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2.1. Podział administracyjny, powierzchnia, połoŜenie
Podział administracyjny
Według podziału administracyjnego gmina Pokój leŜy w powiecie namysłowskim, w północnej
części województwa opolskiego, w obszarze rolno – leśnym.
Gmina Pokój sąsiaduje z gminami: Świerczów i Popielów (od zachodu), Murów (od wschodu),
Domaszowice i Wołczyn (od północy) oraz Dobrzeń Wielki (od południa).
Odległość ze wsi Pokój – siedziby gminy - do ośrodka wojewódzkiego - Opola - wynosi ok. 30
km, do ośrodka powiatowego – Namysłowa - 24 km.
Sieć osadniczą gminy Pokój tworzy 18 jednostek osadniczych, w tym 13 wsi sołeckich: Dąbrówka
Dolna, Domaradz, Domaradzka Kuźnia, Fałkowice, Kopalina, Krogulna, Krzywa Góra, Lubnów,
Ładza, Pokój, Siedlice, Zawiść i Zieleniec oraz 5 przysiółków Domaradza: Jagienna, śabiniec,
ParyŜ, Kozuby, Świerczowskie.

Rys.1. Podział administracyjny gminy Pokój
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Powierzchnia
Powierzchnia gminy wynosi 133 km2, liczba mieszkańców – 5445 osoby, w tym 2848 kobiet.
W ostatnich latach obserwuje się tendencję spadkową o wartości ok. 0,76% rocznie. Gęstość
zaludnienia wynosi 42 os./km2.

PołoŜenie
Cały teren gminy połoŜony jest na obszarze prawostronnego dorzecza rzeki Odry. Wody z terenu
gminy Pokój odprowadzane są do dopływów rzeki Stobrawy oraz Budkowiczanki. Korzystne
warunki fizjograficzne dolin rzecznych były podstawą do powstania wielu stawów hodowlanych
o łącznej powierzchni ponad 1000 ha. Ze względu na wysokie walory przyrodnicze i kulturowokrajobrazowe przez teren gminy Pokój przebiegają szlaki turystyczne, ścieŜki rowerowe i piesze:
•

szlak Ŝółty o przebiegu: Karłowice – Kuźnia Katowska – Pokój;

•

szlak czerwony o przebiegu: Pokój – Wilcza Buda – Zagwiździe – Murów – Czarna Woda
- Pokój;

•

ścieŜka wokół Ładzy – wiariant pieszy i rowerowy;

•

ścieŜka między Dąbrówką Dolną, a Zawiścią – ścieŜka rowerowa.

Znaczną część obszaru gminy (ok. 50%) zajmują zwarte kompleksy leśne, które połoŜone są poza
dolinami rzek, na terenach o małej przydatności gleb dla produkcji rolnej, gdzie zalegają głównie
piaski, często luźne w postaci wydm. Ze względu na wyjątkowe walory krajobrazowe i bogactwo
fauny i flory, 80% powierzchni gminy Pokój znajduje się na terenie Stobrawskiego Parku
Krajobrazowego, a pozostałe 20% zajmuje Obszar Chronionego Krajobrazu „Lasy StobrawskoTurawskie”. Administracyjnie lasy gminy Pokój zarządzane są przez trzy nadleśnictwa: Kup,
Kluczbork i Brzeg. Udział terenów osiedlowych w ogólnej powierzchni gminy Pokój jest mały
i wynosi tylko 1,6% (w regionie 3,7%, w kraju 3,3%). Tereny o większej koncentracji zwartej
zabudowy połoŜone są w Pokoju (siedzibie władz samorządowych) i miejscowościach: Domaradz
z przysiółkiem, Domaradzka Kuźnia wraz z Dąbrówką Dolną, Fałkowice, Zieleniec, Ładza (tu
usytuowana została siedziba Zarządu Parków Krajobrazowych). PrzewaŜa zabudowa niska, 1, ½
i 2 kondygnacyjna o charakterze zainwestowania rolniczym (zagrodowym) i jednorodzinnym.
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2.2.

Ludność

Wg danych za 2006 r. gminę Pokój zamieszkuje 5 445 mieszkańców, co ma tendencję spadkową
gdyŜ w okresie 2001 – 2006 liczba ludności gminy zmniejszyła się o ok. 2,85%. Liczbę
mieszkańców Gminy Pokój w latach 2001 -2006 przedstawia poniŜsza tabela.
Tab.1. Ludność gminy Pokój w latach 2001– 2006
Ludność Gminy Pokój w latach:
Gmina

Pokój

2001

2002

2003

2004

2005

2006

5 605

5 604

5 507

5 376

5396

5 445

Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Opolskiego 2005, dane Urzędu Gminy Pokój

Strukturę wiekową ludności wg lat 2004-2006 przedstawia poniŜsza tabela.
Tab.2. Ludność gminy Pokój w latach 2001– 2006
Wiek

MęŜczyzn

Kobiet

Ogółem

71
22
46
31
25
204
128
89
48

138
49
107
56
57
381
259
174
100
1796
1678
169
412
5376

2004 rok
0-2
3
4-5
6
7
8-12
13 -15
16 -17
18
19 -65
19 -60
>65
>60
Ogółem

67
27
61
25
32
177
131
85
52
1796

0-2
3
4-5
6
7
8-12
13 -15
16 -17
18
19 -65

66
25
62
25
25
166
128
82
49
1818

1678
169
412
2754

2622
2005 rok

63
24
47
23
32
189
126
89
46

129
49
109
48
57
355
254
171
95
1818
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19 -60
>65
>60
Ogółem

