UCH WAŁA Nr XX XIII/ 179/ 17
RADY GMINY TUŁ O WICE
z dnia 23 marca 2017 r.
w sprawie wyrażenia opinii oraz wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Tułowice
Na podstawie art. 4b ust. 1-3 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) oraz § 1 ust. 1 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 roku w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących
tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawanie gminie lub miejscowości statusu miasta,
ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach (tj. Dz. U. z 2014
roku, poz.310), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych Rada Gminy uchwala się, co następuje:
§ 1.
Opiniuje się pozytywnie nadanie statusu miasta miejscowości Tułowice.
§ 2.
1. Postanawia się wystąpić do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody
Opolskiego, z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Tułowice.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tułowice
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Frédéric Coppin
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Załącznik
do uchwały nr XXXIII/179/17
Rady Gminy Tułowice
z dnia 23 marca 2017
RO. 0413.3.2017

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
ZA POŚREDNICTWEM
WOJEWODY OPOLSKIEGO

Wnioskodawca:

Rada Gminy Tułowice
49-130 Tułowice ul. Szkolna 1

WNIOSEK
o nadanie miejscowości Tułowice statusu miasta
Na podstawie art. 4 ust. 2, ust. 4 oraz art. 4b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016
r., poz. 446 z późn. zm. ) oraz § 1 ust. 1 i § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie
trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania
granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz,
oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach (tj. Dz. U. z 2014 roku, poz. 310).
Rada Gminy Tułowice wnosi o:
1. Wydanie rozporządzenia przez Radę Ministrów w sprawie nadania miejscowości Tułowice statusu miasta,
2. Ustalenie granic miasta Tułowice zgodnie z załącznikami graficznymi.
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UZASADNIENIE
W ocenie Wnioskodawcy spełnione są przesłanki wskazane w art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym, warunkujące nadanie miejscowości Tułowice statusu miasta. Rada Gminy Tułowice
wskazuje, że infrastruktura społeczna i techniczna, a także układ urbanistyczny oraz charakter zabudowy
w miejscowości Tułowice są charakterystyczne dla jednostki miejskiej.
Proponowane położenie miasta Tułowice, w granicach geodezyjnych obrębu ewidencyjnego 0005, w którym
położona jest miejscowość Tułowice z wyłączeniem sołectwa Tułowice Małe (Uchwała Nr XII/93/08 Rady Gminy
Tułowice z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie utworzenia sołectwa Tułowice Małe), ograniczone zostało do obszaru
wykazującego cechy miejskie z uwzględnieniem przyszłych celów, związanych z dynamicznym rozwojem
miejscowości Tułowice, części lasów w ramach Obszaru Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie”, obszaru
wód powierzchniowych – płynących i stojących predysponowanych do rozwoju turystyki czynnej i zdrowotnej.
Gmina Tułowice położona jest w centralnej części województwa opolskiego, w powiecie opolskim. Powstała
w 1992 roku z wydzielonych obszarów gmin Niemodlin i Łambinowice. W skład gminy wchodzi 6 sołectw:
Tułowice, Skarbiszowice, Szydłów, Goszczowice, Ligota Tułowicka oraz Tułowice Małe. Według regionalizacji
fizyczno-geograficznej cały obszar gminy leży w mezoregionie Równiny Niemodlińskiej. Należy on do
makroregionu Niziny Śląskiej, podprowincji Niziny Środkowo-Polskiej. Przez obszar gminy przepływa rzeka
Ścinawa Niemodlińska – najważniejszy prawobrzeżny dopływ Nysy Kłodzkiej. Istotnym atutem dla rozwoju gminy
jest jej położenie na szlaku, między Górnym a Dolnym Śląskiem, jak również autostrada A4 Berlin - Kijów (bliskość
węzła autostradowego Prądy) oraz stosunkowo bliskie sąsiedztwo Opola, położonego w odległości ok. 28 km.
W bezpośrednim sąsiedztwie Tułowic znajdują się również mniejsze ośrodki miejskie – Niemodlin i Korfantów.
Liczba ludności zameldowanej na pobyt stały, według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r., wynosi: 3.858 (załącznik
nr 2). Struktura wiekowa mieszkańców Tułowic przedstawia się następująco:
grupa 0 – 6 lat
230 osoby,
grupa 7 – 15 lat
303 osoby,
grupa 16 – 19 lat
256 osoby,
grupa 20 – 60 lat
2409 osoby,
grupa powyżej 60 lat
660 osoby.
Liczba gospodarstw rolnych, w myśl ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym na terenie miejscowości
Tułowice wynosi 27 (załącznik nr 3). Gospodarka rolna prowadzona jest głownie na obrzeżach miejscowości. Na
podstawie informacji udzielonej przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Opolu, ubezpieczeniu
społecznemu rolników z miejscowości Tułowice podlega 119 osób (załącznik nr 4). Zgodnie z informacją udzieloną
przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu, liczba rolników z miejscowości Tułowice
pobierających płatności obszarowe wg. stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi: 30 (załącznik nr 5). Zgodnie
z wnioskami o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej w miejscowości Tułowice, zarejestrowanych jest 6 gospodarstw prowadzących działalność rolną
(załącznik nr 6).
Przedsiębiorcy.
Na podstawie raportu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wskazać należy, iż
mając na uwadze główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej, tj. teren gminy Tułowice, aktywnych
przedsiębiorców jest 227, z zawieszoną działalnością 32. Mając na uwadze natomiast ilość wpisów dla miejsca
zamieszkania, przedsiębiorcy, tj. miejsce zamieszkania na terenie Gminy Tułowice, aktywnych przedsiębiorców jest
191, z zawieszoną działalnością gospodarczą jest 34 (załącznik nr 7). Na podstawie wygenerowanego dnia
14.03.2017 r. raportu gminnego o przedsiębiorstwach działających na terenie miejscowości Tułowice było 277
aktywnych przedsiębiorców (załącznik nr 8). Na podstawie raportu gminnego o przedsiębiorcach działających na
terenie gminy pod względem rodzaju wykonywanej działalności (załącznik nr 9) stwierdzić należy, iż
przeważającym rodzajem działalności są:
Handel
przetwórstwo przemysłowe
budownictwo
naukowa, techniczna
rolnictwo, leśnictwo
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58 wpisów,
46 wpisów,
42 wpisów,
21 wpisów
19 wpisów
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usługowa
transport, gospodarka magazynowa
opieka zdrowotna, pomoc społeczna
administrowanie,
finansowa, ubezpieczeniowa
inna,

15 wpisów,
16 wpisów,
8 wpisów,
7 wpisów,
6 wpisów,
12 wpisów.

Na terenie miejscowości Tułowice utworzona została podstrefa Specjalnej Strefy Ekonomicznej
„Starachowice”, na której funkcjonuje dziesięć dużych podmiotów gospodarczych, które zatrudniają łącznie około
350 osób. Powyższe dane potwierdzają, iż mieszkańcy gminy Tułowice w tym miejscowości Tułowice, utrzymują
się z działalności pozarolniczej. Ponadto świadczą o sile społeczno - ekonomicznej w/w podmiotów. Ich determinacja
i umiejętność odnalezienia się w warunkach ekonomii wolnorynkowej świadczą o tym, że nowo powstały kompleks
miejski, już dzisiaj, posiada siłę funkcjonowania i rozwoju. Jednocześnie należy podkreślić, iż na terenie gminy
Tułowice, w tym w szczególności na terenie miejscowości Tułowice, działalność prowadzi spółka deweloperska,
która realizuje budowę wielorodzinnego domu mieszkalnego.
Zgodnie z rejestrem ewidencji gruntów i budynków obrębu Tułowice (z wyłączeniem sołectwa Tułowice
Małe zgodnie z Uchwałą Nr XII/93/08 Rady Gminy Tułowice z dnia 31 stycznia 2008 r.
w sprawie utworzenia sołectwa Tułowice Małe - załącznik nr 10) powierzchnia terenu objętego wnioskiem wynosi:
923,3845 ha oraz figuruje 1659 działek ewidencyjnych (załącznik nr 11). Cechą charakterystyczną miejscowości
Tułowice jest wysoki wskaźnik lesistości. Lasy zajmują około 328,2900 ha. Na terenie gminy stanowią północno wschodnią część pradawnej Puszczy Niemodlińskiej, największego na Opolszczyźnie kompleksu leśnego po
lewobrzeżnej stronie rzeki Odry. Na terenie obrębu Tułowickiego największą powierzchnię zajmują bory mieszane.
Lasy Publiczne w gminie Tułowice obejmują 98,9% ogólnej powierzchni lasów. Pozostała część przypada
,w udziale właścicielom prywatnym (1,15%). W ogólnej powierzchni dominują lasy ochronne stanowiące (47,4%)
powierzchni lasów i las z drzewostanem do 40 lat (28,9%). Najmniejszą powierzchnię stanowią lasy wpisane do
rejestru zabytków (0,01%) oraz wchodzące w skład rezerwatu przyrody (0,09%).
Obszary leśne Nadleśnictwa Tułowice są obecnie intensywnie wykorzystywane w celach rekreacyjnosportowych takich jak: wycieczki pieszo - rowerowe czy biegi na orientację. Lasy Obszaru Chronionego Krajobrazu
„Bory Niemodlińskie możemy poznawać, wędrując jednym z najbardziej znanych szlaków „Barwnych Krzyży”,
który został opisany w przewodniku pt. „Wycieczki po Gminie Tułowice” autora Mariusza Woźniaka. Stawy
Tułowickie przyczyniając się do zwiększenia wilgotności gleby i powietrza wpływają znacząco na kształtowanie
mikroklimatu, podnoszą walory miejscowego krajobrazu oraz służą rekreacji. To miejsca chętnie odwiedzane przez
wędkarzy. Podążając trasą pieszo - rowerową pn. „Bliskie stawy” opisaną w przewodniku pt. „Zobacz jak tu
ciekawie! Plany tras pieszo - rowerowych”, którego autorem jest: Gmina Tułowice, dokonujemy ciekawych
obserwacji fauny. Poznajemy miejsce bytowania i żerowania licznych, w tym rzadkich i chronionych, gatunków
ptactwa wodno – błotnego na Stawie Hutnik o pow. ok. 20,0 ha. Od 1792 r. stanowił końcowy trakt komunikacyjny
dla spławianego drewna i torfu opałowego pozyskiwanego z lasów tułowickich. Trasa prowadziła przez rowy
spławowe oraz Ścinawę do huty w Popielowie.
Gmina posiada projekt techniczny na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie ścieżki przy stawie „Hutnik”
na cele rekreacyjne”. Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenów brzegu zbiornika wodnego,
organizacja różnych form wypoczynku i rekreacji, zgodnych z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego. Na terenie zbiornika od strony wschodniej projektowana jest ścieżka szutrowa o szer. 1,5 m
i dł.1025,0 m dla dzieci, młodzieży oraz pozostałych mieszkańców. Celem projektowanej wzdłuż brzegu zbiornika
ścieżki pieszej jest otwarcie dostępu do zbiornika wodnego i jego elementów infrastruktury. Na długości
projektowanej ścieżki, lokalizowane jest molo, pomosty drewniane dla wędkarzy, które jednocześnie będą miejscami
widokowymi. Dojścia do pomostów dodatkowo wyposażone są w elementy małej architektury typu: ławki, kosze,
tablice edukacyjne, w których będzie można znaleźć informacje o otaczającej przyrodzie i walorach przyrodniczych.
Projektowana jest wiata o średnicy 10,0 m jako miejsce spotkań dla mieszkańców i turystów. Powiązanie terenu
zbiornika z układem komunikacyjnym miejscowości, tworzy pole aktywności jej mieszkańców w zakresie
wypoczynku i rekreacji. Będzie to promocją walorów przyrodniczych i podniesieniem prestiżu miejscowości.
Inwestycja będzie realizowana przy częściowym współfinansowaniu przez Rybacką Lokalną Grupę Działalności
„Opolszczyzna”.
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W ramach zadania polegającego na „Budowie infrastruktury pieszo-rowerowej z miejscowości Tułowice
Małe i Ligota Tułowicka do centrum przesiadkowego w rejonie dworca PKP w Tułowicach”, gmina dokona
przebudowy istniejących ciągów pieszo-jezdnych na długości 1, 63 km dostosowując je do wymagań technicznych
ścieżek pieszo – rowerowych.
Przedmiotem projektu jest poprawa jakości życia społeczności lokalnej, poprzez ograniczenie zanieczyszczenia
powietrza na obszarze Aglomeracji Opolskiej w tym gminie Tułowice, wskutek rozbudowy infrastruktury dla ruchu
rowerowego. Wykonanie zaplanowanych działań doprowadzi do poprawy stanu infrastruktury rowerowej, a także
zwiększy bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Istotnym elementem inwestycji jest włączenie jej w Ligocie
Tułowickiej do systemu tras pieszo – rowerowych m.in. trasy pn. „Bazaltowa droga”, umożliwiającej poznanie
kopalni bazaltu „Rutki – Ligota”, oraz tereny kamieniołomu. Działalność kamieniołomu doprowadziła do powstania
kilku obszernych malowniczych wyrobisk. Dodatkowymi walorami tras jest możliwość zobaczenia takich
ciekawostek jak XIX - wieczne zabudowania dawnego folwarku, wymienianego w dokumentach już w 1618 roku,
czy dawnego młynu wodnego wybudowanego w 1763 r., stanowiącego zabytek architektoniczny. Tuż przy młynie
rośnie rzadko spotykane drzewo w Polsce, cypryśnik błotny. To okaz około 160 - letni o obwodzie 378 cm i 28
metrów wysokości. Należy do trzech najstarszych drzew tego gatunku rosnącego w Polsce. Inwestycja będzie
wykonana przy częściowym współfinansowaniu zadania w oparciu o Regionalny Program Operacyjny
Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020, Osi priorytetowej III Gospodarka niskoemisyjna.
Jednorazowe koszty (rozłożone w okresie czasowym do 5 – ciu lat) związane z wymianą tablic informacyjnych,
pieczęci urzędowych, wykonaniem strategii gminy, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, materiałów promocyjnych oraz prac
geodezyjnych związanych z uzyskaniem statusu miasta, oszacowano na kwotę ok. 30.000,00 zł. Wnioskodawca nie
przewiduje kosztów stałych proponowanej zmiany.
Wyniki konsultacji z mieszkańcami.
Na podstawie Uchwały Nr XXVIII/151/16 z dnia 30 listopada 2016 r. Rady Gminy Tułowice w sprawie
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczącymi nadania miejscowości Tułowice statusu miasta (załącznik
nr 18) a następnie na mocy Zarządzenia Nr 182/2016 z dnia 1 grudnia 2016 r. (załącznik nr 19) przeprowadzone
zostały na terenie Gminy Tułowice konsultacje społeczne. Udzielono odpowiedzi na pytanie (ankiety ważne):
Czy jest Pani/Pan za nadaniem statusu miasta miejscowości Tułowice.
A) „ JESTEM ZA”
B) „ JESTEM PRZECIW ”
C) „ WSTRZYMUJE SIĘ ”

