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ZMIANY STRUKTURY FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ 
OBSZARÓW WIEJSKICH NA PRZYKŁADZIE GMINY GOGOLIN 

CHANGES IN THE FUNCTIONAL AND SPATIAL STRUCTURE  
OF RURAL AREAS – A CASE STUDY OF THE GOGOLIN COMMUNE

Streszczenie 
Na podstawie analizy zmian struktury funkcjonalno-przestrzennej obszaru wiejskiego gminy Gogolin w okresie 
transformacji ustrojowej 1994-2017, wykazano zróżnicowany wpływ uwarunkowań i czynników rozwojowych 
na intensywność oraz kierunki tych zmian. Stwierdzono, że typowe dla obszarów wiejskich kierunki przemian  
w użytkowaniu  i sposobie zagospodarowania terenów, związane z rolnictwem i osadnictwem, nie mają istotnego 
znaczenia. Niewielki wpływ na te przemiany ma również położenie przy węźle autostradowym autostrady A4  
i procesy suburbanizacji, położonego w odległości ok. 25 km dużego miasta Opole. Kluczowe zmiany w strukturze 
były spowodowane występowaniem bogatych złóż wapieni oraz rozwojem przemysłu cementowo-wapienniczego. 
Analizę przeprowadzono w oparciu o badania zmian struktury funkcjonalno-przestrzennej, wykonane metodą 
analizy porównawczej opracowań kartograficznych przetworzonych do środowiska GIS.

Abstract
On the basis of an analysis of changes in the functional and spatial structure of the rural area of the Gogolin Commune in the 
period of political transformation 1994-2017, the diversified influence of conditions and developmental factors on the intensity 
and directions of these changes was demonstrated. It was found that the directions of change in the use and management of 
land related to agriculture and settlement and typical of rural areas are of no significant importance. Its location near the A4 
motorway junction and the processes of suburbanization of the City of Opole, located approximately 25km away, also exert 
a minor influence on changes in the landscape. The key transformations in the structure were caused by the presence of rich 
limestone deposits and the development of the cement and lime industry. The analysis was based on a study of changes in the 
functional and spatial structure carried out using the method of comparative analysis of cartographic studies processed for the 
GIS environment.
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INTRODUCTION

Changes in the landscape of rural areas have evolved 
over time. Urbanization processes, combined with 
the industrialization of European societies, the de-
velopment of mechanization in agriculture, and the 
profound changes within these societies themselves 
which followed the Second World War, resulted in 
the acceleration of these changes (Kamiński, 2008).

Nowadays, the development of rural areas and 
functional-spatial transformations connected with 
these changes were largely impacted by the trans-
formation of the socio-political system which took 
place in the 1990s, as well as by Poland’s accession 
to the European Union in 2004.

Accordingly, the above-mentioned changes, 
which occurred after 1989, triggered transforma-
tions in the whole economy of the country, includ-
ing the spatial management of rural areas. Changes 
in the rural space are the result of a group of phe-
nomena and processes operating jointly, for exam-
ple the liquidation of state-run agricultural farms, 
the formation of large private land ownership, and 
the rapid development of suburban zones.

Poland’s accessing the European Union opened 
new possibilities for development thanks to the  
financial means available in the framework of differ-
ent programmes included in the Common Agricul-
tural Policy (CAP). It is these programmes that have 
contributed to transformations of the Polish country-
side to the greatest extent, both in the functional and 
spatial (scenic) senses (Kluba, 2012). Consequently, 
under the influence of European programmes and 
means, the processes of modernization, ordering and 
the multifunctional development of rural areas, which 
in turn entail structural and scenic changes, are ongo-
ing (Heffner, 2012; Kołodziejczyk, 2007; Krzyk, 2010).

The development of rural areas is not uniform; 
neither does it proceed at the same speed in all areas 
since it is dependent on a number of different fac-
tors. M. Stanny (2013), based on a review of works 
dedicated to the analysis of factors impacting on 
the socioeconomic development of the countryside, 
points to the following four groups of factors which 
are regarded as key ones, and which display the 
character of the conditions of development:

 – conditions of the location (features relating to 
the terrain and related benefits, assets of local 
space,

WPROWADZENIE

Na przestrzeni dziejów zmiany krajobrazu obsza-
rów wiejskich dokonywały się ewolucyjnie. Procesy 
urbanizacji połączone z uprzemysłowieniem euro-
pejskich społeczeństw, postępujący rozwój mecha-
nizacji rolnictwa a także głębsze zmiany w samym 
społeczeństwie, jakie miały miejsce po II wojnie 
światowej, spowodowały gwałtowne przyspiesze-
nie tych zmian (Kamiński, 2008).

Obecnie na rozwój obszarów wiejskich oraz 
związane z nim przekształcenia funkcjonalno-prze-
strzenne bardzo duży wpływ ma transformacja 
ustrojowa, która nastąpiła w latach 90-tych, oraz 
wstąpienie Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. 

Zachodzące od 1989 r. przemiany polityczno
-ustrojowe w Polsce generują przemiany w całej go-
spodarce kraju, w tym w zagospodarowaniu prze-
strzennym obszarów wiejskich. Zmiany zachodzące 
w przestrzeni wiejskiej są efektem zbioru zjawisk 
i procesów takich jak: likwidacja państwowych go-
spodarstw rolnych, powstanie wielkiej prywatnej 
własności ziemskiej, gwałtowny rozwój stref pod-
miejskich.

Akces Polski do Unii Europejskiej otworzył nowe 
możliwości rozwojowe dzięki środkom finan-
sowym dostępnym w ramach różnych programów 
wchodzących w zakres realizacji Wspólnej Polityki 
Rolnej (WPR). To właśnie one w największym 
stopniu przyczyniły się do przeobrażeń polskiej 
wsi, zarówno w sensie funkcjonalnym, jak również 
przestrzennym (krajobrazowym) (Kluba, 2012). Pod 
wpływem programów i środków europejskich 
zachodzą procesy modernizacji, porządkowania 
i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, 
powodujące zmiany strukturalne i krajobrazowe 
(Heffner, 2012; Kołodziejczyk, 2007; Krzyk, 2010).

Rozwój obszarów wiejskich nie ma jednolitego 
charakteru oraz tempa na wszystkich obszarach, jest 
bowiem uzależniony od wielu różnorodnych czyn-
ników. M. Stanny (2013), w oparciu o przegląd prac 
poświęconych analizie czynników oddziałujących 
na rozwój społeczno-gospodarczy wsi, wskazuje 
cztery grupy czynników uważanych za kluczowe, 
a mających charakter uwarunkowań rozwoju:

 – warunki miejsca (cechy terenu i korzyści miej-
sca, walory przestrzeni lokalnej),

 – warunki środowiskowe (zasoby, walory lokal-
nego środowiska przyrodniczego),
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 – conditions of the environment (resources,  
assets of the local natural environment),

 – conditions resulting from management of the 
space (the existing infrastructural investment),

 – conditions relating to the “quality of the local 
community” (features and socio-cultural char-
acteristics of the local community).

It follows from the conditions of the spatial  
development of the Gogolin Commune, as well as 
from the analysis of conditions and directions of its 
spatial management, which are presented in this 
study, that the examined area possesses favourable 
developmental conditions (Oglęcka, Oglęcki, 2019), 
which are linked primarily with the conditions of lo-
cation and those resulting from space management.

There are a number of factors that constitute the 
above-mentioned conditions, the most significant 
of which are the following:

 – extracted and documented deposits of lime-
stone (among the largest in Poland),

 – the A4 motorway with the ‘Krapkowice’ junction,
 – location within the Opole agglomeration (at 

a distance of 25km from the city) and direct-
ly on the border of the medium-sized city of 
Krapkowice (the capital of the county, with 
over 20 thousand inhabitants).

Additionally, the developmental factors include 
the well-developed cement and lime industry, 
which exploits and processes the local resources, 
and the successively revitalized former military 
area. Such conditions make a natural prerequisite 
for socioeconomic development and functional-spa-
tial transformations.

The main aim of this study is to identify the 
changes in the spatial-functional development of the 
examined area and to define the factors which have 
determined these transformations to the greatest de-
gree. The research conducted leads to a recognition 
of the character and the scale of the changes in the 
usage of the terrain in the period of transformation 
of the polity (the years 1994-2017) and their spa-
tial distribution. The results have been presented 
in the form of graphs, tables and descriptions. The 
research, due to its connection with developmen-
tal factors, holds prognostic significance, which can 
be useful in planning spatial development, among 
other things.

 – warunki wynikające z zagospodarowania 
przestrzeni (istniejące zainwestowanie infra-
strukturalne),

 – warunki związane z „jakością lokalnej społecz-
ności” (cechy i charakterystyki społeczno-kul-
turowe społeczności lokalnej).

Z uwarunkowań rozwoju przestrzennego gminy, 
przedstawionych w Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Gogolin wynika, że badany obszar ma korzystne 
uwarunkowania rozwoju (Oglęcka, Oglęcki, 2019), 
co związane jest przede wszystkim z warunkami 
miejsca i warunkami wynikającymi z zagospoda-
rowania przestrzeni. 

 Na uwarunkowania te składa się wiele czynni-
ków, z których najistotniejsze to: 

 – eksploatowane i udokumentowane złoża wa-
pieni (jedne z największych w Polsce),

 – autostrada A4 z węzłem „Krapkowice”,
 – położenie w aglomeracji opolskiej (w odległo-

ści 25 km od miasta Opola) oraz bezpośrednio 
przy granicy średniego miasta Krapkowice 
(stolicy powiatu liczącej ponad 20 tyś. miesz-
kańców).

Dodatkowo, do czynników rozwojowych zaliczyć 
należy rozwinięty przemysł cementowo-wapienni-
czy bazujący na lokalnych surowcach oraz sukce-
sywnie rewitalizowane tereny powojskowe.