1701
189
421
2761

2635

1701
189
421
5396

2006 rok
0-2
3
4-5
6
7
8-12
13 -15
16 -17
18
19 -65
19 -60
>65
>60
Ogółem

80
21
51
35
25
154
128
89
30
1832

62
27
48
23
24
183
127
84
45
1735

205
2650

437
2795

142
48
99
58
49
337
255
173
75
1832
1735
205
437
5445

Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Opolskiego 2005, dane Urzędu Gminy Pokój

Ludność w wieku produkcyjnym w 2005 r. wynosiła 3660, w tym kobiety stanowiły liczbę –
1746. Przyrost naturalny w 2005 r. był ujemny i wynosił ,, - 15 ’’ w liczbach bezwzględnych
oraz ,, -2,7’’ na 1000 ludności.
Saldo migracji równieŜ w 2005 r. było ujemne i wynosiło ,, - 9 ’’ogółem w liczbach
bezwzględnych oraz ,, -1,6’’ na 1000 ludności.
Na terenie gminy Pokój w 2005 r. pracujących było 463 ogółem, w tym kobiety stanowiły liczbę
233.

Zasoby mieszkaniowe
Na terenie gminy Pokój infrastruktura budowlana róŜni się wiekiem, powierzchnią zabudowy,
technologią wykonania, przeznaczeniem oraz wynikającą z podstawowych parametrów
energochłonnością.

Na terenie gminy naleŜy wyróŜnić:
•

budynki mieszkalne,

•

obiekty uŜyteczności publicznej,

•

obiekty pod działalność usługowo-handlową i wytwórczą.

Regionalne Biuro Realizacji Programów Ekologicznych Spółka z o.o. w Strzelcach Opolskich

4

PROJEKT ZAŁOśEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE
GMINY POKÓJ NA LATA 2007-2025

Charakter zabudowy mieszkaniowej jest niejednolity. W ogólnej strukturze osadnictwa na terenie
gminy dominują następujące typy zabudowań:
•

zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,

•

intensywna zabudowa jednorodzinna,

•

zabudowa jednorodzinna rozproszona.

Liczba mieszkań w Gminie Pokój wynosi - 1 637, w tym budownictwo jednorodzinne stanowi
1307 mieszkań, natomiast budownictwo wielorodzinne 330 mieszkań.
Łączna powierzchnia mieszkań – 151 447 m2 pu, w tym budownictwo jednorodzinne stanowi
110 950 m2 pu, a budownictwo wielorodzinne 40 497 m2 pu.
Średnia powierzchnia mieszkania na 1 mieszkańca za 2004 r. – 28,17 m2 pu;
Średnia powierzchnia mieszkania na 1 mieszkańca za 2005 r. – 28,07 m2 pu;
Średnia powierzchnia mieszkania na 1 mieszkańca za 2006 r. – 27,81 m2 pu.
Na terenie gminy Pokój 1 098 mieszkań wyposaŜonych w centralne ogrzewanie.
Mieszkania stanowią własność:
•

Gminy – 31, pow. uŜytkowa – 151 447 m2

•

Zakładów pracy – 82, pow. uŜytkowa – 6 267 m2

•

Własność osób fizycznych – 1 517, o pow. uŜytkowej 142 638 m2

•

Własność innych podmiotów – 7, o pow. uŜytkowej 938 m2.

Wielkość budownictwa mieszkaniowego w gminie:
•

Ilość nowych mieszkań rocznie – 2, powierzchnia uŜytkowa 276 m2

Powierzchnie uŜytkowe budownictwa komunalnego
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lubnów, ul. Szkolna 19 – 310,12 m2 pu;
Lubnów, ul. Szkolna 13 – 94,20 m2 pu;
Lubnów, ul. Polna 14 – 84,60 m2 pu;
Dąbrówka Dolna, ul. Budkowska 1 – 120,00 m2 pu
Pokój, ul. 1-go Maja 9 – 129,79 m2 pu;
Pokój, ul. Wojska Polskiego 26 – 72,35 m2 pu;
Zawiść, ul. Odrodzenia Polski 1 – 68,00 m2 pu;
Świercowskie 15 – 72,80 m2 pu;
Świercowskie 9 – 73,40 m2 pu;
Świercowskie 5 – 45,90 m2 pu;
Świercowskie 11 – 47,70 m2 pu;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Domaradz 5 – 50,00 m2 pu;
Domaradz 19 – 47,50 m2 pu;
Domaradz 16 – 43,50 m2 pu;
Domaradz 25 – 65,00 m2 pu;
Domaradz 45 – 66,00 m2 pu;
Domaradz 30 – 42,50 m2 pu;
Zieleniec 97 – 63,40 m2 pu;
Kozuby 21 – 59,50 m2 pu;
śabiniec 16 – 69,00 m2 pu;
śabiniec 14 – 53,00 m2 pu;
Domaradzka Kuźnia, ul. Opolska 27 – 37,60 m2 pu;
Krogulna, ul. Dolna 1 – 31,20 m2 pu;
Krogulna, Siedlecka 13 – 43,30 m2 pu;
Krogulna 11 – 74,00 m2 pu;
RAZEM: 1864,36 m2 pu.

