i tylnych, południowa linia 
obwarowań, rozplanowanie terenu kościelnego i zamkowego) zachował się do dziś. Obecnie 
dominantami wysokościowymi w Niemodlinie są kościół i zamek. Cenne pod względem 
widokowym i historycznym układy ruralistyczne występują we wsiach: Sarny Wielkie  
i Gracze. Są to średniowieczne układy ulicowe z nieregularnością w miejscu istnienia założeń 
folwarcznych. 

W strukturze zagospodarowania ważne funkcje pełni rolnictwo, co wynika z uwarunkowań 
przyrodniczych i glebowych. Funkcjonują gospodarstwa duże a część małych gospodarstw 
zmieni funkcję z zagrodowej na mieszkalną. Zmiany te podyktowane są względami 
ekonomicznymi, w tym ograniczeniem miejsc pracy w rolnictwie. Miejsca pracy poza 
rolnictwem występują głównie w Niemodlinie i Graczach. Koncentracja przedsiębiorczości 
występuje na obszarze miasta. Dodatkowo, obszar w rejonie węzła komunikacyjnego 
autostrady A4 „Opole Zachód” („Prądy”) wykazuje duży potencjał rozwojowy.  

W gospodarce gminy dużą rolę odgrywają również stawy, będące bazą rozwoju rybactwa na 
jej obszarze. Stawy położone są w północno – wschodniej (Stawy Niemodlińskie)  
i południowej części (Stawy Tułowickie). Mniejsze kompleksy stawów zlokalizowane są  
w dolinie niewielkiego cieku między Szydłowcem i Niemodlinem – 6 stawów, pojedyncze 
stawy w Brzęczkowicach, koło Krasnej Góry i Grabina oraz powstające w miejscach 
eksploatacji surowców mineralnych. 

Największy stopień zadrzewienia i lesistości występuje w południowo-wschodniej i północno-
wschodniej części gminy. Lasy pełnią wiele funkcji użytkowych m.in. ochronną, gospodarczą 
oraz turystyczno-rekreacyjną. Znaczące są również duże zwarte kompleksy leśne wraz 
ze zbiornikami zajmujące północno-wschodnią część gminy. W oparciu o Plan 
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego obszarami atrakcyjnymi 
turystycznie o znaczeniu lokalnym, mogącymi pełnić funkcje turystyczne są obszary 
chronionego krajobrazu oraz rejon Borów Niemodlińskich. Istotnym w gminie jest również 
wysoki udział obszarów podlegających prawnej ochronie na mocy ustawy o ochronie przyrody 
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(ok. 63%). Zgodnie z waloryzacją w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa 
opolskiego gminę Niemodlin charakteryzują umiarkowane warunki do rozwoju obszaru 
ochrony zasobów i walorów przyrodniczych. 

Atrakcyjne położenie gminy w sieci osiedleńczej (autostrada A4 i bliskość Opola) jak i zasoby 
przyrodnicze stanowić będą jednocześnie źródło konfliktów przestrzennych związanych 
z zachowaniem stanu przestrzeni rolniczej i leśnej, a rozwojem nowych funkcji, szczególnie 
związanych z rozwojem stref tzw. aktywizacji gospodarczej. Dodatkowo, konflikty 
przestrzenne związane są z rozwojem funkcji pozarolniczych w obrębie terenów wysokich klas 
bonitacyjnych oraz gruntów. 

Inne obszary ważne z punktu widzenia rozwoju gminy 

Zagrożenia powodziowe stwarzają rzeki Ścinawa Niemodlińska oraz Nysa Kłodzka, która 
przebiega w granicy. Ograniczenia w zabudowie wzdłuż dolin rzecznych wynikają  
z położenia ich na obszarze zagrożenia i w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. Nysa 
Kłodzka stanowi zachodnią granicę gminy a po wschodniej stronie gminy, przez miasto 
Niemodlin płynie rzeka Ścinawa Niemodlińska. 

Na obszarze gminy występują złoża surowców skalnych: bazaltu, iłów, piasków, żwirów. 
Istnieje również potencjał pozyskania wód mineralnych i termalnych w Grabinie. Czynna 
działalność górnicza związana z eksploatacją bazaltu prowadzona jest w Graczach i Rutkach. 
Są to obszary o dużych przekształceniach antropogenicznych związanych z odkrywkowym 
sposobem wydobywania surowców naturalnych. Intensywne zmiany powierzchni ziemi, 
związane z górnictwem odkrywkowym zlokalizowane są również w okolicy Molestowic. 
Obszary te, pomimo negatywnych zmian stanowią jedno z ciekawszych pod względem 
naukowym i dydaktycznym terenów regionu, umożliwiają zapoznanie się z rzadkimi formami 
budowy geologicznej, m.in. wychodniami wulkanitów w powiązaniu z tworami wapiennymi. 

Drogi krajowe i wojewódzkie są głównymi elementami, które zapewniają powiązanie gminy 
Niemodlin z gminami sąsiednimi oraz z głównymi miastami. Odpowiednią komunikację 
zapewnia również sieć dróg powiatowych i gminnych. Przez obszar gminy przebiega 
nieeksploatowana linia kolejowa łącząca Gracze i Szydłów. Poniżej przedstawiono 
uwarunkowania przestrzenne związane z realizacją niniejszej Strategii. 
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Uwarunkowania przestrzenne gminy Niemodlin 

Aspekt Uwarunkowania 

Demografia  Trwała tendencja zmniejszania liczby ludności i występowanie 
zjawiska starzenia się społeczeństwa. 

 Miasto Niemodlin skupia ok. 47 % wszystkich mieszkańców gminy. 
 Negatywne trendy demograficzne tj. starzenie się społeczeństwa 

stanowią zagrożenie dla przyszłego rozwoju społeczno-
ekonomicznego i wymagają prowadzenia aktywnej oraz racjonalnej 
polityki przestrzennej, skupiającej potencjał ludnościowy 
i gospodarczy. 

 W 2020 r. nastąpiła weryfikacja kierunków rozwoju 
zagospodarowania przestrzennego gminy wpływająca na zachowanie 
istniejących terenów otwartych. 

Struktura 
osadnicza 
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Aspekt Uwarunkowania 

 

Użytkowanie terenu 

Źródło: http://niemodlin-gis.netgis.pl/geoportal/ 

 Typ zagospodarowania wsi jaki dominuje w gminie to układ liniowy 
z ośrodkami koncentracji lub rozproszona zabudowa zagrodowa. 
Zabudowa koncentruje się przy ciągach komunikacyjnych tworząc 
mniej lub bardziej zwarte pasma. 

 Obecne obszary zabudowy mieszkaniowej nie zaspokajają w pełni 
potrzeb społeczności lokalnej gminy. Zapotrzebowanie na nową 
zabudowę będzie wynikać z poprawy warunków mieszkaniowych 
a nie z przyrostu naturalnego. 

 Zapotrzebowanie na nową zabudowę obejmuje głównie obszary 
wiejskie w formie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

 Wykształcenie ośrodka usług w zachodniej części gminy. 

Usługi społeczne  Usługi społeczne zapewnione są przez funkcjonujące obiekty tj. 
przedszkola, szkoły, świetlice, boiska sportowe, obiekty ochrony 
zdrowia oraz inne przestrzenie publiczne zagospodarowane na 
potrzeby ogólnospołeczne.  

 Rozwój terenów wiejskich w oparciu o wszelkie formy rozwoju 
usług, w tym bazy turystycznej związanej z wykorzystaniem walorów 
przyrodniczo – krajobrazowych, kulturowych oraz usług 
senioralnych. 
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Aspekt Uwarunkowania 

 

 

Szlak rowerowy „Wokół Niemodlina” 

Źródło: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Niemodlin przyjęte 

Uchwałą nr XXI/110/20 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 24 lutego 2020r. 

Systemy 
infrastruktury 
technicznej 

 Na obszarze gminy funkcjonuje sieć wodno-ściekowa 
o zróżnicowanym standardzie, w tym kwalifikująca się do 
przebudowy oraz rozbudowy. Dodatkowo występują obszary 
nieobjęte zbiorowym systemem odbioru ścieków komunalnych. 
Istotne jest zapewnienie bezpieczeństwa dostarczania wody poprzez 
rozbudowę i modernizację sieci wodociągowych oraz Stacji 
Uzdatniania Wody w Niemodlinie 
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Aspekt Uwarunkowania 

 Energetyka bazuje na paliwach kopalnych stąd ważne jest 
zwiększenie wykorzystania OZE, w tym również na terenach 
wiejskich. 

 Pozostałe elementy infrastruktury technicznej związane są 
z rozwojem zabudowy oraz wprowadzaniem nowych rozwiązań 
technologicznych. 

Układ 
komunikacyjny 

 
Układ komunikacyjny 

Źródło: https://niemodlin.e-mapa.net/ 

 Obwodnica miasta wpłynęła na zmianę układu komunikacyjnego  
a dawny odcinek drogi krajowej przebiegający przez centrum miasta 
stracił swoją rangę. 

 W związku ze zmianami układu komunikacyjnego w obrębie miasta 
istnieje możliwość dalszej modyfikacji sieci drogowej dla ograniczenia 
lub likwidacji ruchu ciężkiego taboru przez Rynek m.in. poprzez 
stworzenie objazdu oraz wprowadzenie ograniczeń w organizacji 
ruchu. 
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Aspekt Uwarunkowania 

Obszary  
o szczególnych 
walorach 
przyrodniczo-
krajobrazowych 

 
Powierzchnia obszarów chronionych 

Źródło: https://niemodlin.e-mapa.net/ 

 Powierzchnia obszarów chronionych na terenie Gminy Niemodlin 
stanowi 63% powierzchni gminy. 

 Obszary siedliskowe Natura 2000: Bory Niemodlińskie PLH160005  
i Opolska Dolina Nysy Kłodzkiej PLH160014. 

 Obszary Chronionego Krajobrazu: Bory Niemodlińskie i Grodziec. 
 Zespół przyrodniczo-krajobrazowy: Lipno. 
 Użytki ekologiczne: „Dzicze Bagno”, „Żurawie Bagno”, „Iglica”. 
 Do form geomorfologicznych, szczególnie atrakcyjnych pod 

względem przyrodniczym, zaliczyć można: twardziele wulkaniczne, 
wydmy, ozy, doliny rzeczne, kemy i terasy kemowe oraz torfowiska. 

 Aktualnie wraz z obniżaniem się poziomu wód podziemnych 
i melioracji na potrzeby upraw leśnych następuje zjawisko murszenia 
i bezdymnego spalania torfowisk. Ważnym jest poprawa reżimu 
hydrologicznego gminy. 
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Zasoby 
dziedzictwa 
historycznego  
i kulturowego 

 

Rejestr zabytków 

Źródło: https://mapy.zabytek.gov.pl/nid/  

 Zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Niemodlin przyjętym 
Uchwałą nr XXI/110/20 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 24 lutego 
2020r. na obszarze gminy wybrane obszary objęte zostały strefami 
ochrony konserwatorskiej, w szczególności obszar miasta, który 
dodatkowo objęty został miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego (Uchwała nr XVI/69/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie 
z dnia 29 września 2015 r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Niemodlina). Miasto 
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Niemodlin objęty został następującymi strefami: strefa „A” ścisłej 
ochrony konserwatorskiej, strefa „B” ochrony konserwatorskiej, 
strefa „K” ochrony krajobrazu kulturowego i strefa „E” – ochrony 
ekspozycji panoramy miasta, natomiast obszary wiejskie: strefami 
„OW” – obserwacji archeologicznych oraz strefami „B” – ochrony 
konserwatorskiej. Prawna ochrona zasobów dziedzictwa 
kulturowego w przypadku prowadzenia prac inwestycyjnych 
dotyczących zarówno pojedynczych obiektów jak i ich zespołów 
obliguje do przestrzegania zapisów i wymogów konserwatorskich. 

 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego 
wskazuje na potrzebę poprawy stanu technicznego, modernizację, 
konserwację, odbudowę zabytków i ich zespołów oraz pozostałych 
obiektów kultury. 

 Najcenniejszym układem przestrzennym gminy, wpisanym do 
rejestru zabytków jest stare miasto w Niemodlinie. Charakteryzuje się 
unikalnym, średniowiecznym wrzecionowatym układem Rynku, który 
jest jednym z największych zachowanych w Polsce.  

 Zgodnie z Gminnym programem opieki nad zabytkami Gminy 
Niemodlin na lata 2021 – 2024 struktura miejska w Niemodlinie jest 
jedną z nielicznych niezniszczonych w wyniku działań II wojny 
światowej, a istniejąca zabudowa w większości ma charakter 
zabytkowy. W efekcie znaczna część kamienic jest wpisana 
indywidualnie do rejestru zabytków a pozostała znajduje się 
w ewidencji zabytków. Historyczny układ miasta zakłócają obiekty 
w większości przemysłowe powstałe w XX w., które nie zachowują 
linii zabudowy i wysokości budynków. 

 Wsie posiadają historyczne założenia, w szczególności cenne układy 
ruralistyczne, dotyczą najstarszych ośrodków osadniczych jak: Sarny 
Wielkie i Gracze. Wsie te posiadają średniowieczny rodowód 
i charakteryzuje je układ ulicowy z nieregularnością w miejscu 
istnienia założeń folwarcznych. Na terenie wsi Grabin, Jakubowice, 
Krasna Góra, Lipno, Rogi i Szydłowiec Śląski występują zabytkowe 
parki podworskie, wpisane do rejestru zabytków. 

 Skala działań w zakresie odnowy i rewaloryzacji jest znaczna a miasto 
Niemodlin wymaga najwięcej działań rehabilitacyjnych. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 457E730C-80C7-432D-A2F7-19B457184345. Podpisany



 
44 

STRATEGIA ROZWOJU GMINY NIEMODLIN  
NA LATA 2022-2030 

Obszary 
zagrożone 

  
Obszary szczególnego zagrożenia powodziowego OSZP  

Źródło: https://niemodlin.e-mapa.net/ 

 Ograniczenie w zakresie zagospodarowania terenu położonego na 
obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, ze względu na 
konieczność zapewnienia ustaleń planu gospodarowania wodami na 
obszarze dorzecza, planu zarządzania ryzykiem powodziowym24. 

 Zidentyfikowano główne cele zarządzania ryzykiem powodziowym 
dla obszaru dorzecza Odry, w tym cel główny obejmujący 
zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego, a w jego zakresie cel 
szczegółowy określono jako wyeliminowanie lub unikanie wzrosty 
zagospodarowania na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. 

 Tereny znajdujące się w ramach obszarów szczególnego zagrożenia 
powodzią, zgodnie z art. 166 ust. 10 Ustawy Prawo wodne (t.j. Dz.U. 
2021 poz. 2233), podlegają określonemu zagospodarowaniu, m.in. 
zagospodarowanie nie może naruszać ustaleń planu zarządzania 
ryzykiem powodziowym czy stanowić zagrożenie dla ochrony zdrowia 
ludzi czy środowiska oraz utrudniać zarządzanie ryzykiem 
powodziowym. 

 Zgodnie z Dz.U. 2021 poz. 2233, w granicach obszarów szczególnego 
zagrożenia powodzią obowiązują zakazy wynikające z art. 77 Ustawy 

                                                      
24 Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym (Dz. U. 2016 
poz. 1938) 
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Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2233), obejmujące: gromadzenie 
ścieków, nawozów naturalnych, środków chemicznych, a także 
innych substancji lub materiałów, które mogą zanieczyścić wody, oraz 
prowadzenia przetwarzania odpadów, w szczególności ich 
składowania oraz lokalizowania nowych cmentarzy. W przypadku 
lokalizowania na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią m.in. 
nowych obiektów budowlanych oraz gromadzenia ścieków, 
niezbędne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z art. 
390 ust. 1 Ustawy Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2233). 

Obszary 
wymagające 
przekształceń, 
rehabilitacji, 
rekultywacji 

 Niemodlin: wskazano, że m. Niemodlin wymaga najwięcej działań 
rehabilitacyjnych. Wytypowano następujące obszary priorytetowe: 
zabytkowy zamek w Niemodlinie, Rynek wraz z terenami przyległymi 
objęty strefową ochroną konserwatorską, Gracze: ze względu na 
degradację związaną z przemysłem wydobywczym kamienia. 
Miejscowość Gracze wymaga działań rehabilitacji (np. system 
dolesień), co zminimalizuje uciążliwości akustyczne 
i rozprzestrzenianie zanieczyszczeń powietrza oraz poprawi walory 
krajobrazowe tych terenów. 

 Lipno, Krasna Góra, Tłustoręby, Tarnica, Radoszowice: miejscowości 
wymagają ukształtowania w kierunku turystycznym 
i wypoczynkowym ze względu na wysokie walory, jakimi dysponują 
(lasy, stawy, tereny nad rzeką Nysą Kłodzką). 

 Pozostałe wsie gminy Niemodlin: podniesienie walorów 
funkcjonalnych (poprawa dostępu do usług publicznych, w tym 
komunikacji publicznej), estetycznych i wizerunku terenów wiejskich 
gminy dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości jak również 
agroturystyki, turystyki, głównie poprzez zadanie dbałości o ład 
przestrzenny. Na obszarach istniejącej historycznej zabudowy 
zagrodowej zachowanie jej charakteru lecz z nadaniem na większych 
działkach nowych funkcji, ciekawego zagospodarowania  
z zastosowaniem m.in. elementów małej architektury, zieleni 
użytkowej i dekoracyjnej.  

 

W załączniku nr 2 do Strategii przedstawiono zbiorczo uwarunkowania zagospodarowania 
przestrzennego dla gminy Niemodlin.  

Kierunki zmian w strukturze przestrzennej 

Kierunki zmian w strukturze przestrzennej związane są przede wszystkim z: poprawą 
warunków zamieszkania (mieszkalnictwo, usługi społeczne), dywersyfikacją działalności 
gospodarczej w oparciu o potencjał terenów inwestycyjnych przy głównych szlakach 
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drogowych rangi krajowej (autostrada A4, obwodnica miasta), poprawą stanu jakości przyrody 
oraz zwiększeniem wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawą stanu 
bezpieczeństwa gminy. 

Istotnym elementem jest zapewnienie ładu przestrzennego i poprawa estetyki oraz 
sukcesywne sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  
w zależności od intensywności rozwoju gminy.  

Kierunki zmian zagospodarowania przestrzennego, w oparciu o zapisy Studium Uwarunkowań 
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Niemodlin przedstawiono syntetycznie 
w tabeli poniżej. 

Kierunki zmian zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin 

Aspekt Kierunki zmian zagospodarowania przestrzennego 

Struktura 
osadnicza 

 Racjonalne wykorzystanie przestrzeni, związane z uzupełnianiem  
i uporządkowaniem struktury istniejącej zabudowy, a w dalszej 
kolejności przy braku możliwości zagospodarowywanie terenów 
wolnych od zabudowy.  

 Zagospodarowanie obszarów gminy powinno być uzależnione od 
potencjału demograficznego miejscowości i mieć charakter etapowy. 

 Zapewnienie ładu przestrzennego, zachowanie harmonii 
przestrzennej oraz odpowiedniej skali i proporcji zabudowy.  

 Zrównoważenie rozwoju terenów wiejskich i wsparcie rozwoju 
ośrodków o nie w pełni wykształconej strukturze przestrzennej.  

 Rozwój terenów aktywizacji gospodarczej, oparty o dostępność 
komunikacyjną autostrady A4 oraz drogi krajowej nr 46.  

 Racjonalne wykorzystanie walorów środowiska przyrodniczo-
kulturowego i krajobrazu dla rozwoju turystyki i zachowania 
tożsamości kulturowej gminy. 

Usługi społeczne  Rozwój na terenach wiejskich szerokiego wachlarza usług, także  
o charakterze publicznym, w tym rozwój bazy turystycznej.  

 Rozwoju usług senioralnych na obszarach wiejskich. 

Systemy 
infrastruktury 
technicznej 

 Właściwe wyposażenie nowych obszarów w niezbędną infrastrukturę 
techniczną podnoszącą jakość życia mieszkańców. 

 Rozwój infrastruktury bazującej na odnawialnych źródłach energii. 

Układ 
komunikacyjny 

 Struktura hierarchiczna sieci osiedleńczej gminy, charakteryzująca się 
dobrą dostępnością komunikacyjną, usprawniającą jej właściwe 
funkcjonowanie podnosząc jakość życia mieszkańców. 
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Aspekt Kierunki zmian zagospodarowania przestrzennego 

Obszary  
o szczególnych 
walorach 
przyrodniczo-
krajobrazowych 

 Rozwój bazy turystycznej w oparciu o walory przyrodniczo – 
krajobrazowe oraz kulturowe, ze szczególnym uwzględnieniem 
Zamku. 

 Ochrona środowiska, poprzez działania takie, jak modernizacja  
i uzupełnienie sieci kanalizacji na terenie całej gminy, zmiany  
w systemie gospodarowania ściekami, uporządkowanie gospodarki 
odpadami, wprowadzenie systemu zadrzewień śródpolnych. 

Zasoby 
dziedzictwa 
historycznego  
i kulturowego 

 Zachowanie tożsamości kulturowej i ochrona wartości historycznych, 
zarówno obiektów jak i układów urbanistycznych. 

Obszary zagrożone  Ograniczanie i niedopuszczanie do zabudowy. 
 Realizacja i współudział w realizacji działań związanych z wdrażaniem 

Prawa wodnego (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2233), w tym przeciwdziałanie 
suszy zgodnie z obowiązującym Planem przeciwdziałania skutkom 
uszy na obszarach dorzeczy, przyjętego przez Ministra Infrastruktury 
w dn. 15 lipca 2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 1615). 

Obszary 
wymagające 
przekształceń, 
rehabilitacji, 
rekultywacji 

 Rewaloryzacja i rewitalizacja z ograniczeniem tzw. nowej zabudowy 
plombowej w otoczeniu i sąsiedztwie obiektów historycznych na 
terenach wiejskich i w mieście Niemodlinie. 

 Rewitalizacja przestrzeni rynku, uwzględniająca dziedzictwo 
historyczne i kulturowe, pod nowe funkcje społeczno – gospodarcze. 

 

Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin przedstawia załącznik nr 3 do 
Strategii.  

Ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej  

Ustalenia i rekomendacje w zakresie zagospodarowania przestrzennego, w oparciu o zapisy 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Niemodlin 
przedstawiono w tabeli poniżej. Szczegółowe wytyczne w zakresie rozwoju zabudowy  
i zagospodarowania w gminie wyznaczone zostały w ww. Studium.  

Ustalenia i rekomendacje w zakresie zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin 

Aspekt Ustalenia i rekomendacje 

Struktura 
osadnicza 

 Lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej w lukach istniejącej 
zabudowy z dostępem do drogi utwardzonej oraz infrastruktury 
technicznej tj. sieci wodociągowej, kanalizacyjno-sanitarnej oraz 
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Aspekt Ustalenia i rekomendacje 

społecznej tj. przedszkola, szkoły, świetlice, boiska sportowe oraz 
innych przestrzeni publicznych wypełniających cele ogólnospołeczne. 

Usługi społeczne  Poprawa ładu przestrzennego wynikająca z wielofunkcyjnego 
rozwoju, szczególnie w aspekcie szeroko pojętych usług społecznych. 

 Planowanie przestrzeni publicznych oraz infrastruktury usług 
publicznych spełniających wymogi dostępności dla osób 
z ograniczoną sprawnością. 

 Zachowanie i tworzenie terenów rekreacyjno-wypoczynkowych, 
sportowych oraz turystycznych z wysokim udziałem 
bioróżnorodności i z wykorzystaniem istniejącej zieleni. 

Systemy 
infrastruktury 
technicznej 

 Rozwój infrastruktury technicznej na podstawie analizy potrzeb  
i rachunku ekonomicznego. 

 Uregulowanie gospodarki ściekowej w mieście i sołectwach. 
 Poprawa systemu zaopatrzenia ludności w wodę i zagwarantowanie 

dostaw wody o wymaganej jakości. 
 Popularyzacja systemów wykorzystujących OZE. 
 Rozwój gospodarki odpadami, w tym poprawa selektywnej zbiórki 

odpadów i poziomu odzysku. 

Układ 
komunikacyjny 

 Rozwój i uzupełnienie infrastruktury drogowej w powiązaniu  
z powstającą nową zabudową, zwłaszcza w obrębie miasta Niemodlin 
i ośrodków wiejskich koncentrujących usługi społeczne. 

 Rozwój sieci komunikacyjnej, w tym dróg rowerowych, łączących 
tereny o różnych prorozwojowych funkcjach, w tym rozwój dróg 
pieszo – rowerowych umożliwiających bezpieczne dojście i dojazd 
rowerem dzieci do szkoły z mniejszych wsi będących w promieniu 
obsługi szkolnej. 

 Modernizacja dróg powiatowych i rewitalizacja linii kolejowej 
znaczenia miejscowego relacji Skarbiszowice – Gracze na odcinku 
Niemodlin – Szydłów. 

Obszary  
o szczególnych 
walorach 
przyrodniczo-
krajobrazowych 

 Wyłączenie z zainwestowania lasów i innych terenów porośniętych 
zwartą zielenią wysoką, terenów gleb najwyższych klas bonitacyjnych 
czy też terenów trwałych użytków zielonych, zwłaszcza w obrębie 
dolin rzecznych. 

 Zachowanie i ochrona przed ekspansją gospodarczą i urbanistyczną 
obszarów o unikatowych wartościach przyrodniczych, 
krajobrazowych. 

 Ochrona i poprawa stanu podstawowych komponentów środowiska 
przyrodniczego zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, w tym 
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Aspekt Ustalenia i rekomendacje 

zachowanie zasobów i zapewnienie wysokiej jakości wód, reżimu 
hydrogeologicznego, poprawę stanu powietrza atmosferycznego, 
racjonalne wykorzystanie zasobów glebowych, utrzymanie  
i wzbogacenie różnorodności biologicznej oraz optymalne 
funkcjonowanie systemu obszarów chronionych. 

 Wprowadzenie ograniczeń w zakresie możliwych lokalizacji 
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na 
środowisko określonych w przepisach odrębnych z wyjątkiem 
lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

 Dbałość o drzewostan i zieleń poprzez realizację niezbędnych prac 
pielęgnacyjnych, szczególnie na terenach zespołów parkowych 
objętych strefą konserwatorską. 

Zasoby 
dziedzictwa 
historycznego  
i kulturowego 

 Zmiany przestrzenne w sąsiedztwie zabytków jak i na obszarach 
zabytkowych (ujętych w rejestrze i w ewidencji) nie mogą przyczynić 
się do pogorszenia stanu zachowania oraz utraty wartości 
historycznej zasobów dziedzictwa historycznego i kulturowego. 
Zmiany te powinny być realizowane w porozumieniu z wojewódzkim 
konserwatorem zabytków. 

 Zachowanie istotnych dla miejscowej tradycji form 
architektonicznych, proporcji, detalu, materiałów i faktur 
w obiektach o walorach zabytkowych czy architektonicznych 
podlegających trwałej adaptacji.  

 Przeciwdziałanie samowoli budowlanej, zwłaszcza dotyczącej prac 
przy obiektach zabytkowych. 

 Tworzenie neutralnych pasów zieleni (filtrów) wokół zespołów  
o szczególnej wartości w oparciu o wyznaczone strefy ochrony 
konserwatorskiej. 

Obszary zagrożone  Zagospodarowanie obszarów położonych na obszarach szczególnego 
zagrożenia powodzią realizowane powinny być zgodnie z ustaleniami 
dotyczącymi ochrony przeciwpowodziowej25, w tym należy: (a) 
zahamować wzrost ryzyka wzrostu ryzyka powodziowego, np. 
poprzez utrzymanie oraz zwiększenie istniejącej zdolności retencyjnej 
zlewni w regionie wodnym, wyeliminowanie lub unikanie wzrostu 
zagospodarowania na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, 
określenie warunków możliwego zagospodarowania obszarów 
chronionych obwałowaniami, unikanie wzrostu oraz określenie 
warunków zagospodarowania na obszarach o niskim (Q0,2%) 

                                                      
25 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru 
dorzecza Odry (Dz.U. 2016 r. poz. 1938) 
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Aspekt Ustalenia i rekomendacje 

prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi; (b) obniżyć istniejące 
ryzyko powodziowe, poprzez ograniczenie istniejącego zagrożenia 
powodziowego, ograniczenie istniejącego zagospodarowania, 
ograniczenie wrażliwości obiektów i społeczności na zagrożenie 
powodziowe; (c) poprawić system zarządzania ryzykiem 
powodziowym, poprzez doskonalenie prognozowania i ostrzegania 
o zagrożeniach meteorologicznych i hydrologicznych, doskonalenie 
skuteczności reagowania ludzi, firm i instytucji publicznych na 
powódź, doskonalenie skuteczności odbudowy i powrotu do stanu 
sprzed powodzi, wdrożenie i doskonalenie skuteczności analiz 
popowodziowych, budowa instrumentów prawnych i finansowych 
zniechęcających lub skłaniających do określonych zachowań 
zwiększających bezpieczeństwo powodziowe, budowa programów 
edukacyjnych poprawiających świadomość i wiedzę na temat źródeł 
zagrożenia i ryzyka powodziowego. 

 Konieczne jest podejmowanie działań w oparciu o Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia 
Planu przeciwdziałania skutkom suszy, w tym np. działania 
zapobiegające wystąpieniu oraz zmniejszające prawdopodobieństwo 
wystąpienia negatywnych skutków suszy, realizowane niezależnie od 
faktycznego wystąpienia zjawiska suszy, ochrona oraz odbudowa 
ekosystemów, ochrona oraz odbudowa bioróżnorodności m.in. 
poprzez renaturyzację i renaturalizację ekosystemów wodnych i od 
wód zależnych oraz terenów podmokłych, zalesienia, biologizację 
gleby, wdrażanie zasady zrównoważonego planowania 
i projektowania obszarów miejskich (tzw. smart city, wprowadzanie 
elementów błękitno-zielonej infrastruktury), zmiany na rzecz 
ograniczania wodochłonności gospodarki, podjęcie działań mających 
na celu zwiększenie retencji wodnej na terenach rolniczych, leśnych 
i zurbanizowanych, poprzez: prawidłowe użytkowanie rolnicze gleb, 
prowadzenie prac przeciwerozyjnych, zalesianie, tworzenie stref 
buforowych wzdłuż cieków, ochronę i odtwarzanie oczek wodnych 
i mokradeł, retencjonowanie wody w już istniejących zbiornikach 
i rowach oraz zachęcanie do wykonywania nowych zbiorników 
wodnych. 

 Możliwość określenia zakazu zabudowy na obszarach szczególnego 
zagrożenia powodzią w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego. 
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 Możliwość określenia „zakazu grodzenia nieruchomości przyległych 
do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych w odległości 
mniejszej niż 1,5m od linii brzegu, a także zakazywania lub 
uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar”, z uwagi na 
występowanie cieków o charakterze naturalnym (stosując art. 232 
ust. 1 Ustawy Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2233). 

 Informowanie o obowiązku eksploatacji, konserwacji oraz remontu 
zainteresowanych właścicieli gruntów, na których usytuowane są 
urządzenia wodne – sieć drenarska oraz rowy melioracyjne, a jeżeli 
urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej działającej na 
terenie gminy – do tej spółki lub tego związku spółek wodnych. 
W przypadku konieczności wykonania urządzeń wodnych, jak 
również urządzeń melioracji wodnych (w tym ich odbudowy, 
rozbudowy, przebudowy lub rozbiórki tych urządzeń), stosowanie do 
art. 388 ust. 1 Ustawy Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2233), 
wymagane jest uzyskanie odpowiedniej zgody wodnoprawnej. 

Obszary 
wymagające 
przekształceń, 
rehabilitacji, 
rekultywacji 

 Porządkowanie, uzupełnianie i kreowanie nowej struktury 
przestrzennej uwzględniającej tożsamość i wartość historyczną. 

 Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy dla rozwoju lokalnej 
przedsiębiorczości i poprawy jakości życia. 

 

Obszary strategicznej interwencji określone w Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego 

2030 

W oparciu o Strategię Rozwoju Województwa Opolskiego Opolskie 203026 gmina Niemodlin 
objęta została OSI Subregion Aglomeracja Opolska. OSI Subregion Aglomeracja Opolska (AO) 
jest obszarem charakteryzującym się największą w regionie koncentracją potencjału 
społeczno-gospodarczego i problemów na styku społeczeństwo – gospodarka – środowisko. 
AO obejmuje zwarty przestrzennie kompleks terytorialny 21 gmin, w tym stołeczne miasto 
Opole i powiązane z nim funkcjonalnie (ekonomicznie, społecznie, komunikacyjnie, 
infrastrukturalnie, środowiskowo) miasta i wsie. Posiada on wspólne systemy organizacyjne 
(Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska) i techniczne oraz wspólne cele rozwojowe, określone 
w strategii ponadlokalnej. Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska koncentruje swoje działania 
wokół kluczowych dla członków partnerstwa obszarów: planowanie strategiczne 
i przestrzenne, rozwój gospodarczy i wspólne działania na rzecz pozyskiwania inwestorów, 

                                                      
26 Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego Opolskie 2030, załącznik do uchwały nr XXXIV/355/2021 Sejmiku 
Województwa Opolskiego z dnia 4 października 2021 roku 
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transfer nowych technologii z centrów naukowych Opola do podmiotów gospodarczych 
Aglomeracji, transport zbiorowy, ochrona zasobów przyrodniczych, ochrona środowiska, 
ochrona przeciwpowodziowa, oświata, kultura, sport i turystka. Wspólne cele rozwojowe 
obszaru Aglomeracji Opolskiej ustalane zostaną w strategii ponadlokalnej. 

Miasto Niemodlin, jako ośrodek tracący funkcje społeczno-gospodarcze w ramach OSI będzie 
wymagało wsparcia przyczyniającego się do zwiększenia jego konkurencyjności. 

6.  Spójność kierunków rozwoju Gminy z nadrzędnymi dokumentami 

strategicznymi 

Strategia Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2022-2030 jest spójna z dokumentami 
strategicznymi szczebla krajowego, regionalnego i ponadlokalnego. W szczególności analizie 
poddano spójność celów strategicznych i operacyjnych Strategii Rozwoju Gminy Niemodlin na 
lata 2022-2030 z celami określonymi w: Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 
2020 (z perspektywą do 2030 r.), Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 oraz Strategii 
Rozwoju Województwa Opolskiego Opolskie 2030. Wynik przeprowadzonej analizy 
przedstawiono poniżej. 