Takie uwarunkowania stanowią przesłankę roz-
woju społeczno-gospodarczego i połączonych z nim 
przekształceń funkcjonalno-przestrzennych.

Głównym celem pracy jest identyfikacja zmian 
struktury przestrzenno-funkcjonalnej badanego ob-
szaru i określenie czynników, które w największym 
stopniu determinowały te zmiany. 

Podjęte badania prowadzą do rozpoznania cha-
rakteru i skali zmian użytkowania terenów w okre-
sie transformacji ustrojowej (lata 1994-2017) oraz ich 
rozkładu przestrzennego. Wyniki przedstawione 
zostały w formie graficznej, tabelarycznej i opisowej. 
Badania, ze względu na powiązanie z czynnikami 
rozwoju, mają znaczenie prognostyczne – pozwala-
ją na przewidywanie dalszych kierunków rozwoju 
przestrzennego badanego obszaru, co przydatne 
może być m. in. w planowaniu zagospodarowania 
przestrzennego.
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Another goal is also to answer the question of 
whether the archival documents of spatial planning, 
especially urban planning inventories, can prove 
useful in conducting research with the help of the 
method of comparative analysis in the GIS envi-
ronment.

RESEARCH AREA

The commune of Gogolin is located in the central 
part of Opole Province (Voivodeship), in Krapko-
wice County, 25km south of Opole. As regards the 
physical-geographical regionalization of Poland, it 
is situated on the boundary of the Silesian Upland 
represented by Chełm and the Silesian Lowlands 
represented by the Wrocław Valley and the Racibórz 
Basin (Solon et al., 2018). At present the commune 
is divided into two cadastral units: the rural area 
of the commune and the area of the city of Gogo-
lin. The rural area forms an artificially isolated and 
geographically inharmonious zone (Oglęcka, Oglęc-
ki, 2019) surrounding the city of Gogolin from the 
north, the west and the south. The area consists 
of eight geodesic precincts corresponding to the 
following villages: Chorula, Dąbrówka, Górażdże, 
Kamień Śląski, Kamionek, Odrowąż, Obrowiec and 
Zakrzów.

The genesis and evolution of the spatial struc-
ture of the examined area by the year 1994
The beginnings of the formation of the present set-
tlement system of the Gogolin Commune fell on the 
12th-16th centuries. Until the 19th century it had 
been an agricultural area, the backbone of the in-
habitants’ maintenance being cultivation of land. At 
the beginning of the 19th century, the local deposits 
of limestone started to be exploited on an industri-
al scale and lime kilns were built in Gogolin and 
Górażdże. This gave rise to the spatial development 
of these places. The process accelerated in 1845 after 
the railway line linking Opole and Kędzierzyn had 
been put into service (Oglęcka, Oglęcki, 2019).

In the Interwar period, transformations also took 
place in the rural area of the village of Kamień Śląski, 
where at the turn of the 19th and the 20th centuries,  
exploitation of limestone was carried out on a mass 
scale1 and where, around the year 1935, the air base 

1 The statement is based on a comparison of historical topo-
graphic maps of 1883 and 1914, available on the websites: 
https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/4613/edition/4265/

Celem jest również odpowiedź na pytanie, czy 
archiwalne dokumenty planowania przestrzenne-
go, a w szczególności inwentaryzacje urbanistycz-
ne, mogą być przydatne do badań metodą analizy 
porównawczej w środowisku GIS.

OBSZAR BADAŃ

Gmina Gogolin położona jest w centralnej części 
województwa opolskiego, w powiecie krapkowic-
kim, w odległości 25 km na południe od Opola. Pod 
względem regionalizacji fizycznogeograficznej Pol-
ski zlokalizowana jest na pograniczu Wyżyny Ślą-
skiej reprezentowanej przez Chełm i Niziny Śląskiej, 
reprezentowanej przez Pradolinę Wrocławską i Ko-
tlinę Raciborską (Solon i in., 2018). Obecnie gmina 
podzielona jest na 2 jednostki ewidencyjne: obszar 
wiejski gminy oraz obszar miasta Gogolina. Obszar 
wiejski tworzy sztucznie wydzieloną i geograficznie 
niespójną strefę (Oglęcka, Oglęcki, 2019), okalającą 
miasto Gogolin od północy, zachodu i południa. 
W skład obszaru wchodzi osiem obrębów ewiden-
cyjnych, odpowiadających sołectwom: Chorula, 
Dąbrówka, Górażdże, Kamień Śląski, Kamionek, 
Odrowąż, Obrowiec i Zakrzów.

Geneza i ewolucja struktury przestrzennej 
badanego obszaru do roku 1994
Początki kształtowania się obecnego układu osad-
niczego gminy Gogolin przypadają na XII-XVI w. 
Do wieku XIX był to obszar rolniczy – podstawą 
utrzymania mieszkańców była uprawa ziemi.  
Na początku XIX w. w miejscowościach Gogolin 
i Górażdże zaczęto na skalę przemysłową eksplo-
atować miejscowe złoża wapieni i budować piece 
wapiennicze, co zapoczątkowało rozwój przestrzen-
ny tych miejscowości. Proces ten nabrał tempa po 
oddaniu do eksploatacji w 1845 r. linii kolejowej 
Opole – Kędzierzyn (Oglęcka, Oglęcki, 2019).

W okresie przedwojennym przeobrażenia miały 
też miejsce na obszarze wsi Kamień Śląski, gdzie 
na przełomie XIX i XX w. również podjęto na 
większą skalę eksploatację złoża wapieni1, a w ok.  
1935 r. powstała baza lotnicza Luftwaffe Gross Stein,  
 

1 Stwierdzenie oparte na porównaniu historycznych map 
topograficznych z lat 1883 i 1914, udostępnionych na stro-
nach internetowych: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publica-
tion/4613/edition/4265/content oraz https://www.sbc.org.pl/
dlibra/publication/4614/edition/4266.

https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/4613/edition/4265/content
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Luftwaffe Gross Stein was established, which func-
tioned there until the end of the Second World War.2

After the War, the most significant spatial and 
functional changes which followed in the area 
of the Gogolin Commune were the effect of the  
nationalization of the so-called post-German proper-
ty, as well as the development of the industry which 
exploited limestone deposits and the cement-lime 
industry related to it. Apart from that, State Agri-
cultural Holdings were established in Zakrzów and 
Obrowiec on the basis of the former landed estates 
taken over by the State. The spatial alterations con-
nected with the functioning of those farms includ-
ed, first of all, the launching of a large animal feed 
mixing plant in Zakrzów and the construction of 
complexes of multi-family housing infrastructure in 
both villages, which introduced a totally new spa-
tial element into the then countryside landscape. In 
the 1990s, as a result of polity transformations, the 
state-run farms were transformed into Agricultural 
Holdings in the Resources of the Treasury. In 1994, 
the production and breeding plants in Zakrzów, in-
cluding the feed mixing plant, were not used (due 
to talks with a potential investor being in progress). 
The property of the farm in Obrowiec was succes-
sively sold to farmers within the restructuring pro-
gramme (Bratawa et al., 1994).

The airfield in Kamień Śląski remained a military 
object, undergoing extension and modernization 
in the 1950s. The nearby Baroque palace with its 
park and grange were incorporated into the military 
area (Górecki, 2008). The airfield stayed a military 
object until 1999, yet in the second half of the 1990s 
it was already not in use. The lack of regular care 
and supervision led to its gradual degradation. In 
1999, the institution managing the airfield was the 
Military Property Agency which, in the year 2003, 
sold it to a private investor. Prior to this, in the 1980s, 
the palace, which was in complete ruin at that time, 
and the park surrounding it were transferred to ci-
vilian authorities. Since the 1990s the proprietor of 
the complex has been Opole Diocese, which under-
took to rebuild the palace and to revitalize the park. 
In 1994, the works came to an end (Górecki, 2008).

At the beginning of the 1950s, the functioning of 
the limestone processing plants based in Gogolin 

content and https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/4614/
edition/4266.

2 https:/ /www.polot .net/pl/ lotnisko_w_kamieniu_ 
slaskim_2011r_

która funkcjonowała do czasu zakończenia II wojny 
światowej2.

Po wojnie najistotniejsze zmiany przestrzenne 
i funkcjonalne, jakie nastąpiły na obszarze gminy 
Gogolin, były efektem nacjonalizacji tzw. mienia po-
niemieckiego oraz rozwoju przemysłu wydobyw-
czego złóż wapieni i związanego z nim przemysłu 
cementowo-wapienniczego. Na bazie przejętych 
przez państwo majątków ziemskich utworzono 
Państwowe Gospodarstwa Rolne w Zakrzowie 
i w Obrowcu. Zmiany przestrzenne, związane 
z funkcjonowaniem tych gospodarstw, to przede 
wszystkim uruchomienie dużego zakładu mieszalni 
pasz w Zakrzowie oraz budowa w obu wsiach ze-
społów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 
które stanowiły zupełnie nowy element przestrzen-
ny w krajobrazie wsi. W latach 90-tych, w efekcie 
zmian ustrojowych, PGR-y zostały przekształcone 
w Gospodarstwa Rolne Zasobów Skarbu Państwa. 
W 1994 r. obiekty produkcyjne i hodowlane gospo-
darstwa w Zakrzowie, w tym mieszalnia pasz, były 
nieużytkowane (trwały rozmowy z potencjalnym 
sukcesorem). Mienie gospodarstwa w Obrowcu 
było sukcesywnie sprzedawane rolnikom w ramach 
programu restrukturyzacji (Brawata i in., 1994).