L.p.

SOŁECTWO

1.
2.
3.
4.
5.

TUŁOWICE
SZYDŁÓW
GOSZCZOWICE
TUŁOWICE MAŁE
LIGOTA
TUŁOWICKA
SKARBISZOWICE

6.

- udzieliło: 1769 osób
- udzieliło: 66 osób
- udzieliło: 16 osób

„JESTEM ZA”
1303
142
105
52
65

„JESTEM
PRZECIW”
47
6
2
4
4

„WSTRZYMUJE
SIĘ”
10
4
0
0
2

102

3

0

Na podstawie wyników konsultacji z mieszkańcami stwierdza się, że za nadaniem miejscowości Tułowice
statusu miasta
opowiedziało się 95,57% głosujących
w gminie
i 70,39% głosujących
w miejscowości Tułowice. Szczegółowe wyniki z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami gminy przedstawia
raport z wyników konsultacji z mieszkańcami z dnia 23.01.2017 r. (załącznik nr 20).
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Rys historyczny
1447 r. - pierwsza wzmianka źródłowa dotycząca Tułowic, zapisana w rejestrze świętopietrza archiprezbiteratu
niemodlińskiego. Wymienia się tam tułowicki kościół parafialny pod wezwaniem św. Katarzyny.
Pamiątką po starym kościele jest płyta nagrobna rycerza o nazwisku Dreske.
Napis na niej głosi:
„ W roku 1598, w dniu 10 grudnia błogo zasnął w Bogu przeżywszy 45 lat szlachetnie urodzony,
czcigodny Henrich von Dreske Pan na Żelaznej (Merßdorff), Tułowicach (Tilewitz) i Skarbiszowicach
(Seifferdorf), oczekując bożej łaski ”.
Nieznana jest data lokacji Tułowic. W połowie XVII wieku wieś, należała do morawskich hrabiów
Zierotinów, właścicieli niemodlińskiego państwa stanowego, tzw. Herrschaft Falkenberg.
W tym czasie w Tułowicach Małych – przysiółku Tułowic nazywanym Popioły (Asche) – zaczęto
wytapiać i kuć żelazo. Pamiątką po tej hutniczej działalności jest istniejący do dziś staw, tzw. Kuźniczy,
będący pozostałością po wybierzysku rudy darniowej żelaza.
1779 r. - Założenie manfaktury fajansu, będącej zalążkiem słynnej na cały świat tułowickiej porcelany.
1822 r. - Hrabia Ludwig Praschma zakłada własne państwo stanowe, tzw. Herrschaft Tillowitz, ośrodkiem
administracji dóbr zostają Tułowice.
Na terenie nowego państwa stanowego zakończono rozbudowę tułowickiej huty i wybudowano dwie
nowe w pobliżu wiosek Wydrowice i Skarbiszowice, które stają się znaczącymi ośrodkami lokalnej
metalurgii.
Właściciel dóbr dokonuje przebudowy starego dworu Zierotinów na neorenesansowy zamek otaczając
go parkiem. Przyzamkowy folwark zostaje przeniesiony do Ligoty Tułowickiej.
1835 r. - Tułowickie państwo stanowe przejął hrabia Ernest Frankenberg – Ludwigsdorf.
1840 r. - Wybudowano w Tułowicach katolicki kościół parafialny pw. św. Rocha
1865 r. - Wybudowano drogę tzw. szosę szydłowską, biegnącą z Szydłowa do Jaczowic.
1875 r. - Wybudowano linię telegraficzną a następnie budynek Poczty i Telegrafu.
1880 r. - Wybudowano drogę tzw. szosę korfantowską, biegnącą z Tułowic do Korfantowa.
1884 r. - Powstaje chluba tułowickiego państwa - ochotnicza straż pożarna, pierwsza jednostka strażacka w powiecie
niemodlińskim.
1887 r. - Oddano do użytku linię kolejową Opole – Nysa, która przebiegała przez Tułowice.
W związku z dostępem do systemu transportu kolejowego następuje dynamiczny rozwój
gospodarki leśnej.
W Tułowicach i Szydłowie powstały składy towarowe umożliwiające wywóz drewna, które koleją
dostarczano do kopalń Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.
1891 r. - Powstaje fabryka porcelany, od 1904 r. wpisana do rejestru przedsiębiorstw.
Tułowice końca XIX wieku były miejscowością przemysłową i wyróżniały się na tle pozostałych wsi typowo
rolniczego powiatu niemodlińskiego. Do przedsiębiorstw o charakterze przemysłowym zaliczano: 2 młyny, 2 tartaki
– w tym jeden parowy, kamieniołom bazaltu, cegielnię, odlewnię żeliwa, fabrykę maszyn rolniczych, manufakturę
porcelany oraz dużą torfiarnię o nazwie Złote Bagna. Do końca XIX wieku działał również browar, gorzelnia oraz
torfiarnia nazywana Szczęściem Fryderyka (Sztychy). Poza przedsiębiorstwami w okolicy Tułowic znajdowało się
pięć wielkoobszarowych majątków rolnych.
Na początku XX wieku dominacje państwa stanowego przerwali Schlegelmichowie – przedsiębiorcy z
Turyngii, którzy w Tułowicach założyli fabrykę porcelany.
1905 r. Zostaje zamknięta stara manufaktura. Nowa fabryka porcelany w 1910 r. zatrudniała już 600 osób.
Właściciele fabryki budują okazałe domy dla kadry kierowniczej i osiedle domów pracowniczych.
Powstaje kilka kamienic z tanimi mieszkaniami dla robotników.
1913 r. Fabryka porcelany zostaje zelektryfikowana i posiada własną gazownię.
W tym okresie znaczna część produkcji wysyłana była do USA, Kanady i Ameryki Południowej również
do krajów Orientu.
1913 r. - W Tułowicach powstaje parafia ewangelicka, dwa lata później konsekrowany jest kościół protestancki.
1929 r. - Upaństwowiono tułowickie lasy i założono nadleśnictwo które zarządzało tysiącami hektarów lasów
rozciągających się pomiędzy Odrą a Sudetami, w powiatach: niemodlińskim, opolskim, grodkowskim, prudnickim i
nyskim. Nadleśniczy urzędował w Tułowicach.
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1937 r. - W upaństwowionym tułowickim zamku zostaje założona szkoła leśna.
W Tułowicach w okresie międzywojnia działało kilka organizacji i stowarzyszeń o charakterze społecznym:
chór kościelny, Katolicki Związek Nauczycieli, Katolickie Stowarzyszenie Socjalne, Katolickie Zrzeszenie Kobiet.
Do organizacji sportowych zaliczał się Klub Piłkarski, a w nim drużyna piłki nożnej, piłki ręcznej oraz sekcja
gimnastyczna. Ponadto działał również Związek Strzelecki. W czasie II wojny światowej nastąpiła destabilizacja
zakładów przemysłowych na terenie Tułowic. Część z nich została przystosowana do potrzeb produkcji wojennej.
18 marca 1945 r. - Tułowice zajęła Armia Czerwona.
Do Tułowic przybyła tzw. grupa operacyjna i pierwsi przedstawiciele polskiej administracji państwowej
oraz powracają pierwsi przesiedleńcy, głównie z kresów wschodnich Rzeczypospolitej.
Z przedwojennego powiatu Falkenberg, utworzony zostaje najpierw obwód, później powiat
niemodliński – wchodzący w skład województwa śląsko-dąbrowskiego, a później województwa
opolskiego.
1946 r. - Polska administracja przejmuje obiekty zajmowane przez armię radziecką wraz z infrastrukturą
przemysłową i kolejową.
1949 r. - Powołano do życia szkołę leśną – Ośrodek Szkoleniowy Robotników Leśnych.
Rozwija się zawodowe szkolnictwo leśne – w ramach Państwowej Leśnej Szkoły a potem Technikum
Leśnego.
1950 r. - Zakończono proces uruchomienia zakładów przemysłowych, które po ich znacjonalizowaniu stały się
przedsiębiorstwami państwowymi.
1960 r. - W Tułowicach rozpoczyna działalność ruch spółdzielczy – czyli Gminna spółdzielnia „Samopomoc
Chłopska”.
1963 r. - Oddano do użytku nową szkołę tzw. Tysiąclatkę.
1970 r. - W Tułowicach powstaje nowoczesny Zakład Porcelitu Stołowego.
Rozbudowano i zmodernizowano stare fabryki, m.in. Odlewnię Żeliwa w Tułowicach Małych i
rutkowski kamieniołom.
Rozpoczęto budowę dużego osiedla mieszkaniowego.
1972 r. - Tułowice stanowią siedzibę Gromady reprezentowanej przez Gromadzką Radę Narodową, skupiając wokół
siebie kilka okolicznych sołectw.
1973 r. - Zgodnie z reformą administracyjną państwa, Tułowice zostają włączone do gminy Niemodlin.
1 stycznia 1992 r. - Tułowice wraz z historycznie związanymi sołectwami utworzyły samodzielną gminę.
Najstarsza pisemna wzmianka dotycząca Tułowic zapisana została w rejestrze świętopietrza
archiprezbiteratu niemodlińskiego w 1447 roku. Wymienia się tam tułowicki kościół parafialny pod wezwaniem św.
Katarzyny. Była to budowla murowana z kamieni polnych. Kościół ten nie przetrwał do czasów współczesnych. W
XIX wieku zawalił się, a tułowicka gmina zdecydowała się na budowę nowego. Pamiątką po starym kościele jest
płyta nagrobna rycerza o nazwisku Dreske, którą przeniesiono ze starej budowli i wmurowano w ogrodzenie nowej.
Płyta ta upamiętnia również najstarszą nazwę miejscowości – Tielwitz.
Nieznana jest data lokacji Tułowic. W średniowieczu funkcjonował tu folwark, którego właściciele często
zmieniali się. W połowie XVII wieku wieś należała do morawskich hrabiów Zierotinów, właścicieli niemodlińskiego
państwa stanowego, tzw. Herrschaft Falkenberg.
W tym czasie w Tułowicach Małych – przysiółku Tułowic nazywanym Popioły (Asche) - zaczęto wytapiać
i kuć żelazo. Pamiątką po tej hutniczej działalności jest istniejący do dziś staw, tzw. Kuźniczy, będący pozostałością
po wybierzysku rudy darniowej żelaza.
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Fragment mapy gruntowej z ok. 1730 roku, wykonanej przez geometrę Kristopcha Glaubitza z Rębiszowa na zlecenie
hrabiów Zierotinów. Na mapie pokazana jest wieś Tułowice podzielona na parcele. Wieś rozciąga się od starego
kościoła
parafialnego
św.
Katarzyny
(A)
na
zachodzie,
po
folwark
z
dworem
i młynem (C) na wchodzie. Przy kościele zaznaczony jest obszerny plac gminny, przy którym stoi tzw. „pastuszyniec”
(B), pełniący rolę przytułku. Droga biegnąca od kościoła w kierunku folwarku to obecna ulica 1-ga Maja. Jej
przedłużenie w kierunku północnym – to ul. Opolska. Do czasów współczesnych zachowały się fragmenty dawnego
układu parceli przylegających do ul. 1-go Maja. Dzięki wykazowi dołączonemu do oryginału mapy wiadomo, że
ówczesne Tułowice zamieszkiwało 9 rodzin chłopskich, 23 rodziny zagrodników oraz 2 rodziny chałupników – łącznie
około 350 mieszkańców.
W 1779 roku niemodlińskie państwo stanowe przeszło na własność hrabiego Johanna Carla Praschmy. Jego
największą zasługą dla Tułowic była rozbudowa kuźni Asche, z której uczynił świetnie prosperującą hutę oraz
założenie manufaktury fajansu, będącej zalążkiem słynnej na cały świat tułowickiej porcelany. Przedsiębiorczy
arystokrata założył też kamieniołom w Rutkach, w którym łamano bazalt oraz kopalnię glinki ceramicznej w Ligocie
Tułowickiej, działającą na potrzeby tułowickiej fajansarni.
W 1822 roku niemodliński herrschaft został podzielony. Tułowice z przysiółkiem Asche oraz z leżącymi
w
sąsiedztwie
wioskami
Sady,
Ligota
Tułowicka,
Siedliska,
Szydłów,
Skarbiszowice
i Wydrowice - przejął hrabia Ludwig Praschma, który w 1824 roku założył własne państwo stanowe, tzw. Herrschaft
Tillowitz. Na ośrodek administracji swoich dóbr obrał Tułowice. Hrabia Ludwig Praschma kontynuował dzieło Carla
zarówno w dziedzinie wytwórczości ceramiki, jak i metalurgii. Szczególny nacisk położył na rozbudowę tułowickiej
huty, którą nazwał Hutą Teresy (Theresienhütte). Zbudował też drugą hutę w pobliżu wioski Wydrowice i nazwał ją
Hutą Wilhelminy (Wilhelminehütte). Trzecia huta, zlokalizowana w pobliżu wioski Skarbiszowice, otrzymała nazwę
huty Wilhelma (Wilhelmhütte). Stworzone przez Ludwiga przedsiębiorstwo przez długie lata było znaczącym
ośrodkiem lokalnej metalurgii, wykorzystującym miejscowe złoża rudy darniowej do produkcji żelaza. Hrabia
Ludwig sprawował ważne funkcje na wiedeńskim dworze. Jako cesarski szambelan zadbał też o odpowiedni poziom
swojej tułowickiej rezydencji. Stary dwór, pamiętający czasy Zierotinów, przebudował na neorenesansowy zamek i
otoczył go parkiem. Przyzamkowy folwark przeniósł do Ligoty Tułowickiej.
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Fragment mapy pruskiej z ok. 1830 roku opublikowanej w pracy zbiorowej pod redakcją Daniela
Podobińskiego pt. „28 Historia Borów Niemodlińskich”. Przedstawia zabudowę Tułowic w początkowej fazie
funkcjonowania tułowickiego państwa stanowego. Na mapie naniesiony jest kościół św. Katarzyny, trójskrzydłowy
zamek zbudowany w miejscu starego dworu oraz dworska stajnia. Nie ma tu już folwarku, który przeniesiono do
Ligoty Tułowickiej. Zabudowa przy ulicy 1-go Maja niewiele zmieniła się w stosunku do starszej, osiemnastowiecznej