Powierzchnie uŜytkowe obiektów uŜyteczności publicznej
•
•
•
•
•
•
•

Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8 (w tym GOPS i ZGK) – 599,00 m2 pu;
Ośrodek Zdrowia, Pokój ul. Namysłowska 17 – 410,42 m2 pu;
Zespół Szkół Gimnazjalnych w Pokoju (wraz z Szkołą Podstawową), ul. 1-go Maja 15 –
4 115,53 m2 pu;
Szkoła Podstawowa, Domaradz 3 – 887,80 m2 pu;
Przedszkole Publiczne, Pokój ul. Sienkiewicza 10 – 104,00 m2 pu;
Gminny Ośrodek Kultury w Pokoju, ul. 1-go Maja 26 – 1110,00 m2 pu;
Gminna Biblioteka Publiczna w Pokoju, ul. 1-go Maja 26 – 70,00 m2 pu;
RAZEM: 7 296,75 m2 pu;

Powierzchnie uŜytkowe obiektów znaczących instytucji
•
•
•
•

Pokój, ul. 1-go Maja 9, lokal uŜytkowy (Poczta Polska) – 78,20 m2 pu;
Pokój, ul. 1-go Maja 9, lokal uŜytkowy (TP SA) – 50,50 m2 pu;
Ładza, ul. Reymonta 3 (Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych) – 190,72 m2 pu;
Ładza, ul. Reymonta 3 (Uniwersytet Opolski) – 87,40 m2 pu;
RAZEM: 406,82 m2 pu;

Liczba ludności z podziałem na miejscowości Gminy wg lat 2004-2006
•
•
•
•
•
•
•
•

Dąbrówka Dolna: 2004 – 223; 2005 – 224; 2006 – 230;
Domaradz: 2004 -292; 2005 – 295; 2006 – 297;
Domaradz-Jagienna: 2004 – 162; 2005 – 162; 2006 – 163;
Domaradzka Kuźnia: 2004 – 219; 2005 – 219; 2006 – 221;
Domaradz-Kozuby: 2004 – 181; 2005 – 181; 2006 – 185;
Domaradz-ParyŜ: 2004 – 76; 2005 – 77; 2006 – 77;
Domaradz-Świercowskie: 2004 – 65; 2005 – 66; 2006 – 68;
Domaradz –śabiniec: 2004 – 86; 2005 – 86; 2006 – 88;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fałkowice: 2004 – 296; 2005 – 301; 2006 – 305;
Kopalina: 2004 – 181; 2005 – 182; 2006 – 185;
Krogulna: 2004 – 273; 2005 – 275; 2006 – 275;
Krzywa Góra: 2004 – 94; 2005 – 97; 2006 – 99;
Lubnów: 2004 – 291; 2005 – 295; 2006 – 299;
Ładza: 2004 – 408; 2005 – 411; 2006 – 415;
Pokój: 2004 – 1422; 2005 – 1433; 2006 – 1442;
Siedlice: 2004 – 48; 2005 – 50; 2006 – 50;
Zawiść: 2004 – 273; 2005 – 274; 2006 – 278.