Lotnisko w Kamieniu Śląskim pozostało obiek-
tem wojskowym; w latach 50-tych obiekt ten został 
rozbudowany i zmodernizowany, a do terenów 
wojskowych włączono sąsiadujący z lotniskiem 
barokowy pałac z parkiem i folwarkiem (Górec-
ki, 2008). Lotnisko było obiektem wojskowym do  
1999 r., ale już w drugiej połowie lat 90-tych nie było 
użytkowane i brak stałego gospodarza powodował, 
że stopniowo ulegało dewastacji. W 1999 r. zarząd-
cą lotniska została Agencja Mienia Wojskowego, 
która w 2003 r. sprzedała je prywatnemu właści-
cielowi. Wcześniej, bo w latach 80-tych przekazany 
został władzom cywilnym pałac, który był w stanie 
zupełnej dewastacji, oraz otaczający go park. Od 
1990 r. właścicielem obiektów jest Diecezja Opolska, 
która podjęła się odbudowy ruin pałacu i rewitali-
zacji parku. W 1994 r. prace te były na ukończeniu 
(Górecki, 2008).

Na początku lat 50-tych w Gogolinie i w Góraż-
dżach przywrócono funkcjonowanie zakładów wa-
pienniczych3, co szczególnie wpłynęło na rozwój  
 

2 https://www.polot.net/pl/lotnisko_w_kamieniu_sla-
skim_2011r_

3 https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/ru/zespol/-/ze-
spol/44911

https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/4613/edition/4265/content
https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/4614/edition/4266
https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/4614/edition/4266
https://www.polot.net/pl/lotnisko_w_kamieniu_slaskim_2011r_
https://www.polot.net/pl/lotnisko_w_kamieniu_slaskim_2011r_
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and Górażdże was restored,3 which impacted on 
the development of the former in a particular way. 
In 1958, following the incorporation of the villages 
of Strzebniów and Karłubiec, Gogolin changed into 
a settlement which later earned its town charter in 
1967.4

Based on the rich deposits of limestone found 
within the area of the Commune, a further develop-
ment of the cement-lime industry followed. In 1966, 
a new limestone processing plant was launched in 
Górażdże and in 1977 the cement plant “Górażdże”5 
was opened – the largest and most modern plant 
of its kind in Poland and in Europe6 at that time 
(put up in the grounds of the Village of Chorula). 
The functioning of the plants influenced, primarily, 
the spatial development of the Village of Górażdże, 
where a new multi-family housing estate was built 
together with service providing entities (mainly 
linked to the plants) and a development of estates 
of single-family detached houses. As a consequence 
of the above-mentioned transformations, the place 
completely lost its primary rural character (Oglęcka, 
Oglęcki, 2019). The Village of Chorula did not see 
such dramatic changes implemented, though: two 
multi-family blocks of flats and one supermarket 
were erected there (Brawata et al., 1994). The effect 
of the functioning of the new plants, besides the 
non-agricultural land development, was the advanc-
ing exploitation of limestone on forested ground 
lying within the boundaries of Górażdże and Ka-
mień Śląski. In 1993, both plants (being part of one 
enterprise) were privatized.7

MATERIALS AND METHODS

The study of the changes occurring in the function-
al-spatial structure of the rural area of the Gogolin 
Commune was based on transformations in the 
spatial structure of the forms of usage, according 
to the notation of land use defined in the ordinance 
issued by the Minister of Regional Development and 
Building of 29 March 2001 on the issue of land and 
property register (i.e., Journal of Laws of 2019, item 

3 https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/ru/zespol/-/ze-
spol/44911

4 https://www.gwo24.pl/gogolin-historia/
5 https://polska-org.pl/526677,Chorula,Zaklad_Wapienniczy_

Gorazdze.html
6 https:// https://www.gorazdze.pl/pl/historia
7 https:// https://www.gorazdze.pl/pl/historia

Gogolina. W 1958 r., po włączeniu wsi Strzebniów 
oraz Karłubiec, Gogolin został osiedlem, a w 1967 r. 
uzyskał prawa miejskie4.

W oparciu o bogate złoża surowców wapieni  
na obszarze gminy nastąpił dalszy rozwój przemysłu 
cementowo-wapienniczego. W 1966 r. w Górażdżach 
uruchomiono nowy zakład wapienniczy, a w 1977 
r. oddano do użytku Cementownię „Górażdże”5, 
największy i najnowocześniejszy w tamtym czasie 
zakład w Polsce i w Europie6 (wybudowany na 
gruntach wsi Chorula). Funkcjonowanie zakładów 
wpłynęło przede wszystkim na rozwój przestrzenny 
wsi Górażdże, gdzie wybudowane zostało osiedle 
mieszkaniowe wielorodzinne, powstały nowe 
obiekty usługowe (głównie zakładowe), nastąpił 
też rozwój zabudowy jednorodzinnej. W wyniku 
wyżej opisanych przemian miejscowość ta straciła 
zupełnie swój pierwotny, wiejski charakter (Oglęcka, 
Oglęcki, 2019). We wsi Chorula nie nastąpiły tak 
znaczące zmiany; powstały tam dwa budynki 
mieszkalne wielorodzinne i pawilon handlowy 
(Brawata i in., 1994). Skutkiem funkcjonowania 
nowych zakładów, poza rozwojem zabudowy 
nierolniczej, był rozwój eksploatacji wapieni na 
gruntach leśnych w obrębach Górażdże i Kamień 
Śląski. W 1993 r. oba zakłady (wchodzące w skład 
jednego przedsiębiorstwa) zostały sprywatyzowane7.

MATERIAŁ I METODY

Badania zmian struktury funkcjonalno-
przestrzennej wiejskiego obszaru gminy Gogolin 
bazowały na zmianach struktury przestrzennej 
form użytkowania według oznaczeń użytków 
gruntowych, określonych w rozporządzeniu 
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa 
z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji 
gruntów i budynków (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 
393). W badaniach uwzględniono zastrzeżenie, 
że oznaczenia użytków gruntowych stosowane 
w ewidencji gruntów nie są tożsame z formami 
użytkowania terenów stosowanymi w planowaniu 
przestrzennym, przez co analizy oparte na 
danych ewidencyjnych nie dają pełnego obrazu 
przekształceń urbanistycznych przestrzeni badanego 

4  https://www.gwo24.pl/gogolin-historia/
5 https://polska-org.pl/526677,Chorula,Zaklad_Wapienniczy_

Gorazdze.html
6  https:// https://www.gorazdze.pl/pl/historia
7  https:// https://www.gorazdze.pl/pl/historia

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/ru/zespol/-/zespol/44911
https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/ru/zespol/-/zespol/44911
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https://www.gorazdze.pl/pl/historia
https://polska-org.pl/526677,Chorula,Zaklad_Wapienniczy_Gorazdze.html
https://www.gorazdze.pl/pl/historia


Changes in the functional and spatial structure…

35

393). The examination took into account the stipula-
tion that the marking system of the land use which 
was applied in the land and property register is not 
identical with and does not correspond to the forms 
of land usage which feature in spatial planning, as 
a result of which the analyses based on data from 
the register do not fully reflect the state of transfor-
mations in the urban planning as regards the exam-
ined area, in particular – the functional changes. The 
differences result from the different classification 
criteria applied. The division which is indicated in 
the land and property register follows due to the fac-
tual mode of usage or development, whereas as far 
as urban planning is concerned, the basic criterion 
is the function (destination) of the terrain.8

Taking into account the conditions presented 
above, the method of comparative analysis was 
used in the research. Accordingly, cartographic 
secondary sources were compared and the results 
of the analysis were referred to the developmental 
factors defined earlier. On the basis of the obtained 
results, a prognosis of further changes in the func-
tional-spatial structure of the examined area was 
made. It also took into account the currently valid 
urban-planning documents, such as “The study of 
conditions and directions of spatial management of 
the Gogolin Commune” and the local spatial devel-
opment plans relating to all relevant places.

8 A vital problem in the research on changes in the functio-
nal-spatial structure in multi-year periods is the shortage of 
uniform comparative materials, which stems from the lack 
of relevant legal requirements. In the former sociopolitical 
period, each planning study prepared on the level of a com-
mune necessitated carrying out urban development inven-
tories. The change in the spatial planning system introduced 
in the Act of 7 July 1994 on spatial management caused the 
annulment of all the regulations and norms in the sphere 
of spatial planning which were in force earlier yet did not 
introduce any new detailed principles for drawing up plans 
or regulations to normalize forms of land use. The succeeding 
Act of 27 March 2003 on spatial planning and development 
was complemented by the ordinance of the Minister of Infra-
structure of 26 August 2003 on the issue of the required scope 
of designing the local spatial land management plan, which 
does mention “elaborations, analyses, prognoses and studies 
drawn for the needs of designing the local plan” but merely 
in the definition of planning materials without mentioning 
any other norms relating to the obligation or manner of the-
ir drawing. There is also a standardization of the marking 
system with reference to the designation of grounds in the 
local plans, which includes only 28 signs. This certainly pro-
ves insufficient in relation to the actual number of forms of 
land usage and, as a consequence, areas not covered by the 
ordinance come to be defined liberally in practice. As a re-
sult, urban development inventories are drawn very rarely 
nowadays and the methods for preparing them vary greatly.

obszaru, w szczególności zmian funkcjonalnych. 
Różnice wynikają z innych kryteriów klasyfikacji. 
Wykazywany w ewidencji gruntów i budynków 
podział następuje ze względu na faktyczny sposób 
użytkowania lub zagospodarowania, natomiast 
w urbanistyce podstawowym kryterium jest funkcja 
(przeznaczenie) terenu8. 