 

Analiza spójności Strategii Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2022-2030 z kluczowymi 
dokumentami strategicznymi w kraju i w regionie 

Strategia Rozwoju  
Gminy Niemodlin  
na lata 2022-2030 

 
Dokumenty  
strategiczne krajowe 
i regionalne 

Cele strategiczne 
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Strategia Rozwoju  
Gminy Niemodlin  
na lata 2022-2030 

 
Dokumenty  
strategiczne krajowe 
i regionalne 

Cele strategiczne 
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i doskonałość 
organizacyjną 

x    x        
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wrażliwy i terytorialnie 
zrównoważony 

 x      x x  x x 

III. Skuteczne państwo 
i instytucje służące 
wzrostowi oraz włączeniu 
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Cel 1. Zwiększenie spójności rozwoju kraju w wymiarze społecznym, gospodarczym, 
środowiskowym i przestrzennym 

1.1 Wzmacnianie szans 
rozwojowych obszarów 
słabszych gospodarczo- 
wschodnia Polska oraz 
obszary zagrożone trwałą 
magrinalizacją 

nie dotyczy 

1.2 Zwiększenie 
wykorzystania potencjału 
rozwojowego miast 
średnich tracących funkcje 
społeczno-gospodarcze. 

nie dotyczy 

1.3 Przyspieszenie 
transformacji profilu 
gospodarczego Śląska. 

nie dotyczy 

1.4 Przeciwdziałanie 
kryzysom na obszarach 
zdegradowanych. 

 
 

       x x  x 

1.5 Rozwój infrastruktury 
wspierającej dostarczanie 
usług publicznych 
i podnoszącej atrakcyjność 
inwestycyjną obszarów 

x x x x  x   x   x 

Cel 2. Wzmacnianie regionalnych przewag konkurencyjnych 
2.1 Rozwój kapitału 
ludzkiego i społecznego. 

x    x        

2.2 Wspieranie 
przedsiębiorczości na 
szczeblu regionalnym 
i lokalnym. 

x    x        

2.3 Innowacyjny rozwój 
regionu i doskonalenie 
podejścia opartego na 
Regionalnych 
Inteligentnych 
Specjalizacjach. 

x    x        

Cel 3. Podniesienie jakości zarządzania i wdrażania polityk ukierunkowanych terytorialnie 
3.1 Wzmacnianie 
potencjału administracji 
na rzecz zarządzania 
rozwojem. 

     x  x     

3.2 Wzmacnianie 
współpracy 
i zintegrowanego 
podejścia do rozwoju na 

   x  x     x  
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Strategia Rozwoju  
Gminy Niemodlin  
na lata 2022-2030 

 
Dokumenty  
strategiczne krajowe 
i regionalne 

Cele strategiczne 
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świadczenia usług 
publicznych. 

     x       

3.4 Efektywny i spójny 
system finansowania 
polityki regionalnej. 

     x       
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Cel strategiczny 1: Człowiek i relacje – mieszkańcy gotowi na wyzwania i tworzący otwartą wspólnotę 
Trwałe więzi społeczne   x x    x     
Wykwalifikowani 
mieszkańcy 

x            

Rozwinięte i dostępne 
usługi 

 x x   x       

Bezpieczny region             
Cel strategiczny 2: Środowisko i rozwój – środowisko odporne na zmiany klimatyczne i sprzyjające rozwojowi 

Opolskie zeroemisyjne       x  x  x  
Przyjazne środowisko 
i racjonalna gospodarka 
zasobami 

        x x x x 

Wysokie walory 
przyrodniczo-
krajobrazowe 

        x x   

Cel strategiczny 3: Silna gospodarka – gospodarka inteligentna wzmacniająca konkurencyjność regionu 
Gospodarka otwarta na 
współpracę 

    x        

Silne branże     x        
Region dostępny 
komunikacyjnie 

      x  x    

Ceniona marka regionu    x    x     

 

Cele strategiczne oraz cele operacyjne ujęte w niniejszej Strategii odnoszą się do 

zidentyfikowanych problemów mieszkańców na obszarze gminy Niemodlin. Przeprowadzona 

analiza spójności wykazała, że cele te są spójne z określonymi w dokumentach strategicznych 

wyższego rzędu o randze krajowej i wojewódzkiej. Wobec tego zapewniona została 

komplementarność celów wyznaczonych w Strategii z innymi działaniami oraz priorytetami, 

co wpływa na skuteczność i efektywność realizacji Strategii Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 

2022-2030. 
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7. System realizacji strategii, w tym wytyczne do sporządzenia dokumentów 

wykonawczych 

System wdrażania, monitorowania i finansowania Strategii Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 
2022-2030 zawiera bezpośrednie odniesienie do procedur i zakresu odpowiedzialności za 
realizację zapisów strategicznych, dokonanie pomiaru i obserwacji postępów jej realizacji. 
Dopełnieniem systemu jest określenie podmiotów odpowiedzialnych i zaangażowanych 
w jego wdrażanie, a także wskazanie możliwych źródeł finansowania realizacji Strategii. 
Strategia Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2022-2030 będzie wdrażana i monitorowana przez 
uzgodnione i wyznaczone do tego podmioty, a wdrażanie zapisów Strategii i monitorowanie 
jej postępów obejmować będzie:  

 prowadzenie dialogu z mieszkańcami,  
 współpracę z partnerami oraz korzystanie z dobrych praktyk innych samorządów,  
 prowadzenie działań zespołowych i kreatywnych,  
 otwieranie się na nowe doświadczenia. 

 
Podmiotami zaangażowanymi w proces wdrażania, monitorowania i oceny Strategii Rozwoju 
Gminy Niemodlin na lata 2022-2030 oraz pełniącymi określone w nim role są:  

Burmistrz Niemodlina 

odpowiada kompleksowo za wdrażanie Strategii Rozwoju w tym w szczególności: 
- pełni funkcje koordynacyjne wobec pozostałych Partnerów; 
- mobilizuje zasoby na rzecz realizacji działań zapisanych w Strategii; 
- upowszechnia założenia Strategii wśród mieszkańców gminy; 
- przygotowuje okresowe sprawozdania z realizacji Strategii; 
- rekomenduje wprowadzenie zmian do Strategii; 
- inicjuje realizację kierunków działań. 

Rada Miejska 

 współtworzy misję i wizję Strategii,  
 mobilizuje zasoby na rzecz realizacji działań zapisanych w Strategii, 
 analizuje i ocenia postępy wdrażania Strategii;  
 analizuje i zatwierdza wnioski o aktualizację Strategii;  
 uwzględnia zadania zaplanowane do realizacji przy przyjmowaniu budżetu Gminy oraz 

wieloletnich planów inwestycyjnych.  
 

Partnerzy realizujący Strategię (tj. komórki Urzędu Miejskiego oraz jednostki organizacyjne 
Gminy Niemodlin), jak i partnerzy społeczni, przedsiębiorcy i mieszkańcy: 

 realizują poszczególne kierunki działań; 
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 przekazują informację o stopniu realizacji zadań oraz sporządzają statystyki i dane 
pomocne w procesie monitorowania; 

 zgłaszają wnioski do zmian w Strategii. 
 
Strategia jako dokument programowy stanowi ramę koncepcyjną dla dokumentów 
wykonawczych w gminie Niemodlin. Wszelkie plany i programy strategiczne sporządzane 
winny być tak, by uwzględniały zapisy strategii i były z nimi spójne. Rekomendowane jest 
prowadzenie każdorazowo analizy zgodności z misją, celami oraz ustalonymi kierunkami 
działań. Zapewni to osiągnięcie efektu synergii i spójnej polityki rozwojowej Gminy. 
Dokumentami, które powinny być spójne ze Strategią są m.in. Program Ochrony Środowiska 
dla Gminy Niemodlin, Gminny Program Opieki Nad Zabytkami, Strategia Rozwiązywania 
Problemów Społecznych Gminy Niemodlin, Gminny Program Rewitalizacji. W przypadku 
skoordynowania działań z zakresu planowania przestrzennego, w kolejnych latach konieczne 
jest również zachowanie spójności i aktualności ze studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego. 

Monitoring Strategii będzie stanowił proces stałego kontrolowania, czy realizacja tego 
dokumentu przebiega zgodnie z założeniami, czy są osiągane cele i rezultaty określone 
w Strategii oraz jak przebiega proces wdrażania założeń Strategii. Istotą procesu 
monitorowania będzie dostarczanie informacji, na podstawie których można zidentyfikować 
wszelkie nieprawidłowości i odchylenia oraz dokonać oceny postępów w realizacji Strategii. 
Proces monitorowania Strategii będzie realizowany przez wyznaczony(e) przez Burmistrza 
wydział/referat/stanowisko Urzędu Miejskiego w Niemodlinie. Projekt rocznego planu 
monitoringu realizacji Strategii przygotowany zostanie przez wyznaczoną jednostkę i zostanie 
zatwierdzony do realizacji przez Burmistrza. Roczny plan monitoringu opracowuje się na 
podstawie sprawozdań z realizacji Strategii.  

Ewaluacja Strategii będzie oparta o realizację corocznych sprawozdań ze zrealizowanych 
działań i ich wpływu na realizację założeń Strategii. Sprawozdanie poza informacjami 
faktograficznymi zawierać będzie rekomendacje do realizacji działań w latach następnych 
i aktualizacji Strategii. Po zakończeniu okresu realizacji Strategii – w 2030 roku 
przeprowadzona zostanie ewaluacja ex-post jej realizacji. 
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8. Ramy finansowe i źródła finansowania 

Strategia Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2022-2030 ze względu na kierunkowy charakter 
nie precyzuje projektów przeznaczonych do realizacji, a wskazuje obszary, cele i kierunki 
rozwoju gminy Niemodlin. Planowanie w Strategii imiennych zadań inwestycyjnych z uwagi na 
niestabilną sytuację warunków potencjalnych źródeł dofinansowania wynikających m.in. ze 
skutków pandemii COVID, kryzysu ekonomicznego itp. byłoby obarczone zbyt dużym błędem. 
Tym samym w Strategii nie określono dokładnego budżetu jej realizacji. Fakt ten wynika 
z samej specyfiki Strategii opisanej powyżej, ale ma swoje uzasadnienie również w długim 
horyzoncie czasowym, jaki obejmuje przedmiotowy dokument, w którym trudno precyzyjnie 
ustalić koszty realizacji poszczególnych zadań. Jednocześnie należy wskazać, że do realizacji 
poszczególnych celów w ramach Strategii lub nawet typów przedsięwzięć może przyczynić się 
różna liczba projektów, z których każdy cechować będzie się innym zakresem i wielkością oraz 
pilnością realizacji – stąd sprecyzowanie nakładów na ich realizację jest niemożliwe. 

Biorąc pod uwagę przyjęte do realizacji cele i kierunki główny ciężar w przypadku środków 
finansowych w ramach Strategii będzie ponoszony na realizację projektów o charakterze 
inwestycyjnym, w tym m.in. inwestycji drogowych, kanalizacyjnych czy projektów 
w modernizację i adaptację obiektów kubaturowych np. z zakresu edukacji, sportu czy kultury 
i opieki społecznej. Znacznie mniejsze pod względem wartości bezwzględnych będą środki 
wydatkowane na działania o wymiarze nieinwestycyjnym, „miękkim” związane przede 
wszystkim z projektami szkoleniowymi, informacyjnymi i doradczymi, które jednak pod 
względem liczby zrealizowanych projektów jak i bezpośredniego oddziaływania będą 
z pewnością dominowały wśród realizowanych w ramach Strategii działań. W zakresie 
struktury finansowania zadań realizowanych w ramach Strategii w poniższej tabeli 
przedstawiono schemat podstawowych źródeł, z jakich będą mogły pochodzić środki 
finansowe na pokrycie kosztów realizacji założeń poszczególnych celów szczegółowych 
Strategii. Algorytm ten przedstawia główne źródła finansowania projektów, w tym źródła 
zewnętrzne dostępne w momencie tworzenia Strategii. Z uwagi na fakt, iż okres jaki obejmuje 
Strategia to lata 2022 – 2030, a w momencie tworzenia Strategii nie są znane ostateczne 
zasady implementacji funduszy UE na okres programowania 2021-2027, przedstawiona tabela 
ma charakter otwarty i odnosi się przede wszystkim do możliwości wykorzystania finansowana 
ze środków UE, bez wskazywania szczegółów, co powoduje, że przedstawione dane mają 
charakter orientacyjny, a przeprowadzona analiza może ulec zmianie w momencie ukazania 
się szczegółowych wytycznych regulujących wdrażanie funduszy w nowym okresie 
programowania. 

Przedstawione źródła finansowania dotyczą jedynie wybranych i najważniejszych 
potencjalnych możliwości finansowania projektów, które mają swoje odzwierciedlenie 
w wyznaczonych celach Strategii i mają jednocześnie charakter otwarty, nie ograniczając 
możliwości finansowania projektów z innych źródeł. Dotychczasowe doświadczenia gminy 
wskazują na fakt, że zdecydowana większość projektów realizowanych w ramach Strategii 
będzie głównie finansowana ze środków zewnętrznych z udziałem środków własnych Gminy. 
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Gmina w tym zakresie prowadząc aktywną i otwartą politykę inwestycyjną przeznacza 
corocznie znaczną część budżetu na działania prorozwojowe. Niniejsza Strategia zakłada, że 
część kosztów realizowanych w ramach Strategii działań będzie pokrywana także ze środków 
innych podmiotów zaangażowanych w jej wdrażanie, w tym prywatnych - zarówno przez 
bezpośrednio realizowane inwestycje, jak i w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego. 

Źródła finansowania przedsięwzięć zmierzających do realizacji celów operacyjnych Strategii 

Cel strategiczny/operacyjny 
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1 Rozwój silnych więzi, kompetencji i sieci relacji 

1.1 Wysoki kapitał ludzki  
i społeczny X X   X 

1.2 Zdrowie mieszkańców X X X  X 

1.3 Aktywne włączenie społeczne X X   X 

1.4 Współdecydowanie 
i tożsamość 

X X   X 

2. Wzmacnianie odporności gospodarczo-społecznej 

2.1 Zróżnicowana lokalna 
przedsiębiorczość 

X X    

2.2 Wysoki standard i jakość usług 
publicznych 

X X X  X 

2.3 Zrównoważona mobilność 
i dostępność 

X X X  X 

2.4 Rozpoznawalność w relacjach 
z otoczeniem 

X X   X 

3 Zrównoważone korzystanie z przestrzeni i środowiska 

3.1 Bezpieczeństwo ekologiczne X X  X X 

3.2 Odnowa przestrzeni X X  X  

3.3 Zielona energia  X X X X  

3.4 Odporność klimatyczna  X X X X X 
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1 Diagnoza sytuacji przestrzennej gminy Niemodlin 
1.1 Informacje ogólne 
Gmina miejsko-wiejska Niemodlin położona jest w południowo-zachodniej Polsce, 
w centralno-zachodniej części Województwa Opolskiego. Gmina zajmuje zachodnią część 
powiatu opolskiego. Od północy graniczy z gminą Lewin Brzeski (powiat brzeski), od 
północnego-zachodu z gminą Olszanka (powiat brzeski), od południa z gminą Łambinowice 
(powiat nyski), od południowego‒wschodu z gminą Tułowice, od południowego‒zachodu 
z gminą Skoroszyce (powiat nyski), od zachodu z gminą Grodków (powiat brzeski) i od 
wschodu z gminą Dąbrowa. W pobliżu gminy znajdują się znaczące ośrodki regionalne, takie 
jak Brzeg, Nysa,  Krapkowice oraz Opole. 

Gmina Niemodlin zajmuje obszar 183 km2, co stanowi 11,5% powierzchni powiatu opolskiego 
i 1,9% powierzchni województwa opolskiego. Większość powierzchni gminy zajmują obszary 
wiejskie – 170 km2 (tj. 92,9%). Miasto Niemodlin zajmuje teren o powierzchni 13 km2 
i położone jest nad Ścinawą Niemodlińską, prawobrzeżnym dopływem Nysy Kłodzkiej. 

Rysunek 1 Położenie gminy Niemodlin w powiecie opolskim.  

 
Źródło: opracowanie własne. 

 

Przez północną część gminy, w kierunku wschód-zachód, przebiega autostrada A4, za 
miejscowością Sosnówka, w sołectwie Prądy, znajduje się zjazd z autostrady A4. Głównym 
ośrodkiem w gminie jest miasto Niemodlin, usytuowane przy trasie DK nr 46, prowadzącej 
z Opola do Nysy i dalej w stronę Sudetów (do Kłodzka i przejść granicznych z Republiką Czeską: 
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Kudowa Zdrój, Boboszów). Znajduje się ono w odległości ok. 20 km na zachód od Opola oraz 
ok. 70 km na południowy wschód od Wrocławia1. 

Rysunek 2 Usytuowanie gminy Niemodlin na tle ważniejszych tras komunikacyjnych 
 

 
Źródło: opracowanie własne GIG. 

 

Na obszarze wiejskim gminy utworzono 27 sołectw2, które są jednostkami pomocniczymi 
gminy: Brzęczkowice, Gościejowice, Góra, Grabin, Gracze, Grodziec, Jaczowice, Jakubowice, 
Krasna Góra, Lipno, Magnuszowice, Magnuszowiczki, Michałówek, Molestowice, Piotrowa, 
Radoszowice, Rogi, Roszkowice, Rutki, Rzędziwojowice, Sady, Sarny Wielkie, Sosnówka, 
Szydłowiec Śląski, Tarnica, Tłustoręby oraz Wydrowice. Lokalizację m. Niemodlin wraz 
z jednostkami pomocniczymi (sołectwami) przedstawiono na rysunku poniżej. 

  

                                                 
1 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Niemodlin, 2020r. 
2 https://www.niemodlin.pl/953/1046/solectwa.html, dostęp: 09.08.2021r. 
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Rysunek 3 Niemodlin – miasto i sołectwa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bip.niemodlin.pl/download/attachment/28516/statut-gminy-niemodlin-30052019-r.pdf. 

1.2 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 
Gmina Niemodlin leży w krainie geograficznej, zwanej Równiną Niemodlińską, w samym 
centrum dużego kompleksu leśnego, jednego z największych na Opolszczyźnie – Borów 
Niemodlińskich. Równina Niemodlińska to obszar pomiędzy doliną Nysy Kłodzkiej na 
zachodzie i Białej na południowym–wschodzie, graniczący na południu z Płaskowyżem 
Głubczyckim. Powierzchnia gminy przypomina krajobrazowo płaskowyż. Przeważają uprawy 
rolne, sieć wodna jest rozwinięta, a obszar równinny jest zalesiony. Doliny rzeczne są płytkie, 
szerokie i często lekko podmokłe. Zagospodarowanie terenu gminy Niemodlin charakteryzuje 
się znaczącą ilością terenów zalesionych. Część terenów przeznaczona jest na zbiorniki wodne, 
usytuowane przeważnie w sąsiedztwie lasów3. 

Szkielet struktury przestrzennej gminy wyznaczają: układ komunikacyjny (autostrada A4, 
droga krajowa DK 46, drogi wojewódzkie (DW 385, DW 405), sieć rzeczna, przebiegające sieci 
energetyczne wysokiego napięcia oraz linie gazociągów wysokiego ciśnienia, które ze względu 

                                                 
3 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Niemodlin, 2020 r. 
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na strefy techniczne i zagrożenia wyłączają znaczne ilości terenów z zabudowy (tereny 
wyznaczone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego). 

Strukturę przestrzenną gminy charakteryzują: 

 występujące obszary zabudowy miejskiej i wiejskiej, 
 występowanie obszarów Natura 2000, 
 średni stopień lesistości4, 
 przebieg szlaków drogowych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym. 

Za podstawę rozwoju gminy Niemodlin przyjęto wizję jej rozwoju określoną w Strategii 
Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2015-20255, tj.: „Gmina Niemodlin – atrakcyjne miejsce do 
zamieszkania, rekreacji oraz prowadzenia działalności gospodarczej w sąsiedztwie Opola  
i A4, zapewniające wysoką jakość przestrzeni, środowiska naturalnego oraz usług 
publicznych – społeczeństwo aktywne gospodarczo i społecznie” w taki sposób, aby możliwa 
była jej realizacja na gruncie przestrzennym. 

Zakłada się następujące ogólne zasady zmian w strukturze przestrzennej gminy Niemodlin: 

1) rozwój poszczególnych obszarów i jednostek osadniczych dostosowany jest do 
zapotrzebowania na nową zabudowę, a także do możliwości realizacji przez Gminę 
infrastruktury technicznej i społecznej, 

2) na obszarach, które nie wykazują tendencji rozwojowych, rozwój nowej zabudowy 
realizowany jest na zasadzie uzupełnień plombowych, intensyfikacji zabudowy oraz jej 
niewielkiego rozwoju na terenach o wykształconej strukturze funkcjonalno–przestrzennej 
z dostępem do infrastruktury społecznej i technicznej. Dla jednostek o dużym potencjale 
rozwojowym, tj. Niemodlin, Sady, Gracze, przyjęto ich rozwój w oparciu o miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego, a dla wsi Grabin w oparciu o tereny o nie w pełni 
wykształconej strukturze funkcjonalno–przestrzennej, 

3) przewiduje się dalszy rozwój infrastruktury technicznej oraz komunikacji a także 
infrastruktury społecznej, 

4) przewiduje się zabudowę terenów aktywności gospodarczej położonych w Niemodlinie 
i Gościejowicach w kierunku węzła autostrady A4.  

1.2.1 Aglomeracja Niemodlin 
Po uzgodnieniu z Dyrektorem Zarządu Zlewni w Nysie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie i Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu, Uchwałą  
nr XXXI/168/20 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 9 listopada 2020r. wyznaczono obszar 
i granice aglomeracji „Niemodlin” na obszarze gminy Niemodlin. 

W skład aglomeracji „Niemodlin” wchodzą miejscowości: Niemodlin, Gościejowice, 
Gościejowice Małe, Piotrowa, Wydrowice oraz częściowo Gracze. Równoważna liczba 
mieszkańców (RLM) aglomeracji „Niemodlin” wynosi 7 7626. 

                                                 
4 Bank Danych Lokalnych, analiza wskaźnika lesistości w porównaniu do gmin powiatu opolskiego (Wskaźnik lesistości [%] w 2020 - GUS: 
Niemodlin = 27,4; Tułowice = 69,2; Murów = 73,4; Kolonowskie – miasto = 84,5; OPOLSKIE = 26,7). 
5 Strategia Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2015-2025. 
6 Uchwała nr XXXI/168/20 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 9 listopada 2020r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji 
„Niemodlin” na obszarze gminy Niemodlin. 
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Na rysunkach poniżej przedstawiono granice aglomeracji Niemodlin. 

Rysunek 4 Plan Aglomeracji „Niemodlin” na obszarze gminy Niemodlin 

 
Źródło: Uchwała nr XXXI/168/20 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 9 listopada 2020r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji 
„Niemodlin” na obszarze gminy Niemodlin. 
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Rysunek 5 Plan Aglomeracji „Niemodlin” na obszarze gminy Niemodlin 

 
Źródło: Uchwała nr XXXI/168/20 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji 
„Niemodlin” na obszarze gminy Niemodlin. 

1.2.2 Pokrycie i użytkowanie terenu 
Gmina Niemodlin zajmuje powierzchnię 18 322 ha. Gmina ma charakter typowo rolniczy. 
Powierzchnia użytków rolnych w Niemodlinie wynosi około 60% całej powierzchni gminy. 
Grunty orne, zlokalizowane na całym obszarze gminy oraz pastwiska i łąki, mają najistotniejszy 
udział w strukturze własności gruntów rolnych gminy Niemodlin. 

W tabeli poniżej (Tabela 1) przedstawiono zestawienie rodzajów powierzchni gminy 
Niemodlin według kierunków wykorzystania zgodnie z danymi udostępnionymi na stronie 
www.niemodlin.pl przez Gminę. 

Tabela 1 Powierzchnia gminy Niemodlin wg kryterium wykorzystania 
Kryterium wykorzystania Powierzchnia [ha] 
Użytki rolne 

-Grunty orne 9 513 
-Sady 49 
-Łąki 1 170 
-Pastwiska 315 

RAZEM 11 047 
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Kryterium wykorzystania Powierzchnia [ha] 
Grunty pod lasami 

- Lasy i grunty leśne 5 121 
- Grunty zadrzewione i zakrzaczone 62 

RAZEM 5 183 
Grunty pod wodami - ogółem 

-Wody płynące 80 
-Wody stojące 532 
-Rowy 96 

RAZEM 708 
Użytki kopalne (RAZEM) 104 
Tereny komunikacyjne - ogółem 

-Drogi 527 
-Tory kolejowe i inne tereny komunikacyjne 29 

RAZEM 556 
Tereny osiedlowe - ogółem 

-Zabudowane 503 
-Niezabudowane 24 
-Zieleni 105 

RAZEM 632 
Tereny różne (RAZEM) 34 
Nieużytki (RAZEM) 79 
Pozostałe grunty (RAZEM) 41 
Gm. Niemodlin (RAZEM) 18 322,0 

Źródło: https://niemodlin.pl/952/1044/podstawowe-informacje-o-gminie.html, dostęp: 17.11.2021 r. 

Na rysunku poniżej przedstawiono sposób zagospodarowania terenu gm. Niemodlin w 2018 
roku (dane Corine Land Cover7). 

Zgodnie z poniższym rysunkiem, na terenie gm. Niemodlin zidentyfikowano: 

̶ 112 – Zabudowa miejska luźna; 
̶ 121 – Strefy przemysłowe lub handlowe; 
̶ 211 – Grunty orne poza zasięgiem urządzeń nawadniających; 
̶ 231 – Łąki, pastwiska; 
̶ 242 – Złożone systemy upraw i działek; 
̶ 243 – Tereny głównie zajęte przez rolnictwo z dużym udziałem roślinności naturalnej; 
̶ 311 – Lasy liściaste; 
̶ 312 – Lasy iglaste; 
̶ 313 – Lasy mieszane; 
̶ 324 – Lasy i roślinność krzewiasta w stanie zmian; 
̶ 512 – Zbiorniki wodne. 

z czego najwięcej (około 10 237 ha) stanowią grunty orne poza zasięgiem urządzeń 
nawadniających (nr 211). Udział w/w terenów w powierzchni całej gm. Niemodlin wynosi 56%. 

 
                                                 
7 https://www.clc.gios.gov.pl/, dostęp: 09.08.2021 r. 
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Rysunek 6 Pokrycie terenu gminy Niemodlin wg Corine Land Cover 
 

 
Źródło: https://www.clc.gios.gov.pl/, dostęp: 10.08.2021 r. 

1.2.3 Stan ładu przestrzennego i wymogi jego ochrony 
Zgodnie z obowiązującą ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym8, ład 
przestrzenny jest to „takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz 
uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania 
funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno–
estetyczne”. 

 

 

 

                                                 
8 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2021 poz. 741). 
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Aktualnie pomiędzy poszczególnymi funkcjami oraz kierunkami aktywności gospodarczej 
w gminie występują dysproporcje i konflikty. W celu ich zniwelowania gmina Niemodlin 
realizuje szereg działań w poszczególnych obszarach ochrony środowiska. Przede wszystkim 
działania te dotyczą funkcji związanych z działalnością człowieka oraz wymogami środowiska 
przyrodniczego i kulturowego, np.9: realizacja programu „Czyste powietrze”, Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (działanie 5.5 „Ochrona 
Powietrza”), Life, uzupełnienie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie całej gminy, 
przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Gościejowice Małe, 
uporządkowanie gospodarki odpadami, usuwanie wyrobów azbestowych, wprowadzenie 
systemu zadrzewień śródpolnych, wprowadzenie programu rewaloryzacji zabytkowych 
obiektów i zespołów na terenie gminy. 

W ramach programu „Czyste powietrze” uzyskano dofinansowanie na wymianę 
indywidualnych źródeł ciepła na źródła ciepła bardziej ekologiczne oraz likwidację 
indywidualnych źródeł ciepła w celu przyłączenia do sieci gazowej. 

Zgodnie z harmonogramem dokumentu „Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń 
Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych w Gminie Niemodlin na lata 2021 – 2025” 
przewiduje się realizację zadań dotyczących budowy, przebudowy lub rozbudowy urządzeń 
wodno-ściekowych. Planuje się na przykład rozbudowę sieci kanalizacyjnej, budowę 
przepompowni ścieków. Zakończono rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków 
w Gościejowicach Małych, która umożliwi zwiększenie przepustowości obiektu oraz 
utrzymanie wymaganego stopnia redukcji zanieczyszczeń. W zakresie gospodarki wodnej 
przewiduje się rozbudowę i przebudowę sieci wodociągowej, zapewniającej bezpieczeństwo 
dostarczanej wody (np. wnikanie zanieczyszczeń, wymiana rur z azbestocementu oraz 
zmniejszenie strat wody na sieci). W zakresie zwiększenia bezpieczeństwa dostarczanej wody 
przewiduje się także realizację inwestycji dotyczących modernizacji Stacji Uzdatniania Wody 
przy ul. 700 – lecia w Niemodlinie, realizuje połączenie SUW Roszkowice z siecią SUW  
w Niemodlinie. 

W Niemodlinie od 2015 roku realizowany jest także Program usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest dla gminy Niemodlin na lata 2015-2032. Program ma na celu 
wyeliminowanie maksymalnie dużej ilości wyrobów zawierających azbest z terenu gminy. 
W ramach zadań przeprowadzono inwentaryzację wyrobów azbestowych oraz ciągłą akcję 
informacyjną w postaci redystrybucji plakatów i ulotek uświadamiających o konieczności 
usuwania azbestu. 

Wśród projektów rewitalizacyjnych, zaproponowanych w ramach dokumentu „Lokalny 
Program Rewitalizacji Niemodlina na lata 2016-2023”, planowane działania podzielono na 
projekty społeczne i infrastrukturalne. W ramach realizacji projektów dotyczących 
rewaloryzacji zabytkowych obiektów i zespołów na terenie gminy prowadzone są działania 
w zakresie: ochrony dóbr kultury poprzez modernizację zabytkowej tkanki miejskiej, poprawę 
i uatrakcyjnienie przestrzeni publicznych – szlaków spacerowych, zagospodarowanie terenu 
parku miejskiego, rewitalizację terenów okołozamkowych. 

                                                 
9 https://niemodlin.pl/2069/2004/programy-i-dokumenty-strategiczne-gminy-niemodlin.html, dostęp: 17.11.2021 r. 
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Ochrona ładu przestrzennego dotyczy szczególnie zachowania tożsamości kulturowej, 
zarówno w aspekcie urbanistycznym, jak i architektury historycznych obiektów, 
charakterystycznych dla gminy Niemodlin. Istnieje także potrzeba prowadzenia działań 
zmierzających do uporządkowania polityki przestrzennej w gminie, w aspekcie kompozycji 
i estetyki. Uporządkowanie struktury przestrzennej oraz wprowadzenie jasnych zasad 
zabudowy terenów wiejskich oraz miejskich w Niemodlinie powinno poprawić estetykę 
i wizerunek poszczególnych miejscowości. Szczególne znaczenie przypadnie polityce 
społeczno–gospodarczej gminy. Aktualnie ważną funkcją jest w gminie rolnictwo, co wynika 
z uwarunkowań przyrodniczych i glebowych. Obecnie preferowane są gospodarstwa duże, 
dlatego część małych gospodarstw zmieni funkcję z zagrodowej na mieszkalną. Wiąże się to 
również z ograniczeniem miejsc pracy w rolnictwie. 

1.2.4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gmina Niemodlin posiada Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Niemodlin przyjęte Uchwałą nr XXI/110/20 Rady Miejskiej  
w Niemodlinie z dnia 24 lutego 2020r.10. 

W Studium (…) określono między innymi: 

1. Obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu 
kulturowego. 

Spośród lokalnych wartości zasobów środowiska przyrodniczego gminy Niemodlin największe 
znaczenie mają: 

 zasoby przyrodnicze objęte ochroną prawną, 
 gleby, 
 wody, 
 krajobraz, 
 lasy i zadrzewienia, 
 złoża naturalne. 

Walory przyrodnicze gm. Niemodlin zostały szczegółowo omówione w Punkcie 1.3. 

W zapisach Studium (…) określono zasady dotyczące ochrony środowiska i jego zasobów, 
ochrony przyrody, krajobrazu kulturowego, w tym między innymi: 

 ochrona ekosystemów (wodnych, łąkowych, lasów), 
 ochrona gatunków roślin i zwierząt, 
 zalesianie gruntów zdegradowanych, nieużytków oraz gruntów o najniższej 

przydatności do produkcji rolniczej, 
 uporządkowanie gospodarki ściekowej, 
 ochrona terenów położonych w obrębie korytarzy ekologicznych, 
 stosowanie technologii przeciwdziałającym zmianom klimatu, 

                                                 
10 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Niemodlin przyjęte Uchwałą nr XXI/110/20 Rady Miejskiej 
w Niemodlinie z dnia 24 lutego 2020 r. 
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 przestrzeganie uwarunkowań wynikających z występowania form ochrony przyrody 
i krajobrazu, a w szczególności ustaleń planów ochrony obszarów Natura 2000. 

2. Obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej. 

Studium (…) wyznacza również następujące obszary ochrony dziedzictwa kulturowego: 

 Strefa „A” – ścisłej ochrony konserwatorskiej obszaru bardzo ważnego pod względem 
historycznym i kulturowym. Obejmuje miasto średniowieczne wraz z terenem 
zamkowym i terenem najstarszej zabudowy przedmiejskiej od strony zachodniej przed 
Bramą Nyską. Ochroną obejmuje się również archeologiczne nawarstwienia kulturowe 
miejskie i zamkowe. W strefie tej zakłada się pierwszeństwo wymagań 
konserwatorskich nad wszelką prowadzoną współcześnie działalnością inwestycyjną, 
gospodarczą i usługową; 

 Strefa „B” w obszarze miasta – ochrony konserwatorskiej – obejmuje teren 
najstarszego przedmieścia, od strony zachodniej miasta, wzdłuż ulicy Bohaterów 
Powstań Śląskich, Brzeskiej i Korfantego; 

 Strefa „K” – ochrony krajobrazu kulturowego – obejmuje tereny o dużych wartościach 
krajobrazowych i rekreacyjnych. Występuje na terenach przylegających do miasta od 
strony południowo–wschodniej, wzdłuż rzeki Ścinawa, Potoku Młynówki i rozlewiska 
stawu z zorganizowaną i naturalną zielenią i malowniczym spiętrzeniem wody przy 
moście oraz tereny cmentarza w części zachodniej miasta. Występuje również na 
terenach niektórych wsi. Wsie te posiadają historyczne założenia; 

 Strefa „E” – ekspozycji panoramy miasta – obejmuje teren położony wzdłuż północnej 
i południowo–zachodniej granicy miasta. Panorama miasta z jej głównymi 
dominantami wysokościowymi jest doskonale widoczna z obu stron; 

 Strefa „OW” obserwacji archeologicznej obejmująca tereny o wczesnej metryce 
historycznej. Strefa ta jest tożsama z pojedynczymi stanowiskami archeologicznymi lub 
zespołami oraz ich otoczeniem; 

 Strefa „B” na obszarze wsi – ochrony konserwatorskiej – obejmuje najstarsze obszary 
wsi o wartościowych układach ruralistycznych. Strefa została wyznaczona  
w sołectwach: Sarny Wielkie i Gracze. 

3. Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
4. Obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu 

lokalnym. 
5. Obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu 

ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego 
województwa i ustaleniami programów zawierających zadania rządowe. 

6. Obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, w tym obszary 
wymagające przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, a także obszary 
rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2 000 m2 oraz 
obszary przestrzeni publicznej. 
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7. Obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego, w tym obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych  
i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. 

8. Kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej. 
9. Obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi i osuwania się mas ziemnych. 
10. Obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny. 
11. Obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych oraz obowiązujące na nich ograniczenia 

prowadzenia działalności gospodarczej. 
12. Obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji, rekultywacji lub remediacji.  
13. Obszary zdegradowane.  