2.3. Charakterystyka stanu środowiska
Morfologia terenu
Rzeźba terenu na obszarze gminy Pokój wykazuje niewielkie zróŜnicowanie, zarówno pod
względem struktury przestrzennej, bogactwa form morfologicznych, jak i deniwelacji terenu.
Powierzchnia terenu jest generalnie słabo urozmaicona - posiada typowo nizinny i równinny
charakter. Cechuje się monotonną, płaskorówninną rzeźbą, o deniwelacjach nie przekraczających
1 - 3 m i spadkach terenu 0 - 3%. Tylko lokalnie, na zboczach licznych wydm, są one większe.
ZróŜnicowanie wysokości terenu na obszarze gminy Pokój jest więc generalnie niewielkie.
NajwyŜsze wzniesienia występują w części zachodniej – są to wydmy na terenach leśnych (ok. 180
m n.p.m.). Rozpiętość hipsometryczna terenu wynosi ok. 29 m (od ok. 151 m n.p.m. do ok. 180 m
n.p.m). Dominującą tendencją dla opisywanego obszaru jest łagodny spadek terenu w kierunku
południowo i północno-zachodnim zgodnie z kierunkiem biegu rzeki Budkowiczanki.
Pod względem struktury rzeźby na terenie gminy Pokój moŜna wyróŜnić:
• holoceńskie dna dolin rzecznych – dobrze wykształcone wzdłuŜ rzeki Budkowiczanki, której
dolina stanowi południową granicę sołectwa. Są to tereny płaskich tarasów zalewowych
o deniwelacjach nie przekraczających 3 m i spadkach nie przekraczających 0,5%,
• wysoczyzny morenowe oraz akumulacji wodnolodowcowej zdenudowane – o falistej i łagodnie
pagórkowatej rzeźbie - w zaniku spowodowanym procesami denudacji, uwidaczniają się
w szczątkowej postaci w okolicy Pokoju;
• równiny teras akumulacyjnych i erozyjno-denudacyjnych - rzeźba tych terenów jest równinna
lub łagodnie falista i zajmuje większość terenu wsi, urozmaiceniem równinnej i falistej rzeźby
są występujące głównie w lasach liczne pola piasków eolicznych z dobrze wykształconymi
wydmami, mają one znaczne rozmiary i deniwelacje dochodzące do 15 -18 m, na obszarze
opracowania najczęściej występują wydmy o formach wałowych, większość z nich występuje
w postaci ciągów pagórkowatych wałów, zróŜnicowanych w częściach szczytowych..
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Zasoby i jakość wód
Na obszarze gminy Pokój praktycznie brak jest zasobnych zbiorników wód podziemnych. WaŜne,
lokalne struktury wodonośne czwartorzędowej doliny kopalnej Stobrawy zajmują jedynie około
10% powierzchni gminy - Główny Zbiornik Wód Podziemnych (GZWP) nr 323 (Subzbiornik
Stobrawy) – wyznaczony do najwyŜszej ochrony (ONO). Ocenie jakości poddano w gminie wody
podziemne, powierzchniowe i opadowe. Określono przeciętną jakość wód (PJW), ustalaną na
podstawie wartości środkowych z rocznej serii badań (SS) oraz dla wód powierzchniowych,
najwyŜszy stopień zanieczyszczenia (NSZ), ustalany na podstawie wartości ekstremalnych
z rocznej serii badań (SE). W przypadku Miana Coli i tlenu rozpuszczonego wartości ekstremalne
dotyczyły najniŜszych rejestrowanych wskazań. Badania wód opadowych miały na celu określenie
ładunku zanieczyszczeń wprowadzanych z mokrym opadem do podłoŜa w ujęciu przestrzennym
i czasowym. Analizie poddano wyniki badań wykonywanych w ramach monitoringu
podstawowego i regionalnego.
Największym zagroŜeniem dla wód powierzchniowych i podziemnych na terenie gminy Pokój jest
brak kanalizacji sanitarnej (nieszczelne szamba, nielegalne wylewy zawartości szamb na pola i do
lasu itp.) oraz produkcja rolna. Produkcja rolna, a w szczególności zabiegi agrotechniczne ze
stosowaniem środków ochrony roślin i nawozów sztucznych oraz rozlewanie na pola gnojowicy,
brak lub nieszczelne zbiorniki na obornik i gnojówkę mogą powodować zanieczyszczenia wód.
Na obszarze gminy Pokój wody podziemne występują przede wszystkim w dwóch piętrach
wodonośnych – czwartorzędowym i trzeciorzędowym. Pewne znaczenie uŜytkowe moŜe mieć
takŜe piętro triasowe.
Teren gminy Pokój połoŜony jest na obszarze prawostronnego dorzecza Odry. Obszar gminy
naleŜy do zlewni prawobrzeŜnego dopływu Odry – Stobrawy. Gmina wyróŜnia się bogatą siecią
rzeczną o charakterze typowo nizinnym.
Gminę Pokój charakteryzuje bogaty system hydrologiczny, na który składa się rozwinięta sieć
rzeczna i melioracyjna, liczne stawy, starorzecza, oczka wodne, torfowiska oraz tereny zalewowe
i inne obszary okresowo podmokłe. Sieć hydrograficzną tworzą cieki: Stobrawa, Bogacica,
Budkowiczanka, Smolnica, Wilczy Potok, Paryski Potok, Kluczborski Strumień i Fałkówka oraz
wiele bezimiennych.
Sieć hydrograficzną w gminie uzupełniają rowy melioracyjne i zbiorniki wodne. Występowanie
w podłoŜu nieprzepuszczalnych iłów trzeciorzędowych spowodowało wytworzenie się licznych na
obszarze gminy zastoisk wód, które przed wielu laty przekształcono w stawy. W dolinie Stobrawy,
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Bogacicy i Budkowiczanki oraz w okolicy Pokoju znajdują się liczne stawy hodowlane powstałe
w wyniku sztucznego piętrzenia wody groblami. Łączna powierzchnia stawów wynosi około 1000
ha. Ich obecność powoduje niekiedy deficyt wody w rzekach z powodu konieczności okresowego
napełniania.
Do najwaŜniejszych stawów na obszarze gminy naleŜą:
- kompleks stawów połoŜonych na północ od Krogulna o pow. ok. 0,5 km2,
- kompleks stawów połoŜonych na zachód od Siedlic o pow. ok. 0,8 km2,
- stawy w okolicach Dąbrówki Dolnej o pow. ok. 0,6 km2,
- stawy w okolicach Domaradza o pow. ok. 0,4 km2,
- poza dolinami duŜych rzek – na południe od Pokoju - kompleks stawów o pow. ok. 1,2 km2.
W ostatnich latach powstało szereg nowych stawów hodowlanych, w tym:
-

kompleks stawów Krzywa Góra – pow. 2 km2, zasilane wodami z Budkowiczanki,

-

kompleks stawów połoŜonych na północ od Krogulnej - pow. 0,2 km2, zasilane wodami
z Budkowiczanki,

-

kompleks stawów na wschód od Siedlic - pow. 0,5 km2, w dolinie Stobrawy,

-

kompleks stawów pow. 1,2 km2, zasilane wodami Bogacicy,

-

kompleks stawów Szubiennik - pow. 0,6 km2, zasilane wodami Kluczborskiej Strugi
oraz stawy Miejsce – Krogulno o pow. 99,42 ha, na granicy gmin Pokój i Swierczów.