mapy Glaubitza, za to znacznej rozbudowie uległa dzisiejsza ul. Opolska
W 1835 roku tułowickie państwo stanowe przejął hrabia Ernst Frankenberg-Ludwigsdorf. Odtąd - aż do 1929
roku, do czasu wprowadzenia reformy znoszącej w Prusach okręgi dóbr pańskich - trzy kolejne pokolenia
Frankenbergów zapisały się w historii Tułowic i wywierały wpływ na kształtowanie się tej miejscowości. Z tego
okresu
zachowało
się
wiele
pamiątek,
świadczących
o
gospodarności
i przedsiębiorczości mieszkańców Tułowic. Niektóre z nich na stałe wpisały się w miejscowy pejzaż – tak jak np.
tułowickie lasy, dziś wchodzące w skład Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich. Scalona przez
Frankenbergów pod koniec XIX wieku powierzchnia kilku tysięcy hektarów lasów stała się podwaliną kultywowanej
do dziś gospodarki leśnej i szkolnictwa leśnego.
Rozkwit tułowickiego państwa stanowego przypada na drugą połowę XIX wieku, po tym jak
w 1887 roku oddano do użytku opolsko - nyską linię kolejową, która przebiegała przez Tułowice i dawała
miejscowym przedsiębiorcom dostęp do najnowocześniejszego w tamtych czasach systemu transportu kolejowego.
Pierwszym symptomem następującego wówczas ożywienia gospodarczego był dynamiczny rozwój miejscowej
gospodarki leśnej. W Tułowicach i Szydłowie powstały składy towarowe umożliwiające wywóz drewna, które w
wielkich ilościach koleją dostarczano do kopalń Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.
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Mapka przedstawiająca tułowickie państwo stanowe - Herrschaft Tillowitz w 1885 roku, opublikowana w książce M.
i E. Woźniak „Od Tillowitz do Tułowic, Tułowice, 2006
Dostęp do kolei oraz związany z tym napływ towarów z jednej strony stał się stymulatorem ożywienia
gospodarczego, z drugiej zaś przyczynił się do upadku niektórych, tradycyjnych form lokalnej przedsiębiorczości.
Zamknięto smolarnie, wytwarzające węgiel drzewny i smołę. Zaprzestano wydobycia torfu i wypalania wapna.
Konkurencja na rynku wyrobów żelaznych doprowadziła do upadku tułowickich hut i związanych z nimi
odkrywkowych kopalń darniowej rudy żelaza. Huty musiały przebranżowić się. W ich miejsce powstała
funkcjonująca jeszcze do niedawna odlewnia oraz fabryka maszyn rolniczych, która przejęła nazwę Huty Teresy.
Druga połowa XIX wieku to również inwestycje drogowe. W latach 1865 - 1874 tułowickie państwo stanowe
wybudowało tzw. szosę szydłowską, biegnącą z Szydłowa przez Skarbiszowice - Tułowice Małe - Lipno - do
Jaczowic. Powiat niemodliński przedłużył tę drogę dalej w kierunku Grodkowa i Niemodlina. W latach 1880-1883
powstała tzw. szosa korfantowska z Tułowic do Korfantowa z dwoma odgałęzieniami do Ligoty oraz droga do
Goszczowic. Wszystkie te drogi funkcjonują do dziś, a szosa szydłowska niedawno została przedłużona do
Komprachcic, dzięki czemu Tułowice zyskały nowe połączenie drogowe z miastem wojewódzkim Opole.
Tułowickie państwo dość wcześnie dostrzegło korzyści płynące z szybkiego dostępu do informacji. W 1875
roku na swój koszt wybudowało linię telegraficzną. Początkowo telegraf był dostępny tylko dla mieszkańców
tułowickiego zamku. W 1885 roku oddano do użytku budynek Poczty i Telegrafu. Wszyscy mieszkańcy gminy
uzyskali dostęp do tego urządzenia, a także do korespondencji pocztowej. Łączność telefoniczna zawitała tu nieco
później, dopiero w latach 20. XX wieku, kiedy w budynku poczty zainstalowano pierwszą centralę telefoniczną.
Tułowice końca XIX w były miejscowością przemysłową w okolicy której znajdowało się pięć wielkoobszarowych
majątków rolnych.
Były to folwarki: Ligota Tułowicka, Skarbiszowice, Wydrowice, Sady i Siedliska. Ponadto dobra pańskie
prowadziły pokaźnych rozmiarów gospodarkę leśną i stawową. Dodatkowo w ramach Hrabiowskich Ogrodów
Frankenbergów utrzymywano kilkudziesięciohektarowy park ze zwierzyńcem, w którym prowadzono hodowlę
danieli oraz ogrodnictwo zajmujące się szklarniową uprawą kwiatów i owoców.
Gospodarka leśna, która tak jak i pozostałe przedsiębiorstwa podlegała zarządowi dóbr, prowadzona była
przez kilkanaście leśniczówek, zlokalizowanych w pobliżu przydzielonych im rewirów leśnych. Przy dwóch
leśniczówkach, znajdujących się pośrodku kilkutysięcznego kompleksu leśnego, założono niewielkie osady leśne –
Hubertus i Dębowiec, w których mieszkali robotnicy leśni z rodzinami. Centrum administracji dóbr znajdowało się
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w Tułowicach. Mieściło się w stojącej do dziś dziewiętnastowiecznej kamienicy przy ulicy Zamkowej, naprzeciw
wjazdu do hrabiowskiej rezydencji. Były tam biura urzędu rentowego i zarządu dóbr.
Dobrze prosperujący majątek pański miał w Tułowicach swoją wizytówkę. To neorenesansowy zamek i
przylegający do niego park krajobrazowy, założony w połowie XIX wieku. Tułowicki park z wkomponowaną w jego
przestrzeń rzeką Ścinawą, przypominał fragmentami Park Mużakowski. Podobieństwo to wynikało nie tylko z
upodobań kolejnych właścicieli Tułowic, ale głównie z doświadczeń, jakie ich ogrodnik Max Salmann - budowniczy
parku - zdobył podczas studiów u księcia Hermanna Pücklera, projektanta parków w Bad Muskau, Branitz i
Babelsbergu, wpisanych w 1990 roku na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
Poza obiektami reprezentującymi właścicieli herrschaftu, w Tułowicach nie brakowało budowli służących
lokalnej społeczności. Najokazalszą był nowy kościół. Jego budowa, w większej części sfinansowana przez państwo
stanowe, trwała kilkanaście lat i ukończona została w 1840 roku. W 1845 roku na gruntach pańskich obok kościoła
wybudowano również nową proboszczówkę, a obok niej nowy cmentarz. W 1866 roku wnętrze kościoła zostało
przebudowane według planów Lüdeckego. Do dziś zachował się oryginalny, drewniany sufit ozdobiony konsolami
zaprojektowany przez tego znanego śląskiego architekta.
Innymi budowlami o charakterze publicznym powstałymi pod koniec XIX wieku, a zachowanymi do
czasów współczesnych były: szkoła, szpital i przedszkole. W całym powiecie niemodlińskim, poza miastami
Niemodlin, Korfantów i Skorogoszcz, Tułowice były jedyną gminą posiadającą własny szpital. Prowadziły go siostry
zakonne Boremeuszki. Dodatkowo założono też przytułek dla inwalidów wojennych, którzy na terenie starej cegielni
w wiosce Skarbiszowice otrzymali bezpłatne mieszkania z ogródkami i opał na zimę.
Chlubą tułowickiego państwa była powołana w 1884 roku ochotnicza straż pożarna. Była to pierwsza
jednostka strażacka w powiecie niemodlińskim. W tym czasie założono też kasę chorych, która objęła opieką
pracowników manufaktury porcelany i fabryki maszyn. W 1880 roku powstało Stowarzyszenie Konsumenckie,
którego celem była „ochrona przed lichwiarstwem” i stworzenie możliwości nabywania tanich towarów.
Stowarzyszenie to prowadziło własny sklep.
Na początku XX wieku dominację państwa stanowego przerwali Schlegelmilchowie - przedsiębiorcy
z Turyngii, którzy w Tułowicach założyli nową fabrykę porcelany. W 1891 roku kupili teren usytuowany przy stacji
kolejowej i wznieśli tam nowoczesny zakład wpisany w 1904 roku do rejestru przedsiębiorstw. Stara hrabiowska
manufaktura została zamknięta w 1905 roku. W 1910 roku nowa fabryka zatrudniała już 600 osób. Dobrze
prosperujący zakład przyczynił się do dalszego rozwoju Tułowic. Schlegelmilchowie wybudowali okazały dom dla
kadry kierowniczej swojej fabryki i osiedle domków pracowniczych. Postawili też kilka kamienic z tanimi
mieszkaniami dla robotników. Sami fabrykanci zamieszkali w dwóch willach. Jedna, dziewiętnastowieczna,
nazywana starą willą, mieściła się przy hrabiowskim parku w sąsiedztwie nadleśnictwa.
Druga, tzw. nowa willa, usytuowana została niedaleko fabryki. Wszystkie zbudowane przez
Schlegelmilchów obiekty przetrwały do czasów współczesnych i świadczą o dawnej świetności tułowickiej fabryki
porcelany.
Tułowice, zaraz po Niemodlinie i Korfantowie, były trzecią co do wielkości miejscowością w przedwojennym
powiecie niemodlińskim. W 1939 roku liczyły 1768 stałych mieszkańców, w większości wyznania katolickiego.
Stało tu ok. 200 domów mieszkalnych, a gmina zajmowała obszar o powierzchni ponad 5766 ha, z czego ok. 70%
stanowiły lasy. W wiosce znajdował się urząd rejonowy, posterunek żandarmerii oraz jednostka straży pożarnej. Był
tu urząd pocztowy, kasa oszczędnościowo-pożyczkowa, szpital, gabinet lekarski i dentystyczny. Tutejsza stacja
kolejowa, zbudowana pod koniec XIX wieku, dawała możliwość bezpośrednich połączeń kolejowych w ruchu
towarowym i osobowym z Opolem i Nysą. Rolnictwem zajmowały się 82 gospodarstwa rolne z ziemią powyżej 10
hektarów, które uznawane były za duże i średnie oraz 44 gospodarstwa z gruntami poniżej 5 hektarów, zaliczane do
drobnych. Ze względu na różnorodność gleby uprawiano pszenicę, żyto, jęczmień i ziemniaki.
Pozarolniczą działalność gospodarczą prowadziło ponad 60 różnych przedsiębiorstw przemysłowych i
handlowych. Największym zakładem przemysłowym była fabryka porcelany. W 1913 roku zakład został
zelektryfikowany. Posiadał również własną gazownię. W okresie największej świetności zatrudniał ok. 800
pracowników. Znaczna część produkcji wysyłana była do USA, Kanady i Ameryki Południowej, również do krajów
Orientu. Druga fabryka, nazwana Hutą Teresy, znajdowała się w przysiółku Tułowic – w Tułowicach Małych.
Zatrudniała około 200 pracowników. Produkowano w niej odlewy żelazne, narzędzia i maszyny rolnicze, aparaturę
mleczarską i rzeźniczą oraz inne wyroby metalowe, m.in. siatkę ogrodzeniową. Trzecim co do wielkości zakładem
był kamieniołom bazaltu w Rutkach, dający zatrudnienie dla ok. 100 pracowników. Zakład produkował kruszywa
skalne na zapotrzebowanie miejscowego rynku, głównie do budowy dróg i nasypów kolejowych.
Po 1929 roku, po parcelacji dóbr Frankenbergów, upaństwowiono tułowickie lasy i założono nadleśnictwo
– kolejny duży zakład dający zatrudnienie dla sporej liczby okolicznych mieszkańców. Zarządzało ono tysiącami
hektarów lasów rozciągających się w północno-zachodnim obszarze Górnego Śląska, pomiędzy Odrą a Sudetami,
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w powiatach: niemodlińskim, opolskim, grodkowskim, prudnickim i nyskim. Nadleśniczy urzędował
w nowoczesnym biurowcu zbudowanym na terenie dawnego hrabiowskiego parku.
Podczas parcelacji dóbr szlacheckich zlikwidowano wszystkie pańskie folwarki, a większą część ich ziemi
przeznaczono pod osadnictwo. W latach trzydziestych XX wieku przy folwarkach tych powstawały kolonie,
zasiedlane głównie przez osadników z Westfalii, a w folwarku Siedliska przez osadników ze wschodnich terenów
Górnego Śląska.
W przedwojennych Tułowicach funkcjonowały dwa kościoły – katolicki i ewangelicki. Parafię katolicką,
skupioną przy kościele św. Rocha, tworzyły następujące miejscowości: Tułowice, Tułowice Małe, Ligota, Rutki,
Wydrowice, Skarbiszowice, Szydłów, Sady, Siedliska, Michałówek oraz Prądy i Grodziec administracyjnie podległe
pod rejon urzędowy w Niemodlinie. Do parafii należały dwa kościoły pomocnicze: w Prądach i Szydłowie. Parafia
ewangelicka, skupiająca ok. 200 protestantów, powstała w 1913 roku. Dwa lata później konsekrowany był kościół
protestancki. Obok kościoła wybudowano dom gminny i założono cmentarz. Parafia ta funkcjonowała do 1945 roku.
Po II wojnie światowej przez długie lata kościół protestancki stał pusty i popadał w ruinę. Dopiero w 1990 roku
został odrestaurowany i poświęcony jako świątynia katolicka pw. Zmartwychwstania Pańskiego.