Uwzględniając przedstawione wyżej uwarunko-
wania, w badaniach zastosowano metodę analizy 
porównawczej opracowań kartograficznych oraz 
odniesienia wyników tej analizy do zdefiniowanych 
wcześniej czynników rozwojowych. Na podstawie 
uzyskanych wyników przedstawiono prognozę dal-
szych zmian struktury funkcjonalno-przestrzennej 
badanego obszaru, posiłkując się aktualnymi doku-
mentami planistycznymi, tj. Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Gogolin i miejscowymi planami zagospoda-
rowania przestrzennego, obejmującymi wszystkie 
miejscowości.

Do analizy porównawczej wykorzystano: 
 – mapę „Gmina Gogolin. Użytkowanie terenu” 

(Brawata i in., 1994), stanowiącą część składo-
wą „Inwentaryzacji urbanistycznej gminy Go-
golin” do planu ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego gminy Gogolin, udostępnioną 
przez Urząd Miejski w Gogolinie,

8  Istotnym problemem w badaniach zamian struktury funkcjo-
nalno-przestrzennej w okresach wieloletnich jest brak jedno-
rodnych graficznych materiałów porównawczych, co wynika 
z braku odpowiednich wymogów prawnych. W poprzednim 
okresie ustrojowym do każdego opracowania planistycz-
nego sporządzanego na szczeblu gminnym wykonywane 
były obowiązkowo inwentaryzacje urbanistyczne Zmiana 
systemu planowania przestrzennego, wprowadzona ustawą 
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, 
spowodowała utratę wszystkich przepisów i norm z zakresu 
planowania przestrzennego wcześniej obowiązujących, ale 
nie wprowadziła nowych, szczegółowych zasad sporządza-
nia planów i przepisów normalizujących formy użytkowania 
terenów. Kolejna ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym uzupełniona została 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 
2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego, w którym 
tym jest mowa o „opracowaniach, analizach, prognozach 
i studiach sporządzonych na potrzeby projektu planu miej-
scowego”, ale tylko w definicji materiałów planistycznych, 
bez jakichkolwiek innych unormowań dotyczących obo-
wiązku i sposobu ich sporządzania. Jest też standaryzacja 
oznaczeń przeznaczenia terenów w planach miejscowych, 
która obejmuje jednak tylko 28 oznaczeń, co jest zdecydo-
wanie niewystarczające w stosunku do faktycznej ilości 
form użytkowania terenów, w związku z czym tereny nie 
ujęte w rozporządzeniu określane są w praktyce dowolnie. 
W efekcie inwentaryzacje urbanistyczne sporządzane są 
obecnie rzadko i w bardzo różny sposób.
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For the execution of the comparative analysis the 
following were used:

 – a map called Gmina Gogolin. Użytkowanie 
terenu [The Gogolin Commune. Usage of the 
land] (Brawata et al., 1994), which is a compo-
nent of the document entitled Inwentaryzacja 
urbanistyczna gminy Gogolin [The urban de-
velopment inventory] attached to the general 
plan of spatial development of the Gogolin 
Commune, made available by Urząd Miejski 
[Municipal Office] in Gogolin,

 – a map of the structure of land use as of the year 
2017, made accessible by Wojewódzki Ośrodek 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
[Provincial Centre for Geodesic and Carto-
graphic Documentation] in Opole from the 
base of monitoring changes in the manner of 
land use and its classification.

The state of land use for the year 1994 was taken 
from the scan of the map “The Gogolin Commune. 
Usage of the land” (Brawata et al., 1994), which is 
a map drawn by hand on paper, with the use of 
a topographic map at a scale of 1:10,000, dating from 
1984 and executed in compliance with the then bind-
ing norms as regards the names of forms (categories) 
of land use and graphic signs. This was the only 
available cartographic material which presented 
the manner of usage of land in the examined area 
during the initial period of polity transformation.

The current state (2017) was obtained from or-
thoimagery-based maps illustrating the structure 
of land use as of the year 2017, which were made 
available by the Provincial Centre for Geodesic and 
Cartographic Documentation in Opole, in which the 
forms of usage of the ground are compliant with 
the marking system of land use defined in the ordi-
nance of the Minister of Regional Development and 
Building of 29 March 2001 on the issue of land and 
property register. At the initial stage of the research, 
account was also taken of the data accessible from 
the Database of Topographic Objects (BDOT10k). 
However, these materials were not used since upon 
comparing them with the orthoimagery illustrating 
land use and field research, it turned out that they 
were less precise and far less valid.

The scans of the map “The Gogolin Commune. 
Usage of the land” were calibrated in ArcGIS Desk-
top 10.6 programme, imposing on it the coordinates 
in the system PUWG 2000 zone IV (ETRS_1989_
UWPP_2000_PAS_6). The calibration process was 

 – mapę struktury użytkowania gruntów wg 
stanu na rok 2017, udostępnioną przez Woje-
wódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej w Opolu z bazy monitoro-
wania zmian sposobu użytkowania gruntów 
oraz ich bonitacji.

Stan użytkowania gruntów na rok 1994 odnoto-
wano ze skanu mapy „Gmina Gogolin. Użytkowa-
nie terenu” (Brawata i in., 1994). Jest to mapa papie-
rowa sporządzona ręcznie z wykorzystaniem mapy 
topograficznej w skali 1:10 000, pochodzącej z 1984 
roku, według obowiązujących w tamtym okresie 
normatywów w zakresie nazewnictwa form (kate-
gorii) użytkowania terenów i oznaczeń graficznych. 
Był to jedyny dostępny materiał kartograficzny 
przedstawiający sposób użytkowania terenów na 
badanym obszarze w początkowym okresie trans-
formacji ustrojowej.

Stan współczesny (2017 r.) pozyskano z wek-
torowej mapy ilustrującej strukturę użytkowania 
gruntów wg stanu na rok 2017, udostępnioną przez 
Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej w Opolu z bazy monitorowania 
zmian sposobu użytkowania gruntów oraz ich boni-
tacji, na której formy użytkowania terenów opisane 
są zgodnie z oznaczeniami użytków gruntowych, 
określonymi w rozporządzeniu Ministra Rozwoju 
Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 
r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. We 
wstępnej fazie badań brano również pod uwagę do-
stępne dane z Bazy Danych Obiektów Topograficz-
nych BDOT10k. Z materiałów tych jednak zrezygno-
wano, ponieważ porównanie ich z wektorową mapą 
ilustrującą użytkowanie terenu i badania terenowe 
wykazały, że są one mniej precyzyjne i znacznie 
mniej aktualne.  

Skan mapy „Gmina Gogolin. Użytkowanie tere-
nu” skalibrowano w programie ArcGIS Desktop 10.6, 
nadając mu współrzędne w układzie PUWG 2000 
strefa IV (ETRS_1989_UWPP_2000_PAS_6). Proces 
kalibracji wykonano w oparciu o charakterystyczne 
punkty kontrolne umieszczone na mapie użytko-
wania terenu oraz na współczesnej mapie ewiden-
cyjnej (serwer WMS, https://integracja.gugik.gov.
pl/cgi-bin/KrajowaIntegracjaEwidencjiGruntow?). 
Przyjęto dla digitalizowanego obszaru 9 punktów; 
zastosowana metoda 1st Order Polynominal (wie-
lomian pierwszego stopnia) wymaga wyznaczenia 
co najmniej 3 punktów. Wartość błędu średniego 

„Total RMS Errors” uzyskano na poziomie 6,30 m.
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carried out on the basis of characteristic control 
points placed on the map of land use and on the 
currently valid cadastral map (server WMS, https://
integracja.gugik.gov.pl/cgi-bin/KrajowaIntegracjaE-
widencjiGruntow?). 9 points were accepted for the 
digitalized area. The applied method of 1st Order 
Polynominal requires at least 3 points. The value of 
the mean error “Total RMS Errors” was obtained  
at a level of 6.3 m.

For the needs of the comparative analysis in the 
GIS environment, the map from 1994 was processed 
through screen orthoimagining in the ArcMap pro-
gramme. As a result of this operation, the area under 
analysis was divided into 1558 land units of differ-
ent usage compliant with the raster base of 1994. 
Then the categories of land use determined on the 
input map were adjusted to the notation of ground 
usage applied on the map of 2017 in the way pre-
sented in table 1, with the aid of attachment No. 6, 
to the above-mentioned ordinance which defines 
the criteria for counting individual grounds into 
particular categories of land usage.

A serious problem which occurred while process-
ing the heterogeneous maps in an attempt to adjust 
them to the GIS environment so that comparisons 
could be made was the integration of information. 
Combining the information coming from such maps 
in GIS required a decision to be made over what 
course of borderlines should be acknowledged as 
appropriate (Żyszkowska, 2013). As far as the pre-
sented research is concerned, the map of land use 
structure from the year 2017 that was accepted as 
the referential object and, accordingly, the vector-
ized graphic information from the year 1994 was 
adjusted to these data, possibly with the highest 
accuracy, since an ideal matching proved impos-
sible due to considerable differences between the 
used maps as regards the running of borderlines 
of different isolated units resulting from the lack of 
possibility of adjusting the representations.

Still, the most serious discrepancy concerns the 
grounds of the former airfield in Kamień Śląski, 
which was still a military area in 1994. Because of 
this, elements of its land management were not dis-
played on the publicly available maps and could 
not be inventoried (only arable land, permanent 
meadows, pastures and forests were represented 
there, but no buildings). As a result, on the map 
processed on the basis of the urban inventory, there 
are no runways which are isolated on the map of 
2017 as “Other communication areas” (Ti), as well 

Na potrzeby analizy porównawczej w środo-
wisku GIS, mapa z 1994 r. została przetworzona 
przez wektoryzację ekranową w programie ArcMap. 
W wyniku tej operacji obszar opracowania został 
podzielony na 1558 jednostek powierzchniowych 
o różnym przeznaczeniu, zgodnych z podkładem 
rastrowym z roku 1994. Następnie dostosowano 
kategorie użytkowania terenów określone na ma-
pie wejściowej do oznaczeń użytków gruntowych, 
zastosowanych na mapie z 2017 r., w sposób przed-
stawiony w tabeli 1, posiłkując się załącznikiem  
nr 6 do wyżej przywołanego rozporządzenia, w któ-
rym określone są kryteria zaliczania gruntów do 
poszczególnych użytków gruntowych.