W Studium (…) określono również szczegółowe wytyczne dotyczące wymagań w zakresie 
kierunków i wskaźników w planach miejscowych. Wśród w/w wytycznych wyróżnić można na 
przykład: 

 możliwość wprowadzenia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 
dodatkowych, bardziej szczegółowych zapisów służących ochronie dziedzictwa  
i krajobrazu kulturowego oraz ochronie środowiska, 

 dla obszarów położonych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią obowiązują 
wytyczne w zakresie zabudowy i zagospodarowania określone w ustaleniach 
dotyczących ochrony przeciwpowodziowej, 

 możliwość wprowadzania w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 
terenów z zakazem zabudowy na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, 

 dla terenów przewidzianych w studium pod zabudowę, dopuszcza się wyznaczanie 
terenów pod lokalizację usług społecznych i publicznych, o ile nie stoją w konflikcie  
z istniejącym lub planowanym zagospodarowaniem. 

W Studium (…) przyjęto następujące kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz 
użytkowania terenów: 

1) R – obszary użytkowane rolniczo; 
2) ZP – zieleń - minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 80%; 
3) ZC – cmentarze czynne wraz ze strefami ochronnymi; 
4) ZCn – cmentarze nieczynne – zamknięte; 
5) W – wody, w tym cieki wodne, naturalne i sztuczne zbiorniki wodne, kanały, rowy, oraz 

urządzenia melioracji wodnych;  
6) ZL – lasy i zadrzewienia; 
7) ZD – ogrody działkowe – minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 80%; 
8) US – obszary sportu i rekreacji w tym urządzenia i obiekty sportu i rekreacji jak: boiska 

sportowe, hale sportowe, parkingi, zieleń, budynki administracyjne i socjalne, 
świetlice, toalety – minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 20%; 

9) PE – eksploatacja złóż; 
10) P – obszary zabudowy produkcyjnej i usługowej, składy i magazyny – minimalny udział 

powierzchni biologicznie czynnej 15%; 
11) PR – obszary zabudowy produkcyjnej i usługowej w rolnictwie – minimalny udział 

powierzchni biologicznie czynnej 20%; 
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12) ZW – zabudowa wiejska – minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 35%; 
13) MW – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – minimalny udział powierzchni 

biologicznie czynnej 25%; 
14) MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – minimalny udział powierzchni 

biologicznie czynnej 45%; 
15) U – zabudowa usługowa – minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 25%; 
16) ZP-U – teren zespołu parkowo‒zamkowego; 
17) MS – zabudowa śródmiejska – wskaźnik wielkości powierzchni biologicznie czynnej – 

min. 0,15; 
18) G, WO, E, K, T, O, PP – tereny wyodrębnionej przestrzennie oraz występującej na 

działkach punktowo infrastruktury technicznej w tym gazownictwo, wodociągi, 
elektroenergetyka, kanalizacja, telekomunikacja, odpady, wały przeciwpowodziowe – 
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej nie ustala się; 

19) EP – obszary zabudowy produkcyjnej w zakresie rozmieszczenia urządzeń 
wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100kW 
– minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 10%; 

20) KS – tereny obsługi komunikacji – minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 
10%; 

21) KK – tereny kolejowe –minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 10%. 

1.2.5 Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (MPZP) są podstawą planowania 
przestrzennego w gminie. Określają zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obejmują 
około 17%11 powierzchni gminy, w większości dotyczą historycznych struktur przestrzennych, 
w tym układu urbanistycznego Niemodlina oraz obszarów wiejskich. Na rysunku poniżej 
przedstawiono stan pokrycia gm. Niemodlin Miejscowymi Planami Zagospodarowania 
Przestrzennego. Na terenie gminy obowiązuje łącznie 17 MPZP. 

Zgodnie z danymi zamieszczonymi na portalu Gminy Niemodlin12, wyszczególniono 
następujące MPZP: 

 MPZP m. Niemodlina: Uchwała Nr XVI/69/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 
września 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Niemodlina; 

 MPZP ewidencyjnego Gracze: Uchwała Nr XXXIV/189/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie 
z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obrębu ewidencyjnego Gracze; 

 MPZP ewidencyjnego Sady: Uchwała Nr XXXVIII/223/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie 
z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obrębu ewidencyjnego Sady. 

                                                 
11 Analiza na podstawie MPZP. 
12 https://www.niemodlin.pl/1073/1181/planowanie-przestrzenne.html, dostęp: 10.08.2021 r. 
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Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Niemodlin, poza w/w MPZP, na terenie gm. Niemodlin obowiązują również następujące MPZP: 

1) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w mieście 
Niemodlin, obejmującego rejon ulicy Brzeskiej wraz przyległym terenem części wsi 
Szydłowiec Śląski, uchwalony uchwałą nr XLII/289/ Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 
18 czerwca 1998r. (dotyczy jedynie wsi Szydłowiec Śląski), 

2) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin w zakresie 
ustalenia nowego przeznaczenia terenów we wsiach: Gracze, Rogi, Grabin  
i Gościejowice, uchwalony uchwałą nr XXIX/176/97 Rady Miejskiej w Niemodlinie  
z dnia 24 kwietnia 1997r., 

3) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin- 
części gruntów wsi: Wydrowice, Sady, Jakubowice, Krasna Góra, Gracze, Rutki, 
Molestowice, uchwalona uchwałą nr XII/97/99 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 
września 1999r., 

4) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin  
w zakresie ustalenia nowego przeznaczenia terenów we wsiach: Radoszowice, Krasna 
Góra, Jakubowice, Jaczowice, Rzędziwojowice, zatwierdzona uchwałą nr XXIX/177/97 
Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 24 kwietnia 1997r., 

5) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin  
w zakresie ustalenia nowego przeznaczenia terenów we wsiach: Grodziec  
i Rzędziwojowice, uchwalona uchwałą nr XXXIX/258/98 Rady Miejskiej w Niemodlinie 
z dnia 26 lutego 1998r., 

6) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin  
w zakresie ustalenia nowego przeznaczenia terenów we wsi Molestowice, uchwalona 
uchwałą nr XXX/186/97 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 19 czerwca 1997r., 

7) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin, 
polegająca na lokalizacji cmentarza, (wieś Rogi) uchwalona uchwałą nr XXX/189/97 
Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 19 czerwca 1997r., 

8) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin 
polegająca na przeznaczeniu działki rolniczej pod powiększenie terenu cmentarza we 
wsi Krasna Góra, uchwalona uchwałą nr XXX/187/97 Rady Miejskiej w Niemodlinie  
z dnia 19 czerwca 1997r., 

9) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin  
w zakresie ustalenia nowego przeznaczenia terenów we wsiach: Sarny Wielkie, Gracze, 
Magnuszowice i Lipno, uchwalony uchwałą nr XXIX/178/97 Rady Miejskiej  
w Niemodlinie z dnia 24 kwietnia 1997r., 

10) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin  
w zakresie MEW w Krasnej Górze, zatwierdzony uchwałą nr XXXIII/197/97 Rady 
Miejskiej w Niemodlinie z dnia 7 sierpnia 1997r., 

11) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla linii elektroenergetycznej 110 
kV uchwalony, uchwałą nr XXXIII/200/12 z dnia 29 listopada 2012r. (dotyczy wsi 
Gracze, Rzędziwojowice, Magnuszowice), 
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12) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obszar 
położony na części gruntów w obrębie ewidencyjnym wsi Michałówek i Grodziec, 
uchwalony uchwałą nr XXXI/247/05 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 września 
2005r., 

13) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego 
obszar położony na części gruntów w obrębie ewidencyjnym wsi Michałówek  
i Grodziec, uchwalona uchwałą nr VI/19/2015 z dnia 27 stycznia 2015r., 

14) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla linii elektroenergetycznej 400 
kV uchwalony, uchwałą nr LVI/363 dnia 10 kwietnia 2014r. (dotyczy wsi Sarny Wielkie 
i Magnuszowice). 

Największymi obszarowo planami miejscowymi objęto: miasto Niemodlin, wieś Sady, 
Michałówek, Grodziec, Gracze, w których wyznaczono obszary przeznaczone pod zabudowę 
położone poza obszarami o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-
przestrzennej. Obszary o lp. od 1 do 10 mają (zgodnie z oznaczeniami powyżej) charakter 
regulacyjny i dotyczą istniejącej zwartej zabudowy wsi, a zatem nie wyznaczają nowych 
terenów położonych poza obszarami o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-
przestrzennej w granicach jednostki osadniczej. Plany wymienione w poz. 11 i 14 (zgodnie 
z oznaczeniami powyżej) dotyczą lokalizacji linii elektroenergetycznej i obejmują tereny 
położone poza obszarami zurbanizowanymi. 
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Rysunek 7 Pokrycie gm. Niemodlin Miejscowymi Planami Zagospodarowania 
Przestrzennego 
 

 
Źródło: http://niemodlin-gis.netgis.pl/geoportal/, dostęp: 10.08.2021r. 

1.2.6 Zasoby wodne 
Na mocy art. 326 ust. 1 Ustawy Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2233 z późn. zm.) odniesiono 
się do ustaleń Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry. W odniesieniu do 
obowiązującego Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. 2016 poz. 
1967), gmina Niemodlin położona jest w obrębie 1 Jednolitej Części Wód Podziemnych 
(JCWPd): JCWPd nr 109 (kod UE GWB: PLGW6000109). Obszar gminy Niemodlin stanowi około 
4,3% w/w JCWPd. Zgodnie z danymi Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska 
(https://mjwp.gios.gov.pl/mapa/mapa,172.html), stan chemiczny i ilościowy JCWPd nr 109 
w latach 2012-2019 określono jako dobry. JCWPd nr 109 należy do zlewni bilansowej Nysy 
Kłodzkiej i Przyodrza i stanowi jcw dostarczającą średnio powyżej 100 m3 wody na dobę. 
Omawiana JCWPd nie znajduje się w granicach obszaru chronionego. Cel środowiskowy dla 
podmiotowej jcw określono jako dobry stan chemiczny i dobry stan ilościowy. Zgodnie z Dz.U. 
2016 poz. 1967, podmiotowa jcw nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów 
środowiskowych, w związku z tym brak jest przesłanek do ustalenia odstępstw. 

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. 2016 poz. 1967), 
gmina Niemodlin położona jest w zlewniach 12 Jednolitych Części Wód Powierzchniowych 
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(JCWP). W tabeli poniżej odniesiono się do obowiązującego Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 
Odry (Dz.U. 2016 poz. 1967). W przypadku JCWP, dla których stwierdzono zagrożenie ryzyka 
nieosiągnięcia celów środowiskowych, zastosowano odstępstwa od celów środowiskowych. 
Wstępnie zaproponowano odstępstwa od celów środowiskowych w postaci przedłużenia 
terminu osiągnięcia celów oraz ustalenie mniej rygorystycznych celów, które powinny zostać 
ostatecznie potwierdzone analizami presji i wpływów. W przypadku podmiotowych JCWP, 
z uwagi na niską wiarygodność oceny i związany z tym brak możliwości wskazania przyczyn 
nieosiągnięcia dobrego stanu, brak jest możliwości zaplanowania racjonalnych działań 
naprawczych. Zaplanowanie i wdrożenie jakichkolwiek działań będzie generowało 
nieuzasadnione koszty. Dla większości analizowanych JCWP zaplanowano działania mające na 
celu rozpoznanie rzeczywistego stanu ekologicznego – przeprowadzenie monitoringu 
badawczego. W przypadku potwierdzenia złego stanu po 2 latach wprowadzone zostanie 
działanie mające na celu rozpoznanie jego przyczyn. Takie etapowe postępowanie pozwoli na 
racjonalne zaplanowanie niezbędnych działań i zapewnienie ich wymaganej skuteczności. 
W przypadku JCWP Nysa Kłodzka od zbiornika Nysa do ujścia wdrożenie skutecznych 
i efektywnych działań naprawczych wymaga szczegółowego rozpoznania wpływu 
zidentyfikowanej presji i możliwości jej redukcji. W bieżącym cyklu planistycznym dokonano 
rozpoznania potrzeb w zakresie przywrócenia ciągłości morfologicznej w kontekście dobrego 
stanu ekologicznego JCWP. W programie działań zaplanowano działanie – opracowanie 
wariantowej analizy sposobu udrożnienia budowli piętrzących na cieku Nysa Kłodzka wraz ze 
wskazaniem wariantu do realizacji oraz opracowaniem dokumentacji projektowej. 

Tabela 2 Informacje dotyczące JCWP w granicach gminy Niemodlin 

Nazwa JCWP Kod 
Stan 

JCWP 
Status 
JCWP 

Ocena ryzyka 
nieosiągnięcia 

celów 
środowiskowych 

Cel środowiskowy 

Odstępstwo Stan lub 
potencjał 

ekologiczny 

Stan 
chemiczny 

JCWP 
Łokietnica 

RW600017127529 Zły NAT Zagrożona 
Dobry stan 
ekologiczny 

Dobry stan 
chemiczny 

Tak 

JCWP Rybina RW600017127549 Dobry NAT Niezagrożona 
Dobry stan 
ekologiczny 

Dobry stan 
chemiczny 

Nie 

JCWP Dopływ 
z Goszczowic 

RW60001712854 Zły SZCW Zagrożona 
Dobry 
potencjał 
ekologiczny 

Dobry stan 
chemiczny 

Tak 

JCWP 
Pradelna 

RW60001712869 Dobry NAT Niezagrożona 
Dobry stan 
ekologiczny 

Dobry stan 
chemiczny 

Nie 

JCWP 
Dzięcielec 

RW60001712872 Zły NAT Zagrożona 
Dobry 
potencjał 
ekologiczny 

Dobry stan 
chemiczny 

Tak 

JCWP 
Młynówka 

RW600017128749 Zły SZCW Zagrożona 
Dobry stan 
ekologiczny 

Dobry stan 
chemiczny 

Tak 

JCWP Wytoka RW600017128769 Dobry NAT Niezagrożona 
Dobry stan 
ekologiczny 

Dobry stan 
chemiczny 

Nie 
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Nazwa JCWP Kod 
Stan 

JCWP 
Status 
JCWP 

Ocena ryzyka 
nieosiągnięcia 

celów 
środowiskowych 

Cel środowiskowy 

Odstępstwo Stan lub 
potencjał 

ekologiczny 

Stan 
chemiczny 

JCWP 
Radoszówka 

RW60001712889 Zły NAT Zagrożona 
Dobry stan 
ekologiczny 

Dobry stan 
chemiczny 

Tak 

JCWP 
Krzemionka 

RW60001712894 Dobry NAT Niezagrożona 
Dobry stan 
ekologiczny 

Dobry stan 
chemiczny 

Nie 

JCWP Jasień RW60001712914 Zły NAT Zagrożona 
Dobry stan 
ekologiczny 

Dobry stan 
chemiczny 

Tak 

JCWP Ścinawa 
Niemodlioska 
od Mesznej 
do Nysy 
Kłodzkiej 

RW60001912899 Dobry SZCW Niezagrożona 
Dobry 
potencjał 
ekologiczny 

Dobry stan 
chemiczny 

Nie 

JCWP Nysa 
Kłodzka od zb. 
Nysa do ujścia 

RW6000191299 Dobry NAT Zagrożona 

Dobry stan 
ekologiczny; 
możliwość 
migracji 
organizmów 
wodnych na 
odcinku 
cieku 
istotnego - 
Nysa 
Kłodzka 
w obrębie 
JCWP 

Dobry stan 
chemiczny 

Tak 

Objaśnienia: NAT – Naturalna jednolita część wód, SZCW – Silnie zmieniona część wód 

Źródło: opracowano na podstawie: Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami 
na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. 2016 poz. 1967).  

1.2.7 Tereny zdegradowane i podlegające rewitalizacji 
Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie 
uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Niemodlina na lata 2016-2023. Wskazany teren 
zlokalizowany jest w obszarze ulic: Bohaterów Powstań Śląskich, Kilińskiego, Podwale, 
Lwowska i Zamkowa. Zgodnie z „Diagnozą niezbędną do delimitacji obszarów 
zdegradowanych na potrzeby Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Niemodlin na lata 
2016-2023”13 jako rekomendowany do podjęcia działań rewitalizacyjnych jest obszar ścisłego 
centrum miasta Niemodlin. 

  

                                                 
13 Diagnoza niezbędna do delimitacji obszarów zdegradowanych na potrzeby lokalnego programu rewitalizacji Niemodlina na lata 2016 – 
2023. 
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Rysunek 8 Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji na terenie miasta Niemodlin 

 
Źródło: Diagnoza niezbędna do delimitacji obszarów zdegradowanych na potrzeby lokalnego programu rewitalizacji Niemodlina na lata 2016 
– 2023. 

Jest to obszar o największym znaczeniu dla funkcjonowania życia miasta, w którym 
zlokalizowane są usługi o charakterze miejsko-twórczym oraz obiekty stanowiące 
o historycznym potencjale miasta Niemodlin a także zielone przestrzenie publiczne – 
elementy potencjału dla rozwoju ruchu turystycznego miasta. 

O wyborze tego obszaru zadecydowały przede wszystkim: 

̶ niekorzystny trend demograficzny, 
̶ wysoki poziom osób pozostających bez pracy, 
̶ wysoki poziom ubóstwa, 
̶ stosunkowo wysoki poziom przestępczości, 
̶ zły stan techniczny historycznej tkanki miejskiej, 
̶ obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków stanowiące wizytówkę miasta, 
̶ wysokie walory historyczne i krajobrazowe, 
̶ stosunkowo duży potencjał gospodarczy, 
̶ potencjał turystyczny. 

Zintegrowane działania rewitalizacje na analizowanym obszarze powinny polegać nie tylko na 
działaniach technicznych mających na celu odtworzenie utraconych wartości historycznych 
i poprawę stanu technicznego cennej architektonicznie tkanki miejskiej, ale przede wszystkim 
na rozwiązaniu zidentyfikowanych problemów społeczno‒gospodarczych i przestrzennych. 
Działania rewitalizacyjne podjęte na tym obszarze, obejmującym centrum miasta, stanowić 
będą impuls dla działań w pozostałych obszarach miasta oraz wpłyną na poprawę jakości życia 
także mieszkańców sołectw. 
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W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin  
z 2020r. wskazano również obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji, rekultywacji lub 
remediacji. Obszary te podzielono na cztery rejony: 

̶ Niemodlin: wskazano, że m. Niemodlin wymaga najwięcej działań rehabilitacyjnych. 
Wytypowano następujące obszary priorytetowe: zabytkowy zamek w Niemodlinie 
wraz z terenami przyległymi do centrum jako obszary wymagające uporządkowania 
funkcji i estetyki zgodnie z wymogami ładu przestrzennego; 

̶ Gracze: ze względu na degradację związaną z przemysłem wydobywczym kamienia. 
Miejscowość Gracze wymaga działań rehabilitacji (np. system dolesień), 
co zminimalizuje uciążliwości akustyczne i rozprzestrzenianie zanieczyszczeń 
powietrza oraz poprawi walory krajobrazowe tych terenów; 

̶ Lipno, Krasna Góra, Tłustoręby, Tarnica, Radoszowice: miejscowości wymagają 
ukształtowania w kierunku turystycznym i wypoczynkowym ze względu na wysokie 
walory, jakimi dysponują (lasy, stawy, tereny nad rzeką Nysą Kłodzką); 

̶ Pozostałe wsie w gm. Niemodlin. 

Zgodnie z harmonogramem Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Niemodlin na lata 2016-
2023”14, do 2020 roku planowano zrealizowanie inwestycji rewitalizacyjnych takich jak na 
przykład: 

 Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez wykorzystanie potencjału 
hodowli ryb; 

 Rewitalizacja terenów około zamkowych: dziedziniec przedzamcza i terenów 
zabytkowego parku; 

 Rewitalizacja obiektu Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie - 
podniesienie standardu i wzbogacenie wachlarza usług rehabilitacyjnych, 
opiekuńczych i aktywizujących względem osób zależnych, w tym chorych, starszych 
i niepełnosprawnych; 

 Poprawa i uatrakcyjnienie przestrzeni publicznych – szlaków spacerowych. 

W latach 2020-2021 zaplanowano działanie polegające na zagospodarowaniu terenu parku 
Miejskiego. Zgodnie z Opisem do Projektu Otwarta Strefa Aktywności w ramach „Programu 
rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – 
Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018, przewidziano działania takie jak, np. 
spulchnianie i wyrównanie terenu, wysiew trawy sportowej, montaż urządzeń 
gimnastycznych, ławek, koszy15. 

Do długoterminowych inwestycji zaliczono projekty: 

 Ochrona dóbr kultury poprzez modernizację zabytkowej tkanki miejskiej (nadal trwa); 
 Program aktywizacji społecznej dzieci i młodzieży. 

                                                 
14 Diagnoza niezbędna do delimitacji obszarów zdegradowanych na potrzeby lokalnego programu rewitalizacji Niemodlina na lata 2016 – 
2023. 
15 Projekt zagospodarowania terenu – Otwarta strefa aktywności w ramach „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej 
o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018 r. 
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1.2.8 Obwodnica Niemodlina 
Prace budowlane polegające na budowie obwodnicy Niemodlina w ciągu drogi krajowej nr 46 
rozpoczęto w sierpniu 2019r. Budowę obwodnicy Niemodlina zakończono w IV kwartale 
2021r. Wartość kontraktu na wykonanie obwodnicy wyniosła ponad 299 mln złotych16. 

Główne cele inwestycji17: 

̶ stworzenie bezpiecznych odcinków dróg krajowych zapewniających wysoki komfort 
dla ruchu drogowego tranzytowego; 

̶ wybudowanie odcinków dróg krajowych o parametrach zgodnych z obowiązującymi 
warunkami technicznymi. 

Wybudowana obwodnica m. Niemodlina ma 11,5 km długości i omija Niemodlin po 
południowej i wschodniej stronie. 

Trasa zaczyna się przed miejscowością Brzęczkowice i łączy z obecnym przebiegiem DK-46 tuż 
przed autostradą A4 i węzłem Opole Zachód. Na początkowym odcinku liczącym ok. 5 km jest 
drogą o przekroju 2+1, natomiast przed węzłem Niemodlin rozpoczyna się dwujezdniowy 
odcinek z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Droga krajowa nr 46 Kłodzko – Nysa – 
Niemodlin – Opole – Częstochowa – Szczekociny łączy województwo dolnośląskie, opolskie 
i śląskie. 

Obwodnica Niemodlina jest drogą klasy GP (główną ruchu przyspieszonego) z trzema węzłami 
drogowymi: Brzęczkowice, Niemodlin i Sosnówka. W ramach zadania powstało 18 obiektów 
mostowych, w tym najdłuższy blisko 300-metrowy most nad rzeką Ścinawą Niemodlińską. 

Korzyści bezpośrednie wynikające z funkcjonowania obwodnicy:18 

̶ wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza obszar zabudowy miejskiej; 
̶ odsunięcie ruchu ciężkiego od obszarów zabudowanych; 
̶ skrócenie czasu podroży; 
̶ oszczędności paliwa; 
̶ zapewnienie komfortu jazdy; 
̶ zmniejszenie ryzyka wypadków; 
̶ ograniczenie emisji spalin i hałasu w stosunku do obecnie eksploatowanych dróg; 
̶ przyśpieszenie rozwoju przyległych terenów; 
̶ poprawa bezpieczeństwa ruchu – zarówno dla użytkowników dróg, jak i mieszkańców 

m. Niemodlin. 

 

 

 

 
 
                                                 
16 https://www.rynekinfrastruktury.pl/mobile/obwodnica-niemodlina-zmierza-do-finalu--77007.html, dostęp: 12.08.2021 r. 
17 http://www.obwodnicaniemodlina.pl/opis-projektu/, dostęp: 12.08.2021 r. 
18 http://obwodnicaniemodlina.pl/opis-projektu/, dostęp: 12.08.2021 r. 
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Rysunek 9 Obwodnica Niemodlina w ciągu drogi krajowej nr 46 

 
Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. 

1.3 Walory przyrodnicze 
1.3.1 Obszary prawnie chronione 
Powierzchnia obszarów chronionych na terenie gminy Niemodlin stanowi 63% powierzchni 
gminy. Jest to wartość wyższa od średniej wartości dla powiatu opolskiego wynoszącej 59%. 
W tabeli poniżej (Tabela 3) przedstawiono procentowy udział powierzchni obszarów 
chronionych w podziale na poszczególne gminy powiatu opolskiego. 

Tabela 3 Udział procentowy powierzchni obszarów chronionych w gminach powiatu 
opolskiego 

Gmina Powierzchnia obszarów chronionych 
[%] 

Tułowice 100 
Ozimek 89 
Murów 86 
Turawa 83 
Niemodlin 63 
Popielów 63 
Prószków 60 
Chrząstowice 45 
Dąbrowa 33 
Łubniany 28 
Komprachcice 26 
Dobrzeń Wielki 9 
Tarnów Opolski 3 
Powiat opolski 59 

Źródło: Bank Danych Lokalnych (wg stanu za 2020 r.). 
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Lokalizację różnych form ochrony przyrody na terenie gm. Niemodlin przedstawiono na 
rysunku poniżej. 

Na podstawie danych udostępnionych przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska 
(dostępne na: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/) stwierdzono, że na terenie gminy 
Niemodlin ustanowiono następujące formy ochrony przyrody: 

 Obszary Natura 2000: 
̶ Bory Niemodlińskie PLH160005 – obszar siedliskowy, 
̶ Opolska Dolina Nysy Kłodzkiej PLH160014 – obszar siedliskowy, 

 Obszary Chronionego Krajobrazu: 
̶ Bory Niemodlińskie, 
̶ Grodziec, 

 Zespół przyrodniczo-krajobrazowy: 
̶ Lipno, 

 Użytki ekologiczne: 
̶ „Dzicze Bagno”, 
̶ „Żurawie Bagno”, 
̶ „Iglica”, 

 Pomniki przyrody. 

Rysunek 10 Formy ochrony przyrody w granicach gm. Niemodlin 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie https://www.crfop.gdos.gov.pl/, dostęp: 13.08.2021 r. 
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Obszary Natura 2000: 

Obszar Natura 2000 to obszar specjalnej ochrony ptaków, specjalny obszar ochrony siedlisk 
lub obszar mający znaczenie dla Wspólnoty, utworzony w celu ochrony populacji dziko 
występujących ptaków lub siedlisk przyrodniczych lub gatunków będących przedmiotem 
zainteresowania Wspólnoty (zgodnie z art. 5 pkt. 2b Ustawy o ochronie przyrody – t.j. Dz.U. 
2021 poz. 1098). 

Na terenie gminy Niemodlin wprowadzono następujące obszary NATURA 2000: 

̶ Bory Niemodlińskie PLH160005 – obszar siedliskowy, 
̶ Opolska Dolina Nysy Kłodzkiej PLH160014 – obszar siedliskowy. 

Wyżej wymienione obszary otrzymały status obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty na 
podstawie decyzji Komisji Europejskiej 2011/64/EU w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy 
Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla 
Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny. 

Bory Niemodlińskie PLH160005 – obszar siedliskowy 

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Bory Niemodlińskie (PLH160005) ma powierzchnię 
4 541,3 ha i zlokalizowany jest na terenie Równiny Niemodlińskiej19. 

Obszar Borów Niemodlińskich jest rozległym kompleksem leśnym rozciągającym się na falistej 
i równinnej wysoczyźnie polodowcowej porozcinanej dolinkami rzecznymi, między dolinami 
Nysy Kłodzkiej i Odry. Równiny wodnolodowcowe oraz ostańce denudacyjne urozmaicają 
zespoły wydm dochodzących do 15 m wysokości, a także bezodpływowe zagłębienia, 
w których zlokalizowane są bory bagienne i torfowiska. Większa część ostoi jest zalesiona, 
głównie lasami o charakterze gospodarczym, wśród których zachowały się liczne fragmenty 
lasów o charakterze rodzimym. Wśród lasów występują duże kompleksy stawów 
z charakterystycznymi dla tych ekosystemów zespołami roślinności i fauny wodno-błotnej. 
Większe kompleksy zbiorowisk łąkowych występują w dolinach rzecznych, w tym Ścinawy 
Niemodlińskiej i Wytoki oraz ich dopływów. Obszar stanowi część dużego zwartego kompleksu 
leśnego, którego część zachodnia charakteryzuje się bardzo dużą różnorodnością siedliskową, 
od siedlisk suchych na wydmach do skrajnie wilgotnych torfowisk i stawów. Jednocześnie 
charakter zagospodarowania oraz liczne strefy nieciągłości występujących siedlisk decydują 
o konieczności delimitacji ostoi w kilku podobszarach, nie połączonych ze sobą 
przestrzennie20. 

Szczególną wartość w obszarze Natura 2000 prezentuje zespół torfowisk przejściowych, 
trzęsawisk i torfowisk wysokich, ponieważ jest to jeden z ostatnich zachowanych kompleksów 
tego typu na terenie województwa opolskiego. Torfowiskom towarzyszą bory bagienne 
o charakterze priorytetowym oraz duże powierzchnie lasów grądowych. Bory Niemodlińskie 
są jednym z bardziej zróżnicowanych nizinnych obszarów Natura 2000 w województwie 
opolskim o czym decyduje występowanie na ich obszarze aż ośmiu siedlisk przyrodniczych. 

                                                 
19 http://przyrodaslaska.pl/72/bory-niemodlinskie-plh160005.html, dostęp: 13.08.2021 r. 
20 http://www.przyrodaslaska.pl/72/bory-niemodlinskie-plh160005.html, dostęp: 13.08.2021 r. 
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Wewnątrz obszaru zlokalizowane są dwa Rezerwaty Przyrody tj. Rezerwat Przyrody Prądy 
i Rezerwat Przyrody Złote Bagna. 

Przedmiotem ochrony są21: 

 Siedliska przyrodnicze:  
̶ Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej 

regeneracji, 
̶ Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością 

z Scheuchzerio-Caricetea), 
̶ Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion, 
̶ Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion), 
̶ Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-

Carpinetum), 
̶ Kwaśne dąbrowy (Quercetea robori-petraeae),  
̶ Bory i lasy bagienne, 
̶ Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, 

Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe). 
 Gatunki ssaków: Mopek Barbastella barbastellus, Nocek duży Myotis myotis, Wydra 

Lutra lutra. 
 Gatunki płazów: Traszka grzebieniasta Triturus cristatus, Kumak nizinny Bombina 

bombina. 

Na terenie Borów Niemodlińskich znajduje się wiele zbiorników wodnych o łącznej 
powierzchni 807 ha. Większość z nich pełni funkcję stawów rybnych. Środowisko to sprzyja 
występowaniu tutaj wydry. Na terenie obszaru znajduje się 8-15 terytoriów osobniczych tego 
gatunku. W okresie rozrodczym liczebność tutejszej populacji wynosi maksymalnie 
kilkadziesiąt osobników. Liczne tereny podmokłe, zbiorniki wodne i cieki tworzą dogodne 
środowisko dla kumaka nizinnego i traszki grzebieniastej. Również siedliska dwóch gatunków 
nietoperzy ujętych w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej, związane są z występującymi tutaj 
zbiornikami wodnymi i starodrzewami grądowymi. 

Opolska Dolina Nysy Kłodzkiej PLH160014 – obszar siedliskowy 

Obszar Natura 2000 Opolska Dolina Nysy Kłodzkiej ma powierzchnię 1 439,6 ha i rozciąga się 
wzdłuż Nysy Kłodzkiej, od okolic Michałowa do Ptakowic22. Główną część stanowią obszary 
leśne położone na zachód od koryta rzeki. Obszar obejmuje płaską dolinę zalewową Nysy 
Kłodzkiej oraz fragmenty teras nadzalewowych. Dolinę wyścielają mady rzeczne podścielone 
piaskami i żwirami aluwialnymi i wodnolodowcowymi. W spągu występują iły mioceńskie. 
Rzeźba terenu jest płaska, lokalnie zaznaczają się starorzecza i niewielkie obniżenia terenowe. 
Koryto rzeki jest silnie wcięte w bazę erozyjną. W ostoi przeważa dobrze wykształcony grąd 
środkowoeuropejski. Koryto Nysy Kłodzkiej zachowuje naturalny charakter. Ze względu na 
zwarty charakter siedlisk przyrodniczych występujących głównie w lasach i jednocześnie 
izolację przestrzenną kompleksów utworzono ostoję w trzech fragmentach. Główny obejmuje 

                                                 
21 https://www.natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=PLH160005, dostęp: 13.08.2021 r. 
22 http://www.przyrodaslaska.pl/84/opolska-dolina-nysy-klodzkiej-plh160014.html, dostęp: 13.08.2021 r. 
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kompleksy przyległe do koryta rzecznego wraz z krótkim odcinkiem łącznika między nimi 
wzdłuż koryta rzeki. Pozostałe dwa są izolowane i obejmują kompleks leśny koło Żelaznej 
i koło Ptakowic. 

Główną wartością przyrodniczą obszaru jest dobrze wykształcona i zachowana dolina rzeczna 
o charakterze podgórskim. Część grądów Galio-Carpinetum znajdująca się w proponowanej 
ostoi jest bardzo dobrze zachowana. Duża część z nich to drzewostany przeszło 150-letnie. 
Oprócz grądów zachowały się również płaty dobrze wykształconych łęgów Ficario-Ulmetum 
oraz łęgów wierzbowych. Oba siedliska należą do tzw. siedlisk priorytetowych tzn. ich 
zachowanie i ochrona jest szczególnie ważne dla państw Wspólnoty, ponieważ są one 
zagrożone zanikiem na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej. 

Przedmiotem ochrony są23: 

 Siedliska przyrodnicze: 
̶ Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami 

z Nympheion, Potamion, 
̶ Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-

Carpinetum), 
̶ Kwaśne dąbrowy (Quercetea robori-petraeae), 
̶ Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, 

Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe), 
̶ Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum). 

Wzdłuż koryta występują również naturalne zbiorniki eutroficzne i starorzecza, których 
występowanie jest po części związane z naturalnymi zalewami rzeki Nysy Kłodzkiej. 
Starorzecza obszaru stanowią pozostałości dawnych zakoli rzeki i są odcięte od niej w wyniku 
postępującej erozji dennej dna Nysy Kłodzkiej. Leżą obecnie 2–3 m ponad średnim poziomem 
wody w rzece, dlatego też sporadycznie zalewane są wodami powodziowymi. To zaś wpływa 
na średni stan ich zachowania. 

Obszary Chronionego Krajobrazu 

Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się 
krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość 
zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy 
ekologicznych (zgodnie z art. 23 ust. 1 Ustawy o ochronie przyrody – t.j. Dz.U. 2021 poz. 1098). 

Wyznaczenie obszaru chronionego krajobrazu następuje w drodze uchwały sejmiku 
województwa, która określa jego nazwę, położenie, obszar, sprawującego nadzór, ustalenia 
dotyczące czynnej ochrony ekosystemów oraz zakazy właściwe dla danego obszaru 
chronionego krajobrazu lub jego części, wybrane spośród zakazów wymienionych w art. 24 
ust. 1 ww. ustawy, wynikające z potrzeb jego ochrony. Likwidacja lub zmniejszenie obszaru 
chronionego krajobrazu następuje w drodze uchwały sejmiku województwa, wyłącznie  
z powodu bezpowrotnej utraty wyróżniającego się krajobrazu o zróżnicowanych 

                                                 
23 https://www.natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=PLH160014, dostęp: 13.08.2021 r. 
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ekosystemach i możliwości zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem 
(zgodnie z art. 23 ust. 2 Ustawy o ochronie przyrody – t.j. Dz.U. 2021 poz. 1098). 