Fragment mapy topograficznej przedstawiający Tułowice w 1936 roku. W północnej części miejscowości naniesiona
jest nowa fabryka porcelany oraz inne obiekty zbudowane na początku XX wieku, m.in. osiedle domków
pracowniczych i kościół ewangelicki
Obowiązek szkolny dzieci realizowały w dwóch szkołach – katolickiej i ewangelickiej. Absolwenci obu
szkół mogli kontynuować naukę w tzw. szkole ludowej w zawodzie kupieckim lub rolniczym. W 1937 roku w
upaństwowionym już tułowickim zamku założona została szkoła leśna - Ośrodek Kształcenia Robotników Leśnych
– kształcąca wykwalifikowanych pracowników leśnych.
W czasie II wojny światowej życie mieszkańców Tułowic dostosowane zostało do wymogów czasów wojny.
Mężczyzn powoływano do niemieckiej armii, poborowych idących na front zastępowano robotnikami
przymusowymi i jeńcami wojennymi z pobliskiego obozu jenieckiego w Łambinowicach Lamsdorf O/S. W miarę
rozwoju wydarzeń wojennych wprowadzano ścisłe procedury postępowania i reglamentację żywności. Wojna
wpływała destabilizująco na pracę zakładów przemysłowych. Fabryka porcelany obok tradycyjnych wyrobów
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realizowała zamówienia dla wojska. Tułowickie nadleśnictwo zobligowane zostało do zwiększenia dostaw drewna
do górnośląskich kopalń i do papierni "Natronag" w Krapkowicach. Na czas wojny nadleśnictwo musiało objąć
swoim zarządem również lasy należące do niepaństwowych korporacji, m.in. lasy przy mieście Nysa, Głuchołazy,
Otmuchów, Grodków oraz Lasy Biskupie Szpitala Nyskiego w Siestrzechowicach - Rościsławiu o łącznej
powierzchni ponad 2 tysięcy hektarów.
Odlewnię i fabrykę maszyn w Tułowicach przystosowano do potrzeb produkcji wojennej. Zakład
produkował materiały zbrojeniowe i zajmował się remontem sprzętu wojskowego. Wszystkie tułowickie zakłady
przerwały produkcję w styczniu 1945 roku. Większa część ludności cywilnej została ewakuowana drogą kolejową.
Część głównie gospodarze, którzy nie chcieli zostawiać żywego inwentarza bez opieki - pozostała na miejscu. W
lutym 1945 roku Tułowice zajęło niemieckie wojsko. W budynkach nadleśnictwa i w zamku ulokował się główny
sztab 20 Dywizji Waffen SS Estland, składającej się z Estończyków, biorących udział w walkach z nacierającą
Armią Czerwoną. W połowie marca 1945 roku ludność cywilna, która do tej pory pozostawała w Tułowicach, na
polecenie wojska zmuszona została do ewakuacji. Ewakuacja ta zakończyła się tragicznie. Uciekinierzy, poruszający
się w kierunku Sudetów, znaleźli się w środku walk związanych z zamknięciem przez Rosjan okrążenia cofających
się wojsk niemieckich. Wielu z nich straciło tam życie. Pozostałym udało się wrócić do Tułowic, które od dnia 18
marca 1945 roku zajęte już były przez Armię Czerwoną. Przejście frontu nie spowodowało strat w zabudowie
miejscowości. Sowieckie wojsko zdewastowało jednak większość domów mieszkalnych i obydwa kościoły.
Miejscowe fabryki ograbiono z maszyn i urządzeń.
Po zakończeniu II wojny światowej, jeszcze w marcu 1945 roku, do Tułowic przybyła tzw. grupa operacyjna
i pierwsi przedstawiciele polskiej administracji państwowej. Za nimi, w maju i czerwcu - pierwsi przesiedleńcy,
głównie z kresów wschodnich Rzeczypospolitej zagarniętych przez Związek Radziecki. Na obszarze Ziem
Odzyskanych władze polskie niemal w całości przyjęły niemiecki podział administracyjny. Nastąpiła zmiana
niemieckich nazw miejscowości na polskie. Z przedwojennego powiatu Falkenberg, do którego przyporządkowane
były Tułowice, utworzono najpierw tzw. obwód, później powiat niemodliński - wchodzący w skład województwa
śląsko - dąbrowskiego, a od 1950 roku województwa opolskiego.
Po zakończeniu działań wojennych, do końca czerwca 1945 roku do Tułowic powróciło ok. 20% rdzennych
mieszkańców. Ostatecznie, decyzją władz województwa śląskiego, większość z nich zmuszona została do
opuszczenia wioski w czerwcu 1946 roku. Wydaleni trafili do różnych części okupowanych Niemiec.
W pierwszym roku działalności polskiej administracji na obszarze Tułowic podjęte zostały czynności na
rzecz przejęcia obiektów zajmowanych przez armię radziecką. Stopniowo przejmowano infrastrukturę kolejową,
przemysłową oraz obiekty związane z gospodarką rolną i leśną. Rozpoczął się proces odbudowy i uruchamiania
poniemieckich zakładów produkcyjnych. Wszystkie one oparły się działaniom wojennym, jednak ze względu na
stopień dewastacji dokonanej w czasie administracji sowieckiej wymagały znacznego doposażenia. Do końca lat
czterdziestych uruchomiono wszystkie zakłady przemysłowe, które po znacjonalizowaniu stały się
przedsiębiorstwami państwowymi.
Równolegle z przywracaniem zdolności produkcyjnej zakładów rozpoczął się proces budowy szkolnictwa.
Tułowicka szkoła powszechna przełomu lat 40-tych i 50-tych XX w. zajmowała budynki przejęte po przedwojennych
szkołach wyznaniowych. Dopiero w 1963 roku oddano do użytku nową szkołę, tzw. Tysiąclatkę. W 1949 roku
powołano szkołę leśną – Ośrodek Szkoleniowy Robotników Leśnych, która rozpoczęła kształcenie kadry leśnej.
Placówka ta stanowiła zalążek rozwijającego się tu później zawodowego szkolnictwa leśnego - Państwowej Leśnej
Szkoły Technicznej, a potem Technikum Leśnego.
Wraz z napływem polskiej ludności rozpoczął się proces formowania nowego, powojennego społeczeństwa
Tułowic. Już pod koniec lat 40-tych XX w. wieś liczyła ponad tysiąc mieszkańców. W latach pięćdziesiątych
osiągnęła przedwojenny stan zaludnienia. Szybki przyrost zaludnienia możliwy był dzięki lokalnym zakładom
produkcyjnym, które gwarantowały szerokie możliwości zatrudnienia. Poza etosem pracy, propagowanym przez
ówczesne państwo ludowe, rozwijało się też życie kulturalne. Wiodącą rolę kulturotwórczą odgrywały szkoły i
Zakład Porcelitu, gdzie w ramach Zakładowego Ośrodka Kultury działał teatr. Założono też bibliotekę, krzewiono
sport. Popularnym centrum sportowym było tułowickie boisko sportowe.
Odbywały się tam okazjonalne festyny i mecze z udziałem tułowickich futbolistów, zwłaszcza po 1950 roku,
kiedy działalność rozpoczął klub sportowy UNIA Tułowice, a przy nim drużyna piłki nożnej, uznana za najlepszą w
powiecie niemodlińskim i jedną z lepszych na Opolszczyźnie w klasie „B”. W latach sześćdziesiątych dynamicznie
rozwinął się ruch spółdzielczy. W Tułowicach działał tzw. GS, czyli Gminna Spółdzielnia „Samopomoc
Chłopska”.Spółdzielnia ta spełniała bardzo ważną rolę i w praktyce była największym lokalnym usługodawcą.
Prowadziła sklepy różnych branż, restauracje, piekarnie, punkty skupu, rozmaite punkty usługowe.
Budowę wielkoformatowego przemysłu państwowego, wnoszącego docelowo kilka tysięcy nowych miejsc
pracy, rozpoczęto dopiero w latach siedemdziesiątych XX wieku. Obok starej fabryki Porcelitu, którą ostatecznie
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zamknięto, wybudowano nowoczesny Zakład Porcelitu Stołowego. Wraz z nim powstało duże osiedle mieszkaniowe.
W międzyczasie rozbudowano i zmodernizowano stare fabryki, m.in. Odlewnię Żeliwa w Tułowicach Małych
i rutkowski kamieniołom. Na lata siedemdziesiąte przypada też rozwój lasów państwowych, które w późniejszych
czasach wykreowały się na jedno z bardziej znaczących przedsiębiorstw ziemi niemodlińskiej.
Do 1972 roku Tułowice były siedzibą Gromady reprezentowanej przez Gromadzką Radę Narodową –
najniższe ogniwo administracji państwowej, skupiające wokół siebie kilka okolicznych sołectw. Biura tej instytucji
znajdowały się w budynku dawnego urzędu rentowego przy ul. Zamkowej. 1 stycznia 1973 roku, zgodnie z reformą
administracyjną państwa, która w miejsce gromad powoływała gminy, Tułowice włączone zostały do gminy
Niemodlin.
Z upływem czasu rozwiązanie to okazało się niekorzystne dla Tułowic. W 1992 roku wraz
z historycznie związanymi sołectwami utworzyły samodzielną gminę.