Poważnym problemem, przy przetwarzaniu nie-
jednorodnych opracowań mapowych do środowi-
ska GIS w celach porównawczych, jest integracja 
informacji. Łączenie w GIS informacji pochodzą-
cych z takich map wymaga podjęcia decyzji, jaki 
przebieg granic należy uznać za właściwy (Żysz-
kowska, 2013). W omawianych badaniach za obiekt 
referencyjny przyjęto mapę struktury użytkowania 
gruntów wg stanu na rok 2017 i do tych danych 
dopasowane zostały zwektoryzowane informa-
cje graficzne z roku 1994, możliwie najdokładniej,  
bowiem idealne dopasowanie, ze względu na znacz-
ne rozbieżności pomiędzy wykorzystanymi mapa-
mi w zakresie przebiegu granic różnych wydzieleń, 
wynikające z braku możliwości dopasowania od-
wzorowań, okazało się niemożliwe.

Najistotniejsze rozbieżności mają miejsce na  
terenie byłego lotniska w Kamieniu Śląskim, któ-
ry w 1994 r. był terenem wojskowym, w związku 
z czym elementy jego zagospodarowania nie były 
wykazane na mapach powszechnie dostępnych 
i nie mogły zostać zinwentaryzowane (wykazane 
są tylko grunty orne, trwałe łąki i pastwiska oraz 
lasy, nie ma natomiast żadnych obiektów budow-
lanych). W efekcie na mapie przetworzonej na pod-
stawie inwentaryzacji urbanistycznej nie ma pasów 
startowych, które są wydzielone na mapie z 2017 r. 
jako „inne tereny komunikacyjne” Ti, oraz obiektów 
obsługi lotniska wydzielonych na mapie z 2017 r. 
jako „inne tereny zabudowane” Bi. Rozbieżności 
te zostały uwzględnione w omówieniu wyników 
badań.

Na mapie i w tabeli przedstawiającej stan  
z 1994 r. nie ma także wykazanych w materiałach 
z 2017 r.: „terenów różnych” Tr, „zurbanizowanych 
terenów niezabudowanych lub w trakcie zabudowy” 
Bp oraz „gruntów przeznaczonych pod budowę 
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as buildings and objects belonging to the airfield 
service as “Other built-up areas” (Bi). Those dif-
ferences were taken into account in the discussion 
of the research results.

Neither the map and the table presenting the 
state of things as of the year 1994 nor the materials 
of 2017 feature a “Miscellaneous areas” category 
(Tr), “Urbanized undeveloped land or under devel-
opment” (Bp) or “Land intended for construction 
of public roads or railway lines” (Tp), since these 
types of land were not included in the urban in-
ventory either.

The “Miscellaneous areas” category denotes, 
according to the regulations, all the lands not 
qualifying as other land use, in particular those 
occupied by ground constructions. In the area 
under examination, grounds of this type (chiefly 
flood embankments) occupy a relatively small area 
(c. 15 hectares) and in view of the impossibility to 
determine their surface area as of the year 1994, 
they were neglected in the balance of changes in 
the land use.

On the other hand, in the balance of changes in 
the land use, the areas marked Bp and Tp, as new 
investment grounds, were counted into the catego-
ries of built-up and urbanized and communication 
areas in 2017, respectively.

Meadows and pastures (that is, green land) were 
consolidated into one category, since in the register 
of 1994 these categories are not differentiated. Also, 
the grounds under water were consolidated. This 
generalization results from a lack of the possibility 
to isolate the grounds under ditches and waterways, 
other than in the Oder, as of the year 1994, because 
these elements were shown in the register in a lin-
ear way.

dróg publicznych lub linii kolejowych” Tp, ponie-
waż tego typu użytków również nie było w inwen-
taryzacji urbanistycznej.

„Tereny różne” to, zgodnie z przepisami, wszyst-
kie grunty niezaliczone do innych użytków grunto-
wych, w szczególności zajęte pod budowle ziemne. 
Na badanym obszarze tego typu użytki (głównie 
wały przeciwpowodziowe) zajmują stosunkowo 
niewielką powierzchnię (ok. 15 ha) i, wobec bra-
ku możliwości ustalenia ich powierzchni wg stanu 
w 1994 r., zostały pominięte w bilansie zmian użyt-
kowania terenów.

Tereny Bp oraz Tp, jako nowe tereny inwestycyj-
ne, w bilansie zmian użytkowania terenów zostały 
zaliczone odpowiednio do powierzchni terenów 
zabudowanych i zurbanizowanych oraz komuni-
kacyjnych w 2017 r.

Łąki i pastwiska (czyli użytki zielone) zostały sca-
lone w jedną kategorię, ponieważ w inwentaryzacji 
z 1994 r. kategorie te nie są rozróżnione. Również 
grunty pod wodami zostały scalone. Ta generaliza-
cja wynika z braku możliwości wydzielenia grun-
tów pod rowami i wodami płynącymi, innymi niż 
rzeka Odra, wg stanu na rok 1994, ponieważ w in-
wentaryzacji te elementy pokazane są liniowo.
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Formy użytkowania terenów 
Forms of land use featured

na mapie „Gmina Gogolin. Użytkowanie terenu” 
z 1994 r.
on the map “The Gogolin Commune. Usage of the land” 
of 1994

na mapie przetworzonej z dostosowaniem form użyt-
kowania terenów do oznaczeń użytków gruntowych 
on the processed map with forms of land use adapted to the 
notation of categories of land usage

Mieszkalnictwo wielorodzinne 
Multi-family housing

Tereny mieszkaniowe (B)
Residential areas (B)

Mieszkalnictwo jednorodzinne 
Single-family housing

Przemysł, składy 
Industry, warehouses

Tereny przemysłowe (Ba)
Industrial areas (Ba)

Urządzenia gospodarki ściekowej 
Sewage installations

jw.
ditto

Usługi 
Services

Inne tereny zabudowane (Bi)
Other built-up areas (Bi)

Usługi z zielenią towarzyszącą:
- zabudowa usługowa z dużą powierzchnią zieleni 
urządzonej1
- tereny sportowe 
Services with accompanying greenery:
- service-designed development with a large area of managed 
greenery1
- sports grounds 

jw.
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (Bz)

ditto
Recreation and relaxation areas (Bz)

Urządzenia usługowe rolnictwa 
Installations serving agriculture

Inne tereny zabudowane (Bi)
Other built-up area (Bi)

Cmentarze 
Cemeteries

jw.
ditto

Urządzenia gospodarki wodnej
Installations of water management

jw.
ditto

Zabudowa zagrodowa 
Farmsteads

Tereny rolne zabudowane (Br)
Arable developed land (Br)

Urządzenia obsługi gospodarki leśnej2
Installations of the forestry service2

jw.
ditto

Urządzenia produkcji roślinnej i zwierzęcej 
Installations for plant production and animal breeding

jw.
ditto

Grunty orne 
Arable land

Grunty orne (R)
Arable land (R)

Łąki i pastwiska 
Meadows and pastures

Łąki trwałe (Ł), pastwiska trwała (Ps)
Permanent meadows (Ł), permanent pastures (Ps)

Tab. 1. Sposób dostosowania form użytkowania terenów określonych na mapie „Gmina Gogolin. Użytkowanie 
terenu” z 1994 r. do oznaczeń użytków gruntowych określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego 
i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków
Tab. 1. The manner of adjusting the forms of land use defined on the map “The Gogolin Commune. Usage of the land” of 1994 
to the marking of categories of land use determined in the ordinance of the Minister of Regional Development and Building of 29 
March 2001 on the issue of land and property register
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RESEARCH RESULTS

The comparison of the change in the spatial struc-
ture of land use in the rural area of the Gogolin 
Commune is presented in Figures 1 and 2 and quan-
titatively with balance – in table 2.

The above-presented changes in the surface of 
land related to different forms of its use should be 
treated as approximate, even though they indeed 
present the directions and intensity in a reliable 
way, because of the impossibility to ideally match 
the compared maps with respect to the running 
of the borders of surface units. However, without 
a doubt, this list does yield a credible picture of 
transformations in the functional and spatial struc-
ture of the area under examination.

Generally, it follows from the research that 
during the last 23 years, in the rural area of the 
Gogolin Commune, there has been an increase in 
the size of the mining areas (exploitation of fossils) 
and uncultivated land, the transportation land as 

Ogrody i sady 
Gardens and orchards

Sady (S)
Orchards (S)

Lasy 
Forests

Lasy (Ls)
Forests (Ls)

Zagajniki, zadrzewienia, zieleń łęgowa 
Groves, woodland, riparian green

Grunty zadrzewione i zakrzewione (Lz)
Wooded and shrubby land (Lz)

Wody otwarte, cieki i rowy3, stawy hodowlane 
Open waterways, watercourses and ditches3, fishponds 

Grunty pod wodami (Wp), (Ws), (W), (Wsr)
Land under water (Wp), (Ws), (W), (Wsr)

Tereny eksploatacji 
Exploitation grounds

Użytki kopalne (K)
Mining land (K)

Nieużytki 
Wasteland

Nieużytki (N)
Barren land (N)

Tereny komunikacji samochodowej i kolejowej 
Car and rail transportation grounds

Drogi (dr), Tereny kolejowe (Tk)
Roads (Dr), Railway area (Tk)

WYNIKI BADAŃ 

Porównanie zmiany struktury przestrzennej użytko-
wania terenów obszaru wiejskiego gminy Gogolin 
przedstawiono na ryc. 1 i 2, a w ujęciu ilościowym 
z bilansem w tabeli 2.