Bory Niemodlińskie (PL.ZIPOP.1393.OCHK.415) 

Obszar Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie” został utworzony na mocy Uchwały  
nr XXIV/193/88 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu z dnia 26 maja 1988 roku. Następnie 
uchwała była aktualizowana kolejnymi aktami prawnymi: Rozporządzeniem nr P/12/98 
Wojewody Opolskiego (Dz. Urz. Woj. Op. nr 17, poz. 84 z dnia 17 lipca 1989 roku), oraz 
Rozporządzeniem Nr P/14/2000 Wojewody Opolskiego z dnia 17 maja 2000 roku 
(Dz. Urz. Woj. Op. nr 33, poz. 173) w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w woj. 
opolskim. Aktualnie obowiązującym aktem prawnym jest Rozporządzenie 151/P/16/2006 
Wojewody Opolskiego z dnia 8 maja 2006 roku (Dz. Urz. Woj. Op. nr 33, poz. 1133 z dnia 17 
maja 2006 roku).24 Obszar Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie o powierzchni  
49 170,5 ha położony jest w obrębie Równiny Niemodlińskiej gdzie przeważają tereny 
piaszczyste sandrowe i kemowe ze zlodowacenia odrzańskiego. W związku z takim 
charakterem gruntów znaczną powierzchnię zajmuje kompleks leśny Borów Niemodlińskich, 
w którym utworzono kilka rezerwatów przyrodniczych m.in. Przysiecz (3,1 ha) ze 
starodrzewiem modrzewia sudeckiego, Blok (6,6 ha), ze starodrzewiem sosnowym, Jeleni 
Dwór (3,5 ha) z lasem mieszanym. Ze względu na dużą lesistość region jest słabo zaludniony. 
Główną miejscowością jest Niemodlin25. Obszar Chronionego Krajobrazu „Bory 
Niemodlińskie” w granicach gm. Niemodlin zajmuje powierzchnię około 11 523 ha. 

Obszar charakteryzują bory i bory mieszane z licznymi zbiorowiskami torfowiskowymi 
i kompleksami stawów rybnych. Do rzadkości florystycznych Borów Niemodlińskich należy 
kotewka orzech wodny Trapa natans, zaliczona do kategorii skrajnie zagrożonych wyginięciem 
w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin, a także salwinia pływająca Salvinia natans, grzybienie 
białe Nymphaea alba i grążel żółty Nuphar lutea26. Najlepiej poznaną gromadą kręgowców 
Borów Niemodlińskich są ptaki. Zarejestrowano tu m.in. lęgi bąka Botaurus stellaris, łabędzia 
niemego Cygnus olor, gęsi gęgawy Anser anser, mewy śmieszki Larus ridibundus, krzyżówki 
Anas platyrhynchos, głowienki Aythya ferina i łyski Fulica atra. Okoliczne lasy są ostoją bociana 
czarnego Ciconia nigra, kani czarnej i rudej Milvus migrans i M. milvus, trzmielojada Pernis 
apivorus i dzięcioła zielonosiwego Picus canus. Z gatunków borealno-górskich występują tu 
orzechówki Nucifraga caryocatactes, czyże Carduelis spinus, pokrzywnice Prunella modularis 
i gile Pyrrhula pyrrhula27. Herpetofauna reprezentowana jest przez zaskrońca Natrix natrix, 
żmiję zygzakowatą Vipera berus, ropuchę paskówkę Bufo calamita, ropuchę zieloną Bufo 
viridis, grzebiuszkę ziemną Pelobates fuscus, padalca Anguis fragilis, jaszczurkę zwinkę Lacerta 
agilis i jaszczurkę żyworodną Lacerta vivipara. W rzekach omawianego obszaru żyją 
przedstawiciele krainy brzany – kiełb Gobio gobio, śliz Nemachilus barbatulus i koza Cobitis 
taenia28 - gatunki objęte ochroną prawną. 

                                                 
24 https://www.tulowice.katowice.lasy.gov.pl/obszary-chronionego-krajobrazu#.YRKM0ogzaCo, dostęp: 16.08.2021 r. 
25http://www.crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewobszarchronionegokrajobrazu.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.415, dostęp: 16.08.2021 r. 
26 https://www.tulowice.katowice.lasy.gov.pl/obszary-chronionego-krajobrazu#.YRKM0ogzaCo, dostęp: 16.08.2021r. 
27 https://www.tulowice.katowice.lasy.gov.pl/obszary-chronionego-krajobrazu#.YRKM0ogzaCo, dostęp: 16.08.2021 r. 
28https://tulowice.katowice.lasy.gov.pl/obszary-chronionego-krajobrazu#.YRKM0ogzaCo, dostęp: 16.08.2021 r. 
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Grodziec (PL.ZIPOP.1393.OCHK.275) 

Obszar Chronionego Krajobrazu „Grodziec” został powołany Uchwałą nr XVII/136/04 Rady 
Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 maja 2004 roku (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 50, poz. 1421 z dnia 
26 lipca 2004 roku) w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu29. Powierzchnia 
Obszaru Chronionego Krajobrazu „Grodziec” wynosi 491 ha30. Obszar Chronionego Krajobrazu 
„Grodziec” obejmuje ochroną cenne ekosystemy leśno-łąkowe graniczące z obszarem 
chronionego krajobrazu Bory Niemodlińskie. W obniżeniach terenu wykształciły się cenne 
bory bagienne występujące w kompleksie z istniejącymi terenami rolnymi. Obszar położony 
jest na terenie leśnictwa Sosnówka i otacza miejscowość Grodziec. 

Zespoły przyrodniczo krajobrazowe: 

Lipno (kod Inspire: PL.ZIPOP.1393.ZPK.116) 

Zespołami przyrodniczo-krajobrazowymi są fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego 
zasługujące na ochronę ze względu na ich walory widokowe lub estetyczne (zgodnie z art. 
43 Ustawy o ochronie przyrody – t.j. Dz.U. 2021 poz. 1098). 

Zespół przyrodniczo – krajobrazowy Lipno to zespół parkowy o charakterze parku 
dendrologicznego. Ogród dendrologiczny zajmuje obszar 4,18 ha. Rośnie tu wiele okazów 
drzew także egzotycznych. Do najciekawszych należy ambrowiec amerykański, azalia 
japońska, grójecznik japoński, różanecznik fioletowy, mahonia pospolita. Wiele okazów 
zakwalifikowano do najstarszych w Polsce, wśród z nich tulipanowiec amerykański (prawie 
200 – letni okaz mierzy w obwodzie 418 cm i ma 30 m wysokości). Jednym z pierwszych 
nasadzonych tu drzew jest prawdopodobnie pomnikowy żywotnik olbrzymi zasadzony w 1782 
roku31. Do obiektów parku i Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego zaliczane są: 

̶ Basen – wybudowany w 1935r. przed Olimpiadą w Berlinie; 
̶ Kapliczka – wybudowana w piaskowcu, ufundowana przez Elżbietę z d. Stolberg żonę 

Fryderyka Praschmy; 
̶ Brama niemodlińska; 
̶ Zabudowania parkowe; 
̶ Stawy Zofia i Hubertus – w XIX wieku Hubertus pełnił funkcję kąpieliska zamkowego,  

a Zofia (poprzednia nazwa Kurpiec) służyła jako staw hodowlany; rosną tu rozliczne 
gatunki roślin i żyją rzadko spotykane zwierzęta. Znaleźć tu można orła bielika, bociana 
czarnego, prekozy, łabędzie, dzikie kaczki. Wśród roślinności pojawia się strzałka 
wodna, grzybień wodny, kosaciec wodny i inne; 

̶ Głaz narzutowy – pomnik przyrody nieożywionej, pozostałość zlodowacenia (obwód 
851 cm); 

̶ Kapliczka Pustelnia; 
̶ Źródełko Fryderyka – pozostałość po najdawniejszych XVIII wiecznych założeniach 

krajobrazu parkowego; 
                                                 
29 https://tulowice.katowice.lasy.gov.pl/obszary-chronionego-krajobrazu#.YRKM0ogzaCo, dostęp: 16.08.2021 r. 
30 https://crfop.gdos.gov.pl/, dostęp: 10.08.2021 r. 
31 https://powiatopolski.pl/58/lipno-zespol-przyrodniczo-krajobrazowy.html, dostęp: 10.08.2021 r. 
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̶ Uroczysko „Piekiełko” – pozostałość po urządzeniach parkowych z XVIII wieku. 

Użytki ekologiczne 

Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających 
znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej – naturalne zbiorniki wodne, śródpolne 
i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty 
nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska 
przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, 
ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania (zgodnie z art. 
42 Ustawy o ochronie przyrody – t.j. Dz.U. 2021 poz. 1098). 

Na ternie gm. Niemodlin znajdują się trzy użytki ekologiczne (Tabela 4): 

̶ „Iglica”, 
̶ „Dzicze Bagno”, 
̶ „Żurawie Bagno”. 

Tabela 4 Użytki ekologiczne w gm. Niemodlin 
Kod_Inspire Nazwa Powierzchnia [ha] 
PL.ZIPOP.1393.UE.1609073.106 Iglica 7,54 
PL.ZIPOP.1393.UE.1609073.43 Dzicze Bagno 2,75 
PL.ZIPOP.1393.UE.1609073.50 Żurawie Bagno 5,06 

Źródło: https://www.crfop.gdos.gov.pl/, dostęp: 10.08.2021 r. 

„Iglica” 

Użytek Ekologiczny „Iglica” został ustanowiony dnia 25 maja 2017 roku Uchwałą Rady 
Miejskiej w Niemodlinie32. Obejmuje on powierzchnię 7,54 ha i położony jest w Sarnach 
Wielkich. Przedmiotem ochrony jest zachowanie populacji ważki z gatunku iglica mała 
(Nehalennia speciosa), ochrona miejsc jej rozrodu i całorocznego przebywania. W stosunku do 
użytku wprowadzono następujące zakazy: niszczenie, uszkadzanie lub przekształcanie obszaru 
użytku ekologicznego, wykonywanie prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, 
z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym albo budową, 
odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych, uszkadzanie 
i zanieczyszczanie gleby, dokonywanie zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą 
ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej lub wodnej, wylewanie gnojowicy, 
z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych, zmiany sposobu użytkowania ziemi 
umieszczanie tablic reklamowych. 

„Dzicze Bagno” 

Użytek Ekologiczny „Dzicze Bagno” zlokalizowany jest w północnej części Niemodlina, na 
Równinie Niemodlińskiej, obręb Jaczowice, w pobliżu stawu Ostrowity, na terenie Specjalnego 
Obszaru Ochrony „Bory Niemodlińskie”. „Dzicze Bagno” utworzono Rozporządzeniem 
Wojewody Opolskiego nr P/2/97 z dnia 3 lutego 1997 roku. Powierzchnia obszaru wynosi 2,75 
ha. Obejmuje on zbiornik retencyjny ze stanowiskami bytowania ptactwa wodno-

                                                 
32 Uchwała nr XL/230/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 25 maja 2017r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Iglica" na terenie 
Gminy Niemodlin. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 457E730C-80C7-432D-A2F7-19B457184345. Podpisany



 32 

błotnego33,34. Przedmiotem ochrony jest środowisko bytowania i żerowania ptactwa wodnego 
oraz ciekawa roślinność wilgociolubna. Istotna jest również funkcja retencyjna zbiornika 
wodnego. Cały obszar porasta głównie sosna, brzoza, olsza. 

„Żurawie Bagno” 

Użytek Ekologiczny „Żurawie Bagno” zlokalizowany jest w północnej części Niemodlina, obręb 
Lipno, w pobliżu stawu Olszak, na terenie Specjalnego Obszaru Ochrony „Bory Niemodlińskie”. 
„Żurawie Bagno” utworzono Rozporządzeniem Wojewody Opolskiego nr P 2/97 z dnia 3 
lutego 1997 roku. Użytek ekologiczny położony jest w gminie Niemodlin. Powierzchnia wynosi 
5,06 ha. Przedmiotem ochrony jest tu środowisko bytowania i żerowania ptactwa wodnego 
oraz ciekawa roślinność wilgociolubna. Istotna jest również funkcja retencyjna zbiornika 
wodnego. Cały obszar porasta głównie sosna, brzoza, olsza35,36. 

Pomniki przyrody 

Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska 
o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej 
oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, 
okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, 
wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie (zgodnie z art. 40 ust. 1 Ustawy 
o ochronie przyrody – t.j. Dz.U. 2021 poz. 1098). 

Według aktualnych danych statystycznych, gm. Niemodlin w 2020 roku posiadała 44 pomniki 
przyrody, co stanowi największą liczbę pomników przyrody w powiecie opolskim. Udział liczby 
pomników przyrody w ogólnej liczbie pomników w powiecie opolskim (134 szt.) wynosił 32%. 
Szczegółowy wykaz pomników przyrody ożywionej i nieożywionej w gm. Niemodlin 
przedstawiono poniżej (Tabela 5). 

Rysunek 11 Pomniki przyrody w gminie Niemodlin na tle innych gmin 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych. 

                                                 
33 https://powiatopolski.pl/57/uzytki-ekologiczne.html, dostęp: 10.08.2021 r. 
34 https://tulowice.katowice.lasy.gov.pl/uzytki-ekologiczne#.YRJ8wogzaCo, dostęp: 10.08.2021 r. 
35 https://powiatopolski.pl/57/uzytki-ekologiczne.html, dostęp: 10.08.2021 r. 
36 https://tulowice.katowice.lasy.gov.pl/uzytki-ekologiczne#.YRJ8wogzaCo, dostęp: 10.08.2021 r. 
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Tabela 5 Pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej 

Lp. Kod Inspire Obiekt Gatunek Data 
utworzenia 

1. PL.ZIPOP.1393.PP.1609073.119 drzewo 
Sosna zwyczajna 
(Sosna pospolita) - 
Pinus sylvestris 

14.02.1956 

2. PL.ZIPOP.1393.PP.1609073.119 drzewo 
Modrzew 
europejski - Larix 
decidua 

14.02.1956 

3. PL.ZIPOP.1393.PP.1609073.151 drzewo Dąb szypułkowy - 
Quercus robur 10.01.1959 

4. PL.ZIPOP.1393.PP.1609073.151 drzewo Dąb szypułkowy - 
Quercus robur 10.01.1959 

5. PL.ZIPOP.1393.PP.1609073.2009 drzewo 
Sosna zwyczajna 
(Sosna pospolita) - 
Pinus sylvestris 

06.07.1957 

6. PL.ZIPOP.1393.PP.1609073.249 drzewo 
Żywotnik olbrzymi 
- Thuja plicata 
(Thuja gigantea) 

18.05.1970 

7. PL.ZIPOP.1393.PP.1609073.271 głaz narzutowy brak danych 27.02.1971 

8. PL.ZIPOP.1393.PP.1609073.271 głaz narzutowy brak danych 27.02.1971 

9. PL.ZIPOP.1393.PP.1609073.27 głaz narzutowy brak danych 21.10.1952 

10. PL.ZIPOP.1393.PP.1609073.39 drzewo Dąb szypułkowy - 
Quercus robur 20.05.1953 

11. PL.ZIPOP.1393.PP.1609073.40 drzewo Lipa drobnolistna - 
Tilia cordata 20.05.1953 

12. PL.ZIPOP.1393.PP.1609073.43 drzewo Dąb szypułkowy - 
Quercus robur 20.05.1953 

13. PL.ZIPOP.1393.PP.1609073.43 drzewo Dąb szypułkowy - 
Quercus robur 20.05.1953 

14. PL.ZIPOP.1393.PP.1609073.43 drzewo Dąb szypułkowy - 
Quercus robur 20.05.1953 

15. PL.ZIPOP.1393.PP.1609073.501 drzewo Dąb szypułkowy - 
Quercus robur 14.12.2005 

16. PL.ZIPOP.1393.PP.1609073.502 drzewo 

Tulipanowiec 
amerykański - 
Liriodendron 
tulipifera 

14.12.2005 

17. PL.ZIPOP.1393.PP.1609073.503 drzewo 
Jałowiec wirginijski 
- Juniperus 
virginiana 

14.12.2005 

18. PL.ZIPOP.1393.PP.1609073.504 drzewo 
Miłorząb 
dwuklapowy 
(Miłorząb chiński, 

14.12.2005 
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Lp. Kod Inspire Obiekt Gatunek Data 
utworzenia 

Miłorząb 
dwudzielny) - 
Ginkgo biloba 

19. PL.ZIPOP.1393.PP.1609073.505 drzewo 

Sosna 
amerykańska 
(Wejmutka) - 
Pinus strobus 

14.12.2005 

20. PL.ZIPOP.1393.PP.1609073.506 drzewo 

Sosna 
amerykańska 
(Wejmutka) - 
Pinus strobus 

14.12.2005 

21. PL.ZIPOP.1393.PP.1609073.507 drzewo Świerk pospolity - 
Picea abies 14.12.2005 

22. PL.ZIPOP.1393.PP.1609073.508 drzewo Dąb szypułkowy - 
Quercus robur 14.12.2005 

23. PL.ZIPOP.1393.PP.1609073.509 drzewo Dąb szypułkowy - 
Quercus robur 14.12.2005 

24. PL.ZIPOP.1393.PP.1609073.510 drzewo 
Buk pospolity (Buk 
zwyczajny) - Fagus 
sylvatica 

14.12.2005 

25. PL.ZIPOP.1393.PP.1609073.511 drzewo Świerk pospolity - 
Picea abies 14.12.2005 

26. PL.ZIPOP.1393.PP.1609073.18121 drzewo Dąb szypułkowy - 
Quercus robur 24.09.2016 

27. PL.ZIPOP.1393.PP.1609073.18123 drzewo 
Buk pospolity (Buk 
zwyczajny) - Fagus 
sylvatica 

24.09.2016 

28. PL.ZIPOP.1393.PP.1609073.18124 drzewo 
Buk pospolity (Buk 
zwyczajny) - Fagus 
sylvatica 

24.09.2016 

29. PL.ZIPOP.1393.PP.1609073.18125 drzewo 
Buk pospolity (Buk 
zwyczajny) - Fagus 
sylvatica 

24.09.2016 

30. PL.ZIPOP.1393.PP.1609073.18126 drzewo 
Buk pospolity (Buk 
zwyczajny) - Fagus 
sylvatica 

24.09.2016 

31. PL.ZIPOP.1393.PP.1609073.18116 drzewo 

Platan klonolistny - 
Platanus 
xacerifolia 
(Platanus 
xhispanica) 

24.09.2016 

32. PL.ZIPOP.1393.PP.1609073.18117 drzewo 
Buk pospolity (Buk 
zwyczajny) - Fagus 
sylvatica 

24.09.2016 
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Lp. Kod Inspire Obiekt Gatunek Data 
utworzenia 

33. PL.ZIPOP.1393.PP.1609073.18115 drzewo Cis pospolity - 
Taxus baccata 24.09.2016 

34. PL.ZIPOP.1393.PP.1609073.18113 drzewo Cis pospolity - 
Taxus baccata 24.09.2016 

35. PL.ZIPOP.1393.PP.1609073.18118 drzewo Dąb czerwony - 
Quercus rubra 24.09.2016 

36. PL.ZIPOP.1393.PP.1609073.18119 drzewo 
Klon pospolity 
(Klon zwyczajny) - 
Acer platanoides 

24.09.2016 

37. PL.ZIPOP.1393.PP.1609073.18120 drzewo Dąb szypułkowy - 
Quercus robur 24.09.2016 

38. PL.ZIPOP.1393.PP.1609073.18114 drzewo Cis pospolity - 
Taxus baccata 24.09.2016 

39. PL.ZIPOP.1393.PP.1609073.18122 drzewo 

Wiąz szypułkowy - 
Ulmus laevis 
(Ulmus 
pedenculata, 
Ulmus effusa) 

24.09.2016 

40. PL.ZIPOP.1393.PP.1609073.18133 drzewo 

Platan klonolistny - 
Platanus 
xacerifolia 
(Platanus 
xhispanica) 

27.04.2017 

41. PL.ZIPOP.1393.PP.1609073.18134 drzewo 
Buk pospolity (Buk 
zwyczajny) - Fagus 
sylvatica 

27.04.2017 

42. PL.ZIPOP.1393.PP.1609073.18135 drzewo 

Platan klonolistny - 
Platanus 
xacerifolia 
(Platanus 
xhispanica) 

27.04.2017 

43. PL.ZIPOP.1393.PP.1609073.18137 drzewo 
Buk pospolity (Buk 
zwyczajny) - Fagus 
sylvatica 

27.04.2017 

44. PL.ZIPOP.1393.PP.1609073.18136 drzewo Dąb szypułkowy - 
Quercus robur 27.04.2017 

Źródło: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/, dostęp: 10.08.2021 r. 

 

1.3.2 Parki zabytkowe 
Oprócz utworzonych prawnie form ochrony przyrody, na terenie Gminy chroni się 
7 zabytkowych parków, które oprócz wartości kulturowych mają duże znaczenie przyrodnicze. 
Są to parki w Niemodlinie, Lipnie, Grabinie, Jakubowicach, Krasnej Górze, Rogach i Szydłowcu 
Śląskim.  
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Park zamkowy w Niemodlinie 

Początkowo zamek otaczał niewielki obszar zieleni. Znacząco zmieniło się to w XVIII wieku, 
kiedy właścicielami zamku stał się ród Praschmów. Wielkie ich zamiłowanie do drzew i zieleni 
zaowocowało ogromnym parkiem angielskim, założonym w tym czasie. Do dziś rośnie tu wiele 
okazów liczących ponad 100 lat. Są cenne zarówno ze względu na wiek, jak i rozmiar. Kilka 
z nich uznano za pomniki przyrody, w tym najstarszy cis Iwo liczący około 400 lat, cis Wiktoria, 
cis Feliks, platany Anna i Arkadiusz, klon Mikołaj, dąb Leopold i buk Brat Zdrówko, na pamiątkę 
bohatera kręconego na zamku filmu Jasminum. Co ciekawe, elementem tego angielskiego 
parku Praschmów z XVIII wieku jest nie tylko park wokół samego zamku, ale i dzisiejszy ogród 
dendrologiczny w pobliskim Lipnie. To najstarsze arboretum w Polsce37,38,39,40. 

Lipno 

Pozostałości dawnego zwierzyńca i parku krajobrazowego ze szczególnie cennym ogrodem 
dendrologicznym. Obecnie wchodzi w skład administrowanego przez Nadleśnictwo Tułowice 
zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Lipno” i zajmuje obszar 4,18 ha. Jest to obszar, który 
we wczesnym średniowieczu zajmowała Przesieka Śląska, puszcza oddzielająca Śląsk Dolny od 
Górnego, gdzie w XVIII wieku urządzono krajobrazowy park angielski. Założony został w 1782 
roku przez Jana Nepomucena Karola Praschma, właściciela dóbr Niemodlińskich. 
Do najciekawszych okazów drzew tu rosnących należą: ambrowiec amerykański, azalia 
japońska, azalia gandawska, berberys koreański, choina kanadyjska, choina karolińska, cis 
pospolity, daglezja zielona, iglicznia trójcierniowa, grujecznik japoński, hortensja bukietowa, 
jałowiec sawina, jaśminowiec wonny, jodła grecka, jodła jednobarwna, jodła kaukaska, kalmia 
szerokolistna, kasztanowiec drobnokwiatowy, mahonia pospolita, pigwowiec japoński, 
różanecznik żółty, różanecznik fioletowy, sosna kosodrzewina, strączyn żółty, świerk, świerk 
wschodni, tulipanowiec amerykański, wiciokrzew pomorski, zadrzewia kanadyjska, 
żywotnikowiec japoński41,42. W parku w Lipnie zlokalizowane są: ogród dendrologiczny, 
kapliczka Pustelnika, uroczysko „Piekiełko”, kąpielisko miejskie43. 

Krasna Góra 

Początki miejscowości sięgają pierwszej połowy XIV w. Do rejestru zabytków w Krasnej Górze 
wpisano zespół dworski: dwór i spichrz (8.05.1965r., nr rej.: 1013/65), park (2.02.1984r., 
nr rej.: 98/84). Pierwszy, obronny dwór na terenie Krasnej Góry prawdopodobnie powstał 
w XIV lub XV w. Obecny budynek został wzniesiony w drugiej połowie osiemnastego stulecia. 
Barokowy dwór przebudowano w stylu klasycystycznym w połowie XIX w. Do dworu przylega 
rozległy naturalistyczny park ze stawem, przeważa w nim drzewostan liściasty, szczególnie 
godne uwagi są dęby szypułkowe o pomnikowych rozmiarach. Na terenie parku zlokalizowane 
jest grodzisko z XV w. z pozostałością fosy i wału. Część parku leżąca na gruntach w zarządzie 
Nadleśnictwa Tułowice obejmuje oddziały 125 c-f leśnictwa Grabin w obrębie Niemodlin, 

                                                 
37 http://www.pomniki-przyrody.pl/?p=11630, dostęp: 11.08.2021 r. 
38 https://www.polskieszlaki.pl/zamek-w-niemodlinie.htm, dostęp: 11.08.2021 r. 
39 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin, 2020 r. 
40 https://www.nid.pl/OPO-rej.pdf. 
41 https://niemodlin.pl/2416/arboretum-w-lipnie-kwitnace-rozaneczniki.html, dostęp: 11.08.2021 r. 
42 https://www.nid.pl/OPO-rej.pdf, dostęp: 11.08.2021 r. 
43 https://niemodlin.pl/download/attachment/9789/atrakcje_gmina_niemodlin.pdf, dostęp: 11.08.2021 r. 
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o powierzchni 5,08 ha. Drzewostan tworzy przede wszystkim dąb wraz z jesionem, jaworem, 
lipą, olszą i brzozą, w podszycie bez czarny, leszczyna, śliwa tarnina i dereń44,45. 

Szydłowiec Śląski 

Szydłowiec Śląski po raz pierwszy został wymieniony w źródłach, jako własność rodziny von 
Pückler w 1468r., przez następne prawie 600 lat jego losy były związane z tym rodem. Pierwszy 
zamek został wzniesiony około 1570r., obiekt dwukrotnie niszczony w czasie wojny 
trzydziestoletniej, był odbudowywany. Kolejne przebudowy rezydencji miały miejsce w XVIII 
w., ale do najważniejszej doszło w latach 1853-1854. Ówczesny właściciel Szydłowca hrabia 
Erdmann III von Pückler zmienił dawny zamek w efektowny neogotycki pałac. Zabytek 
przetrwał w tym stanie do 1945r., kiedy został zniszczony przez żołnierzy Armii Czerwonej. 
Obecnie w Szydłowcu Śląskim możemy zobaczyć marne resztki pałacu, w postaci murowanych 
piwnic i fragmentów murów przyziemia. Z otoczenia pałacu przetrwały jedynie neogotycka 
brama wjazdowa oraz zaniedbany park krajobrazowy z XIX w. wkomponowany w dolinę 
Ścinawy Niemodlińskiej, z pojedynczymi egzemplarzami starych, ozdobnych drzew 
parkowych. Rośnie tu również najstarsze drzewo województwa opolskiego, dąb szypułkowy 
liczący około 570 lat, nazywany dębem Pücklera46. Od 1867 roku przy dębie jest głaz 
upamiętniający walkę rycerzy, która odbyła się w tym miejscu w XVI wieku, napis głosi: 
„Tu padł rycerz Zygmunt Stosch w pojedynku z rycerzem Wacławem Pücklerem Groditzkim na 
Szydłowcu 1537”. Część parku leżąca na gruntach w zarządzie Nadleśnictwa Tułowice 
obejmuje oddziały 283 f, i-j leśnictwa Sosnówka w obrębie Niemodlin, o powierzchni 4,98 
ha47,48,49. 

Jakubowice 

W miejscowości znajdował się średniowieczny lub renesansowy dwór, który spłonął w 1688r. 
Rezydencję otaczała fosa, w znacznym stopniu zasypana w 1926r. Obecnie istniejący dwór 
wzniesiono w 1882r. Za dawną rezydencją znajduje się park krajobrazowy o powierzchni 4 ha. 
W parku przeważa drzewostan liściasty: lipa drobnolistna, dąb zwyczajny, kasztanowiec 
zwyczajny, buk zwyczajny. Występuje także buk zwyczajny odmiany purpurowej. Część parku 
leżąca na gruntach w zarządzie Nadleśnictwa Tułowice obejmuje oddziały 163 k-n leśnictwa 
Goszczowice w obrębie Niemodlin, o powierzchni 4,19 ha. W drzewostanie występują takie 
gatunki jak dąb szypułkowy, sosna zwyczajna, świerk pospolity, modrzew europejski, buk 
zwyczajny, robinia akacjowa, daglezja zielona, olsza czarna, lipa drobnolistna. W wydzieleniu 
163 m znajduje się staw, na którego grobli zlokalizowany jest pomnik przyrody – dąb 
szypułkowy50. 

Grabin 

Park z XVIII w wpisany do rejestru zabytków nr 77/83 z 01.08.1983r., stanowi własność gminy 
Niemodlin. Powiązany historycznie z zabudowaniami folwarcznymi. Na terenie parku liczne 
                                                 
44 https://www.palaceslaska.pl/index.php/indeks-alfabetyczny/k/718-krasna-gora, dostęp: 11.08.2021 r. 
45 https://www.nid.pl/OPO-rej.pdf, dostęp: 11.08.2021 r. 
46 https://www.rpdp.hostingasp.pl/Trees/UI/TreeFormRO.aspx?tID=1032, dostęp: 11.08.2021 r. 
47 https://www.palaceslaska.pl/index.php/indeks-alfabetyczny/s/1484-szydlowiec-slaski, dostęp: 11.08.2021 r. 
48 https://www.nid.pl/OPO-rej.pdf, dostęp: 11.08.2021 r. 
49 https://www.niemodlin.pl/download/attachment/9789/atrakcje_gmina_niemodlin.pdf, dostęp: 11.08.2021 r. 
50 https://www.nid.pl/OPO-rej.pdf, dostęp: 11.08.2021 r. 
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zadrzewienia, w tym drzewo buk pospolity 'Atropunicea', (Fagus sylvatica 'Atropunicea'), 
obwód pnia 490+275 cm ustanowiony w 2017 roku jako pomnik przyrody51. 

Rogi 

Park, wpisany do rejestru zabytków nr 85/83 z 01.10.1983r., powiązany historycznie z dworem 
z zabudowaniami folwarcznymi z pierwszej połowy XIX wieku (budynki mieszkalne, 2 stodoły, 
dawny spichlerz, stajnia, obora), wpisany do rejestru zabytków nr 966/65 z 27.01.1965r.. 
Budynek powstały ok. 1 800r. Po niemal 100 latach w 1897r. został wzbogacony o dodatkowe 
skrzydło mieszkalne. Początkowo stanowił mieszkanie dla miejscowych dzierżawców. 
W latach 1896-1916 zamieszkał tu hrabia Hans Praschma. Dziś w budynku znajduje się szkoła. 
Jest to obiekt 3-kondygnacyjny z okrągłą wieżą widokową. Pierwsze piętro stanowi piano 
nobile. Dwór – obecnie szkoła w bardzo dobrym stanie. Na terenie parku są liczne 
zadrzewienia w tym dwa pomniki przyrody jeden za budynkiem szkoły drugi za budynkiem sali 
gimnastycznej52. 

1.3.3 Zieleń urządzona oraz zieleń zabytkowa 
Szczególną rolę w strukturze zieleni urządzonej odgrywają założenia zieleni parkowej, 
towarzyszące często obiektom zabytkowym. Na terenie gminy Niemodlin znajdują się liczne 
parki o predyspozycjach parków kulturowych (nie uznawanych jednak za zabytki kultury, nie 
podlegających ochronie konserwatorskiej), są to między innymi53: 

̶ „Krajobraz Reliktów Puszczy Odrzańskiej” (obejmujące tereny gmin Turawa, Łubniany, 
Murów, Dobrzeń Wielki, Popielów, Ozimek, Chrząstowice, Niemodlin, Tułowice, 
Komprachcice, Dąbrowa, Prószków); 

̶ „Dolina Nysy Kłodzkiej” (część gminy Niemodlin, Dąbrowa). 

Na terenie gminy znajduje się również szereg parków zabytkowych (podlegających ochronie 
konserwatorskiej) m.in. parki w Grabinie, Jakubowicach, Krasnej Górze, Rogach i Szydłowcu 
Śląskim. 

1.3.4 Fauna i flora 
Duże kompleksy leśne występują głównie w części wschodniej gminy, ale również znacznej 
wielkości zwarte ich obszary spotyka się w części północnej i południowej. Zróżnicowane 
warunki przyrodnicze gminy Niemodlin warunkują bogactwo świata roślinnego i zwierzęcego. 
W szczególnie cennych siedliskach wodnych (i wilgotnych) oraz leśnych występują liczne 
gatunki roślin i zwierząt, w tym podlegające ochronie gatunkowej54,55. 

Wśród chronionych gatunków flory na terenie gminy Niemodlin występują: pierwiosnek 
wyniosły (Primulaelatior), grzybienie białe (Nymphaea alba), nadwodnik sześciopręcikowy 
(Batinehexandra), rosiczka okrągłolistna (Dmserarotundifolia), śnieżyczka przebiśnieg 
(Galanthusnivatis). Ponadto, do cennych zbiorowisk roślinnych na terenie gminy zalicza się: 
zespół jeżogłówki najmniejszej (Sparganietumminimi), zespół wgłębnika pływającego 

                                                 
51 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin, 2020 r. 
52 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin, 2020 r. 
53 Program ochrony środowiska dla gminy Niemodlin na lata 2016-2026 
54 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin, 2020 r. 
55 Strategia Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2015-2025. 
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(Ricciocarpetumnatantis), zespół jezierzy morskiej (Pawopotamo-Zannichelietum), szuwar 
sitowia korzenioczepnego (Scirpetumradicantis). 

Na terenie gminy występują także gatunki grzybów chronionych i rzadkich, takie jak: 
purchawica olbrzymia (Langermanniagigantea), piaskowiec kasztanowaty 
(Gyroporuscastaneus), gwiazdosz frędzelkowany (Geastrumfimbriatum), czyreo sosnowy 
(Phellinuspini), drobnoporek łzawiący (Oligoporusguttulatus (Postiaguttulata). Szczegółowy 
wykaz gatunków faunistycznych został podany m.in. w Strategii Rozwoju Gminy Niemodlin na 
lata 2015-202556. 

  

                                                 
56 Strategia Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2015-2025. 
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2 Diagnoza sytuacji gospodarczej gminy Niemodlin 
2.1 Gospodarka i rynek pracy 
Gmina Niemodlin z lokalnym ośrodkiem miejskim – miastem Niemodlin ma charakter miejsko-
wiejski, gdzie dominują użytki rolne i leśne (ok. 90% powierzchni gminy). Miasto Niemodlin, 
zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Opolskiego Opolskie 203057, należy do ośrodków 
w województwie tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Dodatkowo, w oparciu o zapisy 
Planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego58 ze względu na cenne 
założenia urbanistyczne miasta o znaczeniu regionalnym miasto pełni funkcję kształtującego 
się ośrodka obsługi ruchu turystycznego. 