Plan Tułowic z 1996 roku
Tułowice od lat charakteryzowały się dużą dynamiką rozwoju. Wyrażała się ona
we wzroście gęstości zatrudnienia, w przeciwieństwie do zauważalnego procesu wyludniania się gmin typowo
rolnych, w korzystnej strukturze wiekowej i wzroście aktywności zawodowej ludności, oraz malejącym udziale
ludności utrzymującej się z działalności rolniczej na rzecz szeroko rozumianej działalności usługowej. Procesy
demograficzne i społeczno-gospodarcze zachodzące w Tułowicach nie są typowe dla gmin rolnych. Dążenie do
rozwoju gospodarczego i infrastrukturalnego wciąż trwa tak ze strony władz lokalnych jak i przedsiębiorców
co widoczne jest w Strategii Rozwoju Gminy Tułowice na lata 2014 – 2020 (załącznik nr 21), jak i planach
inwestycyjnych lokalnych przedsiębiorców.
Herb Gminy Tułowice został przyjęty na mocy Uchwały Rady Gminy Tułowice
Nr VI/34/92 z dnia 11 czerwca 1992 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tułowice. Zgodnie z § 3 Statutu Gminy
Tułowice sprecyzowano wygląd herbu i jego kolorystykę. Barwami Gminy Tułowice jest kolor amarantowy. Wzór
herbu określa załącznik nr 2 do Statutu (załącznik nr 22).
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Zabytki architektoniczne
W miejscowości Tułowice szczególnej ochronie podlegają obiekty znajdujące się w rejestrze zabytków, oraz
gminnej ewidencji zabytków. Istnienie na terenie gminy styku kulturowego pomiędzy ludnością napływową, a
autochtoniczną obliguje również do uszanowania istniejących reliktów kultury tj. – pomników poświęconych
ludności miejscowej poległej na frontach wojen światowych, pomników, płyt nagrobnych sprzed 1945 r.,
niejednokrotnie z końca XIX wieku, usytuowanych na cmentarzach przykościelnych lub wydzielonych, kaplic i
krzyży. Podstawowymi elementami zachowanego dziedzictwa kulturowego są zabytkowe obiekty, układy
przestrzenne i krajobrazowe (zespół pałacowo-parkowy) oraz charakterystyczne dla Śląska Opolskiego układy
ulicowe z dość dobrze zachowanymi zagrodami (frontowe budynki szczytowe, budynki „wycugowe”, okazałe bramy
lub budynki bramne, spichlerze, zabudowa murowana o bogatym wystroju architektonicznym). Ze względu na
znaczne wartości historyczne i kulturowe, ochronie konserwatorskiej podlegają zespoły urbanistyczne, obiekty
architektury i budownictwa, zabytki techniki, parki, cmentarze, zabytki ruchome.
Do rejestru zabytków wpisany jest zespół pałacowo-parkowy, w którym mieści się Technikum Leśne i Liceum
Ogólnokształcące oraz dwa budynki dawnej fabryki porcelany. Na terenie Tułowic znajdują się 63 obiekty wpisane
do ewidencji zabytków (domy mieszkalne, gospodarcze, poczta, budynki nadleśnictwa, bażanciarnia, budynki w
zespole fabryki porcelany, kościoły cmentarze). Większość obiektów znajduje się we wschodniej części Tułowic
(rejon ul. Zamkowej, Poprzecznej, Parkowej i Szkolnej) oraz części północnej na terenie dawnej Fabryki Porcelany
przy linii kolejowej.
Zestawienie zabytków wpisanych do rejestru Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
MIEJSCOWOŚĆ

OBIEKT I ADRES OBECNY

Tułowice

zespół pałacowy: pałac

ADRES DAWNY
(Z DECYZJI O
WPISIE DO
REJESTRU)

DATA
POWSTANIA

NR DECYZJI O
WPISIE DO
REJESTRU

1879

1018/65 z
8.05.1965

Tułowice

zespół pałacowy: dawny młyn wodny

1763

1018/65 z
8.05.1965

Tułowice

Tułowice

zespół pałacowy: czworak

zespół pałacowy: stajnia

XVIII

1018/65 z

XIX/XX

8.05.1965

I poł. XIX

1018/65 z
8.05.1965

Tułowice

Park

II poł. XIX

1018/65 z
8.05.1965
108/84 z
28.05.1984
225/52 z
3.05.1952

Tułowice

dom, ul. Pocztowa 6

I poł. XIX

1662/66 z
23.09.1966

Tułowice

budynek administracyjny w zespole
Fabryki Porcelany „RS Tilowitz”,
ul. Świerczewskiego 2E
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Tułowice

l. 90-te XIX

willa dzierżawcy fabryki porcelany,
tzw.
,,Stara Willa”, ul. Parkowa 7

2/2001 z
11.05.2001

Wykaz zabytków wpisanych do Gminnej ewidencji zabytków
MIEJSCOWOŚĆ

OBIEKT

ULICA

NUMER

Tułowice

Budynek mieszkalny

1 Maja

2

Tułowice

Budynek gospodarczy

1 Maja

3

Tułowice

Budynek mieszkalny

1 Maja

16

Tułowice

Budynek mieszkalny

1 Maja

17

Tułowice

Budynek mieszkalny i zabudowa
gospodarcza

1 Maja

19

Tułowice

Budynek mieszkalny

1 Maja

19 a

Tułowice

Budynek mieszkalny

Kościuszki

1

Tułowice

Budynek mieszkalny

Kościuszki

2

Tułowice

Kościół poewangelicki p.w.
Zmartwychwstania Pańskiego

Kościuszki

10

Tułowice

Cmentarz przy kościele p.w.
Zmartwychwstania Pańskiego

Kościuszki

10

Tułowice

Budynek mieszkalny

Kościuszki

12

Tułowice

Budynek mieszkalny

Kościuszki

14

Tułowice

Budynek mieszkalny

Opolska

5

Tułowice

Budynek mieszkalny

Opolska

10

Tułowice

Budynek mieszkalno - gospodarczy

Opolska

23

Tułowice

„Domek ogrodnika”