Wykazane wyżej zmiany powierzchni terenów 
o różnych formach użytkowania należy traktować 
jako przybliżone, chociaż właściwie prezentujące 
kierunki i nasilenie, ze względu brak możliwości 
idealnego dopasowania porównywanych map 
w zakresie przebiegu granic jednostek powierzch-
niowych. Jednak, bez wątpienia, wykaz ten daje 
wiarygodny obraz przeobrażeń struktury funkcjo-
nalno-przestrzennej badanego obszaru.

Generalnie z badań wynika, że w ciągu ostatnich 
23 lat na obszarze wiejskim gminy Gogolin nastąpił 
wzrost powierzchni terenów użytków kopalnych 
(eksploatacji kopalin) i nieużytków, terenów 
komunikacyjnych oraz terenów zabudowanych 
i zurbanizowanych, kosztem lasów i terenów 

1Na mapie z 2017 r. na terenach tych wydzielone są odrębnie grunty pod zabudową usługową jako tereny Bi oraz grunty pod 
zielenią urządzoną jako tereny rekreacji i wypoczynku Bz
On the map of 2017, in these areas there are isolated separate grounds designed for service development as grounds marked Bi and those designed 
for green development as recreational and leisure grounds marked Bz.
2 Faktycznie były to domy pracowników Lasów Państwowych, z zabudowaniami gospodarczymi w układzie zagrodowym.
 Factually, they were the houses of workers of the State Forests, with farm buildings situated in the system of farmhouses.
3 Cieki i rowy pokazane są na mapie z 1994 r. liniowo, w związku z czym nie zostały wydzielone na mapie przetworzonej. 
Watercourses and ditches shown on the map of 1994 in a linear fashion, due to which they were not isolated on the processed map. 

Źródło: opracowanie własne
Source: author’s own elaboration
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well as built-up and urbanized areas at the cost  
of forests and woodland, whose area has dimin-
ished by almost 300 hectares. The rise in the surface 
of developed and urbanized areas at the expense 
of farmland corresponds to the general tenden-
cy towards a decrease in the area of farmland  
in Poland (Poławski, 2009; Łowicki, 2008), as well as 
throughout the world (Meiyappan et al., 2015). The 
drop in the surface of forested areas and woodland 
is an effect of local conditions, such as the location 
of deposits of fossils in forested areas.

zadrzewionych, których powierzchnia zmniejszyła 
się o ponad 200 ha, oraz niezabudowanych terenów 
rolniczych, których powierzchnia zmniejszyła 
się o niemal 300 ha. Zwiększenie powierzchni 
zabudowanych i zurbanizowanych kosztem 
użytków rolnych, odpowiada ogólnej tendencji 
spadku powierzchni gruntów rolnych w Polsce 
(Poławski, 2009; Łowicki, 2008), jak również na 
świecie (Meiyappan i in., 2015). Spadek powierzchni 
gruntów leśnych i zadrzewionych jest wynikiem 
lokalnych uwarunkowań, tj. położenia złóż kopalin 
na obszarach leśnych.

Ryc. 1. Struktura użytkowania gruntów obszaru wiejskiego gminy Gogolin wg stanu na rok 1994
Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy „Gmina Gogolin. Użytkowanie terenu” (Brawata i in., 1994).
Fig. 1. Structure of land use of the rural area of the Gogolin Commune as of the year 1994
Source: author’s own elaboration on the basis of the map “The Gogolin Commune. Usage of the land” (Brawata et al., 1994).
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The largest changes in the land use with regards 
to area are connected with the existence of lime-
stone deposits. As the results from the analysis 
show, in the period under consideration, further 
extraction of this raw material occurred, the effect 
of which was a substantial growth in the area of 
mining land and wasteland at the expense of for-
ests and woodland (despite the land reclamation of 
post-production areas in the form of reforestation 
which was conducted by the mines). 
The discussed changes occurred within the precinct 
of the Village of Górażdże, where the “Górażdże” 
deposit is exploited and within that of the Village of 
Kamień Śląski, where exploitation of the “Tarnów 
Opolski” and “Tarnów Opolski-East” deposits con-
tinues.

Największe powierzchniowo zmiany użytkowa-
nia terenów związane są z występowaniem złóż 
wapieni. Jak wynika z przeprowadzonej analizy, 
w badanym okresie postępował rozwój eksploatacji 
tych surowców, efektem czego jest znaczący wzrost 
powierzchni użytków kopalnych i nieużytków, 
kosztem lasów i terenów zadrzewionych (pomimo 
prowadzonej przez kopalnie rekultywacji terenów 
poeksploatacyjnych w kierunku leśnym). Omawia-
ne zmiany dotyczą obrębu wsi Górażdże, gdzie eks-
ploatowane jest złoże „Górażdże” oraz obrębu wsi 
Kamień Śląski z eksploatacją złóż „Tarnów Opolski” 
i „Tarnów Opolski-Wschód”. 

Ryc. 2. Struktura użytkowania gruntów obszaru wiejskiego gminy Gogolin wg stanu na rok 2017. Źródło: opracowanie własne na 
podstawie mapy struktury użytkowania gruntów wg stanu na rok 2017, udostępnionej przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolu
Fig. 2. Structure of land use of the rural area of the Gogolin Commune as of the year 2017. Source: author’s own elaboration on the basis of the 
map of the structure of land use as of 2017, made available by the Provincial Centre for Geodesian and Cartographic Documentation in Opole 
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Symbol Forma użytkowania terenów 
Form of land use

Powierzchnia 
Area 
[ha]

Bilans 
Balance 

[ha]

1994 2017

wg 
rodzajów 

użytkowania terenów
according to type 

of land use

Ogółem 
Total

Tereny zabudowane i zurbanizowane1
Developed and urbanized areas1

B
Tereny mieszkaniowe 
Residential areas

79 108 +29

+115

Ba
Tereny przemysłowe 
Industrial areas

116 175 +59

Bi Inne tereny zabudowane 
Other developed areas 32 27

+112
Bz

Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 
Recreation and relaxation areas

7 23

Br Grunty rolne zabudowane 
Arable developed land

58 58 0

Bp Zurbanizowane tereny niezabudowane 
lub w trakcie zabudowy 
Urbanized areas undeveloped or under 
development

nd 16 +16

Tereny komunikacyjne 
Transportation areas

Dr
Drogi 
Roads

107 207
+100

Tk
Tereny kolejowe 
Railway areas

44 35
-9

Tp

Grunty przeznaczone pod budowę 
dróg publicznych lub linii kolejowych 
Land intended for construction of public 
roads or railway lines

nd 12 +12

+107

Ti
Inne tereny komunikacyjne 
Other communication areas

373 41 +4

Tereny lasów i zadrzewień 
Wooded and shrubby areas

Ls
Lasy 
Forests

3301 3215 -86

-233
Lz

Grunty zadrzewione i zakrzewione 
Wooded and shrubby land

253

104

-147

Lzr

Grunty zadrzewione i zakrzewione 
na gruntach rolnych 
Wooded and shrubby areas in 
farmland

2

Tab. 2. Zmiany użytkowania terenów na obszarze wiejskim gminy Gogolin w okresie od 1994 r. do 2017 r.
Tab. 2. Changes in land use in the rural area of the Gogolin Commune in the period between 1994 and 2017
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Tereny rolnicze niezabudowane 
Agricultural undeveloped areas

R
Grunty orne 
Arable land

3190 2862 -328

-274Ł, Ps
Łąki trwałe, pastwiska trwałe 
Permanent meadows, permanent pastures

394 503 +109

S
Sady 
Orchards

75 20 -55

Tereny wód powierzchniowych 
Areas of surface waters

Wp, Ws
Wsr, W

Grunty pod wodami3 
Land under water3 

1034 121 +18 +18

Tereny wód powierzchniowych 
Other areas

K
Użytki kopalne 
Mining ground 

241 377 +136
+176

N
Nieużytki 
Uncultivated land

38 78 +40

1 Bez terenów komunikacyjnych 
Without transportation-designed areas
2 Zbilansowano łącznie, ponieważ na mapie z 1994 r. tereny z zabudową usługową i dużą powierzchnią zieleni urządzonej pokazane 
są łącznie, jako tereny usług z zielenią towarzyszącą i z tego względu, zostały w całości przetworzone na tereny Bi, natomiast na 
mapie z 2017 r. na terenach tych wydzielone są odrębnie grunty pod zabudową usługową, jako tereny Bi, oraz grunty pod zielenią 
urządzoną, jako tereny rekreacji i wypoczynku Bz
Balanced jointly since on the map of 1994 the areas with service infrastructure and a large green managed area are shown jointly as service area 
with accompanying green and for this reason, they were wholly processed into areas of the category Bi, whereas on the map of 2017, in these 
areas, there are isolated separate grounds designed for service development as areas of the category Bi, as well as land under managed green as 
areas designed for recreation and relaxation Bz
3 Wykazano powierzchnię terenów pod pasami startowymi na byłym lotnisku wojskowym w Kamieniu Śląskim wg aktualnego 
stanu, zakładając, że ich powierzchnia nie uległa zmianie
The surface of land used as runways in the former military airfield in Kamień Śląski, according to the current state, assuming that their area 
has not changed.  
4 Powierzchnię gruntów pod rowami i wodami płynącymi innymi niż rzeka Odra przyjęto wg stanu na rok 2017, ponieważ  
z porównania ich przebiegu pokazanego w inwentaryzacji z 1994 r. ze stanem w 2017 r. wynika, że nie ma istotnych różnic. 
bd – brak danych 
The surface of the land under ditches and flowing waters other than the Oder was accepted as of the state in 2017, since it follows from a comparison 
of their course shown in the register of 1994 with the state encountered in 2017 that there are no significant differences. nd – no data available

Źródło: opracowanie własne
Source: author’s own elaboration
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The development of the cement-lime industry 
is connected with the development of the mining 
industry. Generally, the surface of the industrial 
areas expanded in the analyzed period by about 60 
hectares, the hydrated lime plant built by the Lhoist 
Lime Company in the post-exploitation area taking 
the biggest share.