Gleby i powierzchnia ziemi
Gmina Pokój pomimo duŜej lesistości posiada pewne zasoby gleb przydatnych do intensywnej
produkcji rolnej. UŜytki rolne zajmują powierzchnię 4 846 ha, co stanowi 36,4% powierzchni
ogólnej gminy, z czego grunty orne zajmują ok. 87% powierzchni uŜytków rolnych. Jest to skutek
stosunkowo wysokiej Ŝyzności gleb w północno-wschodniej części gminy. Walory rolniczej
przestrzeni produkcyjnej w gminie Pokój są raczej słabe. Gmina posiada wskaźnik jakości
rolniczej przestrzeni produkcyjnej wynoszący 63,3 punkty. Struktura uŜytkowania gruntów rolnych
przedstawia się następująco: grunty orne - 4846 ha, sady – 9 ha, łąki – 1 242 ha, pastwiska – 114
ha [Rocznik ..., 2003]. Trwałe uŜytki zielone zajmują znaczne tereny (13% uŜytków rolnych)
przede wszystkim w dolinach rzek: Stobrawy, Budkowiczanki i Bogacicy.
Warunki glebowe w gminie są zróŜnicowane. Najlepsze gleby występują w Krzywej Górze,
Domaradzkiej Kuźni i Domaradzu, Dąbrówce Dolnej i Zieleńcu. Najlepszy ogólny wskaźnik
jakości przestrzeni produkcyjnej zanotowano w Krzywej Górze, Kopalinie, Krogulnie i Dąbrówce
Dolnej, a najgorszy w Zawiści, Siedlicach, Pokoju i Lubnowie.
Regionalne Biuro Realizacji Programów Ekologicznych Spółka z o.o. w Strzelcach Opolskich
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Ze względu na dominujące utwory wchodzące w skład gleb na obszarze gminy moŜna wyróŜnić:
- gleby piaskowe (piaski luźne pokryte w większości lasami, piaski słabo gliniaste są poza
dolinami rzecznymi dominującymi utworami glebowymi, występują pospolicie na całym
obszarze gminy z wyłączeniem dolin rzecznych, piaski gliniaste lekkie oraz mocne występują
w izolowanych płatach),
- gleby gliniaste (gliny lekkie występują na małych powierzchniach na zachód od rzeki Stobrawy,
gliny średnie – nielicznie występują w okolicy Ładzy),
- mady rzeczne (w przewadze mady piaszczyste lekkie występują w dolinach rzecznych głównie
rzeki Stobrawy – wsie Fałkowice, Kopalina, Lubnów i Zawiść),
- gleby organiczne (występują płatami głównie na terenie o słabym odpływie).
Pod względem glebowym gmina Pokój jest jedną z gmin o najgorszych warunkach glebowych
w województwie – 81% gleb stanowią gleby słabe i najsłabsze. Udział procentowy poszczególnych
klas bonitacyjnych w ogólnej powierzchni uŜytków rolnych jest następujący:
- klasa I – brak,
- klasa II – brak,
- klasa III – 0,01%
- klasa IV – 18,1%,
- klasa V – 38,6%,
- klasa VI – 42,4%.
Pod względem rolniczej przydatności gleb w gminie przewaŜają kompleksy Ŝytnio-ziemniaczane
zajmujące 3 071 ha – 81,9%, a następnie zboŜowo-pastewne – 486 (13%).
Największy udział z pośród typów gleb na terenie gminy mają gleby pseudobielicowe (1019 ha).
Kolejno największe powierzchnie zajmują mady (1171 ha), czarne ziemie (856 ha), brunatne (583
ha) i mułowo-torfowe (5 ha). Właściwości fizykochemiczne gleb gminy Pokój są zbliŜone do
właściwości gleb większości terenów Opolszczyzny. Procentowy udział gleb kwaśnych wynosi ok.
72% (wyŜszy od średniej w województwie opolskim), lekko kwaśnych 23%, zasadowych 5%.
Udział gleb o niskiej zawartości podstawowych mikroelementów wynosi dla boru 69%, miedzi
25%, manganu 16%, molibdenu 58%.
Budowa geologiczna i surowce mineralne
Obszar gminy leŜy w zasięgu dwóch duŜych jednostek strukturalnych budowy tektonicznej
Opolszczyzny: Monokliny Przedsudeckiej i częściowo zachodzącej na nią Depresji ŚląskoOpolskiej. Na formy podkenozoiczne składają się osady górnego triasu i górnej kredy. Trias
Regionalne Biuro Realizacji Programów Ekologicznych Spółka z o.o. w Strzelcach Opolskich
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w stropie reprezentowany jest przez kajper, występujący miejscami z retykiem. Utwory te
powstały podczas regresji morza środkowotriasowego i są charakterystyczne dla ówczesnych
płytkich zbiorników wodnych okresowo łączących się z morzem. MiąŜszość kajpru,
reprezentowanego przez łupki, iłowce, mułowce, piaskowce, wapienie i dolomity przewarstwione
anhydrytem, gipsem i węglem, wynosi kilkaset metrów. Na retyk składają się dolne „warstwy
lisowskie” i górne „warstwy woźnickie”. Pierwsze z nich to głównie czerwone iłowce, natomiast
drugie reprezentowane są przez czerwone i pstre iłowce z przewarstwieniami piaskowców,
wapieni, margli i dolomitów [Kozłowski red. 1979]. Łączna miąŜszość tych ostatnich utworów
dochodzi do 200 m.
W trzeciorzędzie większość starszych utworów została przykryta osadami górnego miocenu
o niewielkiej miąŜszości (do kilkunastu metrów). Utwory te stanowią pod względem litologicznym
iły niewarstwowane z odmianami pylastymi i piaszczystymi z dodatkiem frakcji Ŝwirowej i węgli
brunatnych serii poznańskiej. Seria poznańska ma liczne wychodnie. Zlokalizowano je m.in. na
zachód od Pokoju i nad Budkowiczanką. Na pozostałym obszarze występuje płytko pod osadami
polodowcowymi.
Czwartorzęd w utworach powierzchniowych, reprezentowany jest, zarówno przez utwory
plejstoceńskie, jak i holoceńskie. Do najstarszych utworów powierzchniowych plejstocenu zalicza
się piaski, Ŝwiry i mułki wodnolodowcowe oraz glinę zwałową stadiału maksymalnego
zlodowacenia środkowopolskiego. Glina zwałowa zlodowacenia środkowopolskiego stadiału
maksymalnego występuje na powierzchni w nieciągłej pokrywie. Zlokalizowano ją na powierzchni
w okolicach Pokoju i Dąbrówki Dolnej.
Spośród utworów zlodowacenia Warty pospolicie w pokrywie powierzchniowej występują piaski,
Ŝwiry, mułki rzeczne i wodnolodowcowe o miąŜszości do kilkunastu metrów.
W okresie zlodowaceń bałtyckich następowała akumulacja wyŜszych tarasów nadzalewowych
zbudowanych z warstwowanych piasków i Ŝwirów. W holocenie akumulowały się osady rzeczne
tarasów zalewowych. Są to mady, piaski, Ŝwiry i mułki, w lokalnych obniŜeniach den dolin
równieŜ namuły i namuły torfowe. Okres przejściowy pomiędzy plejstocenem i holocenem
zaowocował m.in. intensywniejszymi procesami eolicznymi, których wynik w postaci wydm
widoczny jest zwłaszcza na terenie pomiędzy dolinami prawostronnych dopływów Stobrawy:
Bogacicy, Budkowiczanki, Brynicy.
Na obszarze 4,2 ha znajduje się jedyne w gminie Pokój udokumentowane złoŜe, są to surowce
ilaste ceramiki budowlanej „Krogulno”, o zasobach geologicznych wynoszących 479 tys.ton.
Obecnie złoŜe jest nie eksploatowane. Ponadto w mniejszych „dzikich” odkrywkach eksploatuje
się piaski i Ŝwiry. Surowce te wykorzystuje się dla potrzeb lokalnych.
Regionalne Biuro Realizacji Programów Ekologicznych Spółka z o.o. w Strzelcach Opolskich
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Powietrze atmosferyczne
Na terenie województwa opolskiego w roku 2002 zlokalizowanych było 27 stacji pomiarowych
sieci monitoringu powietrza. Powiat namysłowski jest jednym z trzech powiatów, na terenie,
którego nie są prowadzone Ŝadne pomiary stęŜeń zanieczyszczeń powietrza. Monitoring jakości
powietrza nie obejmuje gminy Pokój. NajbliŜsza stacja pomiarowa Wojewódzkiej Stacji Sanitarno
– Epidemiologicznej znajduje się w Kluczborku, przy ul. Jagiellońskiej 8.