Opolska

28

Tułowice

„Stara willa”

Parkowa

7

Tułowice

Młyn wodny w zespole pałacowym

Parkowa

9

Tułowice

Czworak

Parkowa

11

Tułowice

Czworak

Parkowa

11

Tułowice

Bażanciarnia

Parkowa

11

Tułowice

Budynek mieszkalny

Parkowa

12

Tułowice

Nadleśnictwo Tułowice (księgowość)

Parkowa

14

Tułowice

Nadleśnictwo Tułowice (administracja)

Parkowa

14a

Tułowice

Poczta

Pocztowa

2
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Tułowice

Budynek mieszkalny

Pocztowa

5

Tułowice

Budynek mieszkalny

Pocztowa

6

Tułowice

Budynek mieszkalny

Pocztowa

7

Tułowice

Budynek mieszkalny

Poprzeczna

2/4

Tułowice

Budynek mieszkalny

Sawickiej

21

Tułowice

Budynek mieszkalny

Szkolna

2

Tułowice

Budynek mieszkalny

Szkolna

4

Tułowice

Budynek mieszkalny

Szkolna

8

Tułowice

Budynek mieszkalny

Szkolna

10

Tułowice

Budynek mieszkalny

Szkolna

12

Tułowice

Budynek mieszkalny

Szpitalna

5

Tułowice

Krzyż kamienny

Tułowice

Budynek mieszkalny

Świerczewskiego/
Sawickiej
Świerczewskiego

2

Tułowice

Budynek mieszkalny

Świerczewskiego

12

Tułowice

Zespół fabryki porcelany „RS
Tillowitz”

Świerczewskiego

Tułowice

Portiernia w zespole fabryki porcelitu
„RS Tillowitz”

Świerczewskiego

2D

Tułowice

Budynek administracyjny w zespole
fabryki porcelitu „RS Tillowitz

Świerczewskiego

2E

Tułowice

Budynek piecowni w zespole fabryki
porcelitu „RS Tillowitz”

Świerczewskiego

Tułowice

Budynek formowni w zespole fabryki
porcelitu „RS Tillowitz

Świerczewskiego

Tułowice

Remiza w zespole fabryki porcelitu „RS
Tillowitz”

Świerczewskiego

Tułowice

Budynek mieszkalny

Zamkowa

3

Tułowice

Kuźnia

Zamkowa

8

Tułowice

Budynek mieszkalny

Zamkowa

10

Tułowice

Budynek mieszkalny

Zamkowa

11

Tułowice

Zespół pałacowo - parkowy

Zamkowa

15

Tułowice

Pałac

Zamkowa

15

Tułowice

Ogrodzenie pałacu

Zamkowa

15

Tułowice

Stajnia w zespole pałacowym

Zamkowa

15

Tułowice

Park w zespole pałacowo - parkowym

Zamkowa

15

Tułowice

Pawilon myśliwski w zespole
pałacowym

Zamkowa

15

Tułowice

Kościół parafialny p.w. św. Rocha

Tułowice

Epitafium Henryka von Dreske
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przy kościele p.w. Św.
Rocha

Tułowice

Cmentarz parafialny

Tułowice

Dworzec

Poprzeczna

Tułowice

Budynek w zespole stacji kolejowej

Poprzeczna

Tułowice

Remiza

Tułowice

Remiza strażacka

Kościuszki

Tułowice

Ogrodzenie zespołu fabryki porcelitu
„RS Tillowitz”

Świerczewskiego

Tułowice Małe

Budynek dyrekcji odlewni

2/1

Tułowice Małe

Budynek mieszkalny

1/16

11

Informacje dotyczące infrastruktury, zagospodarowania, stanu technicznego zabudowy.
Gospodarka wodno-ściekowa.
Gmina posiada uregulowany system zaopatrzenia ludności w wodę. Tułowice oraz wszystkie sołectwa
wyposażone są w sieć wodociągową, zaopatrywaną w wodę z ujęcia wody i Stacji Uzdatniania Wody w Tułowicach.
Ujęcie wody ” Tułowice ” obejmuje 4 studnie głębinowe czerpiące wodę z utworów trzeciorzędowych – 2 studnie
główne i 2 rezerwowe. Średniodobowa wydajność studni dochodzi do 2016 m3, zaś maksymalna 2616 m3 (ok. 120
m3 na godz.). Wydajność ta zapewnia dwukrotne zapotrzebowanie gminy w wodę. Na terenie gminy długość sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej wynoszą odpowiednio 34 i 35 km. Gmina jest w pełni zwodociągowana, od 2004 r.
również skanalizowana. Posiada zorganizowany system odprowadzania i utylizacji ścieków komunalnych. W
Tułowicach istnieje oczyszczalnia ścieków mechaniczno – biologiczna o docelowej przepustowości 1950 m3 na dobę.
Oczyszczone ścieki odprowadzane są do rzeki Ścinawy Niemodlińskiej. Do oczyszczalni ścieków istnieje możliwość
podłączenia kanalizacji z części innych gmin.
Elektroenergetyka
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w projekcie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i
paliwa gazowe dla gminy, Tułowice posiadają pełne zabezpieczenie zasilania w energię elektryczną. Gmina
Tułowice zasilana jest w energię elektryczną liniami 110, 15 i 0,4 KV, będącymi w gestii Tauron Polska Energia
S.A. Wrocław, Oddział w Opolu o łącznej długości około 134,20 km. W Tułowicach zlokalizowany jest jeden
Główny Punkt Zasilający (GPZ)110/15KV, oparty o dwa transformatory o mocy 25 MVA i 16 MVA, zasilany linią
Gracze –Tułowice. Ilość odbiorców energii elektrycznej na terenie gminy Tułowice wynosi: około 2.200 sztuk.
Roczne zużycie energii elektrycznej przez odbiorców wynosi: około 20 GWH. Zapotrzebowanie na moce elektryczną
wynosi około 2,3 MV. Do realizacji przewidziana jest dodatkowa linia 110 KV Nysa Hajduki – Tułowice, która jest
obecnie projektowana (Elektrobudowa S.A. Oddział Realizacji Projektów Poznań), stanowiąca rezerwowe zasilanie
gminy Tułowice. Oprócz tych linii, dodatkowe zabezpieczenie stanowią linie 15 KV, biegnące z kierunku Bielic,
Niemodlina. Odbiorcy energii elektrycznej zasilani są za pośrednictwem stacji transformatorowych 15/04 KV w
ilości 33,0 sztuk i powiązanymi liniami kablowymi i napowietrznymi o łącznej długości około 43,40 km. Oprócz
ww. stacji na terenie Gminy Tułowice zlokalizowanych jest jeszcze 9 obcych stacji transformatorowych SN/nN
przyłączonych do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja S.A. stanowiących własność odbiorców (w tym 7 na
terenie miejscowości Tułowice). W latach 2017 – 2025 planowane są na terenie gminy Tułowice inwestycje w
zakresie modernizacji linii napowietrznych i kablowych 15 kV (załącznik nr 23). Na terenie gminy Tułowice znajdują
się 523 punkty oświetlenia ulicznego z czego 380 w miejscowości Tułowice. W 2017 r. planowana jest budowa
nowych 12 punktów oświetlenia ulicy Parkowej.
Sieć telekomunikacja
W zakresie telekomunikacyjnym gmina Tułowice posiada dostęp do wszystkich nowoczesnych sieci należących do
Telekomunikacji Polskiej, w tym również sieci światłowodowej. Infrastruktura dzieli się na szkieletową i dostępową.
Zainstalowane na terenie gminy Tułowic urządzenia należą do warstwy dostępowej. W sąsiedztwie strefy
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przemysłowej są umieszczone anteny nadawczo-odbiorcze, operatorów telefonii komórkowej działających na
polskim rynku: Orange, T- Mobile, Plus i inne
Infrastruktura drogowa i sieć komunikacyjna
Na terenie gminy Tułowice znajduje się 17,19 km dróg gminnych. Największy odsetek stanowią drogi
asfaltowe (70,80%) oraz z kostki brukowej (15,50%). Pozostałe to drogi betonowe (4,20%) i gruntowe (9,50%).
Mieszkańcy oraz turyści odwiedzający gminę Tułowice mają do dyspozycji drogi rowerowe:
droga rowerowa łącząca Tułowice z sołectwem Tułowice Małe,
droga rowerowa z Ligoty Tułowickiej do Tułowic,
droga pomiędzy Komprachcicami a Szydłowem.
Przez teren gminy przebiegają ważne drogi mające znaczenie dla powiązania gminy z innymi jednostkami gminnymi
i ośrodkami administracyjno – kulturalnymi i gospodarczymi regionu.
Układ drogowy tworzą:
Autostrada A - 4 przebiegająca po północno-wschodniej części gminy,
Droga wojewódzka nr 405 relacji Niemodlin – Korfantów,
Drogi powiatowe:
- nr 1512 – Skarbiszowice – Grodziec – Niemodlin,
- nr 1513 – Tułowice – Skarbiszowice,
- nr 1516 – Skarbiszowice – Niemodlin,
- nr 1519 – Ligota Tułowicka do drogi 405,
- nr 1520 – od drogi 405 do Ligoty Tułowickiej,
- nr 1522 – od drogi 405 – Goszczowice – Łambinowice,
- nr 1717 – od drogi nr 46 – Skarbiszowice – Szydłów – Ochodze
Sieć gazowa
Wybudowana na terenie gminy Tułowice infrastruktura jest wystarczająca do pokrycia potencjalnego
zapotrzebowania na paliwo gazowe. Całkowita długość dystrybucyjnej sieci gazowej wynosi: 17, 942 km, z tego 1,
100 km sieci gazowej średniego ciśnienia i 16, 842 km sieci gazowej niskiego ciśnienia. Na terenie gminy Tułowice
zlokalizowana jest również stacja redukcyjno – pomiarowa II – go stopnia (Tułowice ul. Generała Świerczewskiego)
przepustowość przedmiotowej stacji wynosi 1550 m3/h (załącznik nr 24). Ponadto na terenie Tułowic Operator
Gazociągów Przemysłowych Gaz – System S.A., Oddział w Świerklanach, 44 - 266 Świerklany ul. Wodzisławska
54 posiada i eksploatuje gazociągi: DN 200, PN 4,0 MPa relacji Zdzieszowice – Brzeg Opolski do SG Tułowice,
gazociąg DN 80, PN 4,0 MPa relacji Lewin Brzeski – Nysa do SG Tułowice oraz stację gazową o przepustowości
Qn = 1500 Nm3/h (załącznik nr 25).
Gospodarka odpadami komunalnymi
Gmina Tułowice objęła systemem odbierania odpadów komunalnych wszystkie nieruchomości położone w
graniach administracyjnych Gminy Tułowice. Wszyscy właściciele nieruchomości są obowiązani do ponoszenia
opłat za gospodarowanie odpadami na rzecz gminy. Odbiór odpadów komunalnych odbywa się na podstawie Umowy
Nr BF.B.3020.144.2016 z dnia 11 lipca 2016 r. na „Świadczenie usług związanych z odbiorem oraz
zagospodarowaniem odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu
Gminy Tułowice” zawartą pomiędzy Gminą Tułowice a REMONDIS Opole Sp. z o.o. 45 – 573 Opole ul. Aleja
Przyjaźni 9. Wykonanie przedmiotu umowy obowiązuje do 31 lipca 2018 r.