Potencjał gospodarczy związany jest z potencjałem rolnym i leśnym oraz dogodnym 
położeniem względem regionalnego ośrodka rozwoju miasta Opola oraz węzła 
autostradowego „Prądy” („Opole-Zachód”). Na obszarze funkcjonuje podstrefa ekonomiczna 
Niemodlin Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” Sp. z o.o. – jest to 
teren inwestycyjny w rejonie węzła „Prądy” („Opole-Zachód”). 

W gminie Niemodlin na koniec 2020r. na 10 tys. ludności 1 230 podmiotów wpisanych było do 
rejestru REGON. Dla porównania w bazie CEIDG, stan na 23.08.2021r. liczba wpisów wynosiła 
893. Porównując z gminami w powiecie był to najlepszy wynik. Analizując strukturę 
podmiotów według klas wielkości na 10 tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym dominują 
mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające od 0-9 pracowników – ok. 97% wszystkich podmiotów, 
pozostały udział tworzą firmy zatrudniające w przedziale 10-49 osób – 2,5%, oraz w przedziale 
50 - 249 - 0,5%. 

Zgodnie z danymi GUS w latach 2015-2020 dynamika rejestracji nowych podmiotów była 
zmienna, na koniec 2020r. wynosiła 80 nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarki 
narodowej w rejestrze REGON na 10 tys. ludności i była zbliżona do wartości krajowej. 
Wartość ta była wyższa w odniesieniu do danych powiatowych i wojewódzkiej o ponad 30%. 
Poniżej przedstawiono zmiany wskaźnika w latach 2015-2020. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
57 Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego Opolskie 2030, Opole, październik 2021 r. 
58 Plan przyjęty został uchwałą nr XLVIII/505/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 28 września 2010r. uchwalony Uchwałą  
nr XLVIII/505/2010 Sejmiku Województwa  Opolskiego z dnia 28.09.2010r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 132, poz. 1509 z dnia 18 listopada 
2010r.). 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 457E730C-80C7-432D-A2F7-19B457184345. Podpisany



 41 

Rysunek 12 Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze 
REGON na 10 tys. ludności 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS STRATEG. 

Ze względu na kapitał dominuje prywatny sektor gospodarczy, który stanowi ok. 97% i na 
przestrzeni lat 2015-2020 nie ulega zmianie. Poniżej na wykresie przedstawiono strukturę 
działalności wg rejestru REGON ze względu na sektory własności. 

Rysunek 13 Struktura podmiotów gospodarczych w gminie Niemodlin w latach 2015-2020 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS BDL. 

W strukturze działalności gospodarczej w sektorze publicznym, w oparciu o klasyfikację PKD, 
dominują działalności związane z obsługą rynku nieruchomości (sekcja L) oraz edukacją (sekcja 
P) stanowiące ok. 80 % aktywności. Pozostałe podmioty prowadzą działalność w obszarze 
m.in. administracji, oświaty i kultury. W porównaniu do 2015r. struktura ta nie uległa 
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znaczącej zmianie. Poniżej na rysunku przedstawiono strukturę działalności gospodarczej 
w sektorze publicznym w latach 2015 -2020. 

Rysunek 14 Struktura branżowa podmiotów z sektora publicznego w latach 2015-2020 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS BDL. 

W sektorze prywatnym zauważalny jest systematyczny wzrost ilości podmiotów. W latach 
2015 – 2020 było to ok. 9%. W strukturze działalności gospodarczej w sektorze prywatnym, 
w oparciu o klasyfikację PKD, dominują sekcje: handel (sekcja G), budownictwo (sekcja F), 
transport (sekcja H) – ok. 51% udział wszystkich działających podmiotów w sektorze 
prywatnym (Rysunek 15). W przypadku osób fizycznych przewaga ta wynosi ok. 60% (Rysunek 
16). W strukturze odznacza się również przetwórstwo przemysłowe (sekcja C), rolnictwo 
(sekcja B), działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (sekcja L), działalność 
profesjonalna (sekcja M) i pozostała działalność usługowa wraz z gospodarstwami domowymi 
zatrudniającymi pracowników, produkującymi wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby 
(sekcje S, T). W porównaniu do 2015r. struktura ta nie uległa znaczącej zmianie. Poniżej na 
rysunku przedstawiono strukturę działalności gospodarczej w gminie w sektorze prywatnym 
(Rysunek 15) oraz w grupie osób fizycznych (Rysunek 16) w latach 2015 -2020. 
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Rysunek 15 Struktura branżowa podmiotów z sektora prywatnego w latach 2015-2020 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS BDL. 

Rysunek 16 Struktura gospodarcza w grupie osób fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą wg sekcji PKD 2007 w latach 2015-2020  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS BDL. 

Firmy mające wpływ na sferę gospodarczą gminy prowadzą działalność w obszarze rolnictwa 
i rybactwa (produkcja roślinna, hodowle drobiu, ryb), górnictwa i wydobywania (produkcja 
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kruszyw), przetwórstwa przemysłowego (produkcja wyrobów budowlanych, spożywczych), 
budownictwa (usługi z zakresu robót ogólnobudowlanych i specjalistycznych w zakresie 
budownictwa i prac inżynierii lądowej), handlu (sprzedaż hurtowa i detaliczna) i usługach 
transportowych (transport wielkogabarytowy, usługi transportowe przewozu towarów). 

Na koniec 2020r., według danych GUS, wartość wskaźnika pracujących w gospodarce 
narodowej na 1 000 ludności w gminie Niemodlin wynosiła 146 osób, była zbliżona do wartości 
dla powiatu (142 osób) i była niższa w stosunku do danych wojewódzkich i ogólnopolskich. 
W porównaniu do 2015r. wartość ta nie uległa zasadniczym zmianom. Natomiast koncentracja 
zatrudnienia obejmuje obszar zurbanizowany miasta Niemodlin, gdzie dla miasta wartość 
wskaźnika wynosi 235 osób o zbliżonej wartości do średniej krajowej. Poniżej na wykresie 
przedstawiono pracujących w gospodarce narodowej na 1 000 ludności w latach 2015-2020. 

Rysunek 17 Pracujący na 1000 ludności w latach 2015-2020 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS BDL. 

W wartościach bezwzględnych liczba osób pracujących wynosiła na koniec 2020r. 1 913 osób 
i w stosunku do 2015r. wystąpił spadek o 2 %. Osoby zatrudnione pracują w większości 
w przemyśle i budownictwie: 36,6%, w sektorze rolnictwa (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo 
i rybactwo): 24,9%, w sektorze usługowym: 15,5% (handel, naprawa pojazdów, transport, 
zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)59. 

Struktura pracujących według płci na koniec 2020r. nie wykazuje różnicy. Wskaźnik 
zatrudnienia kobiet jest na podobnym poziomie w stosunku do mężczyzn, a w odniesieniu do 
lat poprzednich uległ poprawie. Poniżej na wykresie przedstawiono pracujących w gminie 
Niemodlin według płci w latach 2015-2020. 

 
 
 

                                                 
59 https://www.polskawliczbach.pl/Niemodlin#infoPrac1k. 
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Rysunek 18 Pracujący w gminie Niemodlin według płci w latach 2015-2020 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS BDL. 

Stopa bezrobocia w latach 2015-2020 systematycznie malała zarówno w kraju, 
w województwie opolskim oraz w powiecie opolskim z 3,9% na 2,5% dla kraju, z 3,5% na 2,7% 
dla województwa. Stopa bezrobocia dla powiatu na koniec 2020r. wynosiła 2,5% 
i odpowiadała średniej krajowej natomiast w stosunku do średniej wojewódzkiej była niższa 
o 0,2 punktu procentowego. Tendencja spadku osób bezrobotnych zachodziła również na 
obszarze gminy Niemodlin, lecz w 2020r. ze względu na sytuację pandemiczną nastąpił wzrost 
liczby osób bezrobotnych. Na koniec 2020r. liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych 
w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosiła dla gminy Niemodlin ogółem 4,7%, gdzie 
względem kobiet wskaźnik wynosił 5,3%, podczas gdy dla mężczyzn wynosił 4,2%. 
W porównaniu do danych powiatowych wskaźnik jest wyższy (powiat opolski= 2,5%)60. Poniżej 
na wykresie przedstawiono wartość wskaźnika w latach 2015-2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
60 Dane GUS 2019r.  
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Rysunek 19 Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku 
produkcyjnym wg płci 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS SWAID.  

W wartościach bezwzględnych skala bezrobocia w gminie Niemodlin wynosiła na koniec  
2020r. ogółem 379 osoby, w tym 51% stanowiły kobiety. Struktura bezrobocia według płci 
w porównaniu do danych powiatowych jest korzystniejsza, gdyż dla powiatu opolskiego 
bezrobotne kobiety stanowią grupę ok. 53%. Bezrobocie w gminie Niemodlin koncentruje się 
na obszarze miasta Niemodlin, gdzie zarejestrowanych bezrobotnych osób na koniec 2020r. 
było 191. Poniżej na wykresie przedstawiono wartość wskaźnika w latach 2015-2020. 

Rysunek 20 Bezrobotni zarejestrowani wg płci w gminie Niemodlin w latach 2015-2020 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS BDL. 
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Zgodnie z danymi PUP Opole na koniec 2020r. problem bezrobocia w gminie Niemodlin 
dotyczył głównie osób długotrwale bezrobotnych, którzy stanowili 41% wszystkich osób 
bezrobotnych oraz osób po 50 roku życia - udział ok 33% wszystkich osób bez pracy. Osoby 
młode poszukujące pracy w strukturze bezrobocia stanowiły udział ok. 16%. W porównaniu 
do 2015r. zmniejszyła się liczba osób długotrwale bezrobotnych (w 2015r. stanowiła udział 
56% wszystkich osób bezrobotnych). 

Sytuacja na rynku pracy w latach 2015-2020 ulegała stopniowej poprawie, jednak sytuacja 
epidemiologiczna i związane z tym restrykcje wpłynęły na zahamowanie zmniejszania się 
liczby bezrobotnych. W 2020r. nastąpiło zwiększenie liczby bezrobotnych w stosunku do stanu 
w 2019 r. o ok. 56%. W kolejnych latach, na podstawie danych, będzie możliwe dokonanie 
pełnej oceny wpływu restrykcji epidemiologicznej na kwestie społeczno-gospodarcze. 

 

2.2 Infrastruktura i środowisko 
Sieć komunikacyjna 

Niemodlin usytuowany jest przy drodze krajowej nr 46 relacji Kłodzko - Nysa - Pakosławice - 
Jaczowice - Niemodlin - Karczów - Opole. W bliskim sąsiedztwie Niemodlina znajduje się 
autostrada A4, a w miejscowości Prądy znajduje się zjazd z autostrady. Miasto oddalone jest 
od Opola o 25 km a od przejścia granicznego z Republiką Czeską w Głuchołazy – Mikulovice 
o 55 km. W stosunkowo dogodnej odległości Niemodlin jest również oddalony od portów 
lotniczych, we Wrocławiu o ok. 87 km i Pyrzowicach o ok. 149 km.  

Układ drogowy w gminie Niemodlin tworzą drogi krajowe – ok. 17 km (droga krajowa nr 46), 
wojewódzkie – ok. 24 km (drogi o nr 405, 385, 435), drogi powiatowe – ok. 92 km oraz gminne 
– ok. 30 km.61 W zdecydowanej większości drogi mają nawierzchnie bitumiczne. Sieć połączeń 
drogowych uległa rozbudowie dzięki inwestycji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad związanej z budową obwodnicy dla miasta w ciągu drogi krajowej nr 46. Inwestycja 
ta w kolejnych latach wpłynie na obniżenie liczby tranzytów przez miasto Niemodlin, 
uspokojenie ruchu samochodowego w centrum oraz skrócenie czasu dojazdu w połączeniach 
międzygminnych.  

Stan dróg jest bardzo zróżnicowany, szczególnie w odniesieniu do dróg powiatowych 
i wewnętrznych dróg gminnych, co pociąga za sobą konieczność systematycznego 
prowadzenia robót w zakresie wymiany i modernizacji nawierzchni, budowy chodników  
i ścieżek rowerowych na obszarach zabudowy miejskiej i wiejskiej, kanalizacji deszczowej.  

Przez gminę przebiega linia kolejowa PKP, łącząca Gracze i Szydłów. Obecnie linia ta nie jest 
eksploatowana. 

Powiązania komunikacyjne tworzą również ścieżki rowerowe o sumarycznej długości 2 km62, 
gdzie 1,2 km jest pod zarządem starostwa a 0,8 km pod zarządem urzędu marszałkowskiego. 
Ścieżki te wchodzą w skład szlaku rowerowego „Wokół Niemodlina”. W przeliczeniu na 10 tys. 
mieszkańców na obszarze gminy przypada 1,52 km ścieżki rowerowej. Jest to wartość  
                                                 
61 Raport o stanie Gminy Niemodlin 2021 r. 
62 Dane GUS BDL – stan na 2020 r., w danych GUS nie są uwzględniane ścieżki pieszo - rowerowe 
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4 -krotnie niższa w stosunku do wartości dla województwa opolskiego i powiatu opolskiego 
a 3 - krotnie niższa w stosunku do średniej krajowej. Poniżej przedstawiono wartość wskaźnika 
w latach 2015-2020. 

Rysunek 21 Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS BDL. 

Infrastruktura wodno-ściekowa 

Gospodarkę wodno-ściekową na obszarze gminy prowadzi Zakład Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Niemodlinie. 

System zbiorowego zaopatrzenia w wodę gminy Niemodlin jest rozwinięty, oparty 
o niezależne stacje uzdatniania wody (Niemodlin, Gracze, Michałówek i Roszkowice), 
eksploatowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie. Stan 
systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w gminie Niemodlin wymaga modernizacji, w tym 
monitoringu. Zakład eksploatuje 127,65 km sieci wodociągowych, do których podłączonych 
jest 2 797 odbiorców.63 Istnieje konieczność wymiany sieci wodociągowych, które są w złym 
stanie technicznym, wykonanych z azbestocementu o długości około 850 m oraz sieci 
żeliwnych o długości 6 500 metrów. Istnieje również potrzeba wymiany liczników 
z dostosowaniem odczytów w systemie zdalnym oraz modernizacja i przebudowa stacji 
uzdatniania wody w Niemodlinie. Gmina Niemodlin charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem 
zwodociągowania, zgodnie z danymi statystycznymi w roku 2019 z wody z wodociągów 
korzystało 99,9% mieszkańców gminy (100% mieszkańców miasta Niemodlin oraz 99% 
mieszkańców obszarów wiejskich). Dla porównania odsetek ludności korzystającej z instalacji 
wodociągowej w powiecie opolskim wynosił 98%, w województwie opolskim 97% i 92% 
w kraju. W latach 2015-2019 wskaźnik pozostawał na tym samym poziomie. 

Stan gospodarki ściekowej w gminie jest niezadowalający ze względu na średni stopień obsługi 
obszaru zbiorczym systemem odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych. 
Z kanalizacji korzysta ok. 58% mieszkańców. Sieć w większości znajduje się w mieście 

                                                 
63 Raport o stanie Gminy Niemodlin 2020 r. 
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Niemodlin. Na obszarze gminy funkcjonuje jedna aglomeracja. Aglomeracja „Niemodlin” 
została wyznaczona uchwałą nr XXXI/168/20 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 9 listopada 
2020r.64 Ścieki komunalne z obszaru aglomeracji „Niemodlin” oczyszczane są na oczyszczalni 
ścieków, zlokalizowanej w miejscowości Gościejowice Małe. W skład aglomeracji „Niemodlin” 
wchodzą miejscowości: miasto Niemodlin, Gościejowice, Gościejowice Małe, częściowo 
Gracze, Piotrowa i Wydrowice oraz tereny lokalizacji tranzytów tłocznych Gracze - 
Molestowice - Szydłowiec Śląski - Gościejowice. 

Oczyszczalnia podlega modernizacji i rozbudowie. Docelowa przepustowość oczyszczalni 
w 2022r. wynosić będzie Qśrd= 3 000 m3 przy ładunku 9 042 RLM. Obciążenie oczyszczalni 
ścieków aktualnie wynosi 5 795 RLM. Oczyszczalnia działa w oparciu o pozwolenie 
wodnoprawne na odprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z mechaniczno-
biologicznej oczyszczalni ścieków w aglomeracji „Niemodlin” PLOP018 ważne do dnia 
30.04.2025r. 

Zgodnie z danymi GUS na koniec 2019r. odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej 
dla gminy Niemodlin wynosił ok. 58,2%. Wskaźnik ten, wraz z rozwojem systemu 
kanalizacyjnego na obszarze gminy ulega poprawie. Dla porównania w 2015r. wynosił 57,7%. 

Systemy kanalizacji zbiorczej na terenie zlewni oczyszczalni ścieków w Gościejowicach Małych 
obejmują łącznie sieć kanalizacji sanitarnej - długość 48,49 km (grawitacyjna - 32,84 km; 
ciśnieniowa -15,65 km).65Zgodnie z prowadzoną przez Gminę Niemodlin ewidencją 
przydomowych oczyszczalni ścieków, w obszarze aglomeracji zarejestrowano 3 oczyszczalnie 
przydomowe, które obsługują 20 mieszkańców. Gmina Niemodlin realizuje szereg działań 
z zakresu poprawy gospodarki wodno-ściekowej w oparciu o Wieloletni Plan Rozwoju 
i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych w Gminie Niemodlin na 
lata 2021 – 2025,66 w tym m.in. przygotowanie dokumentacji projektowej, prace inwestycyjne 
związane z przebudową i modernizacją istniejącego systemu wodociągowego i rozwoju 
systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych. 

Gaz sieciowy 

Zaopatrzenie w gaz dla mieszkańców gminy Niemodlin odbywa się za pośrednictwem 
krajowego systemu przesyłowego. Przez gminę przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia relacji 
Lewin Brzeski – Paczków. Na obszarze miasta funkcjonuje sieć gazowa niskiego i średniego 
ciśnienia. 

Zgodnie z danymi GUS w gminie Niemodlin na koniec 2019r. odsetek ludności korzystającej 
z sieci gazowej wynosił 38,7% (80,8% w mieście oraz 0,3% na obszarach wiejskich). Dla 
porównania odsetek ludności korzystającej z sieci gazowej w powiecie opolskim wynosił 
15,8% oraz 42,4% w województwie opolskim. W roku 2019 odnotowano wzrost ogólnej 
długości sieci gazowej o 4 893 m. Na przestrzeni lat 2016-2019 systematycznie wzrastała liczba 
osób korzystających z sieci gazowej z 730 osób w 2016 roku do 794 osób w 2019 roku. 

                                                 
64 Pierwotnie aglomeracja „Niemodlin” na obszarze gminy Niemodlin została wyznaczona Uchwałą Nr II/24/2014 Sejmiku Województwa 
Opolskiego z dnia 19 grudnia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Poz. 302 z dnia 10 lutego 2015 r.). 
65 Uchwała nr XXXI/168/20 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 9 listopada 2020r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji 
„Niemodlin” na obszarze gminy Niemodlin. 
66 Uchwała nr XXXIV/184/20 z dnia 21 XII 2020 r. 
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Możliwość korzystania z gazu sieciowego mają jedynie mieszkańcy miasta Niemodlin – 
mieszkańcy obszarów wiejskich korzystają z gazu płynnego w butlach. Brak gazyfikacji obszaru 
wiejskiego gminy powoduje, że średnie zużycie gazu z sieci na 1 korzystającego na terenie 
gminy Niemodlin w roku 2016 wynosiło 166,7 m3. Celem porównania wartość ta dla 
województwa opolskiego wynosiła 159,3 m3, natomiast dla powiatu opolskiego 221,1 m3. Na 
dzień sporządzania dokumentacji brak jest dostępnych danych z lat późniejszych niż rok 2016. 

System energetyczny 

Zaopatrzenie gminy Niemodlin w energię elektryczną prowadzone jest z wykorzystaniem 
elementów Krajowego Systemu Energetycznego. Przez teren gminy przebiegają sieci wysokich 
napięć 110 kV, 220 kV, 400 kV oraz GPZ w Graczach. W roku 2019 w gospodarstwach 
domowych miasta Niemodlin liczba odbiorców energii elektrycznej wynosiła 2 629 osób, co 
stanowi o 85 osób więcej niż w roku 2016. W latach 2017-2019 średnie zużycie energii 
elektrycznej na 1 korzystającego w gminie Niemodlin utrzymywało się na mniej więcej stałym 
poziomie - 724 kWh. Celem porównania średnie zużycie energii elektrycznej na 1 
korzystającego w województwie opolskim w roku 2019 wynosiło 766 kWh, a w powiecie 
opolskim 699 kWh. Dla zmniejszenia zużycia energii elektrycznej w gminie wymieniono całe 
oświetlenie uliczne na lamy LED. 

Na terenie gminy Niemodlin, działa elektrownia wodna w Szydłowcu Śl. (o mocy 0,020 MW) 
pracująca na potrzeby własne właściciela oraz Farma Fotowoltaiczna Lipno Sp. z o. o. Ponadto, 
na rzece Nysa Kłodzka, która stanowi od zachodu granicę gminy Niemodlin, działają dwie 
elektrownie wodne (tzw. MEW): elektrownia Michałów – Sarny Wielkie (gmina Olszanka) 
i elektrownia Więcmierzyce (gmina Grodków). 

Zaopatrzenie w ciepło w gminie Niemodlin odbywa się w większości z wykorzystaniem 
indywidualnych systemów zasilania, głównie w postaci małych, lokalnych kotłowni 
i ogrzewania piecowego. Częściowo występują kotłownie olejowe i gazowe. Obecnie w gminie 
realizowane są inwestycje związane z rozbudową farm fotowoltaicznych na potrzeby 
przemysłu. Struktura wykorzystania paliw na potrzeby cieplne gminy przedstawia się 
następująco: 

 Węgiel – 79,5%, 
 Gaz ziemny – 15,8%, 
 Olej opałowy, gaz płynny – 2,4%, 
 Drewno – 2,2%, 
 Energia elektryczna – 0,1%, w tym energia odnawialna – 0,01%.67 

System telekomunikacyjny 
Mieszkańcy miasta Niemodlin mają zapewniony dostęp do Internetu, gdzie mieszkańcy mają 
usługi telekomunikacyjne świadczone przez 3 operatorów sieci światłowodowej. Obszar 
wiejski gminy posiada niedobory infrastrukturalne w tym zakresie.  

                                                 
67 Aktualizacja Projektu założeń do planu zaopatrzenia Gminy Niemodlin w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do 2031 roku. 
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Gospodarka odpadami 
Na terenie gminy Niemodlin nie ma instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. 
W oparciu o dane GUS masa wytworzonych odpadów komunalnych na 1 mieszkańca wzrasta 
i w porównaniu do 2015r. wzrost dla średniej krajowej wynosił ok. 20%, jeszcze większy wzrost 
notowany był w województwie opolskim o 36%. W gminie Niemodlin na koniec 2020r. masa 
wytworzonych odpadów komunalnych przez jednego mieszkańca wynosiła 197 kg i była niższa 
od średniej zarówno dla kraju, województwa jak i danych powiatowych. W stosunku do 
średniej dla kraju o ok. 43% a do województwa o 27%. Zauważalna jest dysproporcja pomiędzy 
obszarem miejskim i wiejskim, gdzie na obszarze wiejskim masa wytworzonych odpadów jest 
zdecydowanie mniejsza, praktycznie 2,5 - kronie w porównaniu do obszaru miejskiego.  
 
Tabela 6 Masa wytworzonych odpadów komunalnych przez jednego mieszkańca 

Wyszczególnienie  2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Polska 283 303 312 325 332 342 
Woj. opolskie 279 296 317 327 339 379 
Pow. opolski - - - - 334 410 
Gm. Niemodlin - - - - 221 197 
Niemodlin - miasto - - - - 259 275 
Niemodlin - obszar 
wiejski 

- - - - 187 125 

Źródło: GUS BDL 

W oparciu o roczne sprawozdania dotyczące stanu gospodarki odpadami 68 na obszarze gminy 
nie są osiągane wymagane poziomy recyklingu, w 2020r.:  

 osiągnięty poziom i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji 
odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych oraz 
zebranych z terenu gminy wyniósł 9,86 % wobec wymaganego co najmniej 50 % 
wagowo, 

 osiągnięty przez gminę poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia 
i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych 
i rozbiórkowych wyniósł 14,48% wobec wymaganego co najmniej 70% wagowo. 

Stan powyższy był wynikiem utrudnień związanych z zaistniałą pandemią oraz niskiej 
świadomości ekologicznej mieszkańców dotyczącej konieczności segregacji odpadów. 
Odbierane odpady w sposób selektywny są zanieczyszczone, co ogranicza ich możliwość 
ponownego użycia i odzysku. 
Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych skierowanych do składowania w 2020r. 
wyniósł 12,09 % i spełniał wymóg prawny (nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy 
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 
w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r.). 
Zgodnie z danymi GUS w latach 2015-2018 powierzchnia nielegalnych składowisk w gminie 
przewyższała średnią dla kraju, województwa i powiatu. Na koniec 2019r. zgodnie z danymi 

                                                 
68 Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Niemodlin za 2020 r. 
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GUS nie było nielegalnych składowisk na terenie gminy. Aktualnie nielegalne wysypiska 
usuwane są na bieżąco. Gmina od 2019 r. podejmuje działania w zakresie likwidacji ok. 1 900 
Mg odpadów niebezpiecznych z nielegalnego składowiska w Brzęczkowicach. Planowany 
termin zakończenia wywozu i unieszkodliwienia odpadów to sierpień 2022 r.  
Poniżej przedstawiono wartość wskaźnika dzikie wysypiska na 100 km2 powierzchni ogółem  
w latach 2015-2019. 

Rysunek 22 Dzikie wysypiska na 100 km2 powierzchni ogółem w latach 2015-2019 

 
Źródło opracowanie własne na podstawie GUS BDL 

Uwarunkowania środowiskowe 
Gmina Niemodlin charakteryzuje się zróżnicowaną strukturą i stanem środowiska. Na 
obszarze gminy obok terenów cennych przyrodniczo, potencjał przyrodniczy tworzą lasy, 
wody powierzchniowe i kompleksy biocenoz w dolinach rzecznych. Jednocześnie działalność 
gospodarcza powoduje degradację środowiska. Na obszarze gminy postępuje urbanizacja 
i zabudowa, występują tereny zdewastowane i zdegradowane wymagające rewitalizacji 
i odnowy społeczno-gospodarczej. Poniżej przedstawiono opis uwarunkowań 
środowiskowych. 
Tabela 7 Opis uwarunkowań środowiskowych gminy Niemodlin 

Komponent  Stan środowiska 
Przyroda Zgodnie z waloryzacją w Planie zagospodarowania przestrzennego 

województwa opolskiego gminę Niemodlin charakteryzują umiarkowane 
warunki do rozwoju obszaru ochrony zasobów i walorów przyrodniczych. 
Niemniej na obszarze gminy prawną ochroną objętych jest 63% powierzchni 
gminy ogółem (tj. 11 521,87 ha). Obszar gminy objęty został następującymi 
formami ochrony przyrody: 
 2 obszary chronionego krajobrazu: Obszar Chronionego Krajobrazu 

Bory Niemodlińskie, Obszar Chronionego Krajobrazu Grodziec, 
 Zespół Przyrodniczo – Krajobrazowy Lipno, 
 3 użytki ekologiczne: „Dzicze Bagno”, „Żurawie Bagno”, „Iglica”, 
 44 pomniki przyrody, 
 Chronione gatunki roślin i zwierząt. 
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Komponent  Stan środowiska 
W granicach gminy Niemodlin utworzono 2 obszary Natura 2000: Opolska 
Dolina Nysy Kłodzkiej oraz Bory Niemodlińskie (Specjalne Obszary Ochrony 
Siedlisk (SOO)). 
Oprócz utworzonych prawnie form ochrony przyrody, na terenie gminy 
znajduje się 7 zabytkowych parków, które oprócz wartości kulturowych 
mają istotne znaczenie przyrodnicze. Są to parki w Niemodlinie, Lipnie, 
Grabinie, Jakubowicach, Krasnej Górze, Rogach i Szydłowcu Śląskim. 
Lasy na obszarze gminy zostały w 95% ich pierwotnej powierzchni 
zniszczone lub znacząco przekształcone. Większość lasów to przekształcone 
strukturalnie i funkcyjnie drzewostany gospodarcze. 
W oparciu o Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 
Opolskiego obszarami atrakcyjnymi turystycznie o znaczeniu lokalnym, 
mogącymi pełnić funkcje turystyczne są obszary chronionego krajobrazu 
oraz rejon Borów Niemodlińskich. 

Klimat  
i jakość 
powietrza 

Gmina Niemodlin charakteryzuje się jednym z łagodniejszych klimatów  
w województwie opolskim, sprzyjającym do rozwoju rolnictwa, szczególnie 
produkcji roślinnej.  
Zgodnie z corocznymi badaniami powietrza na terenie województwa 
opolskiego gmina Niemodlin znajduje się w strefie opolskiej, gdzie stan 
powietrza ocenia się, jako dobry. Występują przekroczenia pyłu PM10  
i PM 2,5, ozonu, oraz benzenu C6H6. Na terenie gminy brak jest istotnych 
lokalnych źródeł zanieczyszczeń. Największe zagrożenie spowodowane jest 
niską emisją z lokalnych kotłów opalanych węglem oraz zanieczyszczeniami 
komunikacyjnymi w szczególności drogi krajowej nr 46. 

Wody  Zgodnie z danymi GIOŚ (klasyfikacja i ocena stanu RW w latach 2014-2019), 
JCWP Ścinawa Niemodlińska od Mesznej do Nysy Kłodzkiej (kod jcwp: 
PLRW60001912899), stan / potencjał w/w JCWP oceniono jako zły (5 klasa), 
natomiast stan chemiczny oceniono jako poniżej dobrego. Stan wód 
w podmiotowej JCWP oceniono jako zły.  
Stan / potencjał JCWP Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia (kod jcwp: 
PLRW6000191299) oceniono jako słaby (4 klasa) (wg monitoringu GIOŚ 
2014-2019), natomiast stan chemiczny oceniono jako poniżej dobrego. Stan 
wód podmiotowej JCWP oceniono jako zły. 
W roku 2020 i 2021 nie została dokonana klasyfikacja i ocena stanu 
jednolitych części wód powierzchniowych, a wyłącznie klasyfikacja 
wskaźników jakości wód, zgodnie z § 14 i § 15 rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie klasyfikacji stanu 
ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu 
klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także 
środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. poz. 
1475). 
Należy jednak podkreślić, że granice JCWP nie są rozmieszczone w całości 
w granicach Niemodlina, a punkty pomiarowo-kontrolne (ppk) 
zlokalizowane są poza granicami gminy (Nysa Kłodzka - Skorogoszcz oraz 
Ścinawa Niemodlińska - Oldrzyszowice).  
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Komponent  Stan środowiska 
Na obszarze gminy nie występują zbiorniki retencyjne, natomiast występują 
warunki do uprawiania wędkarstwa na Stawach Niemodlińskich, na 
pograniczu gmin: Lewin Brzeski i Niemodlin. 

Zasoby 
naturalne 

Budowa geologiczna obszaru gminy umożliwia rozwój górnictwa surowców 
skalnych. Obecnie prowadzona jest eksploatacja bazaltu ze złóż Gracze 
i Rutki oraz surowców ilastych ceramiki budowlanej ze złoża Wesele (złoże 
jest eksploatowane okresowo). Dodatkowo, w Graczach znajdują się złoża 
piasku i żwiru, a w Niemodlinie – nieeksploatowane już złoże surowców 
ilastych ceramiki budowlanej. 
Istotnym zagadnieniem jest możliwość pozyskania wód mineralnych  
i termalnych w Grabinie. 

Gleby  Gmina charakteryzuje się w skali województwa opolskiego średnimi 
warunkami dla produkcji rolnej. Gleby gruntów terenu opracowania 
wykazują się słabym zagrożeniem erozją. Obszarami o podwyższonym 
ryzyku występowania tego zjawiska są tereny rolne w okolicach krawędzi 
denudacyjnych dolin rzecznych oraz stoków pagórkowatych form terenu. 
Większość najbardziej zagrożonych erozją gleb została zalesiona. 
Najwyższą wartością rolniczej przestrzeni produkcyjnej charakteryzują się 
Sarny Wielkie i Gościejowice. 

Hałas  Źródłem hałasu w gminie jest przede wszystkim hałas komunikacyjny  
z dróg publicznych. Największym zagrożeniem jest hałas z drogi 
wojewódzkiej nr 435 przebiegającej przez centrum miasta Niemodlina, 
gdzie w obrębie zabudowy mieszkaniowej, występują przekroczenia 
dopuszczalnego poziomu hałasu. W związku z wybudowaniem obwodnicy 
przekroczenia ulegają sukcesywnemu zmniejszeniu.  

Źródło: opracowano na podstawie: Uchwała nr XXI/110/20 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 24 lutego 2020r. w sprawie uchwalenia 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Niemodlin, Uchwała nr XLVIII/505/2010 Sejmiku Województwa 
Opolskiego z dnia 28 września 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa (Dz. Urz. Woj. 
Opolskiego Nr 132, poz. 1509 z dnia 18 listopada 2010r.), Uchwała nr XXXIV/190/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 22 grudnia 2016r. 
w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Niemodlin na lata 2016 – 2026; Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów 
poza aglomeracjami położonych wzdłuż dróg o natężeniu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie I linii kolejowych o natężeniu większym niż 30 
000 przejazdów rocznie dla województwa opolskiego na lata 2014 – 2019, Opole, 2014 

 

2.3 Finanse samorządowe 
Kapitał finansowy gminy jest czynnikiem opisującym poziom aktywności gospodarczej, 
konsumpcji oraz jakości życia mieszkańców. Wielkość zasobów finansowych samorządu 
wpływa na możliwości inwestycyjne, poprawę atrakcyjności gminy. 

Zgodnie z danymi za lata 2015 - 2020 utrzymuje się wzrostowy trend dochodów, w tym 
dochodów własnych, pomimo ogłoszenia i wprowadzenia w marcu 2020r. lockdown-u 
związanego ze stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce. Dopiero dane za kolejne lata 
pozwolą ocenić skutki pandemii na stan finansów samorządów. Pomimo, prawnych 
ograniczeń i spowolnienia rozwoju gospodarczego w 2020r. utrzymany został wzrost 
dochodów gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Dochody budżetowe gminy Niemodlin  
w okresie 2015-2020 wzrosły o ok. 70% z 3 119,34 (2010r.) do 5 236,28zł (2020r.). Wzrost 
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dochodów notowany jest w całym kraju, co jest konsekwencją rozwoju gospodarczego, 
wzrostu poziomu dochodów oraz zwiększenia skali opłat lokalnych oraz świadczeń 
ogólnopolskich (np. świadczenie 500+). Pod względem poziomu dochodów na 1 mieszkańca, 
gmina Niemodlin przewyższa wartość średnią dla powiatu opolskiego o ok. 4% ale  
w odniesieniu do średniej dla województwa i kraju lokuje się poniżej średniej – odpowiednio 
o 9% i 44%. Na kolejnym wykresie przedstawiono dochody ogółem na 1 mieszkańca w latach 
2015-2020. 