Źródła zanieczyszczeń powietrza w gminie
Gmina połoŜona jest z dala od duŜych, przemysłowych aglomeracji miejskich. Na terenie gminy
Pokój brak jest duŜych zakładów przemysłowych. Poziom emisji wyznacza przede wszystkim
emisja niska i emisja komunikacyjna oraz napływ zanieczyszczeń z zewnątrz.

Emisja niska
Emisja niska obejmuje emisję ze źródeł niezorganizowanych, do których zalicza się głównie
paleniska domowe, małe kotłownie, warsztaty rzemieślnicze i rolnicze. Wielkość tej emisji jest
trudna do oszacowania. Na terenach o rozwiniętej sieci ciepłowniczej wynosi od kilku do
kilkunastu procent, natomiast na obszarach, których nie obejmują centralne systemy ciepłownicze,
zwłaszcza na obszarach wiejskich, do kilkudziesięciu procent. Ograniczenie niskiej emisji
prowadzi od kilku lat Urząd Gminy, który wymienił w poprzednich latach systemy ogrzewania
budynków (węglowe na nowocześniejsze piece miałowe) w SP w Pokoju (piec ogrzewa ponad
o Publicznie Przedszkole w Pokoju i Urząd Gminy).

Emisja komunikacyjna
Obok energetyki do największych źródeł zanieczyszczenia powietrza zaliczana jest komunikacja.
W wyniku spalania paliw w silnikach samochodowych do atmosfery przedostają się
zanieczyszczenia gazowe: tlenki azotu, tlenek węgla, dwutlenek węgla i węglowodory (szczególnie
benzen) oraz pyły zawierające m.in. związki ołowiu, kadmu, niklu i miedzi.
W gminie Pokój nie prowadzono dotychczas szczegółowych badań związanych z określeniem
udziału emisji pochodzącej z ruchu samochodowego w całkowitym zanieczyszczeniu powietrza.
Generalnie oddziaływanie ruchu samochodowego na środowisko ma tendencje rosnącą.
W ostatnich latach nastąpił dynamiczny wzrost liczby pojazdów poruszających się na drogach.
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Głównym liniowym źródłem emisji zanieczyszczeń w gminie jest przede wszystkim droga
wojewódzka nr 454 relacji Opole – Namysłów. Pozostałe drogi – powiatowe i gminne, z uwagi na
niewielkie natęŜenie ruchu stanowią niewielkie źródło emisji zanieczyszczeń (sieć dróg została
szczegółowo scharakteryzowana w rozdziale nr 6 „Hałas”).