W ramach odbioru odpadów obowiązuje selektywna zbiórka odpadów z podziałem na frakcje tj.:
a) odpady komunalne zmieszane,
b) odpady surowcowe, tzw. „suche”,
c) opakowania ze szkła,
d) odpady komunalne ulegające biodegradacji,
e) pozostałe odpady po segregacji.
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Właściciele nieruchomości mogą również dostarczać nieodpłatnie wysortowane odpady do Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów znajdującego się w Tułowicach przy ul. Generała Świerczewskiego 5D, w którym
przyjmowane są następujące frakcje odpadów:
a) odpady surowcowe tzw. „suche” (nadmiar ze zbiórki „u źródła”),
b) opakowania szklane (nadmiar ze zbiórki „u źródła”),
c) odpady ulegające biodegradacji (nadmiar ze zbiórki „u źródła”),
d) szkło inne niż opakowania,
e) urządzenia zawierające freony,
f) baterie i akumulatory,
g) zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne,
h) odpady wielkogabarytowe – meble w tym również wielkogabarytowe – złom,
i) zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
j) opony i materiały izolacyjne.
Większość odpadów komunalnych z terenu gminy trafia do Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami w Opolu.
Instytucje zakłady i jednostki na terenie miejscowości Tułowice
Na terenie miejscowości Tułowice działają instytucje:
Urząd Gminy Tułowice,
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łambinowicach (zasoby mieszkaniowe w Tułowicach),
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (załącznik nr 26),
Poczta Polska S.A., Filia Urzędu Pocztowego w Niemodlin, 49-130 Tułowice,
Podstrefa Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”,
Bank Spółdzielczy w Namysłowie Filia w Tułowicach,
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Rocha.
Placówki oświatowe:
Przedszkole Publiczne w Tułowicach (załącznik nr 27),
Gminny Zespół Szkół w Tułowicach (Szkoła Podstawowa, Publiczne Gimnazjum)
(załącznik nr 28),
Zespół Szkół w Tułowicach (Liceum Ogólnokształcące, Technikum Leśne).
Działalność socjalną na terenie Tułowic prowadzi:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Tułowicach (załącznik nr 29),
Punkt Konsultacyjno - Terapeutyczny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy i Terapii Uzależnień w
Tułowicach.
Na terenie miejscowości Tułowice znajduje się Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „SANMED” Spółka z o.o.
oraz dwie apteki.
W zakresie kultury i sportu działa:
Tułowicki Ośrodek Kultury (załącznik nr 30),
Gminna Biblioteka Publiczna w Tułowicach z Filią w Szydłowie,
Zespół Sygnalistów Myśliwskich przy Zespole Szkół w Tułowicach,
Koło Weteranów Wojennych i Byłych Więźniów Politycznych w Tułowicach,
Kryta Pływalnia przy Zespole Szkół w Tułowicach,
Hala sportowa przy Gminnym Zespole Szkół w Tułowicach,
Stadion sportowy w Tułowicach,
Kompleks boisk wielofunkcyjnych „Orlik” w Tułowicach,
Plac rekreacyjno – sportowy przy ul. 1000-lecia w Tułowicach,
Świetlica sportowa przy ul. Sportowej w Tułowicach.
Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska z siedzibą w Wrocławiu jest inwestorem budowy Muzeum
Porcelany w Tułowicach. Obecnie uzyskano decyzje pozwolenia na budowę. Przewidywany termin rozpoczęcia prac
budowlanych marzec 2018 r.
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Organizacje pozarządowe z siedzibą w Tułowicach:
Klub Sportowy „UNIA”,
Ludowy Zespół Sportowy „ZIELONI”,
Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „MLUKS”,
Opolski Klub Strzelecki „HUSARZ”,
Klub Sportowym "SPARTAN FIGHT TEAM" Tułowice,
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego „PZW” Opole. Koło PZW w Tułowicach. Polski Związek
Działkowców Ogród Działkowy „CERAMIK
Na terenie Gminy Tułowice działają również inne organizacje:
Caritas Diecezji Opolskiej,
Ochotnicza Straż Pożarna w Tułowicach,
Ochotnicza Straż Pożarna w Goszczowicach,
Ochotnicza Straż Pożarna w Szydłowie,
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Skarbiszowice
Układ urbanistyczny miejscowości Tułowice
Układ urbanistyczny miejscowości Tułowice ma charakter miejski. Miejscowość posiada łącznie 34 ulice,
które mają nadane nazwy (załącznik nr 31). Tułowice od XIX wieku miały charakter ośrodka przemysłowego.
Tereny zabudowane wykazują dużą zwartośćz wyróżnionymi strefami funkcjonalnymi. W części północno zachodniej, pomiędzy linią kolejową a drogą wojewódzką ukształtowana została część przemysłowa, której
najważniejszym zakładem był słynny na cały świat Porcelit. Po wojnie wybudowany został nowy zakład porcelitu.
Aktualnie teren upadłego Zakładu Porcelitu znajduje się w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Starachowice i jest
zagospodarowany. W części północno-wschodniej pomiędzy Stawem Tułowickim a linią kolejową zlokalizowane
zostały podstawowe elementy infrastruktury technicznej gminy – oczyszczalnia ścieków i ujęcia wody ze stacją
uzdatniania.
Pozostałe główne elementy infrastrukturalne znajdują się po zachodniej stronie drogi wojewódzkiej 405 (GPZ,
stacja redukcyjno - pomiarowa gazu).

Część położona na południe od linii kolejowej to strefa mieszkalno - usługowa. Wzdłuż ulicy Generała
Świerczewskiego (nazwa ulicy zostanie zmieniona w ramach przepisów o dekomunizacji) ukształtowany został
gminny ośrodek usługowy. Znajdują się tam szkoły (podstawowa i gimnazjum), sala widowiskowa, gminny ośrodek
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kultury, remiza (w budowie), przychodnia zdrowia, apteki, handel w tym wielkopowierzchniowy, usługi
gastronomiczne oraz inne usługi bytowe. Ośrodek usługowy jest sukcesywnie rozbudowywany. Gmina przejęła
budynek dworca kolejowego, który zamierza przekształcić na cele usługowe i włączyć wraz z przyległym terenem
do ośrodka usługowego. Pozostałe usługi o charakterze gminnym – Urząd Gminy Tułowice, kościół parafialny i
cmentarz oraz usługi handlu i rzemiosła znajdują się w centralnej części wsi. Usługi ponadgminne (szkoły średnie
– Technikum Leśne i Liceum Ogólnokształcące) zlokalizowane są w zespole pałacowym Frankenbergów. Usługi
sportu to ogólnodostępny kryty basen z salą sportową przy Technikum Leśnym i stadion sportowy położony w
południowej części Tułowic. Zabudowa mieszkaniowa ukształtowana jest w 3 podstawowych strefach. Przy linii
kolejowej na zapleczu usług przy ul. Generała Świerczewskiego wybudowane zostało osiedle wielorodzinne
składające się z 4 - kondygnacyjnych bloków z wielkiej płyty. Do osiedla tego przylega osiedle domków
jednorodzinnych. Funkcja związana z mieszkalnictwem jednorodzinnym dominuje w części południowo zachodniej Tułowic, gdzie wybudowane zostało osiedle mieszkaniowe. Osiedle to jest sukcesywnie
rozbudowywane w kierunku zachodnim.
Najważniejszym i najbardziej atrakcyjnym elementem części południowo - wschodniej jest zespół pałacowy
z parkiem krajobrazowym. W części tej poza zabudową jednorodzinną, występuje zabudowa wielorodzinna z
usługami, a przy ulicy Opolskiej (droga do Skarbiszowic) i ul. 1 Maja zabudowa zagrodowa. W tym rejonie znajdują
się budynki usługowe (Nadleśnictwo Tułowice), dawny szpital (przekształcony na cele mieszkaniowe) oraz budynki
mieszkaniowo – usługowe.
Od XIX wieku Tułowice zatracały swój wiejski charakter. Zabudowa zagrodowa została zlikwidowana i
przebudowana. Tylko nieliczne fragmenty tej zabudowy pozostały do dzisiaj. Poza funkcją przemysłowo - usługową
Tułowice mają dobrze rozwiniętą funkcję mieszkaniową. Przygotowane, uzbrojone tereny oraz wyjątkowe walory
przyrodniczo-krajobrazowe przyciągają mieszkańców Opola i Opolszczyzny do osiedlania się.
Cała gmina objęta jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Uchwała
Nr X/80/03 Rady Gminy Tułowice z dnia 23 października 2003 r.). W planie obejmującym miejscowość Tułowice
utrzymane zostały dotychczas utrwalone podstawowe dyspozycje przestrzenne. Plan stwarza możliwość rozbudowy
terenów produkcyjnych w obszarze przyległym do Podstrefy Tułowice Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Starachowice. W części północno - wschodniej i południowo - zachodniej na terenach przyległych do istniejącej
zabudowy zabezpiecza możliwości rozwoju funkcji mieszkaniowych. W układzie komunikacyjnym plan wyznacza
budowę zachodniej obwodnicy Tułowic w ciągu drogi wojewódzkiej 405 i przeniesienie ruchu tranzytowego na
obwodnicę. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w układzie infrastrukturalnym wskazuje przebieg
projektowanej linii elektroenergetycznej 110 kV. Projektowana rozbudowa Tułowic następować będzie na terenach
przyległych do istniejącego zainwestowania, na gruntach rolnych niskich klas bonitacyjnych. Rozbudowa nie
narusza uwarunkowań przyrodniczych, wynikających z utworzonego w całej gminie Obszaru Chronionego
Krajobrazu Borów Niemodlińskich.
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Gmina Tułowice jest członkiem:
Związku
Gmin
Śląska
Opolskiego
Uchwała
Rady
Gminy
Nr IV/18/94 z dnia 26 sierpnia 1994 r. (załącznik nr 32),
Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad - Uchwała Rady Gminy
Nr XI/88/03 z dnia 9 grudnia 2003 r. (załącznik nr 33),
Stowarzyszenia
Aglomeracja
Opolska
Uchwała
Rady
Gminy
Nr XXXIV/216/14 z dnia 5 marca 2014 r. (załącznik nr 34),
Partnerstwo
Borów
Niemodlińskich
Uchwała
Rady
Gminy
Nr XV/116/08 z dnia 17 czerwca 2008 r. (załącznik nr 35),
Stowarzyszenia Rybackiej Lokalnej Grupy „Opolszczyzna” - Uchwała Rady Gminy Tułowice
Nr XXIV/177/09 z dnia 30 czerwca 2009 r. (załącznik nr 36).