Rysunek 23 Dochody ogółem na 1 mieszkańca w latach 2015-2020 [zł] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS BDL 

Dochody własne gminy stanowią m.in: wpływy z podatków, opłat, dochody z majątku, spadki, 
dochody z kar pieniężnych i grzywien, odsetki, udziały we wpływach z podatku dochodowego 
od osób fizycznych (PIT) oraz z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). W latach 2015-
2020 obserwuje się wzrost dochodów własnych zarówno w gminie Niemodlin jak i w kraju, 
z uwagą iż udział poziomu dochodów własnych do dochodów ogółem na 1 mieszkańca 
w gminie Niemodlin jest najmniejszy i wynosi ok. 15%, podczas gdy średnia dla powiatu 
opolskiego wynosi 17%, a dla kraju 19%. Na koniec 2020r. wartość dochodów własnych na 
1 mieszkańca wynosiła 761,70 zł. Udziały te zarówno w gminie jak i w kraju obniżają się o ok. 
2 punkty procentowe. Poniżej na wykresie przedstawiono wartość dochodów własnych na 
1 mieszkańca w latach 2015-2020. 
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Rysunek 24 Dochody własne na 1 mieszkańca w latach 2015-2020 [zł] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS BDL 

Z analizy struktury wpływów do budżetu gminy wynika, iż największą część stanowią dochody 
podatkowe i podatek dochodowy od osób fizycznych stanowiąc ok. 60% wszystkich 
dochodów. Na uwagę zasługuje wzrost wpływów od osób fizycznych o ok. 50% w stosunku do 
2015r., co świadczy o rozwoju działalności gospodarczej na obszarze gminy. Poniżej w tabeli 
przedstawiono wartość wybranych wpływów składających się na dochód własny gminy 
w latach 2015-2020. 

Rysunek 25 Wybrane źródła dochodów własnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca w latach 
2015-2020 [zł] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS BDL 

Istotnym dochodem budżetu gminy jest również podatek od nieruchomości, który w 2020r. 
stanowił ok. 40% dochodów własnych gminy. Poniżej w tabeli przedstawiono strukturę 
dochodów własnych w 2020r. 
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Rysunek 26 Struktura dochodów własnych gminy Niemodlin w 2020r. 

 
Źródło. Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 gminy Niemodlin 

Wzrost dochodów gminy generuje jednocześnie zwiększenie jej wydatków. W latach 2015-
2020 dochody wzrosły prawie dwukrotnie i na koniec 2020r. wydatki gminy ogółem na  
1 mieszkańca wynosiły 5 051,42 zł. Wydatki gminy Niemodlin są niższe niż średnia dla kraju  
i województwa opolskiego oraz niewiele wyższe od średniej dla powiatu opolskiego o ok.  
300 zł w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Poniżej przedstawiono zmianę wskaźnika w latach 
2015-2020. 

Rysunek 27 Wydatki ogółem na 1 mieszkańca w latach 2015-2020 

 
Źródło. Opracowanie własne na podstawie GUS BDL 

Zarówno w przypadku gminy Niemodlin jak i w oparciu o dane ogólnokrajowe występuje 
nadwyżka pomiędzy dochodami a wydatkami. W 2020r. dla gminy różnica ta wynosiła 
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184,86 zł na 1 mieszkańca. Wartość ta była wyższa w stosunku do średniej krajowej 
wynoszonej 57,00 zł. Zgodnie ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020r. nadwyżka 
budżetowa gminy wynosiła ok. 2,4 mln zł. Poniżej przedstawiono różnice pomiędzy dochodami 
a wydatkami w przeliczeniu na 1 mieszkańca w latach 2015-2020. 

Rysunek 28 Różnica pomiędzy dochodami ogólnymi a wydatkami w przeliczeniu na 1 
mieszkańca w latach 2015-2020 

 
Źródło. Opracowanie własne na podstawie GUS BDL 

Analizując wydatki majątkowe inwestycyjne, które decydują o poziomie i skali realizacji 
kierunków polityki rozwojowej jst, w rankingach Niemodlin lokuje się,69 z wydatkami 
inwestycyjnymi per capita w latach 2017-2019 wynoszącymi 574,78 zł na pozycjach poniżej 
średniej. Dla porównania Krynica Morska z pozycją pierwszą w rankingu wydała 7 103,48 zł 
a ostatnia Dobra w województwie zachodniopomorskim 62,15 zł. Natomiast pod względem 
wydatkowania funduszy europejskich70 w rankingu Niemodlin, w kategorii miasteczka 
w latach 2014–2019 wydał per capita 546,01 zł. Dla porównania Krynica Morska z pozycją 
pierwszą w rankingu wydała 12 828,50 zł a ostatni Bieżuń w województwie mazowieckim 
15,01 zł. 

Z kolei w oparciu o Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce 202071 gmina 
Niemodlin w kategorii gmin miejsko-wiejskich uzyskała lokatę 449 z indeksem72 2,267 
i dystansem do lidera (gminy Poddębica) 47%, z relatywnie niskim udziałem wydatków 
inwestycyjnych w wydatkach ogółem oraz udziałem środków europejskich w wydatkach 
ogółem (bez poręczeń). Liderem w rankingu jest gmina Poddębica (indeks 4,256 i dystans do 

                                                 
69 Liderzy inwestycji. Ranking wydatków inwestycyjnych samorządów 2017–2019, Wspólnota – pismo samorządu terytorialnego 
(https://wspolnota.org.pl/). 
70 Fundusze Europejskie. Ranking wykorzystania środków europejskich przez samorządy 2014–2019, Wspólnota – pismo samorządu 
terytorialnego (https://wspolnota.org.pl/). 
71 Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce 2020, Fundacja Instytutu Studiów Wschodnich we współpracy z Uniwersytetem 
Ekonomicznym we Wrocławiu. 
72 Syntetyczny indeks jest pochodną siedmiu składników: udziału dochodów własnych samorządu w dochodach ogółem, relacji nadwyżki 
operacyjnej do dochodów, udziału wydatków inwestycyjnych w wydatkach, obciążenia wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia 
i pochodne od wynagrodzeń, udziału środków europejskich w wydatkach, relacji zobowiązań do dochodów oraz udziału podatku 
dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących. 
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lidera 28%) a w województwie opolskim gmina Ujazd (indeks 3,056). Najniżej ocenioną gminą 
w województwie opolskim jest gmina Izbicko z indeksem 1,374 i dystansem do lidera 71%.  

Rysunek 29 Gmina Niemodlin na tle innych gmin w Rankingu Finansowym Samorządu 
Terytorialnego w Polsce 2020 

 
Źródło. Opracowanie własne na podstawie Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce 2020. 
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3 Diagnoza sytuacji społecznej gminy Niemodlin 
3.1 Ludność i procesy demograficzne 
3.1.1 Liczba ludności 
Według stanu na dzień 31 grudnia 2020r. liczba osób zameldowanych na pobyt stały w gminie 
Niemodlin wyniosła 12 586 osób. W mieście Niemodlin liczba mieszkańców ze stałym 
meldunkiem wyniosła 5 859 osób, co stanowiło 46,55% ogółu ludności gminy. Pozostałe 
53,45% (6 727 osób) stanowiły osoby zameldowane na pobyt stały w innych miejscowościach, 
wśród których do najliczniej zamieszkałych należą: Gracze oraz Grabin z liczbą mieszkańców 
zameldowanych na pobyt stały równą odpowiednio 1 416 osób (11,25% ogółu ludności gminy) 
oraz 583 osoby (4,63% ogółu mieszkańców gminy). Do najmniejszych miejscowości pod 
względem liczby ludności ze stałym meldunkiem należą: Mała Góra (16 osób), Gościejowice 
Małe (54 osoby) oraz Rutki (67 osób).  

Tabela 8 Statystyka mieszkańców gminy Niemodlin w poszczególnych miejscowościach  
w latach 2016-2020 

Lp. Miejscowość 20162 20173 20184 20195 20206 

1 Brzęczkowice 59 56 57 56 54 

2 Gościejowice 268 257 261 263 271 

3 Gościejowice Małe 46 48 52 56 54 

4 Góra 126 125 126 127 125 

5 Mała Góra 20 17 17 16 16 

6 Grabin  603 607 603 583 583 

7 Gracze 1489 1495 1472 1446 1416 

8 Grodziec 213 217 217 211 205 

9 Grodziec Drugi 140 139 136 134 136 

10 Jaczowice 145 152 153 159 159 

11 Jakubowice 158 156 153 155 153 

12 Krasna Góra 291 293 297 300 292 

13 Lipno 237 241 247 249 252 

14 Magnuszowice 345 339 338 331 329 

15 Magnuszowiczki 104 107 107 108 105 

16 Michałówek 133 135 136 136 137 

17 Molestowice 114 107 104 102 105 
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Lp. Miejscowość 20162 20173 20184 20195 20206 

18 Piotrowa 170 170 168 169 176 

19 Radoszowice 325 319 319 315 315 

20 Rogi 176 175 176 178 170 

21 Roszkowice 153 153 150 152 156 

22 Rutki 73 69 67 65 67 

23 Rzędziwojowice 217 218 222 222 224 

24 Sady 280 298 320 329 337 

25 Sarny Wielkie 133 134 133 139 140 

26 Sosnówka 130 130 128 132 132 

27 Szydłowiec Śląski 128 127 128 129 129 

28 Tarnica 111 110 110 110 110 

29 Tłustoręby 145 144 142 144 145 

30 Wydrowice 247 242 235 231 234 

31 Niemodlin 6 215 6 145 6 075 5 953 5 859 

Gmina Niemodlin – obszar miejski 6 215 6 145 6 075 5 953 5 859 

Gmina Niemodlin - obszar wiejski 6 779 6 780 6 774 6 747 6 727 

Gmina Niemodlin 12 994 12 925 12 849 12 700 12 586 
1wg stanu na dzień 31.XII.2015 r.;2wg stanu na dzień 31.XII.2016 r.; 3wg stanu na dzień 31.XII.2017r.; 4wg stanu na dzień 31.XII.2018 r.; 5wg 
stanu na dzień 31.XII.2019r.; 6wg stanu na dzień 31.XII.2020 r. 

Źródło: dane UM w Niemodlinie; https://niemodlin.pl/952/1044/podstawowe-informacje-o-gminie.html [dostęp: 23.08.2021] 

Wśród ludności gminy Niemodlin nieznaczną przewagę ma ludność zamieszkująca obszar 
wiejski, która w 2020 roku stanowiła 53,45%. Na przestrzeni lat 2016÷2020 udział ludności 
miasta Niemodlin w ogólnej liczbie mieszkańców gminy zmniejszał się od 47,83% (2016r.) do 
46,55% (2020r.). 

Celem wykazania zmian, jakie w latach 2016÷2020 dokonały się w liczbie ludności gminy 
Niemodlin na tle innych jednostek terytorialnych, wykorzystano dane BDL GUS oraz dane 
Urzędu Miejskiego w Niemodlinie. W 2020r. gminę Niemodlin zamieszkiwało 12 586 osób. 
W porównaniu do lat ubiegłych, populacja mieszkańców zmniejszała się odpowiednio 
o 3,14%, 2,62%, 2,05% oraz 0,89% w odniesieniu do lat wcześniejszych (2019, 2018, 2017, 
2016).  
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Tabela 9 Liczba ludności w latach 2016-2020 
Jednostka 
terytorialna 

2016 2017 2018 2019 2020 Zmiana* 

Polska1 38 432 992 38 433 558 38 411 148 38 382 576 38 382 013 -0,13% 

Województwo 
opolskie1 874 314 861 929 858 369 854 591 848 935 -2,90% 

Powiat opolski1 133 160 123 612 123 520 123 726 123 532 -7,23% 

Gmina 
Niemodlin – 
obszar miejski2 

6 215 6 145 6 075 5 953 5 859 -5,73% 

Gmina 
Niemodlin – 
obszar wiejski2 

6 779 6 780 6 774 6 747 6 272 -0,77% 

Gmina 
Niemodlin 

12 994 12 925 12 849 12 700 12 586 -3,14% 

*Zmiana wzg. roku bazowego 2016. 
Źródło: dane GUS/BDL https://bdl.stat.gov.pl [dostęp: 23.08.2021]; dane UM w Niemodlinie 

3.1.2 Gęstość zaludnienia i przyrost naturalny 

W roku 2019 na terenie gminy Niemodlin urodziło się 111 dzieci, w tym 47 dziewczynek 
(42,30%) oraz 64 chłopców (57,70%). Liczba zgonów odnotowana w gminie w roku 2019 
wyniosła 174 i była najwyższą wartością zarejestrowaną w analizowanym okresie 2016-2019. 
Różnica pomiędzy liczbą odnotowanych w gminie urodzeń a zgonów wskazuje na ubytek 
naturalny na poziomie 63. Ubytek naturalny na poziomie 10 oraz 21 odnotowano również 
w latach 2016 – 2017. W analizowanym okresie (lata 2016-2019) przyrost naturalny 
odnotowano jedynie w roku 201873.  

Tabela 10 Liczba urodzeń i zgonów w gminie Niemodlin w latach 2016-2019 
Rok Przyrost naturalny Liczba urodzeń Liczba zgonów Liczba zgonów niemowląt 

2016 -10 113 123 0 

2017 -21 130 151 0 

2018 11 135 124 1 

2019 -63 111 174 0 

Źródło: dane GUS/BDL https://bdl.stat.gov.pl [dostęp: 23.08.2021 r.] 

Sytuację w gminie Niemodlin na tle województwa oraz kraju pozwalają porównać wskaźniki 
urodzeń żywych, zgonów i przyrostu naturalnego na 1 000 mieszkańców gminy.  

                                                 
73 dane GUS/BDL, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane [dostęp: 23.08.2021 r.]. 
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Przyrost naturalny na 1 000 ludności w gminie Niemodlin klasował się na poziomie równym 
przyrostowi naturalnemu w powiecie opolskim (-3,35) i był niższy od wartości krajowej  
(-3,18). Należy zwrócić uwagę na odnotowywaną zarówno w ujęciu gminnym jak i w skali 
całego województwa i kraju tendencję spadkową wskaźnika jakim jest przyrost naturalny. 
W ujęciu całego kraju w roku 2020 w odniesieniu do roku 2016 odnotowano ponad 21-krotny 
spadek wartości przyrostu naturalnego. Dla gminy Niemodlin odnotowano ponad 4-krotny 
spadek wartości przyrostu naturalnego.  

Tabela 11 Przyrost naturalny na 1 000 ludności w latach 2016-2020 

Jednostka 
terytorialna 

2016 2017 2018 2019 2020 
Zmiana* 
[krotność 
wzrostu] 

Polska -0,15 -0,02 -0,68 -0,91 -3,18 21,20 
Województwo 
opolskie 

-1,38 -1,81 -2,14 -2,24 -4,86 3,52 

Powiat opolski -0,24 -0,32 -0,77 -0,79 -3,35 13,96 
Gmina Niemodlin 
–  
obszar miejski 

-0,77 -1,40 0,63 -7,13 -5,75 7,47 

Gmina Niemodlin 
–  
obszar wiejski 

-0,73 -1,74 1,02 -2,62 -1,16 1,59 

Gmina Niemodlin -0,75 -1,57 0,83 -4,78 -3,35 4,47 
*Zmiana wzg. roku bazowego 2016. 
Źródło: https://bdl.stat.gov.pl [dostęp: 24.08.2021] 

 
Wskaźnik urodzeń żywych na 1 000 mieszkańców gminy wyniósł w 2020r. 8,07 i był wyższy na 
obszarze wiejskim (8,74) niż w mieście (7,34). W roku 2020 wskaźnik urodzeń żywych na 1 000 
ludności dla gminy był niższy od wskaźnika wyznaczonego dla powiatu opolskiego (8,59), 
województwa opolskiego (8,11) oraz kraju (9,26).  
 
Tabela 12 Liczba żywych urodzeń w gminie Niemodlin w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców 
w latach 2016-2020 

Jednostka terytorialna 2016 2017 2018 2019 2020 Zmiana* 
Polska 9,95 10,46 10,11 9,77 9,26 -6,93% 
Województwo opolskie 8,69 9,16 8,70 8,63 8,11 -6,67% 
Powiat opolski 8,48 9,13 8,74 8,83 8,59 1,30% 
Gmina Niemodlin – 
obszar miejski  

7,98 9,46 9,70 6,81 7,34 -8,02% 

Gmina Niemodlin –  
obszar wiejski 

8,85 10,02 10,62 9,89 8,74 -1,24% 

Gmina Niemodlin  8,43 9,75 10,18 8,41 8,07 -4,27% 
*Zmiana wzg. roku bazowego 2016. 
Źródło: https://bdl.stat.gov.pl [dostęp: 25,08.2021] 
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W 2020r. gmina Niemodlin charakteryzowała się niskim wskaźnikiem zgonów na 1 000 
ludności, który wyniósł 11,42 i był niższy od wartości wskaźnika dla województwa opolskiego 
(12,97) oraz kraju (12,45). Niemniej jednak w odniesieniu do roku 2016, analogicznie jak 
w przypadku innych jednostek terytorialnych, gminę Niemodlin dotknął przyrost wartości 
wskaźnika zgonów na 1 000 ludności, który wzrósł o ponad 24,54% (przyrost w skali 
województwa 28,93%, przyrost w skali kraju: 23,27%)74. 

Tabela 13 Liczba zgonów odnotowanych w gminie Niemodlin w przeliczeniu na 1 000 
mieszkańców w latach 2016-2020 

Jednostka terytorialna 2016 2017 2018 2019 2020 Zmiana* 

Polska 10,10 10,48 10,78 10,68 12,45 23,27% 

Województwo opolskie 10,06 10,98 10,84 10,86 12,97 28,93% 

Powiat opolski 8,72 9,46 9,51 9,73 11,95 37,04% 

Gmina Niemodlin – obszar miejski 8,75 10,85 9,08 13,94 13,09 49,60% 

Gmina Niemodlin - obszar wiejski 9,58 11,76 9,60 12,51 9,90 3,34% 

Gmina Niemodlin  9,17 11,32 9,35 13,19 11,42 24,54% 

*Zmiana wzg. roku bazowego 2016. 
Źródło: https://bdl.stat.gov.pl [dostęp: 25.08.2021] 

3.1.3 Struktura ludności w podziale na płeć  

W roku 2020 wśród mieszkańców gminy Niemodlin większość stanowiły kobiety, których 
liczba wyniosła 6 602 (50,33%) przy 6 515 (49,67%) mężczyznach. Na przestrzeni lat 2016-2020 
liczba kobiet w gminie zmniejszyła się o 2,25%, a liczba mężczyzn uległa zmniejszeniu o 1,29%. 
W ujęciu gminy największy spadek liczby ludności ze względu na płeć dotyczył kobiet 
zamieszkujących miasto Niemodlin (4,21%), z kolei najmniejszy spadek dotyczył liczby kobiet 
zamieszkujących obszar wiejski gminy (0,32%). 

Tabela 14 Struktura ludności gminy Niemodlin wg płci w latach 2016-2020 
Jednostka 
terytorialna 

Płeć 2016 2017 2018 2019 2020 Zmiana* 

Polska Kobiety 19 839 826 19 840 383 19 829 
262 

19 815 524 19 762 722 -0,39% 

Mężczyźni 18 593 166 18 593 175 18 581 
886 

18 567 052 18 502 241 -0,49% 

Ogółem  38 432 992 34 433 558 38 411 
148 

38 382 576 38 265 013 -0,44% 

Województwo 
opolskie 

Kobiety 512 607 511 109 509 387 507 460 504 739 -1,53% 

Mężczyźni 480 429 478 960 477 119 475 166 472 035 -1,75% 

                                                 
74 Dane GUS/BDL [https://bdl.stat.gov.pl [dostęp: 25.08.2021 r.]. 
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Jednostka 
terytorialna 

Płeć 2016 2017 2018 2019 2020 Zmiana* 

Ogółem  993 036 990 069 986 506 982 626 976 774 -1,64% 

Powiat 
opolski 

Kobiety 68 592 63 875 63 777 63 881 63 773 -7,03% 

Mężczyźni 64 568 59 755 59 743 59 845 59 759 -7,45% 

Ogółem  133 160 123 612 123 520 123 726 123 532 -7,23% 

Gmina 
Niemodlin 

Kobiety 6 754 6 737 6 693 6 630 6 602 -2,25% 

Mężczyźni 6 600 6 568 6 583 6 532 6 515 -1,29% 

Ogółem  13 354 13 305 13 576 13 162 13 117 -1,77% 

Gmina 
Niemodlin – 
obszar miejski 

Kobiety 3 347 3 321 3 277 3 228 3 206 -4,21% 

Mężczyźni 3 138 3 110 3 082 3 051 3 017 -3,86% 

Ogółem  6 485 6 431 6 359 6 279 6 223 -4,04% 

Gmina 
Niemodlin – 
obszar wiejski 

Kobiety 3 407 3 416 3 416 3 402 3 396 -0,32% 

Mężczyźni 3 462 3 458 3 501 3 481 3 498 1,04% 

Ogółem  6 869 6 874 6 917 6 883 6 894 0,36% 

*Zmiana wzg. roku bazowego 2016. 
Źródło: https://bdl.stat.gov.pl [dostęp: 26.08.2021r.] 

W roku 2020 udział kobiet w ogólnej liczbie mieszkańców gminy wynosił 50,33%, przy czym 
zauważalna jest rozbieżność pomiędzy miastem (51,51%) a obszarem wiejskim (49,26%). Choć 
obserwowana różnica nie jest znaczna (ok. 2,25%), to jednak jest zbieżna z ogólnopolską 
tendencją (51,64%) i dowodzi, że więcej kobiet zamieszkuje miasta niż obszary wiejskie. 

Opisane powyżej różnice w odsetkach kobiet zamieszkujących tereny miejskie i wiejskie gminy 
obserwowane są także w przypadku współczynnika feminizacji. Na obszarze wiejskim gminy 
Niemodlin współczynnik feminizacji kształtuje się na znacznie niższym poziomie niż dla 
terenów miejskich. Na 100 mężczyzn w mieście przypada 106 kobiet, podczas gdy 
w odniesieniu do terenów wiejskich stosunek ten wygląda odmiennie – na 100 mężczyzn 
przypada 97 kobiet75.  

Tabela 15 Współczynnik feminizacji w latach 2016-2020 
Jednostka terytorialna 2016 2017 2018 2019 2020 
Polska 107 107 107 107 107 
Województwo opolskie 107 107 107 107 107 
Powiat opolski 106 107 107 107 107 
Gmina Niemodlin – obszar miejski 107 107 106 106 106 
Gmina Niemodlin – obszar wiejski 98 99 98 98 97 

                                                 
75 Dane GUS/BDL https://bdl.stat.gov.pl [dostęp: 26.08.2021 r.]. 
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Jednostka terytorialna 2016 2017 2018 2019 2020 
Gmina Niemodlin 102 103 102 102 101 

Źródło: https://bdl.stat.gov.pl [dostęp: 26.08.2021r.] 

3.1.4 Wiek mieszkańców 
Zgodnie z danymi GUS w roku 2020 gminę zamieszkiwało 13 117 osób ( w tym 6 223 kobiet 
oraz 6 894 mężczyzn). Wg stanu na dzień 31 grudnia 2020r. liczba osób zameldowanych na 
pobyt stały w gminie Niemodlin wyniosła 12 586 osób. W roku 2020 zarówno na obszarze całej 
gminy jaki i w mieście najliczniejsza była grupa wiekowa 35-39 lat (odpowiednio 1 105 oraz 
527 osób). W obszarze wiejskim dominującą pod względem liczby ludności była grupa 
wiekowa 45-49 lat (631 osób). W większości grup wiekowych przeważała ludność 
zamieszkująca obszar wiejski gminy, przy czym dysproporcja między miastem i wsią dotyczyła 
głównie młodszych kategorii wiekowych. Przykładowo, liczba dzieci w wieku do 4 lat na 
obszarze wiejskim wyniosła 324, a w mieście 239 osób. 

Tabela 16 Struktura ludności gminy Niemodlin ze względu na wiek w 2020 roku 

Przedział wiekowy Gmina Niemodlin 
Gmina Niemodlin – 
obszar miejski 

Gmina Niemodlin – 
obszar wiejski 

0-4 581 239 324 

5-9 605 261 344 

10-14 676 279 397 

15-19 656 326 330 

20-24 719 297 422 

25-29 838 394 444 

30-34 994 463 531 

35-39 1105 527 578 

40-44 1051 502 549 

45-49 998 467 631 

50-54 767 375 392 

55-59 831 403 428 

60-64 994 499 495 

65-69 912 485 427 

70-74 638 336 302 

75-79 281 132 105 

80-84 230 125 105 

85 i więcej 241 113 128 

Źródło: dane GUS/DBL; https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica [dostęp: 25.08.2021 r.] 
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Analiza zmian ludności wg ekonomicznych grup wiekowych zobrazowana na rysunkach 
poniżej, wskazuje na rosnący problem starzenia się społeczeństwa gminy Niemodlin. W roku 
2020 w odniesieniu do roku bazowego 2016, udział ludności w wieku przedprodukcyjnym  
i produkcyjnym w gminie spadł o odpowiednio 0,6% oraz 2,1%. Wzrósł również odsetek 
mieszkańców zaklasyfikowanych do grupy w wieku poprodukcyjnym, wzrost o ponad 2,7%. 
Ogółem w 2020r. osoby w wieku przedprodukcyjnym stanowiły 16,9% mieszkańców gminy, 
przy czym udział w tej grupie mieszkańców miasta i obszaru wiejskiego wyniósł odpowiednio: 
15,3% i 18,4%.  

Rysunek 30 Przynależność ludności gminy Niemodlin do poszczególnych wiekowych grup 
ekonomicznych (w %) w roku 2016 

 
Źródło: dane GUS/DBL; https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica [dostęp: 25.08.2021r.] 

Rysunek 31 Przynależność ludności gminy Niemodlin do poszczególnych wiekowych grup 
ekonomicznych (w %) w roku 2020 

 
Źródło: dane GUS/DBL; https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica [dostęp: 25.08.2021r.] 

Problem starzenia się społeczeństwa opisuje również współczynnik obciążenia 
demograficznego, rozumiany jako liczba ludności w wieku nieprodukcyjnym przypadająca na 
100 osób w wieku produkcyjnym76. W roku 2020 współczynnik obciążenia demograficznego 

                                                 
76 Definicja GUS/DBL; https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica [dostęp: 25.08.2021 r.]. 
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w gminie wyniósł 62,2 i jest wyższy od średniej wartości uzyskanej dla powiatu opolskiego 
(60,0). Wartość współczynnika jest jednak niższa od wartości średniej uzyskanej dla 
województwa (64,5) oraz wartości mierzonej w skali całego kraju (68,0). Należy zwrócić uwagę 
na wzrost wartości wskaźnika w kolejnych latach analizowanego okresu, który wyniósł 
odpowiednio: 9,12% (względem 2016r.), 5,78% (względem 2017.r), 2,47% (względem 2018r.) 
oraz 0,64% (względem 2019r.). 

Tabela 17 Współczynnik obciążenia demograficznego w latach 2016-2020 

Jednostka terytorialna 
Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku 
produkcyjnym 
2016 2017 2018 2019 2020 Zmiana*  

Polska 61,7 63,4 65,1 66,7 68,0 10,21% 

Województwo 
opolskie 

58,2 59,7 61,2 63,1 64,5 10,82% 

Powiat opolski 53,7 55,3 56,7 58,5 60,0 11,73% 

Gmina Niemodlin 57,0 58,8 60,7 61,8 62,2 9,12% 

Niemodlin – miasto 56,7 58,6 61,8 62,8 63,3 11,64% 

Niemodlin – obszar 
wiejski 

57,2 59,0 59,8 60,8 61,3 7,17% 

*Zmiana wzg. roku bazowego 2016. 
Źródło: dane GUS/BDL; https://bdl.stat.gov.pla [dostęp: 25.08.2021r.] 

 

3.1.5 Saldo migracji 

W 2020 roku w gminie Niemodlin zarejestrowano 400 zameldowań w ruchu wewnętrznym 
przy jednoczesnej, identycznej liczbie wymeldowań. W związku z powyższymi danymi Urzędu 
Miejskiego w Niemodlinie77 saldo migracji wewnętrznych dla gminy Niemodlin jest równe 0. 
W latach ubiegłych saldo migracji wyniosło odpowiednio: 0 w 2016r.; 9 w 2017r.; 16 w 2018r. 
oraz -76 w 2019r. Dane szczegółowe w zakresie liczby zameldowań i wymeldowań 
zarejestrowanych w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie w poszczególnych miejscowościach 
w latach 2016-2020 przedstawiono w tabelach poniżej. 

Tabela 18 Liczba zameldowań zarejestrowana w UM w Niemodlinie w podziale na 
poszczególne miejscowości w latach 2016-2020 

 Jednostka terytorialna 
Liczba zameldowań78 

2016 2017 2018 2019 2020 
Niemodlin 181 172 204 185 152 
Brzęczkowice 0 3 5 0 0 
Gościejowice 6 5 15 20 11 

                                                 
77 stan na dzień: 13.08.2021 r. 
78 dane UM w Niemodlinie z dn. 13.08.2020r Liczba osób zameldowanych i wymeldowanych w poszczególnych sołectwach Gminy i miasta 
Niemodlin w latach 2016-2020 objętych ewidencją w dniu 13.08.2021 r. 
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 Jednostka terytorialna 
Liczba zameldowań78 

2016 2017 2018 2019 2020 
Góra 4 1 4 2 4 
Grabin 16 18 16 10 29 
Gracze 44 39 27 46 66 
Grodziec 12 16 14 5 3 
Jaczowice 2 8 1 9 3 
Jakubowice 6 11 3 7 2 
Krasna Góra 12 6 14 14 13 
Lipno 8 10 17 13 8 
Magnuszowice 9 11 8 9 6 
Michałówek 2 2 5 0 5 
Molestowice 2 1 - 1 4 
Piotrowa 1 8 6 10 20 
Radoszowice 9 2 5 13 6 
Rogi 3 4 3 11 7 
Roszkowice 11 1 1 3 10 
Rutki 0 0 4 1 2 
Rzędziwojowice 3 6 10 6 9 
Sady 28 44 27 18 13 
Sarny Wielkie 4 1 2 7 4 
Sosnówka 1 3 1 6 2 
Szydłowiec Śląski 3 3 2 4 7 
Tarnica 1 2 3 1 2 
Tłustoręby 5 3 1 6 3 
Wydrowice 4 8 8 9 9 

Łącznie:  377 388 406 416 400 
Źródło: dane UM w Niemodlinie z dn. 13.08.2020r Liczba osób zameldowanych i wymeldowanych w poszczególnych sołectwach Gminy 
i miasta Niemodlin w latach 2016-2020 objętych ewidencją w dniu 13.08.2021r. 

Tabela 19 Liczba wymeldowań zarejestrowana w UM w Niemodlinie w podziale na 
poszczególne miejscowości w latach 2016-2020 

Jednostka terytorialna 
Liczba wymeldowań79 

2016 2017 2018 2019 2020 
Niemodlin 166 197 212 261 206 
Brzęczkowice 4 5 4 1 2 
Gościejowice 12 15 7 13 4 
Góra 2 5 3 2 6 
Grabin 19 15 13 26 14 
Gracze 41 30 39 63 62 
Grodziec 14 11 13 13 7 
Jaczowice 1 1 0 2 3 
Jakubowice 7 10 6 5 4 
Krasna Góra 7 5 7 10 14 

                                                 
79 dane UM w Niemodlinie z dn. 13.08.2020 r. Liczba osób zameldowanych i wymeldowanych w poszczególnych sołectwach Gminy i miasta 
Niemodlin w latach 2016-2020 objętych ewidencją w dniu 13.08.2021 r. 
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Jednostka terytorialna 
Liczba wymeldowań79 

2016 2017 2018 2019 2020 
Lipno 5 6 9 9 3 
Magnuszowice 16 14 8 15 11 
Michałówek 4 0 4 0 4 
Molestowice 2 8 2 3 1 
Piotrowa 13 5 8 8 8 
Radoszowice 9 8 5 18 6 
Rogi 5 5 3 9 12 
Roszkowice 4 1 3 1 6 
Rutki 0 4 6 3 0 
Rzędziwojowice 7 5 5 6 7 
Sady 9 3 5 7 1 
Sarny Wielkie 9 - 2 1 3 
Sosnówka 3 3 3 1 2 
Szydłowiec Śląski 4 3 2 3 7 
Tarnica 5 3 3 1 2 
Tłustoręby 3 4 3 5 2 
Wydrowice 6 13 15 6 3 

Łącznie: 377 379 390 492 400 
Źródło: dane UM w Niemodlinie z dn. 13.08.2020r Liczba osób zameldowanych i wymeldowanych w poszczególnych sołectwach Gminy 
i miasta Niemodlin w latach 2016-2020 objętych ewidencją w dniu 13.08.2021r. 

3.2 Edukacja i wychowanie 
3.2.1 Placówki przedszkolne 

Na terenie gminy Niemodlin funkcjonują 3 niepubliczne żłobki zapewniające opiekę nad 
dziećmi do lat 3.  

Lista niepublicznych żłobków w gminie Niemodlin: 
 Niepubliczny Tatusiowy Żłobek Grzegorz Krzyśków, ul. Podgórna 31, 49-100 Niemodlin, 
 Żłobek Niepubliczny Akademia Małego Sportowca Dinolandia, Aleja Wolności 7,  

49-100 Niemodlin, 
 Specjalistyczny Żłobek Rehabilitacyjny „Promyczek”, ul. Reymonta 7,  

49-100 Niemodlin. 
 
Wychowanie przedszkolne realizowane jest w 7 placówkach, z których cztery zlokalizowane są 
w Niemodlinie, trzy na obszarze wiejskim gminy. Pięć z w/w placówek stanowią jednostki 
publiczne, dwie placówki mają status placówek prywatnych80. Lista przedszkoli i punktów 
przedszkolnych w gminie Niemodlin: 

 Przedszkole Publiczne nr 1 w Niemodlinie im. Bajka – ul. Kilińskiego 31,  
49-100 Niemodlin; 

 Przedszkole Publiczne Nr 2 w Niemodlinie – ul. Opolska 30a, 49-100 Niemodlin; 
 Publiczne Przedszkole im. Marii Kownackiej w Graczach – ul. Kręta 13, 49-156 Gracze; 

                                                 
80 www.polskawliczbach.pl 
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 Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Rogach – Rogi 10 a, 49-156 Gracze; 
 Niepubliczne Tatusiowe Przedszkole Grzegorz Krzyśków – ul. Podgórna 31,  

49-100 Niemodlin;  
 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół 

Katolickich im. Św. Jana Pawła II z siedzibą w Grabinie – ul. Nyska 90,  
49-100 Niemodlin; 

 Przedszkole Niepubliczne Artystyczno-Językowe DINOLANDIA Przemysław 
Łyszczarczyk - Aleja Wolności 7, 49-100 Niemodlin. 