Warunki klimatyczne
Gmina Pokój leŜy w regionie nadodrzańskim, który ze średnią temperaturą roczną 8,5ºC naleŜy do
obszarów o najłagodniejszych warunkach klimatycznych w województwie opolskim, a takŜe
w Polsce. Charakteryzuje się on wszystkimi cechami typowymi dla przejściowej, oceaniczno
- kontynentalnej odmiany klimatu umiarkowanego i odznacza się małym zróŜnicowaniem
termicznym.
Lato trwa tutaj ponad 90 dni, a bezzimie powyŜej 290 dni. Liczba dni w roku z temperaturą
poniŜej 0°C mieści się w przedziale od 60 do 75.
Przeciętna ilość opadów atmosferycznych w roku waha się między 600, a 700 mm, z czego na
okres od kwietnia do września przypada około 400 mm. Liczba dni z opadem śnieŜnym naleŜy tu
do najniŜszych w Polsce. W styczniu notuje się od 8 do 12 dni z opadem, a w miesiącach
następnych liczba ta spada, zbliŜając się w maju do zera. Ilość dni w roku z opadami śniegu waha
się między 35, a 50.
Średnia roczna temperatura wynosi

+9°C.

Średnia temperatura stycznia wynosi

-1°C.

Średnia temperatura lipca wynosi

+18°C.

Średnia temperatura okresu od kwietnia do września wynosi +14°C.
Amplituda między minimalną, a maksymalną temp. wynosi

62,5 °C.

PrzewaŜają tu wiatry południowo - zachodnie (29.4%), zachodnie (23.5%), południowe (17.1%)
i północno - zachodnie (10.1%). Udział wiatrów północnych, północno - wschodnich, wschodnich
i południowo - wschodnich wynosi łącznie 11,8% dni w roku. Dni bez wiatru stanowią 8,1% roku.
Klimat lokalny na obszarze wsi Pokój jest korzystny i średnio korzystny dla osadnictwa (na
terenach o wysokim poziomie wody gruntowej). PołoŜenie wewnątrz duŜego kompleksu leśnego
dodatkowo determinuje specyficzny mikroklimat, a wyróŜniają go łagodniejsze zimy oraz
cieplejsze lata, w porównaniu do sąsiednich terenów otwartych. Klimat lokalny jest, więc
korzystny dla osadnictwa, a z bioklimatologicznego punktu widzenia - nie obciąŜający.
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2.4. Rozwój gospodarczy
W okresie ostatniej dekady w strukturze podmiotów zmniejszył się odsetek państwowych
podmiotów, a wzrosła liczba podmiotów w sektorze prywatnym. Na koniec 2005 r. działalność
gospodarczą prowadziło 367 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze
regon. Sektor prywatny stanowił 347 podmiotów. Na ogólną liczbę 347 podmiotów prywatnych,
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą stanowiły 296 podmiotów.
W poniŜszej tabeli przedstawiono rodzaje działalności podmiotów gospodarczych w gminie Pokój
w 2005 r.

Tab.3. Rodzaje działalności podmiotów gospodarczych w gminie Pokój w 2005 r.
Lp.
1.
2.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rodzaj działalności

Liczba podmiotów

handel i naprawy
rolnictwo, łowiectwo
i leśnictwo
budownictwo
przemysł
obsługa nieruchomości i firm
transport, gospodarka
magazynowa i łączność
Pośrednictwo finansowe
hotele i restauracje
inne
Ogółem

Udział procentowy

102
51

27,8
13,9

45
35
32
22

12,3
9,5
8,7
6,0

14
11
55

3,8
3,0
15,0

367

100,0

Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Opolskiego 2005, dane Urzędu Gminy Pokój

Do największych podmiotów gospodarczych w gminie Pokój naleŜą:
- TARKOL Pokój ( Zakład Drzewny Olszewski),
- FALKOPOL Fałkowie (Ferma Niosek ),
- Fabryka Maszyn ROTOX Zieleniec.
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2.5. Charakterystyka istniejącej infrastruktury
Zaopatrzenie w wodę
Sieć wodociągowa jest własnością Gminy Pokój, a administratorem jest Zakład Gospodarki
Komunalnej z Pokoju. Gmina Pokój jest niemal w całości zwodociągowana (92,7%).
Miejscowości są zaopatrywane w wodę z dwóch ujęć i układów sieciowych:
I układ – oparty na ujęciu i Stacji Uzdatniania Wody „Zieleniec”. Układ ten obejmuje sołectwa:
Zieleniec, Krogulna, Pokój, Domaradz, Fałkowice, Lubnów, Kopalina, Zawiść, Domaradzka
Kuźnia, Dąbrówka Dolna. Wydajność: Qh = 46 m3/h, Q

maxd=

ok. 919,0 m3/d. Zasięgiem

wodociągu „Zieleniec” objętych jest 5128 mieszkańców gminy.
II układ – wsie Ładza i Krzywa Góra zaopatrywane są wodociągiem grupowym z ujęcia
w Brzeziu zlokalizowanego w gminie Dobrzeń Wielki.
Wodociąg „Zieleniec” – został uruchomiony w lipcu 1994 roku. Elementy wodociągu to: ujęcie
wody składające się z dwóch studni wierconych o łącznej wydajności Q = 46m3/h, stacja
uzdatniania wody o następującej technologii: napowietrznie otwarte – korekta pH poprzez
dodawanie mleka wapiennego – klarowanie – filtracja na filtrach pośpiesznych – dezynfekcja,
zbiornik wody czystej, pompownia wody płuczącej filtry, pompownia II z hydroforami.
Nie zwodociągowane do chwili obecnej miejscowości to: Siedlice i Świercowskie (przysiółek
Domaradza) oraz kilka gospodarstw we wsi Dąbrówka Dolna i Pokój (ulica Brzeska).
Ogółem długość sieci wodociągowej w gminie Pokój wynosi 88 km. Do sieci przyłączonych jest
1368 przyłączy wodociągowych. ZuŜycie wody z wodociągów kształtuje się na poziomie – 32,5
m3/ rok na jednego mieszkańca. Oszacowano równieŜ ilość ścieków komunalnych wytworzonych
w gminie na 1 mieszkańca – 10,0 m3/rok [dane z Urzędu Gminy za rok 2003, dane Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Pokoju].
Tab.4. Stan ewidencyjny sieci wodociągowej w gminie Pokój (stan na 31.12.2005r.)
Sieć wodociągowa

