Charakterystyka Gminy Kolonowskie
1. Charakterystyka geograficzna
Gmina Kolonowskie położona jest we wschodniej części województwa
opolskiego, należy do grupy gmin najmniejszych w województwie. Powierzchnia Gminy
wynosi 8361 ha. Cechą charakterystyczną Gminy rzutującą na jej rolę w strukturze
funkcjonalno -przestrzennej jest udział lasów w ogólnej powierzchni zajmowanego obszaru,
wynoszący aż 70,5 %.
Po wdrożeniu reformy administracyjnej, od 1 stycznia 1999 roku gmina
Kolonowskie wchodzi w skład województwa opolskiego oraz powiatu strzeleckiego.
Graniczy z gminami:
 Zawadzkie – od wschodu;
 Jemielnica i Strzelce Opolskie – od południa;
 Dobrodzień – od północy ;
 Ozimek – od zachodu.
2. Charakterystyka demograficzna.
Siedziba urzędu jest położona w mieście Kolonowskie. Gminę Kolonowskie
zamieszkuje ogółem 6 322 osób. W skład Gminy wchodzą 3 sołectwa.
Należą do nich:
 Spórok – 612 osób wg stanu na 31.12.2007 rok
 Staniszcze Małe
– 1 065 osób
 Staniszcze Wielkie – 10 44 osób;
Gęstość sieci osadniczej mierzona liczbą miejscowości na 100 km² powierzchni
wynosi 6,64. Jest to wartość zdecydowanie mniejsza od wskaźników charakteryzujących
zarówno powiat strzelecki (21,95) jak i województwo (16,88).
3. Charakterystyka ekonomiczna
Gospodarka Gminy Kolonowskie to przede wszystkim przemysł reprezentowany
przez kilka zakładów produkcyjnych występujący głównie na terenie miasta. Do potencjału
produkcyjnego zaliczyć też należy produkcję leśną. Rolnictwo oparte jest słabych glebach V i
VI klasy. Przeważają małe gospodarstwa rolne zajmujące się głównie hodowlą
4. Charakterystyka rolnictwa
Użytki rolne wynoszą 1791 ha, co stanowi 21,4 % ogólnej powierzchni Gminy,
lasy i grunty leśne 70,5 %, a pozostałe grunty i nieużytki 6,20 %.
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TABELA 1 : Gmina Kolonowskie – użytkowanie gruntów (w hektarach).

5. Charakterystyka szkolnictwa
. W roku szkolnym 2007 / 2008 sieć oświatowa na terenie Miasta i Gminy
Kolonowskie składa się z:
 Publiczne Gimnazjum Kolonowskie
 Publiczna Szkoła Podstawowa Kolonowskie
 Publiczna Szkoła Podstawowa Staniszcze Wielkie – Kolonowskie 3
 Publiczna Szkoła Podstawowa Staniszcze Małe - Spórok
 Publiczne Przedszkole Kolonowskie
 Publiczne Przedszkole Staniszcze Wielkie
6. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna





Na terenie Miasta i Gminy znajduje się 1 ośrodek zdrowia oraz pracują 2 apteki
W gminie pracuje 3 lekarzy, 4 pielęgniarki, 1 stomatolog
W zakresie pomocy w gminie działa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Stacja Opieki „Caritas”
7. Charakterystyka komunikacyjna

Gminę przecina następujące drogi:
Przez gminę prowadzi droga wojewódzka 463Ozimek – Zawadzkie oraz 6 dróg powiatowych
i 55 dróg gminnych.
Na terenie gminy leży ważny węzeł kolejowy o znaczeniu ogólnopolskim Fosowskie,
obecnie jedna z części miasta Kolonowskie. Jest to jeden z głównych elementów
infrastruktury komunikacyjnej regionu.
8. Charakterystyka infrastruktury technicznej
1. Sieć gazowa
W gminie sieć gazowa doprowadzana jest z miejscowości Zawadzkie.
Ogrzewanie oparte jest głównie na lokalnych kotłowniach i piecach.
2. Energoelektryka
Na terenie Gminy Kolonowskie odbiorcy energii elektrycznej zasilani są ze
stacji 110/15 kV, które zlokalizowane są poza granicami Gminy.
Energię elektryczną niskiego napięcia pobierają mieszkańcy wszystkich sołectw.
Zaopatrzenie mocy szczytowej istniejących odbiorców z terenu Gminy szacuje się na około
2,2 MW. Pokrycie tego zapotrzebowania odbywa się poprzez 39 stacji transformatorowych
15/0,4 kV włączonych przelotem lub na odczepie w ciągi liniowe sieci średniego napięcia,
które przebiegają przez teren Gminy.
3. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna.
Obecnie Gmina Kolonowskie jest zaopatrywana w wodę przez sieć
wodociągową rozdzielczą o długości 51,5 km z 1323 połączeniami prowadzącymi do
budynków. Długość sieci tranzytowej wynosi 21,2 km. Siecią objęte są wszystkie
miejscowości w Gminie.
Sieć kanalizacyjna obejmuje miasto Kolonowskie w części Fosowskie i
Staniszcze Wielkie. Długość sieci wynosi 29,3 km.

Do obiektów zaopatrujących gminę w wodę należy Stacja Ujęć Wody (SUW).
zlokalizowana w miejscowości mieście Kolonowskie
9. Charakterystyka klimatu
Klimat Gminy podobnie jak całej Polski jest przejściowy, kontynentalno –
morski, kształtowany na przemian przez masy powietrza napływające znad Oceanu
Atlantyckiego lub wschodniej Europy i Azji.
Obszar Gminy należy zaliczyć do regionu pluwiotermicznego wschodniego,
chłodniejszego – szczególnie zimą – od najcieplejszego w województwie regionu
nadodrzańskiego.
Charakteryzuje się on niższymi temperaturami minimalnymi i skróconym
okresem bezprzymrozkowym trwającym około 180 dni.
Słabo przewietrzany z uwagi na znaczną szerokość terenu, z dużym udziałem
procentowym cisz atmosferycznych, temperaturami rocznymi około 8oC, stycznia – 1,5oC,
lipca – 18oC, opadem rocznym około 700 – 800 mm.