Według danych GUS w roku 2019 89,60% niemodlińskich dzieci w wieku 3÷6 lat było objętych 
opieką przedszkolną. W porównaniu do roku 2016 odsetek ten wzrósł o 1,60%. Odsetek dzieci 
korzystających z opieki przedszkolnej w gminie, w roku 2019, zbliżony był do wartości 
uzyskanej dla powiatu opolskiego (89,60%) i średniej krajowej (90,40%) oraz nieznacznie 
niższy od wartości uzyskanej dla województwa opolskiego (92,80%). Z danych Urzędu 
Miejskiego w Niemodlinie wynika, że ilość niemodlińskich dzieci korzystających z opieki 
przedszkolnej w placówkach publicznych w roku 2020 obniżyła się względem roku 2016 
o 18,28%.  

Tabela 20 Liczba dzieci w wieku 3-6 lat objętych wychowaniem przedszkolnym w latach 
2016-2020 

Jednostka terytorialna 2016 2017 2018 2019 2020 

Polska 1 267 237 1 324 028 1 351 622 1 362 428 1 390 389 

Województwo opolskie 29 953 31 010 31 377 31 438 32 405 

Powiat opolski 3 913 3 802 3 898 3 845 4 036 

Gmina Niemodlin –  

obszar miejski 
282 289 285 282 293 

Gmina Niemodlin –  

obszar wiejski  
162 164 160 134 125 

Gmina Niemodlin 444 453 445 416 418 

Źródło: dane GUS/BDL; https://bdl.stat.gov.pl [dostęp: 23.08.2021r.] 

Tabela 21 Odsetek dzieci w wieku 3-6 lat objętych wychowaniem przedszkolnym w latach 
2016-2020 

Jednostka terytorialna 2016 2017 2018 2019 2020 

Polska 80,7 86,4 89,5 90,4 90,1 

Województwo opolskie 85,6 90,0 92,0 92,8 92,2 

Powiat opolski 83,6 88,4 90,8 89,6 90,7 

Gmina Niemodlin –  

obszar miejski 
123,1 141,7 136,4 146,1 142,9 
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Jednostka terytorialna 2016 2017 2018 2019 2020 

Gmina Niemodlin – 

 obszar wiejski  
58,7 58,4 60,2 49,3 44,5 

Gmina Niemodlin 87,9 93,4 93,7 89,5 86,0 

Źródło: dane GUS/BDL; https://bdl.stat.gov.pl [dostęp: 23.08.2021r.] 

Tabela 22 Liczba dzieci w poszczególnych grupach wiekowych (2,5-6 lat) uczęszczających do 
publicznych placówek wychowania przedszkolnego 

Lp. Publiczna placówka  
wychowania przedszkolnego 

Liczba dzieci 

RAZEM 6-
latki 
2015 

5-
latki 
2016 

4-
latki 
2017 

3-
latki 
2018 

2,5-
latki 
2019 

1 Publiczne Przedszkole Nr 1  
w Niemodlinie 

36 
(w tym: 
1-2014) 

29 30 27 5 127 

2 Publiczne Przedszkole Nr 2  
w Niemodlinie 

29  
(w tym: 
1-2008, 
1-2010) 

32 24 24 5 114 

3 Publiczne Przedszkole w Graczach 23 9 19 14 2 67 
4 SP w Rogach – oddział przedszkolny 6 4 4 6 1 21 

5 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami 
Przedszkolnymi Stowarzyszenia 
Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. 
Jana Pawła II z siedzibą w Grabinie 

11 13 13 8 3 48 

OGÓŁEM 105 87 90 79 16 377 
Źródło: dane UM w Niemodlinie(stan na dzień 06.12.2021r.) 

Należy zwrócić uwagę na znaczną dysproporcję w dostępie do opieki przedszkolnej w samej 
gminie Niemodlin. O ile w 2019 roku w gminie 89,50% dzieci uprawnionych do opieki 
przedszkolnej z niej korzystało o tyle dla obszaru wiejskiego gminy wartość ta wyniosła 
zaledwie 49,30% i stanowiła najniższą wartość odnotowaną w latach 2016-201981.  

3.2.2 Szkolnictwo i edukacja 
Na terenie gminy Niemodlin zlokalizowanych jest pięć niżej wymienionych placówek 
edukacyjnych na poziomie szkoły podstawowej. Dwie placówki funkcjonują na terenie miasta 
Niemodlin, pozostałe trzy usytuowane są na obszarze wiejskim gminy w miejscowościach: 
Gracze, Grabin oraz Rogi.  

 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. J. Korczaka w Niemodlinie – ul. Reymonta 9,  
49-100 Niemodlin; 

 Szkoła Podstawowa im. 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej w Graczach – 
ul. Niemodlińska 27, 49-156 Gracze; 

 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Rogach – Rogi 10A, 49-156 Rogi; 
 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół 

Katolickich im. Św. Jana Pawła II z siedzibą w Grabinie – ul. Nyska 90,  
49-100 Niemodlin; 

                                                 
81 GUS/BDL [https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane; dostęp: 23.08.2021 r.]. 
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 Szkoła Podstawowa Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie – 
ul. Opolska 34, 49-100 Niemodlin. 

Tabela 23 Liczba dzieci uczęszczająca do szkół podstawowych w gminie Niemodlin w latach 
2016-2020 

Jednostka 
terytorialna 

2016 2017 2018 2019 2020 

Polska 2 296 529 2 658 197 3 043 162 3 064 937 3 094 150 
Województwo 
opolskie 

50 814 58 787 67 440 68 281 68 988 

Powiat opolski 6 458 6 886 7 887 7 996 8 147 
Gmina Niemodlin - 
obszar miejski 

462 531 610 608 616 

Gmina Niemodlin 
– obszar wiejski 

277 314 363 357 358 

Gmina Niemodlin 739 845 973 965 974 
Źródło: dane GUS/BDL; https://bdl.stat.gov.pl [dostęp: 23.08.2021r.] 

Tabela 24 Liczba absolwentów szkół podstawowych w gminie Niemodlin w latach  
2016-2020 

Jednostka 
terytorialna 

2016 2017 2018 2019 2020 

Polska 347 754 
brak 

danych 
brak 

danych 
364 333 340 300 

Województwo 
opolskie 

7 803 
brak 

danych 
brak 

danych 
8 018 7 448 

Powiat opolski 979 
brak 

danych 
brak 

danych 
932 818 

Gmina Niemodlin 
– obszar miejski 

79 
brak 

danych 
brak 

danych 
73 61 

Gmina Niemodlin 
– obszar wiejski 

40 
brak 

danych 
brak 

danych 
44 47 

Gmina Niemodlin 119 
brak 

danych 
brak 

danych 
117 108 

Źródło: dane GUS/BDL; https://bdl.stat.gov.pl [dostęp: 23.08.2021r.] 

Z przedstawionych powyżej danych wynika, że do niemodlińskich szkół podstawowych w roku 
2019 uczęszczało 965 uczniów. Zdecydowaną większość (ok. 63% ogółu) stanowili uczniowie 
placówek miejskich (608 osób). Od roku 2016 liczba uczniów szkół podstawowych w gminie 
systematycznie rosła i względem roku bazowego 2016 w kolejnych latach obserwowany był 
wzrost o odpowiednio 14,34% (2017); 31,66% (2018) oraz 30,58% (2019). Tendencję 
wzrostową zaobserwować można w analizowanym okresie zarówno w odniesieniu do obszaru 
miasta jak i obszaru wiejskiego gminy. Dodatkowo, poziom wzrostu liczby uczniów szkół 
podstawowych zbliżony jest do poziomów mierzonych w skali województwa oraz kraju 
równych odpowiednio 34,37 i 33,43% (2016). 
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W zakresie edukacji ponadpodstawowej, na terenie gminy Niemodlin funkcjonuje Zespół Szkół 
im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie, który składa się z następujących szkół: 

 Publiczne Liceum Ogólnokształcące; 

 Branżowa Szkoła I Stopnia (klasy wielozawodowe); 

 Branżowa Szkoła II Stopnia; 

 Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (2012/2013 bez naboru); 

 Szkoła Podstawowa Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie. 

 
Tabela 25 Liczba uczniów i absolwentów szkół ponadpodstawowych w gminie Niemodlin 
w latach 2016-2020 

Rodzaj szkoły Status 2016 2017 2018 2019 2020 

Liceum 
ogólnokształcące 

uczniowie 57 58 54 
brak 

danych 
brak 

danych 

absolwenci 24 17 17 
brak 

danych 
brak 

danych 

Branżowa szkoła 
I stopnia 

uczniowie 
brak 

danych 
24 32 

brak 
danych 

brak 
danych 

absolwenci 
brak 

danych 
0 0 

brak 
danych 

brak 
danych 

Źródło: dane http://polskawliczbach.pl/gminaniemodlin.pl [dostęp: 24.08.2021r.] 

Według danych GUS/BDL w roku 2018 ogólna liczba uczniów uczęszczających do liceum 
wynosiła 54 osoby, z czego 59,3% stanowiły kobiety (32 osoby) oraz 40,7% mężczyźni (22 
osoby). Liczba absolwentów liceum w roku 2018 wyniosła 17 osób (8 kobiet, 9 mężczyzn). 
Średnio na jeden oddział w liceum ogólnokształcącym przypadało 18 osób, co jest wartością 
niską względem wyników w skali województwa (25 osób) oraz kraju (26,2 osoby). 
W funkcjonującej na terenie gminy szkole branżowej I stopnia, dominującą grupę uczniów 
stanowią mężczyźni (68,7%) (2018r.). Podobnie jak w przypadku liceum ogólnokształcącego 
średnia liczba uczniów przypadająca na jeden oddział szkolny (16 osób) jest niższa od średniej 
krajowej (17,9). 

Do placówek oświatowych funkcjonujących na terenie gminy Niemodlin należy również 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, zlokalizowana przy ul. Wojska Polskiego 5. Oferta 
w/w placówki kierowana jest do uczniów szkół podstawowych i średnich, ale także rodziców 
i nauczycieli przedszkoli oraz placówek edukacyjnych powiatu opolskiego82. 

3.2.3 Edukacyjne grupy wiekowe gminie Niemodlin 

Według danych GUS/BDL w roku 2018 współczynnik skolaryzacji brutto83 dla gminy Niemodlin 
wyniósł 92,76 i jest niższy od wartości współczynnika wyznaczonego dla województwa (94,14) 

                                                 
82 https://pppniemodlin.pl/ [dostęp: 23.017,8.2021 r.]. 
83 Współczynnik skolaryzacji brutto – stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat. 
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oraz Polski (95,46). Współczynnik skolaryzacji netto84 dla gminy Niemodlin w roku 2018 miał 
wartość 91,42 i jest niższy od wartości mierzonych w skali województwa (92,48) oraz kraju 
(93,85). 

Według danych GUS/BDL w roku 2020 około 2 900 mieszkańców gminy Niemodlin, 
zaklasyfikowano do grupy potencjalnej nauki mieszczącej się w przedziale od 3 do 24 lat, dane 
szczegółowe przedstawiono w tabeli poniżej.  

Tabela 26 Edukacja mieszkańców gminy Niemodlin w odniesieniu do grup wiekowych  
w przedziale 3-24 lata 

Edukacyjne grupy wiekowe w gminie Niemodlin 
Przedziały wiekowy populacji 
gminy 

Kobiety Mężczyźni Ogółem 
Liczba 
osób 

[%] 
ogółu 

Liczba 
osób 

[%] 
ogółu 

Liczba 
osób 

3-6 lat 237 17,2 249 16,3 486 
7-12 lat 354 25,8 411 26,9 765 
13-15 lat 171 12,4 212 13,9 383 
16-18 lat 284 20,7 263 17,3 547 
19-24 lat  328 23,9 391 25,6 719 
Łącznie 1374 100 1526 100 2900 

Źródło: http://polskawliczbach.pl/gmina_Niemodlin#szkola-ponadpodatswowe [dostęp:24.08.2021r.]  

 
3.3 Polityka społeczna 
3.3.1 Ochrona zdrowia 
Na terenie gminy Niemodlin działalność prowadzi 5 aptek ogólnodostępnych. Cztery 
zlokalizowane są w obrębie Niemodlina, a jedna w miejscowości Gracze.  

Wykaz ogólnodostępnych aptek zlokalizowanych na terenie gminy: 

 Apteka „Pharmacon”, ul. Rynek 53, Niemodlin; 
 Apteka „JUVENTA”, ul. Opolska 6-8; Niemodlin; 
 Apteka „Dbam o zdrowie”, ul. Opolska 6-8, Niemodlin;  
 Apteka „Bazaltowa”, ul. Bazaltowa 4, Gracze; 
 Apteka "Na Dobre I Na Złe", Rynek 23/24, 49-100 Niemodlin. 

W 2020r. na jedną aptekę w gminie Niemodlin przypadało 3 279 mieszkańców. Większy 
dostęp do aptek mieli mieszkańcy miasta (2 074 osób na 1 aptekę) niż obszarów wiejskich 
(6 894 osób na 1 aptekę). Pomimo, iż na przestrzeni lat 2016-2020 wskaźnik dostępności 
mieszkańców gminy do aptek uległ pogorszeniu, to jednak w 2020r. utrzymuje się na poziomie 
zbliżonym do średniej wojewódzkiej (3 357 osób na 1 aptekę). 

 
 
 

                                                 
84 Współczynnik skolaryzacji netto – stosunek osób w wieku 7-12lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-
12 lat (definicja GUS/BDL). 
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Tabela 27 Ludność na 1 aptekę ogólnodostępną w latach 2016-2020 

Jednostka terytorialna 2016 2017 2018 2019 2020 Zmiana* 

Polska 2 933 2 882 2 978 3 124 3 174 8,22 

Województwo opolskie 3 037 2 955 3 092 3 232 3 357 10,54 

Powiat opolski 4 161 4 262 4 117 4 266 4 575 9,95 

Gmina Niemodlin 2 671 2 661 2 655 3 291 3 279 22,76 

Niemodlin- miasto 1 621 1 608 1 590 2 093 2 074 27,95 

Niemodlin – obszar wiejski  6 869 6 874 6 917 6 883 6 894 0,36 

*Zmiana wzg. roku bazowego 2016. 
Źródło: dane GUS/BDL; https://bdl.stat.gov.pl [dostęp: 23.08.2021] 

Rodzaje działalności leczniczej prowadzone na terenie gminy Niemodlin: 

a) Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitale: 
 Zakład Opiekuńczo Leczniczy SZOZ – Niemodlin, ul. Zamkowa 4; 

b) Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne: 
 Rehabilitacja lecznicza: 

 Gabinet Fizjoterapii Ambulatoryjnej SZOZ – Niemodlin, ul. Zamkowa 4; 
 NZOZ „Reha-Centrum - Niemodlin, ul. Reymonta 7; 
 NZOZ Ośrodek Zdrowia w Graczach Jacek Ciepluch i wspólnicy spółka jawna 

– Gracze, ul. Bazaltowa 4; 
 Specjalistyczna opieka zdrowotna: 

 Poradnia Chirurgii Urazowo Ortopedycznej SZOZ – Niemodlin, ul. Zamkowa 4; 
 Poradnia Neurologiczna NZOZ „Medyk” – Niemodlin, ul. Opolska 30 B; 
 Poradnia Diabetologiczna NZOZ „Medyk” – Niemodlin, ul. Opolska 30 B; 
 Poradnia Laryngologiczna NZOZ „Bormed” – Niemodlin, ul. Wojska 

Polskiego 5; 
 Poradnia Okulistyczna NZOZ „Visus” – Niemodlin, Rynek 34; 

 Podstawowa opieka zdrowotna: 
 NZOZ „Medyk” – Niemodlin, ul. Opolska 30B; 
 Przychodnia Rodzinna w Niemodlinie - ul. Wojska Polskiego 5; 
 NZOZ Ośrodek Zdrowia w Graczach Jacek Ciepluch i wspólnicy spółka jawna 

– Gracze, ul. Bazaltowa 4; 
 Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Marzena Zarzycka - Gracze  

ul. Kręta 2;  
 Opieka stomatologiczna: 

 Gabinet Stomatologiczny – Grabin, ul. Nyska 3; 
 NZOZ Ośrodek Zdrowia w Graczach Jacek Ciepluch i wspólnicy spółka jawna 

– Gracze, ul. Bazaltowa 4; 
 Gabinet Stomatologiczny (ortodoncja) – Niemodlin, Rynek 31-32; 
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 Gabinet Stomatologiczny – Niemodlin, ul. Wojska Polskiego 5; 
c) Ratownictwo medyczne: 

 Zespół Wyjazdowy Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego 
(reanimacyjny) – Niemodlin, ul. Zamkowa 4. 

Liczba porad podstawowej opieki zdrowotnej udzielona w 2019r. w przeliczeniu na  
1 mieszkańca gminy Niemodlin wyniosła 4,5 i jest wyższa od średniej dla powiatu (3,4)85. 

3.3.2 Pomoc społeczna 
Celem pomocy społecznej jest rozwiązywanie problemów społecznych i przeciwdziałanie 
skutkom niekorzystnych zjawisk, które powodują wzrost zagrożenia ubóstwem lub 
wykluczeniem osób i rodzin. Działania w tej sferze realizowane są przez administrację 
publiczną we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami 
i podmiotami działającymi na rzecz ochrony i pomocy rodzinie. Na poziomie lokalnym 
działania w tej sferze koordynuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemodlinie zlokalizowany 
przy ul. Bohaterów Powstań Śląskich w Niemodlinie. Wg danych GUS (2020 r.) procentowy 
udział mieszkańców gminy korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej wyniósł 
w 2019 roku 6,2% i jest wyższy od średniej wojewódzkiej o ponad 2,2% (4,0%). Z danych 
szczegółowych przedstawionych w tabeli poniżej wynika, że w 2020 roku 332 rodziny 
skorzystały ze świadczeń z tytułu pomocy społecznej (Niemodlin miasto -169; Niemodlin – 
obszar wiejski - 163). Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej zmniejszyła 
się w roku 2020 o ponad 38% względem wartości uzyskanej w roku 2016. Podobną tendencją 
zaobserwowano w przypadku liczby osób pobierających świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego. Liczba korzystających z w/w świadczenia w roku 2020 (74 osoby) była 
o ponad 32% niższa od liczby osób korzystających z tej formy pomocy w roku 2016 (109 osób).  

 
Tabela 28 Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w gminie Niemodlin 
w latach 2016-2020 

Jednostka 
terytorialna 

Korzystający ze 
świadczeń 
pomocy 
społecznej  

2016 2017 2018 2019 2020 
Zmiana* 
[%] 

Gmina 
Niemodlin 

Liczba rodzin 540 505 428 401 332 38,52 
Liczba osób  
w rodzinie 

1136 1136 8108 1055 958 40,67 

Niemodlin - 
miasto 

Liczba rodzin 265 246 214 215 169 36,23 
Liczba osób  
w rodzinie 

524 524 7496 443 346 33,97 

Niemodlin - 
obszar wiejski  

Liczba rodzin 275 259 214 186 163 40,73 
Liczba osób  
w rodzinie 

612 550 496 376 328 46,41 

*zmiana wzg. roku bazowego 2016 
Źródło: dane UM w Niemodlinie 

                                                 
85 Statystyczne Vademecum Samorządowca, 2020. GUS, Opole 2020. 
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Tabela 29 Liczba osób pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego w gminie 
Niemodlin w latach 2016-2020 

Jednostka terytorialna 2016 2017 2018 2019 2020 Zmiana*  

Gmina Niemodlin 109 102 95 75 74 -32,11% 

*zmiana wzg. roku bazowego 2016 
Źródło: dane UM w Niemodlinie 

Rysunek 32 Udział osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w ludności ogółem 
w latach 2016-2019 

 
Źródło: Statystyczne Vademecum Samorządowca, GUS Opole, 2020. 

Według danych GUS w 2019r. wydatki w działaniach „Pomocy społecznej” i „Pozostałe zadania 
w zakresie polityki społecznej” wyniosły w gminie 4 277,9 tys. zł86 (w tym wydatki z tytułu 
„przeciwdziałania alkoholizmowi” wyniosły 212 tys. zł). 

3.3.3 Poziom przestępczości 

Na podstawie danych powiatowych w roku 2020 w gminie Niemodlin stwierdzono 144 
przestępstwa (obszar miejski: 68). Liczba przestępstw w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców 
gminy wynosi 10,92 i jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa 
opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Wskaźnik wykrywalności 
sprawców przestępstw (przestępstwa ogółem) w gminie Niemodlin wynosi 68,00% i jest 
mniejszy od wskaźnika wykrywalności dla województwa opolskiego oraz mniejszy od 
wskaźnika dla całej Polski. W przeliczeniu na 1 000 mieszkańców gminy Niemodlin najwięcej 
przestępstw odnotowano względem mienia – 5,86 (przy wykrywalności 50%) oraz 
o charakterze kryminalnym - 6,84 (wykrywalność przestępstw 60%). W dalszej kolejności 
plasowały się przestępstwa drogowe – liczba przypadków na 1 000 mieszkańców osiągnęła 
poziom 1,64 (97%), a następnie przestępstwa o charakterze gospodarczym - 1,97 (63%) oraz 
przeciwko życiu i zdrowiu - 0,27 (94%)87. 

                                                 
86 Ibidem. 
87 Dane https://www.polskawliczbach.pl/gmina_Niemodlin#poziom-przestepczosci [dostęp: 26.08.2021 r.]. 
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3.4 Kultura i dziedzictwo kulturowe 
KULTURA   

Życie kulturalne w gminie Niemodlin kształtowane jest głównie przez Ośrodek Kultury 
w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej. Ośrodek oferuje m.in. zajęcia: wokalne, plastyczne, 
taneczne, teatralne, instrumentalne (nauka gry na pianinie, organach elektronicznych, 
akordeonie, saksofonie i gitarze), robotykę dla dzieci i młodzieży oraz gimnastykę dla 
seniorów. Przedmiotowe zajęcia skierowane są do wszystkich mieszkańców gminy: dzieci, 
młodzieży i osób dorosłych. Ponadto w Ośrodku działają również: Scena Muzyczna i studio 
nagrań, prowadzone są zespoły wokalne i młodzieżowe. W Ośrodku Kultury w Niemodlinie 
organizowane są również koncerty, wystawy, imprezy plenerowe, warsztaty, przeglądy, 
imprezy środowiskowe i okolicznościowe, spektakle teatralne, projekcje filmowe, konferencje 
naukowe i inne. Obiekt od 2016 roku podlega systematycznej, gruntownej modernizacji.  

Cykliczną imprezą organizowaną od roku 2005 jest Ogólnopolski Konkurs na Interpretację 
Piosenek Agnieszki Osieckiej „Oceany”. W 2019 roku odbyła się XIV edycja konkursu, 
natomiast XV edycja konkursu zaplanowanego na maj 2020r. została odwołana ze względu na 
zaistniałą sytuację epidemiologiczną i przesunięta na późniejszy termin.88 

Jedną z najważniejszych imprez satyrycznych w kraju, tym samym jedyną cykliczną imprezą 
satyryczną organizowaną na Opolszczyźnie jest Międzynarodowy Konkurs Rysunku 
Satyrycznego „Karpik”. Dotychczas odbyło się 19 edycji konkursu „Karpik”. Podczas pierwszej 
edycji w 2003r. w konkursie wzięło udział 54 rysowników, a na konkurs napłynęły 104 prace. 
W ciągu osiemnastu lat udział wzięło ponad półtora tysiąca rysowników z 70 krajów, którzy 
nadesłali prawie cztery tysiące prac (m.in. z Birmy, Iranu, Nigerii i Indii). Ośrodek Kultury 
w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej jest wydawcą okolicznościowego katalogu 
pokonkursowego prezentującego zwycięskie i najciekawsze prace pochodzące z bieżącej 
edycji konkursu. Jego stałym elementem jest wkładka katalogowa zawierająca przepisy 
potraw rybnych w języku polskim, czeskim i angielskim.89 

W Niemodlinie działa również Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna oraz trzy filie biblioteczne 
w: Grabinie, Graczach i Rogach. W roku 2020 na 1 placówkę biblioteczną w gminie Niemodlin 
przypadało 3 279 osób. Znacznie wyższe wartości wskaźnika występowały w mieście (6 223 
osoby), niż na obszarach wiejskich gminy (2 298 osób). Najbardziej problematyczna sytuacja 
dotyczyła całego kraju, gdzie na 1 placówkę biblioteczną przypadały 4 424 osoby, czyli o 266 
osób więcej niż w roku 2016. W pozostałych jednostkach odnotowano niższe wartości 
wskaźnika niż w gminie Niemodlin: w województwie opolskim 3 101 osób na 1 placówkę 
biblioteczną, natomiast w powiecie opolskim 2 685 osób na 1 placówkę biblioteczną. W latach 
2016-2020 w całym kraju, województwie opolskim oraz w części wiejskiej Niemodlina nastąpił 
wzrost liczby ludności przypadającej na 1 placówkę biblioteczną, natomiast w pozostałych 
jednostkach odnotowano spadek, który wahał się od -60 (gmina Niemodlin) do -262 (miasto 
Niemodlin). W poniższej tabeli (Tabela 30) zestawiono szczegółowe dane dotyczące ludności 
przypadającej na 1 placówkę biblioteczną w latach 2016-2020. 

                                                 
88 http://okniemodlin.org/400/299/oceany.html. 
89 http://okniemodlin.org/401/280/karpik.html. 
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Tabela 30 Ludność na 1 placówkę biblioteczną w latach 2016-2020 
Jednostka terytorialna 2016 2017 2018 2019 2020 Zmiana* 

Polska  4 158 4 194 4 264 4 324 4 424 266 

Województwo opolskie 3 000 2 973 2 936 3 071 3 101 101 

Powiat opolski 2 774 2 630 2 470 2 690 2 685 -89 

Niemodlin 3 339 3 326 3 319 3 291 3 279 -60 

Niemodlin - miasto 6 485 6 431 6 359 6 279 6 223 -262 

Niemodlin - obszar wiejski 2 290 2 291 2 306 2 294 2 298 8 

*Zmiana wzg. roku bazowego 2016. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Księgozbiór biblioteki w Niemodlinie w roku 2020 liczył 75 113 woluminów książek, tj. o 3 506 
woluminów więcej niż w roku 2016 (o 4,7%). Większy wzrost wystąpił w placówce 
zlokalizowanej w mieście tj. więcej o 2 060 woluminów, niż na obszarach wiejskich tj. o 1 446 
woluminy. W poniższej tabeli (Tabela 31) zawarto dane dotyczące księgozbioru w latach 2016-
2020. 

Tabela 31 Księgozbiór w latach 2016-2020 
Jednostka 
terytorialna 

2016 2017 2018 2019 2020 Zmiana* 

Polska  128 994 880 128 357 077 127 493 701 127 038 474 125 036 203 -3 958 677 

Województwo 
opolskie 

3 811 516 3 790 098 3 785 349 3 725 135 3 628 354 -183 162 

Powiat opolski 557 031 544 468 547 637 544 713 5 254 780 4 697 749 

Niemodlin 71 607 72 755 73 949 74 858 75 113 3 506 

Niemodlin - 
miasto 

49 056 49 740 50 517 50 975 51 116 2 060 

Niemodlin - 
obszar wiejski 

22 551 23 015 23 432 23 883 23 997 1 446 

*Zmiana wzg. roku bazowego 2016. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

W przeliczeniu na 1 000 mieszkańców niemodlińskie biblioteki w roku 2020 liczyły 5 726,4 
woluminów, co stanowi znacznie większą ilość niż wynosiła średnia powiatowa (4 253,8 
woluminów na 1 000 mieszkańców) oraz krajowa (3 267,6 woluminów na 1 000 mieszkańców). 
Należy zwrócić uwagę, iż wskaźnik księgozbioru bibliotek na 1 000 mieszkańców w latach 
2016-2020 w przypadku gminy Niemodlin wzrastał, natomiast w innych jednostkach 
dochodziło do jego spadku. W gminie średni wzrost wynosił 364 woluminy (w mieście o 650 
woluminów, a w części wiejskiej o 198). Jedynie w powiecie opolskim zaobserwowano wzrost 
wskaźnika o 71 woluminów na 1 000 mieszkańców. W poniższej tabeli (Tabela 32) zestawiono 
dane na temat księgozbioru bibliotek na 1 000 mieszkańców w latach 2016-2020. 
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Tabela 32 Księgozbiór bibliotek na 1000 mieszkańców w latach 2016-2020. 
Jednostka terytorialna 2016 2017 2018 2019 2020 Zmiana* 

Polska 3 356,4 3 339,7 3 319,2 3 309,8 3 267,6 -88,8 

Województwo opolskie 3 838,2 3 828,1 3 837,1 3 791 3 714,6 -123,6 

Powiat opolski 4 183,2 4 404,7 4 433,6 4 402,6 4 253,8 70,6 

Niemodlin 5 362,2 5 468,2 5 570,1 5 687,4 5 726,4 364,2 

Niemodlin – miasto 7 564,5 7 734,4 7 944,2 8 118,3 8 214 649,5 

Niemodlin - obszar wiejski 3 283 3 348,1 3 387,6 3 469,9 3 480,9 197,9 

*Zmiana wzg. roku bazowego 2016. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Gmina Niemodlin charakteryzuje się wysoką liczbą czytelników bibliotek publicznych na 1 000 
ludności. W 2020 roku wskaźnik ten wynosił 199, podczas gdy w kraju: 128, województwie 
opolskim: 124 oraz najniższy w powiecie opolskim: 111. Widoczna jest znaczna dysproporcja 
pomiędzy miastem, a obszarem wiejskim gminy Niemodlin. W 2020 roku na 1 000 
mieszkańców miasta znajdowało się 291 czytelników bibliotek publicznych (o 11 mniej niż 
w roku 2016), podczas gdy na obszarach wiejskich wskaźnik przyjmował wartość 115 (o 17 
więcej niż w roku 2016). W tabeli poniżej (Tabela 33) zestawiono liczbę czytelników na 1000 
ludności w latach2016-2020. 

Tabela 33 Czytelnicy bibliotek publicznych na 1 000 ludności w latach 2016-2020 
Jednostka terytorialna 2016 2017 2018 2019 2020 Zmiana* 

Polska 159 157 155 156 128 -31 

Województwo opolskie 155 154 155 156 124 -31 

Powiat opolski 123 126 127 130 111 -12 

Niemodlin 197 200 211 220 199 2 

Niemodlin - miasto 302 305 309 316 291 -11 

Niemodlin - obszar wiejski 98 102 119 132 115 17 

*Zmiana wzg. roku bazowego 2016. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

W gminie Niemodlin następowało również najwięcej wypożyczeń księgozbioru na 1 czytelnika, 
w 2020 roku przeciętny czytelnik niemodlińskich bibliotek wypożyczył 18,4 woluminów, celem 
porównania w skali kraju wartość ta wynosiła 15,8 woluminów. Ponownie więcej książek 
wypożyczali czytelnicy z miasta (18,4 wolumina), niż z obszarów wiejskich (12 woluminów). 

W przypadku pozostałych jednostek terytorialnych wskaźnik wypożyczeń księgozbioru na 1 
czytelnika wynosił: dla województwa opolskiego: 16,3 woluminy oraz 16,6 woluminów dla 
powiatu opolskiego. 
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Tabela 34 Wypożyczenia księgozbioru na 1 czytelnika w woluminach w latach 2016-2020 

Jednostka terytorialna 2016 2017 2018 2019 2020 Zmiana* 

Polska 18,1 17,5 17,1 17,2 15,8 -2,3 

Województwo opolskie 18,7 17,4 17 17,1 16,3 -2,4 

Powiat opolski 17,9 17,2 17,8 17,4 16,6 -1,3 

Niemodlin 18 17,2 17,4 17 18,4 0,4 

Niemodlin - miasto 19,6 19 19,6 19,6 21,1 1,5 

Niemodlin - obszar wiejski 13,3 12,2 12,1 11,2 12 -1,3 

*Zmiana wzg. roku bazowego 2016. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Na terenie gminy Niemodlin znajdują się następujące instytucje kulturalne: 

1. Ośrodki kultury i biblioteki: 
 Ośrodek Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej, 
 Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Niemodlinie, 
 Filia biblioteczna w Grabinie, 
 Filia biblioteczna w Graczach, 
 Filia biblioteczna w Rogach. 

2. Obiekty pełniące funkcje kulturalne, w tym spotkań mieszkańców: 
 Świetlica wiejska w Brzęczkowicach, 
 Świetlica wiejska w Gościejowicach, 
 Świetlica wiejska w Górze, 
 Świetlica wiejska w Grabinie, 
 Świetlica wiejska w Grodźcu, 
 Świetlica wiejska w Graczach (razem z OSP), 
 Świetlica wiejska w Jakubowicach, 
 Świetlica wiejska w Lipnie, 
 Świetlica wiejska w Magnuszowicach, 
 Świetlica wiejska w Piotrowej, 
 Świetlica wiejska w Radoszowicach, 
 Świetlica wiejska w Rogach, 
 Świetlica wiejska w Roszkowicach, 
 Świetlica wiejska w Rzędziwojowicach, 
 Świetlica wiejska w Sadach, 
 Świetlica wiejska w Sarnach Wielkich, 
 Świetlica wiejska w Tłustorębach. 
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DZIEDZICTWO KULTUROWE   

Na terenie gminy Niemodlin aktualnie jest 59 zabytków nieruchomych wpisanych 
indywidualnie do rejestru zabytków. Do rejestru wpisane są takie zabytki obszarowe jak: układ 
miejski Niemodlina, folwark w Rogach oraz 7 parków. Pozostałe to budowle sakralne, 
rezydencjonalne, elementy architektury obronnej, budynki mieszkalne oraz spichlerze. Do 
rejestru został wpisany również most zamkowy w Niemodlinie.90  

Najważniejsze obiekty zabytkowe gminy:91 

 Rynek w Niemodlinie – w średniowiecznym układzie urbanistycznym, zachowany 
kształt kamieniczek pochodzi z przełomu XVII i XIX wieku. 

 Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP w Niemodlinie – poł. XIII – XIV 
w. z przekształceniami barokowymi, zbudowany na początku XIII w. (prezbiterium), 
rozbudowany w wieku XV o nawę i wieżę. Część wyposażenia wewnątrz kościoła 
(ambona, ołtarze i rzeźby) z XVII i XVIII wieku. Renesansowy dzwon z 1522 roku. 
Ogrójec znajduje się w południowej ścianie prezbiterium kościoła z rzeźbami 
pochodzącymi z XVIII w. W XIX wieku podniesiono wieżę, nakryto ją spiczastym 
hełmem oraz dobudowano drugi przedsionek. 

 Zespół zabudowań plebanii – plebania z XV w. oraz organistówka z 1 poł. XIX w.  
 Zamek w Niemodlinie – wybudowany ok. 1313r. w miejscu drewnianego grodu 

kasztelańskiego. Wielokrotnie przebudowywany i rozbudowywany w XIV i XV wieku. 
Zniszczony przez pożar w 1552r. Odbudowa rozpoczęła się dopiero ok. roku 1573. 
Przekształcony w pałac w stylu późnobarokowym ok. 1740r. W latach 1869–1873 
przebudowany przez architektów z Drezna i Düsseldorfu. Całość założenia utrzymana 
w stylu renesansowym. Od kwietnia 2017r. dostępna jest w nim imitacja 
„bursztynowej komnaty”. 

 Mury miejskie – wzniesione pod koniec XIV wieku. Pierwotnie miały dwie bramy: 
Opolską i Nyską. Znaczną część murów zburzono w 1860r. Zachowały się pozostałości 
ganków strzelniczych. 