Długość
sieci

Przyłącza wodociągowe
Zakłady

Odbiorcy

Razem

indywidualni

Gmina

62 900

szt.

mb

szt.

mb

szt.

mb

108

-

1 041

-

1 149

25 600

Pokój
Źródło: Zakład Gospodarki Komunalnej w Pokoju
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Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków komunalnych
Na obszarze gminy Pokój w sieć kanalizacji sanitarnej uzbrojony jest tylko częściowo teren wsi
Pokój, co stanowi 7% skanalizowania terenu gminy.
Długość sieci kanalizacyjnej w gminie wynosi 4,3 km oraz 129 przyłączy, w tym 23 przyłączy do
zakładów. W pozostałych miejscowościach gminnych i na obszarze nie skanalizowanym wsi Pokój
ścieki gromadzone są w zbiornikach wybieralnych (szambach) i część z nich wywoŜona jest
systemem zbiorowym do oczyszczalni ścieków w Pokoju. W związku, z czym występuje
niebezpieczeństwo, Ŝe pewna ich część jest usuwana w sposób niezorganizowany - wylewana
bezpośrednio na tereny uŜytków rolnych lub do lasu, a takŜe odprowadzana do cieków i rowów
melioracyjnych.
Z kanalizacji sanitarnej korzysta obecnie (stan na 31.12.2005r.) ok. 480 osób na 1466
zamieszkałych we wsi Pokój (32%).
Tab.5. Stan ewidencyjny kanalizacji sanitarnej w gminie Pokój (stan na 31.12.2005r.)
Miejscowo

Rok

Oczysz-

Prze-

Dł.

ść

budow

czalnie

pom-

sieci

y

[szt.]

pownie

[mb]

[szt.]
Gmina

2004

1

1

4 260

Przyłącza kanalizacji sanitarnej
Zakłady

Odbiorcy

Razem

indywidualni
szt.

mb

szt.

mb

szt.

mb

23

-

106

-

129

3 700

Pokój
Źródło: Zakład Gospodarki Komunalnej w Pokoju

Na terenie gminy Pokój funkcjonuje oczyszczalnia ścieków – we wsi gminnej Pokój, wybudowana
w latach 1992-1997. Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna typu BOS-BG-500. Średnio
dobowa nominalna wydajność oczyszczalni wynosi 500 m3/d, a obecne jej obciąŜenie to ok. 102112 m3/d, czyli ok. 20% wydajności nominalnej, przy czym ok. 33-40% oczyszczanych ścieków
stanowią ścieki dowoŜone ze zbiorników wybieralnych. Tak niewielkie zasilanie oczyszczalni
ściekami surowymi wiąŜe się z niedostateczną ilością sieci kanalizacyjnej w gminie. Ilość osadów
ściekowych z oczyszczalni szacuje się na ok. 17 Mg (o uwodnieniu ok. 65%). Osad po stabilizacji
na poletkach osadowych jest wykorzystywany rolniczo. Oczyszczalnia ma moŜliwość
oczyszczania ścieków z całej aglomeracji „Pokój” (o szacunkowej ilość ścieków ok. 552 m3/d)
poprzez rozbudowę i zwiększenie przepustowości.
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Tab.6. Bilans ścieków odbieranych obecnie przez oczyszczalnię w Pokoju
Ilość ścieków [m3/d]

UŜytkownicy
Gospodarstwa domowe

30,9

Małe zakłady, usługi itp.

30,3

Ścieki dowoŜone

41,1
Razem

102,3

Źródło: Zakład Gospodarki Komunalnej w Pokoju

Odpady komunalne z terenu wsi Pokój składowane są w kontenerach i pojemnikach, a następnie
wywoŜone na składowisko w Fałkowicach.

Infrastruktura komunikacyjna
Układ drogowy na terenie gminy tworzą:
- droga wojewódzka Nr 454 relacji Opole = Dobrzeń Wielki – Pokój – Namysłów,
- drogi powiatowe:
Nr 1132 Starościn – Domaradz,
Nr 1350 Popielów Ładza,
Nr 1325 Bogacica – Zawiść,
Nr 1348 Wołczyn –Odłogi,
Nr 1349 Lubnów – Fałkowie,
Nr 1352 Krzywa Góra – Murów,
Nr 1353 Dąbrówka Dolna – Grabice,
Nr 1354 Dzików – Siedlice,
- drogi gminne.

Infrastruktura energetyczna
Przez teren gminy przebiegają linie energetyczne wysokiego napięcia 110 kV, linie średniego
napięcia 15 kV oraz niskiego napięcia. Na terenie gminy znajduje się Główny Punkt Zasilający,
tzw. GPZ (komunalny) pracujący na napięciu: 110/15 kV
Gmina Pokój nie posiada zorganizowanego systemu ciepłowniczego. Poszczególne jednostki
zaopatrywane są z własnych, lokalnych źródeł opalanych przede wszystkim węglem i miałem
węglowym.
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