Also, the area of transportation land increased 
considerably. The most important road investments 
completed in the examined period include the A4 
motorway, whose sections run through the villag-
es of Odrowąż and Zakrzów, as well as the ring 
road bypassing the villages of Chorula and Malnia, 
within the stretch of provincial road No. 423, which 
is under construction (on the map of 2017 marked 

“land intended for construction of public roads or 
railway lines” Tp). According to the balance pre-
sented in Table 2, the area of the land designed for 
transportation increased by about 107 hectares. 
Within this area, apart from road investments, the 
Silesia Ring car racing track is taken into account. 
This was built in 2016 within the area of the for-
mer airfield, which had been used as a permanent 
meadow prior to this.

The development of the mining and cement-lime 
industries, as well as the expansion of the road 
transportation system, did not affect the develop-
ment of settlement units in a considerable way. The 
area of residential land grew within 23 years by 
slightly less than 30 hectares, the rise being rela-
tively even throughout all of the eight places. The 
new housing development involves solely detached 
houses which complemented or expanded the ex-
isting settlement systems. The only exception is the 
Sebastianeum Silesiacum Rehabilitation-Recreation 
Complex which was established within the grange 
complex next to the palace, in the area of the former 
military grounds (the area is classified as residential 
due to the fact that the infrastructure found in there 
qualified as collective residential buildings; its area 
constitutes c. 5% of the total area of new residential 
grounds).

The expansion of the area of the other built-up 
land (mainly covering service areas in the examined 
places) and recreation and relaxation areas is even 
smaller. According to the balance, it amounts to 
11 hectares; nevertheless, as field research proved, 
this value does not reflect the real dimensions of the 
changes. The discrepancies between the values fol-
lowing from the analysis and the actual changes are 
connected primarily with the former military areas 

Z rozwojem przemysłu wydobywczego wiąże 
się rozwój przemysłu cementowo-wapienniczego. 
Ogólnie powierzchnia terenów przemysłowych 
wzrosła w badanym okresie o ok. 60 ha, w czym 
największy udział ma nowa wytwórnia wapna hy-
dratyzowanego, wybudowana przez Zakłady Wa-
piennicze Lhoist S.A., na zrekultywowanym terenie 
poeksploatacyjnym.

Znacznie wzrosła też powierzchnia terenów ko-
munikacyjnych. Najważniejsze inwestycje drogowe 
zrealizowane w badanym okresie to autostrada A4, 
której odcinki przebiegają przez tereny wsi Odro-
wąż i Zakrzów, oraz obwodnica drogowa wsi Cho-
rula i Malnia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 

– w trakcie budowy (na mapie z 2017 r. – „grunty 
przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub 
linii kolejowych” Tp). Według bilansu w tabeli 2, po-
wierzchnia terenów komunikacyjnych zwiększyła 
się o ok. 107 ha. W powierzchni tej, poza inwesty-
cjami drogowymi, uwzględniony jest samochodowy 
tor wyścigowy Silesia Ring, wybudowany na tere-
nie byłego lotniska w 2016 r., użytkowanym wcze-
śniej jako łąka trwała.

Rozwój przemysłu wydobywczego i cementowo
-wapienniczego oraz rozwój systemu komunikacji 
drogowej nie wpłynął znacząco na rozwój jedno-
stek osadniczych. Powierzchnia terenów mieszka-
niowych zwiększyła się ciągu 23 lat o niepełne 30 
ha, Wzrost ten jest stosunkowo równomierny we 
wszystkich ośmiu miejscowościach. Nowa zabudo-
wa mieszkaniowa to wyłącznie domy jednorodzin-
ne, sytuowane w uzupełnieniu lub jako kontynuacja 
istniejących układów osadniczych. Jedynym wyjąt-
kiem jest Zespół Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy 
Sebastianeum Silesiacum, który powstał w przypa-
łacowym zespole folwarcznym, w ramach rewita-
lizacji terenów powojskowych (teren sklasyfikowa-
ny jest jako mieszkaniowy, ze względu na uznanie 
znajdującej się tam zabudowy za budynki zamiesz-
kania zbiorowego; jego powierzchnia stanowi ok. 
5% ogólnej powierzchni nowych terenów mieszka-
niowych).

Wzrost powierzchni innych terenów zabudowa-
nych (obejmujących na badanym obszarze głównie 
zabudowę usługową) oraz terenów rekreacyjno-wy-
poczynkowych jest jeszcze mniejszy. Według bilan-
su wynosi on 11 ha, jednak, jak wykazały badania 
terenowe, wielkość ta nie oddaje rzeczywistego roz-
miaru zmian. Rozbieżności pomiędzy wielkościami 
wynikającymi z analizy, a faktycznymi zmianami, 
dotyczą przede wszystkim terenów powojskowych 
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in Kamień Śląski and result from the following: (1) 
the lack of their representation on the map of 1994, 
which shows the then state of built-up areas,9 (2) 
not inserting the park at the Rehabilitation-Recre-
ation Complex in the map of 2017. On the other 
hand, the indicated differences are small and do 
not matter from the point of view of the goal of the 
present analysis.

A significant study result, though, is the indi-
cated lack of increase in the area of arable built-
up land, which – when one takes into account the  
simultaneous considerable diminishing of the area 
of undeveloped arable land – clearly points to the 
non-agricultural direction of the transformations in 
the functional-spatial structure of the examined area.

DISCUSSION AND 
CONCLUSIONS

The research carried out achieved its aim, despite 
the fact that the cartographic materials used were 
of a heterogeneous nature, and the obtained results 
presented above yield a general picture and reflect 
the character of the changes in the functional and 
spatial structure of the rural area of the Gogolin 
Commune. They also indicate the factors which 
influenced these changes.

Referring the above-presented transformations in 
the functional-spatial structure to the developmen-
tal factors defined in the introductory part of the 
article, it needs stating that the factor determining 
the biggest alterations in land use are the deposits 
of limestone that gave rise to the mining and ce-
ment-lime industries which developed in this re-
gion. As a result of this development, a substantial 
growth followed in the area of mining land, waste-
land and the industrial area, while the area covered 
by forests and woodland diminished.

A vital factor, from the point of view of the 
changes in the functional-spatial structure, turned 
out to be the area of the former military grounds 
in Kamień Śląski, transformed as part of the 
revitalization scheme to perform recreational, 
leisure and sports functions. Within the period 
under examination, this area saw a continuation 

9 These areas were not included in the urban inventory of 1994 
since at that time it was a military area, which meant that ele-
ments of its development could not be shown on commonly 
available maps.

w Kamieniu Śląskim i wynikają z: (1) braku na ma-
pie przedstawiającej stan z 1994 r. terenów zabudo-
wanych9, (2) niewykazania na mapie z 2017 r. parku 
urządzonego przy Zespole Rehabilitacyjno-Wypo-
czynkowym na terenie łąk. Wykazane rozbieżności 
są nieduże i nie mają znaczenia z punktu widzenia 
celu analizy.

Istotnym wynikiem badań jest wykazany brak 
wzrostu powierzchni gruntów rolnych zabudowa-
nych, co, biorąc jednocześnie pod uwagę znaczny 
ubytek powierzchni gruntów rolnych niezabudo-
wanych, jednoznacznie wskazuje na nierolniczy 
kierunek przeobrażeń struktury funkcjonalno-prze-
strzennej badanego obszaru.

DYSKUSJA I WNIOSKI

Wykonane badania, pomimo wykorzystania niejed-
norodnych materiałów kartograficznych, spełniły 
swój cel. Uzyskane i przedstawione wyżej wyniki 
dają ogólny obraz skali i charakteru zmian struktu-
ry funkcjonalno-przestrzennej obszaru wiejskiego 
gminy Gogolin, a także wskazują, które czynniki 
rozwoju, wpłynęły na te zmiany.

Odnosząc wyżej przedstawione zmiany struktury 
funkcjonalno-przestrzennej do zdefiniowanych 
na wstępie artykułu czynników rozwojowych, 
należy stwierdzić, że czynnikiem determinującym 
największe zmiany w użytkowaniu terenów są 
złoża surowców wapiennych, na bazie których 
rozwinął się przemysł wydobywczy i cementowo-
wapienniczy. W wyniku tego rozwoju znacząco 
wzrosły powierzchnie użytków kopalnych, 
nieużytków oraz terenów przemysłowych, 
zmniejszyły się natomiast powierzchnie lasów 
i terenów zadrzewionych.

Istotnym czynnikiem, z punktu widzenia zmian 
struktury funkcjonalno-przestrzennej, okazał się  
teren powojskowy w Kamieniu Śląskim, 
przekształcany w ramach rewitalizacji na funkcje 
wypoczynkowe, rekreacyjne i sportowe. W okresie 
objętym badaniami na terenach tych kontynuowane 
były prace rewitalizacyjne założenia pałacowo-
parkowego oraz zrealizowane zostały dwa nowe 
projekty: (1) adaptacja zabudowań byłego folwarku 

9 Tereny te nie zostały wydzielone w inwentaryzacji urbani-
stycznej z 1994 r. , ponieważ w tamtym czasie był to teren 
wojskowy, w związku z czym elementy jego zagospodaro-
wania nie były pokazane na mapach powszechnie dostęp-
nych.
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of revitalization-directed works on the palace 
and park complex, as well as the realization of 
two new schemes: (1) adaptation of the buildings 
of the former grange belonging to the palace10 
for the needs of the Sebastianeum Silesiacum 
Rehabilitation-Recreation Complex, together 
with the establishment of the park in the adjacent 
meadows, (2) adaptation of the former military 
airfield for the needs of an airstrip and construction 
of a car racing track in this area. As a result of the 
realization of these projects, the ruined grange was 
transformed into residential grounds (instead of 
a collective residential area), with a fragment of 
meadow turned into a transportation area.