 Kościół pw. imienia Marii w Szydłowcu Śląskim - zbudowany w latach 1616 – 1617 jako 
świątynia protestancka, został ufundowany przez właścicieli Szydłowca Hansa Pucklera 
z Grodźca (Pückler von Groditz) i jego żonę Helenę z domu Sedlnitzky von Choltitz. Na 
mocy edyktu restytucyjnego cesarza Ferdynanda II Habsburga, w 1629 roku kościół 
został przejęty przez katolików. W kościele zachowało się pierwotne, manierystyczne 
jego wyposażenie: ołtarz główny, krucyfiks, ambona i chrzcielnica, dzieło artystów 
z Nysy, rzeźbiarza - Hermana Fischera i malarza polichromii – Caspra Wincklera, 
ustawione symetrycznie w prezbiterium. W świątyni podziwiać można również 
zachowaną tablicę erekcyjną, epitafia dzieci Hansa Pücklera, płytę nagrobną rycerza 
z rodu von Pückler oraz epitafium Heleny von Pückler. 

 Pozostałości z zabudowy dworskiej w Szydłowcu – strzelista budowla z czerwonej cegły 
stanowi pozostałość po bramie wjazdowej dawniej prowadzącej do zamku rodu 
Pücklerów. Na szczególną uwagę zasługuje kilkusetletni (ok. 900 letni) dąb tzw. Dąb 

                                                 
90 Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Niemodlin na lata 2021-2024, Niemodlin 2020 r. 
91 Przewodnik atrakcje turystyczne gminy Niemodlin, Niemodlin 2018 r. 
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Pücklera z inskrypcją w języku niemieckim informującą o walce na śmierć i życie dwóch 
rycerzy o względy białogłowy. 

 Cmentarz w Molestowicach – przedwojenny luterański cmentarz wiejski. Zaniedbany 
po wojnie, jednak w ostatnich latach został uporządkowany. W roku 2010r. 
zorganizowano spotkanie byłych niemieckich mieszkańców Molestowic z jej obecnymi 
gospodarzami. 

 Zabytki w Krasnej Górze – dziewiętnastowieczny dwór, fragment parku 
krajobrazowego, spichlerz dworski z przełomu XVII i XIX w. W parku znajduje się małe 
wzniesienie – miejsce usytuowania wieży rycerskiej otoczonej fosą i wałem 
pierścieniowym (zamek Sonneberg). Zabytki stanowią własność prywatną i nie są 
udostępnione do zwiedzania. 

 Kościół p.w. św. Mikołaja w Grabinie – Kościół wzmiankowany na początku XIV w., 
obecny zbudowany w XVI wieku. W 1728 roku przekształcony i przedłużony ku 
zachodowi wraz z budową wieży. Bez wyraźnych cech stylowych, orientowany, 
murowany, otynkowany. Wieża uszkodzona w czasie działań wojennych w 1945 r., 
odnowiona w 1958 r. 

 Ruiny zamku Jastrzębia koło Krasnej Góry – powstały pod koniec XIX w., są to sztuczne 
ruiny wybudowane przez dawnych właścicieli tutejszych dóbr (Schaffgotschów). 

 Park w Lipnie – od roku 1998 tworzy Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Lipno”, 
w którego skład wchodzą: 
- basen kąpielowy w Lipnie – wybudowany w 1935r. w odległości ok. 2 km od 

Niemodlina. Do czasów współczesnych zachowały się jedynie drewniane budynki 
szatni. Kąpielisko złożone jest z trzech połączonych basenów: duży (100 m 
długości), średni i mały dla dzieci. Na terenie wokół parku w 2012 roku utworzono 
park linowy, 

- Ogród dendrologiczny w Lipnie – założony w 1782r., zajmuje powierzchnię ok. 4 ha. 
W ogrodzie można podziwiać unikalne okazy drzew i krzewów z różnych części 
świata m.in. żywotnik olbrzymi (najstarsze drzewo w ogrodzie), ambrowiec 
amerykański, tulipanowiec amerykański, aralię japońską, grujecznik japoński, 
miłorząb japoński, cyprysiki i daglezje, 

- uroczysko „Piekiełko” – stanowi pozostałość po XVIII-wiecznych urządzeniach 
parkowych, z czasów założyciela tych ziem – Praschmy. W tym miejscu znajdowało 
się wiele sztucznie uformowanych wysp, kanałów wodnych, po których pływało się 
gondolami, ukrytych przejść i miejsc o nietuzinkowych nazwach takich jak: Niebo, 
Piekło, Pola Elizejskie. Z uroczyska rozchodziły się drogi do innych obiektów 
parkowych (Pustelni, Świątynki Węża, Chińskiego Pawilonu), które nie zachowały 
się do czasów współczesnych, 

- Kapliczna Pustelnika tzw. Chatka Pustelnika – zgodnie z legendą wzniesiona pod 
koniec XVII w. przez francuskich emigrantów. Kapliczka z gankiem i niedużą 
dzwonnicą w całości została wykonana z drewna. Obok kapliczki znajduje się 
mogiła ze szczątkami jednego z jej budowniczych, 

- źródełko Fryderyka – stanowi pozostałość po osiemnastowiecznym założeniu 
parkowym. Zostało obudowane kamiennym ocembrowaniem i nakryte daszkiem, 
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- pozostałe obiekty zlokalizowane w Parku: kapliczka z figurą Madonny (ufundowana 
w 1909r. przez Elżbietę Stolberg-Stolberg, żonę ówczesnego właściciela parku – 
Fryderyka II Praschmy), dawna leśniczówka (wybudowana w XIX w. jako obiekt 
o zabudowie szkieletowej) oraz brama niemodlińska (jedna z XIX-wiecznych 
ceglanych bram prowadzących do parku). 

 Pozostałe parki zabytkowe:92  
- park krajobrazowy w Grabinie (z XVIII w.), 
- park krajobrazowy w Jakubowicach (z przełomu XVII/XIX wieku), 
- park naturalistyczny ze stawem w Krasnej Górze (z XIX wieku, ze zlokalizowanym 

grodziskiem), 
- park w stylu angielskim w Niemodlinie (z II poł. XIX wieku, zawiera pomnikowe 

okazy drzew), 
- park krajobrazowy w Rogach (z początku XIX wieku, zawiera pomnikowe okazy 

drzew), 
- park krajobrazowy w Szydłowcu Śląskim (z XIX wieku). 

 Zabytkowe cmentarze – na terenie gminy Niemodlin zlokalizowano 24 cmentarze 
zabytkowe, jedynie w 10 z nich zachowały się zabytkowe nagrobki, wiele z nich jest 
w złym stanie technicznym. 93 

 Zabytki archeologiczne – udokumentowane relikty osadnictwa są 97 stanowiskami 
archeologicznymi. Najwięcej odkryć dokonano na terenie sołectw: Tarnica, Tłustoręby 
i Radoszowice. W rejestrze zabytków województwa opolskiego znajduje się 15 
stanowisk (16 stanowisko przypisane do Grodźca, to obecnie teren miejscowości 
Prądy).94 

Miejsca o walorach kulturowych: 

 Most Kopicki – obecna budowla powstała w 1931r. i zastąpiła starszą drewnianą. Nie 
wiadomo kiedy powstał pierwszy most, pierwsze wzmianki o nim pochodzą z XVI i XVII 
wieku. Od najdawniejszych czasów stanowił ważne miejsce strategicznie, wielokrotnie 
był palony i odbudowywany. Odegrał ważną rolę podczas wojen śląskich w latach 
1764-1763r. Zgodnie z lokalną legendą w okolicy mostu został zatopiony skarb. 

Miejsca o walorach przyrodniczych: 

 Staw Molesty w Molestowicach – malutki staw z wyspą na której stała rycerska wieża 
z 1451r., otoczona fosą, pełniąca funkcje mieszkalne i obronne. 

 Molestowicka Góra – stożek o wysokości ponad 200 m n.p.m., w wyniku kilkusetletniej 
eksploatacji bazaltu w dużej mierze został zniwelowany. Z miejscem wiąże się legenda 
o karłach żyjących w jej wnętrzu. 

 

                                                 
92 Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Niemodlin na lata 2021-2024, Niemodlin 2020 r. 
93 Ibidem. 
94 Ibidem. 
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3.5 Sport, rekreacja i turystyka 
SPORT   

Za organizację życia sportowego na terenie gminy Niemodlin odpowiada Ośrodek Sportu  
i Rekreacji. Do jego głównych zadań należy: zarządzanie i gospodarowanie gminnymi 
obiektami sportowymi i rekreacyjnymi, organizacja zawodów, turniejów oraz zajęć sportowo- 
rekreacyjnych, prowadzenie działalności reklamowej w zakresie działania ośrodka, 
wynajmowanie i wydzierżawianie obiektów sportowych dla potrzeb organizacji szkoleń 
sportowych oraz imprez sportowych i rekreacyjnych.95 

Na terenie gminy Niemodlin znajdują się następujące obiekty sportowe:  

 Stadion sportowy w Niemodlinie przy ul. Sportowej 1 – wraz z boiskiem o wymiarach 
110 m x 64 m, widownią na 500 miejsc, boiskiem bocznym o wymiarach 90 m x 45 m 
ze sztucznym oświetleniem, zapleczem socjalnym i biurowym oraz salą (rotunda) 
spotkań działaczy sportowych i sportowców; 

 Kompleks sportowy Orlik 2012 w Niemodlinie przy ul. Reymonta 9 – boisko ze sztuczną 
murawą oraz boisko wielofunkcyjne; 

 Hala widowiskowo-sportowa w Niemodlinie przy ul. Reymonta 11 – z udogodnieniami 
dla osób niepełnosprawnych, obejmuje: 
- widownię (500 miejsc), 
- pełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki oraz unihokeja 

(z bandami), 
- siłownię z pełnym zapleczem sanitarnym, 
- salę fitness; 

 Basen kąpielowy w Lipnie – basen z niecką dla pływających o wymiarach 100 m x 40 m 
oraz niecką rekreacyjną dla dzieci i osób niepływających. 

Infrastrukturę sportowo-rekreacyjną uzupełniają: stadion sportowy, boiska sportowe oraz 
przyszkolne sale sportowe. 

Na bazie powyższych obiektów sportowych OSiR oferuje szereg zajęć sportowo-rekreacyjnych 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych w postaci: 

 amatorskich lig halowych w piłce nożnej, siatkówce i koszykówce, 
 zajęć sportowo-rekreacyjnych dla pań Fitness na trampolinach, 
 zumby, 
 obozów sportowych, 
 imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych dla firm z zapewnieniem cateringu 

i dodatkowych atrakcji, 
 innych zajęć sportowych prowadzonych przez instruktorów i trenerów: Karate 

Kyokushin, Taekwon-Do, zajęcia Jogi. 

Infrastruktura sportowo-rekreacyjna na terenie gminy Niemodlin uzupełniana jest o: 

 Stadion sportowy w Graczach, 
                                                 
95 https://osir-niemodlin.pl/6/4/kontakt.html. 
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 boiska piłkarskie w Grabinie, Krasnej Górze, Radoszowicach, Tłustorębach, 
Magnuszowicach i Grodźcu, 

 boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni w Graczach, 
 boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni w Grabinie,  
 przyszkolne sale gimnastyczne, 
 6 otwartych stref aktywności. 

Zgodnie z danymi GUS w roku 2020 w gminie Niemodlin działały 4 kluby sportowe (włącznie 
z klubami wyznaniowymi i UKS), łącznie zrzeszały 244 członków. Zarejestrowano 306 osób 
ćwiczących, w tym: 270 mężczyzn, 36 kobiet, 205 chłopców do lat 18 oraz 33 dziewczęta do 
lat 18. Było 8 sekcji sportowych działających aktywnie. Zajęcia sportowe prowadzone były 
przez: 14 trenerów, 2 instruktorów sportowych oraz 1 inną osobę.  

Na terenie gminy organizowany jest Listopadowy Bieg Skalnika w Graczach, Ogólnopolski Bieg 
Uliczny „Niemodlińska Dycha” oraz szereg innych imprez sportowych takich jak: turnieje piłki 
nożnej, tenisa stołowego, siatkówki, koszykówki, turniej bowlingowy, wyścig kolarski i inne. 
Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju w roku 2020 działalność OSiR-u została 
zawieszona na dłuższy okres czasu. W 2021 roku odbył się m.in. pierwszy Rajd Rowerowy 
„Rowerem przez Bory Niemodlińskie” oraz ćwierćfinałowy turniej Mistrzostw Polski U-15 
w koszykówce chłopców. 

REKREACJA I TURYSTYKA   

Niemodlin znany jest w całej Polsce z hodowli karpia. Na terenie gminy zlokalizowane jest 
jedno z największych gospodarstw rybackich w kraju. Potencjał turystyczny związany 
z karpiem, nie jest w pełni wykorzystywany, podczas gdy karp mógłby być dużą atrakcją 
turystyczną i symbolem gminy. Park zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie 
gospodarstwa rybackiego jest obecnie słabo wykorzystany pod kątem rekreacyjno-
turystycznym. Jedną z przyczyn jest brak atrakcji dla dzieci i turystów, a także niezadawalający 
stan małej architektury i zieleni.96 

Pozostałe atrakcje turystyczne gminy Niemodlin:97 

 Tatarska Górka tzw. „Baba Jaga” – położona ok. 4 km od niemodlińskiego rynku. 
Pierwsza nazwa „Tarter Berge” pojawia się na mapach z końca XIX w. Na szczycie 
wzniesienia zlokalizowany jest taras widokowy. 

 Basen kąpielowy w Lipnie – wybudowany w 1935r. do dziś zachowały się oryginalne 
drewniane budynki szatni. 

 Staw Bieliczówka w Sarnach Wielkich – popularne miejsce do wędkowania, 
niewymagające karty wędkarskiej. 

Przez teren gminy Niemodlin przebiega kilka interesujących szlaków rowerowych. Szlaki są 
opisane i oznaczone. Do najciekawszych z nich należy: szlak rowerowy „Wokół Niemodlina” 
oraz Szlak Świętego Jakuba. Szlak Świętego Jakuba stanowi szlak pielgrzymkowy prowadzący 
do katedry Santiago de Compostela w północno-zachodniej Hiszpanii. W obrębie gminy szlak 

                                                 
96 Lokalny Program Rewitalizacji Niemodlina na lata 2016-2023, Katowice 2016 r. 
97 Przewodnik atrakcje turystyczne gminy Niemodlin, Niemodlin 2018 r. 
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przebiega przez miejscowości: Radoszowice i Sarny Wielkie. Szlak został oznaczony muszlą św. 
Jakuba i żółtymi strzałkami. 

Zgodnie z danymi GUS w roku 2019 na terenie gminy Niemodlin znajdowały się 2 km ścieżek 
rowerowych. W przeliczeniu na 10 tys. km2 powierzchni gminy daje to wskaźnik na poziomie 
109,2 km2, co znacznie odbiega od średniej krajowej (496,9  km2), wojewódzkiej (542,9  km2) 
oraz powiatowej (443,9  km2). Gmina Niemodlin charakteryzuje się także najniższym 
poziomem wskaźnika ścieżek rowerowych na 10 tys. ludności, który w roku 2019 wynosił 1,52, 
podczas gdy w kraju wynosił 4,05, województwie opolskim 5,2 oraz w powiecie opolskim 5,598. 
Poniżej (Tabela 35) przedstawiono dane dotyczące ścieżek rowerowych w latach 2016-2020. 

Tabela 35 Ścieżki rowerowe w latach 2016-2020 
Jednostka terytorialna 
  

2016 2017 2018 2019 2020 Zmiana* 
[km] 

ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów) ogółem 

Polska 11 258,4 12 138,2 13 904,7 15 538,7 - 4 280,3 

Województwo opolskie 310,2 330,5 418,2 511,0 - 200,8 

Powiat opolski 32,3 49,4 49,6 68,1 - 35,8 

Gmina Niemodlin  1,2 2,0 2,0 2,0 - 0,8 

ścieżki rowerowe na 10 tys. km2 

Polska 360,1 388,2 444,7 496,9 - 136,8 

Województwo opolskie 329,6 351,2 444,3 542,9 - 213,3 

Powiat opolski 203,6 322,0 323,3 443,9 - 240,3 

Gmina Niemodlin 65,5 109,2 109,2 109,2 - 43,7 

ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności 

Polska 2,93 3,16 3,62 4,05 - 1,12 

Województwo opolskie 3,12 3,34 4,24 5,20 - 2,08 

Powiat opolski 2,43 4,00 4,02 5,50 - 3,07 

Gmina Niemodlin 0,90 1,50 1,51 1,52 - 0,62 

*Zmiana wzg. roku bazowego 2016. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS  

                                                 
98 Dane GUS nie uwzględniają ścieżek pieszo - rowerowych 
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4 Wyniki badania ankietowego 
W związku z opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2022-2030 
przeprowadzono badanie ankietowe wśród interesariuszy, w tym głównie mieszkańców gminy 
Niemodlin celem wskazania aktualnych i perspektywicznych potrzeb i wyzwań jakie stoją 
przed gminą. 

Badanie ankietowe prowadzone było równolegle do prowadzonych analiz danych 
pierwotnych i wtórnych, a jego wyniki wykorzystano w procesie formułowania wyzwań oraz 
misji, wizji i celów strategicznych. 

Badanie zostało przeprowadzone dwoma kanałami komunikacji – tradycyjnym (PAPI99) oraz 
elektronicznym (CAPI100). Formularz ankiety został udostępniony w Urzędzie Miejskim 
w Niemodlinie, Ośrodku Kultury im. Agnieszki Osieckiej w Niemodlinie oraz Miejsko-Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Niemodlinie. Natomiast wersja elektroniczna została zamieszczona 
pod adresem https://survey.alchemer.eu/s3/90381714/Strategia-Gminy-i-Gminny-Program-
Rewitalizacji-Niemodlin. Informacje dotyczące wersji elektronicznej kwestionariusza ankiety 
zostały opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Niemodlinie 
(https://niemodlin.pl/11/strona-glowna.html), w mediach społecznościach (Fb) 
przedstawicieli władz gminy i pracowników Urzędu Miejskiego w Niemodlinie poprzez ich 
kanały społecznościowe.  
 
Rysunek 33 Ankieta w wersji elektronicznej 

 

 

                                                 
99 PAPI (Paper And Pen Personal Interview) – klasyczna metoda badawcza powszechnie nazywana „papier i ołówek”. 
100 CAPI (Computer Assisted Personal Interview) – wywiady wspomagane komputerowo na specjalnie przygotowanym do tego celu 
oprogramowaniu. 
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Badanie było prowadzone w okresie od 15.09.2021r. – 08.10.2021 r. W badaniu uczestniczyło 
łącznie 140 respondentów, wypełnione zostały 42 ankiety papierowe oraz 98 ankiet 
elektronicznych. W badaniu większą grupę reprezentowały kobiety (66%), podczas gdy 
mężczyźni stanowili 34%. Struktura wiekowa respondentów (Rysunek 34) wskazuje, że 
największy był udział mieszkańców w przedziale wiekowych 31-40 lat (31,4%) oraz 41-50 
(22,9%). 

Rysunek 34 Struktura wiekowa ankietowanych 

 
Źródło. Opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych 

Niemal 54% ankietowanych stanowiły osoby z wyższym wykształceniem, a 29% ze średnim 
(Rysunek 35). 
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Rysunek 35 Poziom wykształcenia ankietowanych 

 
Źródło. Opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych 

Głównym źródłem utrzymania gospodarstwa domowego jest praca etatowa, a następnie 
kolejno emerytura i renta oraz własna działalność gospodarcza. Aż 8,6% stanowiły osoby 
bezrobotne (Rysunek 36). 

Rysunek 36 Główne źródła utrzymania gospodarstwa domowego  

 
Źródło. Opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych 

W badaniu głównie uczestniczyli respondenci będący mieszkańcami gminy Niemodlin, którzy 
stanowili 88,6% wszystkich ankietowanych. Kolejną grupą interesariuszy byli przedsiębiorcy, 
którzy stanowili 10,7% (Rysunek 37). 
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Rysunek 37 Sposób powiązania osób ankietowanych z gminą w ramach przeprowadzonego 
badania opinii mieszkańców gminy Niemodlin 

 

Źródło. Opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych 

W badaniu ankietowym poruszono istotne z punktu widzenia opracowywanej strategii 
zagadnienia, które miały doprowadzić do identyfikacji silnych i słabych stron oraz głównych 
wyzwań rozwojowych w gminie Niemodlin.  

W pytaniu dotyczącym silnych stron gminy, przeprowadzono ocenę zidentyfikowanych 
w oparciu o panele eksperckie wykonawcy i przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Niemodlinie 
czynników. Ocena prowadzona była w skali pięciostopniowej. Dla wskazania jednoznacznych 
silnych stron wyniki cząstkowe przekształcono na ocenę ważoną i przedstawiono na rysunku 
poniżej (Rysunek 38).  
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Rysunek 38 Diagnoza silnych stron i szans gminy Niemodlin  

 
Źródło. Opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych 

Według ankietowanych, największą silną stroną i jednocześnie zaletą gminy Niemodlin są (1) 
przyroda i walory krajobrazowe, (2) dziedzictwo kulturowe i zabytki oraz (3) atrakcyjna 
lokalizacja. Z kolei, jako mało znaczące silne strony wskazano (1) dostępność usług 
zdrowotnych oraz (2) dostępność usług świadczonych przez administrację. W odpowiedziach 
respondenci wskazywali, że największym problemem jest niezadowalająca jakość 
świadczonych usług oraz brak dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej m.in. lekarzy 
o specjalnościach pediatra, ginekolog, psychiatra. Mieszkańcy chcąc skorzystać z opieki 
medycznej niejednokrotnie udają się do ośrodków zlokalizowanych w Nysie oraz Opolu, co jest 
szczególnie uciążliwe dla osób starszych. W przypadku usług świadczonych przez lokalną 
administrację respondenci negatywnie oceniali dialog i współpracę z lokalnymi 
przedsiębiorcami. 
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W kolejnym pytaniu ocenie poddano zidentyfikowane wstępnie słabe strony występujące 
w gminie. Procedurę identyfikacji i oceny czynników przeprowadzono analogicznie jak 
w przypadku silnych stron. Wyniki ankiety zostały przedstawione na rysunku poniżej (Rysunek 39).  

Rysunek 39 Diagnoza słabych stron i zagrożeń gminy Niemodlin 

Źródło. Opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych 

Według ankietowanych najistotniejszymi słabościami w gminie są: (1) starzenie się 
społeczeństwa, (2) brak dostępności komunikacyjnej (zły stan dróg), (3) słabe zaangażowanie 
społeczne w życie gminy i niska aktywność obywatelska. Dodatkowo wskazano na problem 
ograniczonej dostępności komunikacji zbiorowej, co prowadzi do wykluczenia społecznego 
w gminie. 
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Za mniej istotne, aczkolwiek ważne z punktu widzenia respondentów są takie czynniki jak: 

 problem bezrobocia, ubóstwa, alkoholizmu, narkomanii; 
 zanieczyszczenie środowiska (dzikie wysypiska śmieci, niska emisja w okresie 

zimowym, uciążliwy hałas); 
 brak gazyfikacji gminy oraz znaczące braki w infrastrukturze wodno-kanalizacyjnej; 
 niewystarczająca oferta Ośrodka Kultury, która nie odpowiada aktualnym potrzebą 

mieszkańców; 
 ograniczony dostęp do obiektów sportowych; 
 słabo zróżnicowany profil gospodarczy, według ankietowanych głównymi miejscami 

pracy są sklepy. Brak programów zachęt dla potencjalnych inwestorów; 
 spadek liczby ludności, który dotyczy całej gminy, głównie z powodu braku perspektyw 

zawodowych (odpływ ludzi młodych); 
 niedobory i  dewastacja przestrzeni publicznej (tylko 1 plac zabaw w Niemodlinie, 

zniszczony i zaniedbany park miejski, park w Grabinie i w Lipnie, zaniedbane kamienice 
wymagające odnowienia i remontu); 

 deficyty w infrastrukturze rowerowej. 

Z badania wynika również, że dostępność obiektów i usług handlowych w gminie została aż 
przez 48% ankietowanych oceniona jako bardzo dobra. Respondenci wysoko ocenili dostęp do 
obiektów zabytkowych (41% osób oceniło jako dobrą) oraz przedszkoli (43% osób wskazało 
jako dobrą). Ponadto wysoko oceniono dostępność do lokali gastronomicznych (40% ocenia ją 
jako dobrą) i obiektów kulturalno-oświatowych i sportowych (43% oceniło ją jako dobrą). 

Według 31% respondentów w gminie istnieje problem w obszarze dostępności do transportu 
zbiorowego. Ankietowani wskazali na brak połączeń z okolicznymi wsiami oraz słabe 
skomunikowanie z większymi ośrodkami miejskimi - Opolem i Nysą. Istotnym elementem 
wpływającym na pogorszenie jakości życia są również brak rozwiniętej infrastruktury 
rowerowej (30% respondentów oceniło dostępność jako złą) oraz słaby stan techniczny dróg 
i ich otoczenia (39% ankietowanych oceniło dostępność jako złą). Ankietowani wskazali na 
bardzo zły stan dróg niemal w całej gminie, a w szczególności dróg powiatowych. Ważone 
wyniki oceny różnych obszarów wpływających na jakość życia w gminie Niemodlin 
przedstawia wykres (Rysunek 40). 
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Rysunek 40 Ocena czynników związanych z jakością życia w gminie Niemodlin przez 
mieszkańców 

 

Źródło. Opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych 

W ostatnim pytaniu ankietowym dokonano identyfikacji niezbędnych działań na rzecz 
poprawy jakości życia w gminie. Ocena ta została przeprowadzona w oparciu o 3 stopniową 
skalę określającą stopień istotności działań dla poprawy jakości życia. Wyniki ankiety zostały 
przedstawione na wykresie (Rysunek 41).  
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Rysunek 41 Ocena działań niezbędnych do poprawy jakości życia w gminie Niemodlin 

 
Źródło. Opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych 

Według respondentów dla poprawy jakości życia w gminie Niemodlin istotne jest podjęcie 
działań na rzecz modernizacji i rozbudowy infrastruktury drogowej i technicznej (m.in. wod.-
kan.) (77% badanych uznało to za bardzo ważne). Kolejnym ważnym czynnikiem jest rozwój 
potencjału gospodarczego gminy poprzez pozyskanie inwestorów (74% ankietowanych 
wskazuje to działanie jako bardzo ważne) oraz tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju 
innowacyjności (67% osób działanie uznało za bardzo ważne). Bardzo istotne dla mieszkańców 
jest również zagospodarowanie przestrzeni publicznych (63% ankietowanych oceniło działanie 
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jako bardzo ważne), a co za tym idzie również poprawa stanu terenów zielonych 
i rekreacyjnych (działanie bardzo ważne według 62% ankietowanych). Mieszkańcy wskazują 
jako istotne dla przyszłych działań rozwojowych takie obszary jak rynek w Niemodlinie, park 
miejski w Niemodlinie, park w Grabinie i park w Lipnie. Respondenci zwrócili również uwagę 
na potrzebę zwiększenia liczby nasadzeń krzewów i kwiatów, umieszczenia ławek w miejscach 
zielonych oraz na potrzebę tworzenia przyjaznej dzieciom i młodzieży przestrzeni do spędzania 
wolnego czasu (m.in. bezpieczne place zabaw, skate-park). Według mieszkańców aktualna 
oferta programów aktywności adresowana do dzieci i młodzieży jest niewystarczająca, według 
59% ankietowanych bardzo ważne jest, by oferta była aktualizowana i odpowiadała 
zmieniającym się potrzebom i trendom. 

Ponadto mieszkańcy dodatkowo postulują dla poprawy jakości życia, by: 

 utworzyć miejsca spotkań dla seniorów; 
 podejmować na szerszą skalę działania rewitalizacyjne; 
 przeprowadzić renowację budynków gminnych; 
 upowszechnić ideę partycypacji obywatelskiej wśród mieszkańców; 
 zapewnić dostęp do specjalistów opieki zdrowotnej; 
 podjąć działania na rzecz włączenia osób z niepełnosprawnościami w życie 

społeczności; 
 opracować ofertę rekreacyjną i turystyczną zwiększającą atrakcyjność gminy; 
 rozwijać potencjał gospodarczy gminy na dostępnych terenach inwestycyjnych.  

 

Wyniki badania ankietowego w połączeniu z przeprowadzoną diagnozą strategiczną znajdą 
odzwierciedlenie w zapisach Strategii Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2022 – 2030. 

5 Wyniki spotkań z interesariuszami 
W ramach opracowywanej Strategii Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2022-2030, przy 
współudziale Głównego Instytutu Górnictwa (Wykonawca) oraz władz gminy, 
przeprowadzone zostały spotkania warsztatowe dotyczące ww. dokumentu. Z powodu 
ograniczeń pandemicznych spotkania warsztatowe przeprowadzone zostały w formule 
hybrydowej, obejmującej spotkanie bezpośrednie połączone z transmisją on-line (aplikacja 
MS Team), z możliwością aktywnego uczestnictwa w panelu dyskusyjnym. Spotkanie 
warsztatowe przeprowadzone zostało w dniu 20 stycznia 2022 r. w godzinach 14:00 – 17:00 
w Ośrodku Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej (Mikołaja Reja 1, 49-100 Niemodlin, 
woj. opolskie). Zaproszenie do udziału w ww. spotkaniu zostało opublikowane na stronie 
internetowej Urzędu Miejskiego w Niemodlinie (https://niemodlin.pl/7489/uchwala-nr-
xli23321-w-sprawie-przystapienia-do-opracowania-projektu-strategii-rozwoju-gminy-
niemodlin-na-lata-2022-2030.html), oraz za pośrednictwem kanałów społecznościowych (fb) 
przedstawicieli władz gminy i pracowników Urzędu Miejskiego w Niemodlinie.  
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Rysunek 42 Dokumentacja fotograficzna z warsztatów 
 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło. Zdjęcia udostępnione przez pracownika Urzędu Miejskiego w Niemodlinie 

Dodatkowo, celem przedłożenia zapisów Strategii (w tym w szczególności zdefiniowanych 
w https://niemodlin.pl/download/attachment/35274/prezentacja-dot-strategii-rozwoju-
gminy-niemodlin-na-lata-20222-2030.pdf dokumencie propozycji misji, wizji oraz celów 
strategicznych) jak najszerszemu gronu Mieszkańców gminy (oraz innych interesariuszy), 
pakiet działań realizowanych w ramach spotkań z interesariuszami rozszerzony został o cykl 
spotkań indywidualnych, które przeprowadzone zostały z interesariuszami w formule on-line 
za pomocą aplikacji MS Teams. Cykl spotkań w formie zdalnej przeprowadzony został zgodnie 
z zamieszczonym poniżej harmonogramem (Tabela 36). 

Tabela 36 Harmonogram zdalnych spotkań z interesariuszami w ramach spotkań 
dotyczących Strategii Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2022 – 2030. 

Data  Godzina  Link do spotkania 

01.02.2022 r. 16:00 – 17:00 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_M2M2ZTQ4ZmMtZTI1OS00MmFkLTkzMzYtM
WVjODJiNjI3Nzg2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2
251193e4d-c7ef-4e43-a427-
7d7e0f350396%22%2c%22Oid%22%3a%22692f99d4-a9cd-4f49-
a409-7c717fff2702%22%7d 

02.02.2022 r. 16:00 – 17:00 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ZGViYTAzZDUtNmQzMy00YWNlLTgyNWEtOTJ
iNWRlNmNjNDQ1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%
2251193e4d-c7ef-4e43-a427-
7d7e0f350396%22%2c%22Oid%22%3a%22692f99d4-a9cd-4f49-
a409-7c717fff2702%22%7d 
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Data  Godzina  Link do spotkania 

03.02.2022 r. 09:00 – 10:00 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_MDJiMmQ0NGMtOTI2My00OTAyLWFhZDAtYj
U5MzViYjE4Y2Yz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2
251193e4d-c7ef-4e43-a427-
7d7e0f350396%22%2c%22Oid%22%3a%22692f99d4-a9cd-4f49-
a409-7c717fff2702%22%7d 

04.02.2022 r. 09:00 – 10:00 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NDRjOWM5ZmMtNTIxMC00NmUyLWEyZDAt
YzYxZWZiMjJkNzk5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%
2251193e4d-c7ef-4e43-a427-
7d7e0f350396%22%2c%22Oid%22%3a%22692f99d4-a9cd-4f49-
a409-7c717fff2702%22%7d 

 

Podczas spotkania, posiłkując się prezentacją multimedialną (prezentacja ppt), zapoznano 
uczestników z przyjętym na potrzeby opracowania dokumentu podejściem metodycznym oraz 
wynikami diagnozy społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy. Zwrócono uwagę 
uczestników spotkania na rolę jaką odgrywają poszczególne etapy tworzenia dokumentu 
(diagnoza, ankietyzacja, warsztaty, etc.) umożliwiające poznanie oczekiwań stron 
zainteresowanych, zidentyfikowanie kluczowych problemów gminy, ale także podsumowanie 
tego co zostało osiągnięte i wskazanie atutów gminy, możliwych do wykorzystania w aspekcie 
jej dalszego rozwoju. W trakcie spotkania w Ośrodku Kultury im. Agnieszki Osieckiej, władze 
gminy dokonały, krótkiego podsumowania realizacji poprzedniej Strategii Rozwoju Gminy 
Niemodlin, podkreślając, że zawarte w niej założenia zostały osiągnięte. Następnie omówione 
zostały wyniki analizy SWOT, obejmującej zestawienia czynników wpływających na 
funkcjonowanie i rozwój gminy Niemodlin, uwzględniającej szanse, zagrożenia, mocne i słabe 
strony. Ostatnim etapem prezentacji było przedstawianie uczestnikom spotkania propozycji 
misji i wizji Strategii wraz ze szczegółowym omówieniem zawartych w dokumencie celów 
strategicznych. Materiał prezentowany w trakcie warsztatów, w formie prezentacji 
multimedialnej (pdf), udostępniony został poprzez stronię internetową Urzędu Miejskiego 
w Niemodlinie101. 

W trakcie panelu dyskusyjnego uczestnicy spotkania bezpośredniego, jak i interesariusze 
uczestniczący w spotkaniach indywidualnych mieli możliwość wniesienia swoich uwag 
i propozycji do poszczególnych zapisów Strategii. Informacje uzyskane w trakcie 
prowadzonych rozmów pozwoliły na zidentyfikowanie kluczowych (zdaniem interesariuszy) 
problemów z którymi boryka się gmina, i które warunkują możliwość jej dalszego rozwoju. 
Interesariusze zwrócili uwagę na potrzebę stworzenia rozwoju mieszkalnictwa komunalnego, 
poprawę, usprawnienie transportu publicznego pomiędzy sołectwami, budowę szlaków 
rowerowych oraz szlaków ruchu pieszych, itp. 

Należy zwrócić uwagę, iż wszystkie wskazane przez interesariuszy czynniki warunkujące 
rozwój gminy na płaszczyźnie społeczno-ekonomiczno-gospodarczej znalazły swoje 
odzwierciedlenie w zapisach Strategii Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2022 – 2030. 

                                                 
101 https://niemodlin.pl/download/attachment/35274/prezentacja-dot-strategii-rozwoju-gminy-niemodlin-na-lata-20222-2030.pdf 
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