Tułowice
Tułowice
Tułowice
Tułowice

Gmina Tułowice współpracuje z czterema gminami:
gminą Wendeburg (Niemcy, Dolna Saksonia) - Uchwała Rady Gminy Tułowice
Nr XXXVIII z dnia 26 kwietnia 2006 r. (załącznik nr 37),
gminą Bělá pod Pradědem (Czechy, Euroregion Pradziad) - Uchwała Rady Gminy Tułowice
Nr XXIX/190/05 z dnia 10 czerwca 2005 r. (załącznik nr 38),
gminą
Turgiele
–
Litwa
Uchwała
Rady
Gminy
Tułowice
Nr XXXII/231/10 z dnia 22 kwietnia 2010 r. (załącznik nr 39),
gminą Kałusz – Ukraina.
Gmina Tułowice , w tym miejscowość Tułowice rozwija się w oparciu o uchwalone przez Radę Gminy
dokumenty:
Statut Gminy Tułowice,
Strategię Rozwoju Gminy Tułowice na lata 2014 – 2020 (załącznik nr 52),
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego,
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tułowice (załącznik nr 53).
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PODSUMOWANIE
Miejscowość Tułowice stanowi od zawsze centrum przemysłowe, gospodarcze, kulturalne i turystyczne,
które ma znaczący wpływ na rozwój i wizerunek okolicznych wsi. Uwzględniając rys historyczny, oraz stan obecny
stanowi centrum gospodarczo – administracyjne całej gminy. Na terenie Tułowic mieszczą się najważniejsze i
największe obiekty użyteczności publicznej, placówki oświatowe i ochrony zdrowia, instytucje kulturalno –
oświatowe, usługowe, organizacje społeczne, oraz strefa przemysłowa o powierzchni 16,5 ha wchodząca w skład
Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice. Miejscowość jest w pełni zwodociągowana, zgazyfikowana i
skanalizowana oraz wyposażona w infrastrukturę techniczną. Należy podkreślić, że Tułowice nie mają charakteru
typowego dla gmin wiejskich. Na terenie miejscowości zauważalny jest proces zaludniania, w przeciwieństwie do
zauważalnego procesu wyludniania się gmin typowo rolnych. Ponadto zauważalny jest malejący udział ludności
utrzymującej się z działalności rolniczej na rzecz szeroko rozumianej działalności gospodarczej, co potwierdzają
dane przedstawione w uzasadnieniu niniejszego wniosku.
Obecny charakter zabudowy miejscowości Tułowice, posiadana infrastruktura oraz struktura zatrudnienia
nada jej klimat miejski. Należy wskazać, że gmina Tułowice,w szczególności miejscowość Tułowice, charakteryzuje
się dynamicznym rozwojem. Uwzględnienie niniejszego wniosku daje szanse na jeszcze szybszy, innowacyjny i
dalszy postęp, co w konsekwencji przyczyni się do podniesienia standardu oraz poziomu życia jego mieszkańców.
Nadanie miejscowości Tułowice statusu miasta, to szansa na nowe inwestycje, a tym samym rozbudowa strefy. Przy
zmianie statusu obok wzrostu prestiżu dodatkowym atutem jest możliwość dalszego rozwoju partnerstwa co
przyczyni się do podniesienia widoczności Tułowic nie tylko w kraju ale również za granicą. Wszystko to, daje
dodatkowe szanse na zwiększenie aktywności gospodarczej i turystycznej. To kolejny krok w rozwoju gminy, w
skład której wchodzić będą miasto i wsie.
Uwzględniając powyższe argumenty Rada Gminy Tułowice wyraża opinię, że wniosek w sprawie nadania
miejscowości Tułowice statusu miasta, jest w pełni uzasadniony.
W oparciu o pozytywną opinię dotyczącą nadania miejscowości Tułowice statusu miasta, wyrażoną w
Uchwale Nr XXXIII/179/17 z dnia 23 marca 2017 r., przez Radnych Gminy Tułowice, Rada Gminy Tułowice
wnioskuje jak na wstępie.
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Załączniki:
1. Uchwała Nr XXII/109/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 21 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na
podjęcie działań zmierzających do nadania miejscowości Tułowice statusu miasta.
2. Zaświadczenie Wójta Gminy Tułowice o liczbie ludności zameldowanej na pobyt stały w miejscowości
Tułowice.
3. Zaświadczenie Wójta Gminy Tułowice o liczbie gospodarstw rolnych na terenie miejscowości Tułowice.
4. Informacja Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Opolu o liczbie rolników podlegających
ubezpieczeniu społecznemu w miejscowości Tułowice.
5. Informacja publiczna Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu o liczbie rolników
z miejscowości Tułowice pobierających płatności obszarowe wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.
6. Zaświadczenie o ilości producentów rolnych ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego.
7. Raport gminny – ilość wpisów wygenerowany z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej.
8. Raport
gminny
o
przedsiębiorcach
działających
na
terenie
gminy
wygenerowany
z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
9. Raport gminny o przedsiębiorcach działających na terenie gminy pod względem wykonywanej działalności
wygenerowany
z
Centralnej
Ewidencji
i
Informacji
o Działalności Gospodarczej.
10. Zaświadczenie Starosty Opolskiego o powierzchni i liczbie działek obszaru objętego wnioskiem.
11. Uchwała
Nr
XII/93/08
Rady
Gminy
Tułowice
z
dnia
31
stycznia
2008
r.
w sprawie utworzenia sołectwa Tułowice Małe.
12. Opinia Głównego Geodety Kraju.
13. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania w obrębie ewidencyjnym Tułowice wraz z uchwałami
uwzględniający infrastrukturę techniczną i społeczną, układ urbanistyczny i komunikacyjny oraz sposób
zagospodarowania terenu.
14. Uchwała Nr XXXVI/231/14 Rady Gminy Tułowicach z dnia 24 kwietnia 2014 r.
w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Tułowice.
15. Mapa topograficzna w skali 1 : 10 000.
16. Mapa ewidencyjna w skali 1 : 5 000 określająca granicę administracyjną miejscowości Tułowice.
17. Uchwała Nr XXV/124/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 sierpnia 2016 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Tułowice.
18. Uchwała Nr XXVIII/151/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 listopada 2016 r.
w sprawie przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami dotyczącymi nadania miejscowości Tułowice
statusu miasta.
19. Zarządzenie Nr 182/2016 Wójta Gminy Tułowice z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia
konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Tułowice dotyczących wystąpienia z wnioskiem o nadanie
statusu miasta miejscowości Tułowice.
20. Raport podsumowujący konsultacje społeczne w sprawie nadania miejscowości Tułowice statusu miasta z
dnia 23 stycznia 2017 r.
21. Uchwała Nr XL/256/14 Rady Gminy Tułowice z dnia 4 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Strategii
Rozwoju Gminy Tułowice na lata 2014 – 2020.
22. Uchwała Nr XXIII/140/13 Rady Gminy Tułowice z dnia 31 stycznia 2013 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tułowice ( w tym ustalenia wzoru herbu).
23. Pismo Tauron Dystrybucja S.A. w Opolu dotyczące udostępnienia informacji o sieci elektroenergetycznej
na terenie Gminy Tułowice.
24. Pismo Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu w sprawie udzielenia
informacji o infrastrukturze gazowej dla gminy Tułowice.
25. Pismo Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach w sprawie
udzielenia informacji o infrastrukturze gazowej na terenie gminy Tułowice.
26. Uchwała Nr VIII/42/92 Rady Gminy Tułowice z dnia 28 października 1992 r. 1996 r. w sprawie
utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej (z póź.zm.) .
27. Uchwała Nr V/38/99 Rady Gminy Tułowice z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie utworzenia jednostki
budżetowej pod nazwą Przedszkole Publiczne w Tułowicach.
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28. Uchwała Nr V/37/07 Rady Gminy Tułowice z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie utworzenia Gminnego
Zespołu Szkół.
29. Uchwała Nr VI/27/92 Rady Gminy w Tułowicach z dnia 11 czerwca 1992 r w sprawie utworzenia
Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach (z póź.zm.).
30. Uchwała Nr X/56/95 Rady Gminy Tułowice z dnia 6 kwietnia 1995 r. w sprawie utworzenia zakładu
budżetowego pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Tułowicach oraz nadania Statutu
(z póź.zm.).
31. Wykaz dróg gminnych w miejscowości Tułowice.
32. Uchwała Rady Gminy Tułowice Nr IV/18/94 z dnia 26 sierpnia 1994 r. w sprawie przystąpienia Gminy
Tułowice
do
Związku
Gmin
Śląska
Opolskiego
w
Opolu
i przyjęcia jest Statutu.
33. Uchwała Nr XI/88/03 Rady Gminy Tułowice z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie przystąpienia Gminy
Tułowice
do
Stowarzyszenia
Gmin
Euroregionu
„Pradziad”
i przyjęcia jego Statutu.
34. Uchwała Nr XXXIV216/14 Rady Gminy Tułowice z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia woli
przystąpienia do Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska.
35. Uchwała Nr XV/116/08 Rady Gminy Tułowice z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie przystąpienia do
Stowarzyszenia Partnerstwo Borów Niemodlińskich działającego jako Lokalna Grupa Działania.
36. Uchwała Nr XXIV/177/09 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie przystąpienia Gminy
Tułowice do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Opolszczyzna”.
37. Uchwała Nr XXXVIII/230/06 Rady Gminy Tułowice z
w sprawie współpracy miedzy Gminą Tułowice a Gminą Wendeburg.

dnia

26

kwietnia

2006

r.

38. Uchwała Nr XXIX/190/05 Rady Gminy Tułowice z dnia 10 czerwca 2005 r. w sprawie współpracy między
Gminą Tułowice a Gminą Bělá pod Pradědem.
39. Uchwała Nr XXXII/231/10 Rady Gminy Tułowice z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie współpracy między
Gminą Tułowice a Gminą Turgiele.
40. List poparcia Pana Jerzego Czerwińskiego Senatora Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie poparcia działań
Rady Gminy Tułowice zmierzających do uzyskania statusu miasta dla miejscowości Tułowice.
41. List poparcia Pana Piotra Wacha Senatora Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie poparcia działań Rady
Gminy Tułowice zmierzających do uzyskania statusu miasta dla miejscowości Tułowice.
42. List poparcia Pana Janusza Sanockiego Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie poparcia działań
Rady Gminy Tułowice zmierzających do uzyskania statusu miasta dla miejscowości Tułowice.
43. List poparcia Pana Tomasza Kostusia Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie poparcia działań
Rady Gminy Tułowice zmierzających do uzyskania statusu miasta dla miejscowości Tułowice.
44. List poparcia Pana Grzegorza Peczkisa Senatora Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie poparcia działań Rady
Gminy Tułowice zmierzających do uzyskania statusu miasta dla miejscowości Tułowice.
45. List poparcia Pana Henryka Lakwy Starosty Opolskiego w sprawie poparcia działań Rady Gminy Tułowice
zmierzających do uzyskania statusu miasta dla miejscowości Tułowice.
46. Uchwała Nr X/50/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Śląska Opolskiego z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie
stanowiska Związku Gmin Śląska Opolskiego na temat poparcia starań Samorządu Gminy Tułowice o
nadanie miejscowości statusu miasta.
47. List poparcia Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad z siedzibą w Prudniku w sprawie
poparcia działań Rady Gminy Tułowice zmierzających do uzyskania statusu miasta dla miejscowości
Tułowice.
48. List poparcia Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska w sprawie poparcia działań Rady Gminy Tułowice
zmierzających do uzyskania statusu miasta dla miejscowości Tułowice.
49. List poparcia Partnerstwa Borów Niemodlinskich w sprawie poparcia działań Rady Gminy Tułowice
zmierzających do uzyskania statusu miasta dla miejscowości Tułowice.
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50. List poparcia Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Opolszczyzna” w sprawie poparcia działań Rady Gminy
Tułowice zmierzających do uzyskania statusu miasta dla miejscowości Tułowice.
51. Wykaz wydawnictw dotyczących miejscowości Tułowic.
52. Strategia Rozwoju Gminy Tułowice.
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