On the other hand, no influence of the A4 mo-
torway was noted (including the junction located 
within the boundaries of the city of Gogolin on the 
development of investments or changes in the land 
use connected with it. The construction of the mo-
torway contributed merely to a rise in the surface 
of the transportation area. Yet, as a study of the 
functional-spatial transformations of the areas sit-
uated along the A2 motorway proved, the grounds 
which attract the most investment are located 
within 8-minutes’ drive of motorway junctions 
(Lechowski, 2019). Thus, taking into account the 
fact that the prevailing part of the examined area 
is situated within this distance of the “Krapkowice” 
junction, it can be expected that the development of 
investments connected with the motorway is only 
a matter of time.

The location of the Gogolin Commune within the 
Opole agglomeration and directly on the border 
of the medium-sized city of Krapkowice has not 
caused any stimulating impact on the development 
of the area under examination and – at the same 
time – on the changes in the use of the grounds. 
Suburbanization is a most complex and multifac-
eted phenomenon (Szymańska 2011), therefore, it 
is difficult to identify the causes of the lack of its 
manifestations in the examined area without con-
ducting separate research.

Summing up, it can be argued that the most  
significant role as regards the changes in the 
functional-spatial structure of land use in the 
examined area is played by the rich deposits of 
limestone, on the basis of which the development 
of the mining and cement-lime industries continues. 

10 In 1994, the buildings were not in use, being in a state of ruin.

przypałacowego10 na Zespół Rehabilitacyjno-
Wypoczynkowy Sebastianeum Silesiacum, wraz 
z urządzeniem parku na przyległym terenie łąk, (2) 
adaptacja byłego lotniska wojskowego na lądowisko 
i budowa na tym terenie samochodowego 
toru wyścigowego. W wyniku realizacji tych 
projektów zrujnowana zabudowa folwarczna 
została przekształcona na teren mieszkaniowy 
(zamieszkania zbiorowego), a fragment łąk na teren 
komunikacyjny.

Nie zaobserwowano natomiast wpływu autostra-
dy A4 (z węzłem położonym w granicach miasta 
Gogolin) na rozwój inwestycji i związane z nim 
zmiany w użytkowaniu terenów. Budowa autostra-
dy przyczyniła się jedynie do wzrostu powierzchni 
terenów komunikacyjnych. Jak wykazały badania 
przekształceń przestrzenno-funkcjonalnych tere-
nów położonych wzdłuż autostrady A2, najbar-
dziej atrakcyjne inwestycyjnie są tereny położone 
w odległości czasowej do 8 min. od węzłów au-
tostrady (Lechowski 2019). Biorąc pod uwagę, że 
przeważająca część badanego obszaru znajduje się 
w takiej odległości od węzła „Krapkowice”, można 
się spodziewać, że rozwój inwestycji związanych 
z autostradą to kwestia czasu.

Położenie gminy Gogolin w aglomeracji opolskiej 
oraz bezpośrednio przy granicy średniego miasta 
Krapkowice również nie wpłynęło pobudzająco 
na rozwój badanego obszaru, a - tym samym - na 
zmiany użytkowania terenów. Suburbanizacja jest 
zjawiskiem bardzo złożonym i wieloaspektowym 
(Szymańska 2011) trudno więc zidentyfikować przy-
czyny braku jej przejawów na badanym obszarze 
bez odrębnych badań.

Podsumowując, można stwierdzić, że najistot-
niejszą rolę w zmianach struktury funkcjonalno

-przestrzennej użytkowania terenów na badanym 
obszarze odgrywają bogate złoża wapieni, na ba-
zie których kontynuowany jest rozwój przemy-
słu wydobywczego i cementowo-wapienniczego.  
Drugim w kolejności czynnikiem, mającym wpływ 
na przekształcenia struktury badanego obszaru, 
okazał się teren powojskowy, sukcesywnie prze-
kształcany na cele wypoczynkowe, rekreacyjne 
i sportowe. Rolniczy kierunek rozwoju, widoczny 
w czasie poprzedzającym okres badawczy, stracił  
na znaczeniu. Nie tylko nie powstały żadne zna-
czące inwestycje związane z produkcją rolniczą, ale 

10 W 1994 r. zabudowania te były nieużytkowane i w stanie 
ruiny.
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niektóre istniejące tereny zabudowy rolniczej zmie-
niły swoją funkcję, np. teren zakładu mieszalni pasz 
w Zakrzowie to obecnie „inny teren zabudowany”. 
Nie stwierdzono istotnego wpływu położenia gmi-
ny przy autostradzie A4 oraz w strefie granicznej 
procesów suburbanizacji Opola.

Biorąc pod uwagę wyniki badań prognozuje 
się, że w warunkach gminy Gogolin utrzyma się 
nierolniczy kierunek rozwoju obszaru wiejskiego, 
a jej krajobraz będzie w większym stopniu 
krajobrazem przemysłowym i industrialnym. 
Prognozę tę potwierdzają realizowane obecnie 
przedsięwzięcia oraz analiza dokumentów 
planistycznych:11

 – oddanie do użytku budowanej obecnie ob-
wodnicy wsi Chorula i Malnia może uru-
chomić procesy inwestycyjne na przyległych 
terenach strefy rozwojowej produkcyjno-usłu-
gowej, wyznaczonych w Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Gogolin,

 – realizacja drugiej części pola golfowego na te-
renach powojskowych12 zwiększy powierzch-
nię terenów rekreacyjno-wypoczynkowych 
o ok. 66 ha,

 – uzbrojenie terenu zabudowy mieszkaniowej 
w Odrowążu13, na którym w procedurze sca-
lania i podziału nieruchomości wydzielonych 
zostało – zgodnie z miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego – ok. 100 dzia-
łek budowlanych, przyczyni się do rozwoju 
zabudowy mieszkaniowej,

 – rozwój eksploatacji surowców wapiennych, na 
podstawie uchwalonego w roku 2017 miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzenne-
go części terenu górniczego „Tarnów Opolski 
Wschód” w granicach gminy Gogolin – część 

„A”, znacząco zwiększy powierzchnię użyt-
ków kopalnych kosztem powierzchni lasów.

11 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Gogolin i miejscowych planów za-
gospodarowania przestrzennego.

12 We wrześniu 2018 roku zakończony został pierwszy etap 
inwestycji, drugi etap będzie realizowany po uchwaleniu 
sporządzanego aktualnie miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego części wsi Kamień Śląski – część 2.

13 Teren graniczy z zurbanizowanym obszarem miasta Krapko-
wice, co jest okolicznością sprzyjającą rozwojowi zabudowy 
mieszkaniowej.

The second important factor which has influenced 
the transformation of the structure of the examined 
area has turned out to be the post-military grounds 
gradually transformed into recreational, leisure 
and sports grounds. The agricultural direction of 
the development, visible in the time preceding the 
examined period, has lost its importance. Not only 
have there not been any significant investments 
connected with agricultural production made, but 
certain existing grounds of farming development 
have changed their functions, like the area of the 
feed mixing plant in Zakrzów, which presently is 
marked as “Other developed area”. No significant 
impact of the location of the commune on the A4 
motorway or in the boundary zone of the Opole 
suburbanization processes have been found either.

Taking into account the research results, it is pre-
dicted that in the conditions of the Gogolin Com-
mune the non-agricultural direction of the devel-
opment of the rural area will be maintained, while 
its landscape will be industrial. This prognosis is 
confirmed by the enterprises being carried out at 
present as well as the analysis of urban planning 
documents:11

 – putting into use the ring road of the villages 
of Chorula and Malnia, which are under con-
struction now, can launch investment process-
es in the adjacent areas of the development 
production-service zone, ones defined in the 

“Study of conditions and directions of spatial 
development of the Gogolin Commune”,

 – realization of the second part of the golf course 
on the former military grounds12 will increase 
the area of recreation and leisure grounds by 
about 66 hectares,

 – improving land for construction works on the 
residential development in Odrowąż, in which 

– in the procedure of consolidating and divid-
ing the property – about 100 building plots 
were isolated in compliance with the local plan 
of spatial development, will contribute to the 
expansion of residential development,

 – developing the production of lime raw mate-
rials on the basis of the local plan of spatial 

11 “The study of conditions and directions of spatial develop-
ment of the Gogolin Commune” and local plans of spatial 
development.

12 In September 2018, the first stage of investments was com-
pleted, the second one will be realized on passing the local 
plan of spatial development of part of the Village of Kamień 
Śląski – Part 2, which is currently being drawn up.
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Możliwy jest też rozwój inwestycji usługowych 
i/lub produkcyjnych w Obrowcu, Dąbrówce  
i Choruli, na terenach o takiej funkcji, wyznaczo-
nych w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego. 

Badania wskazują na możliwość wykorzystania 
archiwalnych dokumentów planowania przestrzen-
nego, w tym inwentaryzacji urbanistycznej, do ana-
liz w środowisku GIS. Problematyczne może być 
jedynie korzystanie z nich do badań wymagających 
uzyskania precyzyjnych danych, ponieważ nie jest 
możliwe dokładne dopasowanie tych dokumentów 
do współczesnych materiałów kartograficznych.
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