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1. Wstęp 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.  prawo ochrony środowiska 

(t.j. z 2008r. Dz. U. Nr 25, poz. 150 ze zm.) raport z wykonania programu ochrony 

środowiska przygotowuje zarząd powiatu celem przedłoŜenia go radzie powiatu.  

Ustawa prawo ochrony środowiska nie określa wymagań dotyczących formy raportu  

z wykonania powiatowego programu ochrony środowiska. 

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Namysłowskiego wraz z Planem 

Gospodarki Odpadami został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Namysłowskiego                    

nr XX/181/2004 w dniu 21 lipca 2004r. 

W Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Namysłowskiego dokonano 

aktualizacji stanu poszczególnych komponentów środowiska naturalnego, określono 

przyczyny i tendencje ich dotychczasowych przekształceń oraz przedstawiono plany 

rozwojowe, których realizacja ma za zadanie sukcesywnie przyczyniać się do 

zrównowaŜonego rozwoju powiatu. 

 

2. Realizacja poszczególnych zadań zawartych w Programie Ochrony Środowiska dla 

Powiatu Namysłowskiego. 

 
2.1. Zachowanie i wzbogacanie krajobrazu przyrodniczego i kulturowego 

- zadanie zagospodarowania i rewaloryzacji parków podworskich (zadanie ujęte                     

w wojewódzkim POŚ) nie zostało zrealizowane z powodu braku wniosków właścicieli           

o dofinansowanie, 

- rekultywacja terenów na podstawie prawa ochrony środowiska (zadanie własne Starosty,    

w przypadku nie ustalenia sprawców oraz zagroŜenia Ŝycia i zdrowia) - do tej pory nie 

wystąpił przypadek, w którym tut. urząd byłby zobowiązany do prowadzenia rekultywacji 

gruntu, 

- urządzenie zieleni na terenie uŜytkowanym przez Starostwo i jego jednostki – zadanie 

realizowane w zakresie urządzenia i utrzymania terenów zieleni wokół starostwa, w pasach 

dróg powiatowych oraz przy Szkole Specjalnej w Namysłowie, 

- wspieranie inicjatyw dot. porządkowania (utrzymywania czystości) terenów leśnych             

i rekreacyjnych na terenie powiatu – dofinansowano zakup kontenerów na śmieci w lasach  

oraz coroczny udział w akcji „Sprzątanie Świata”, 
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- nadzór nad racjonalnym korzystaniem ze złóŜ kopalin w sposób nie dopuszczający do 

naruszenia równowagi w ekosystemie – zadanie realizowane na bieŜąco zgodnie z ustawą 

prawo geologiczne i górnicze, 

- nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa – w celu 

prowadzenia właściwej i racjonalnej gospodarki leśnej w lasach nadzór został powierzony 

właściwym terytorialnie Nadleśniczym Lasów Państwowych. 

 
2.2. Ochrona i poprawa jakości wód powierzchniowych oraz zachowanie jakości wód 

podziemnych 

- wspieranie działań porozumienia międzygminnego (gminy powiatu namysłowskiego, 

ZWiUK EKOWOD) powołanego do wspólnych działań  związanych z gospodarką wodno-

ściekową i gospodarką odpadami - dofinansowano wykonanie wiaty na odpady 

wielkogabarytowe, dofinansowano zakupy wyposaŜenia w sortowni odpadów w Namysłowie. 

- propagowanie rozwoju lokalnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach             

o rozproszonej zabudowie, nie objętych systemem kanalizacji zbiorczej – zadanie nie zostało 

wykonane z powodu braku środków finansowych, 

- budowa/odbudowa/renowacja systemu rowów odwadniających przy drogach powiatowych 

(na terenie gmin powiatu namysłowskiego) – zadanie realizowane na bieŜąco, 

- wspieranie przedsięwzięć dot. ochrony wód, planowanych/realizowanych przez zakłady 

przemysłowe i przedsiębiorstwa na terenie powiatu - zadanie nie zostało wykonane z powodu 

braku środków finansowych, 

- wspieranie finansowe i prawne praktycznych działań zmierzających do odbudowy i ochrony 

siedlisk mokradłowych - zadanie nie zostało wykonane z powodu braku środków 

finansowych, 

- dofinansowanie systemów pomiarowych zuŜycia wody - zadanie nie zostało wykonane        

z powodu braku środków finansowych. 

 
2.3. Racjonalne gospodarowanie i ochrona rolniczych zasobów glebowych i wodnych 

- przygotowanie podstaw do rozszerzenia zakresu zalesień: weryfikacja klasyfikacji gruntów, 

wprowadzanie lub aktualizacja granicy polno-leśnej w miejscowych planach zagospod. 

przestrzennego (gminy) – zadanie nie zrealizowane, 

- wdraŜanie programu stymulowania wprowadzania zadrzewień i zakrzaczeń śródpolnych, 

odtwarzanie alei - zadanie nie zostało wykonane z powodu braku środków finansowych, 
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- wspieranie działań przy staraniach o pozyskanie środków, w ramach PROW i SPO, na 

rozwój gospodarki rolnej i rybackiej – nie zwrócono się o pomoc do Starostwa w tym 

zakresie, 

- wspieranie działań przy odbudowie i utrzymaniu sprawnego systemu hydrotechnicznego na 

terenie powiatu (małe zbiorniki retencyjne, system melioracyjny) - zadanie nie zostało 

wykonane z powodu braku środków finansowych. 

 
2.4. Ochrona zasobów przyrody oraz zachowanie i wzrost róŜnorodności biologicznej 

- udział powiatu we wdraŜaniu systemu „Natura 2000” – włączenie cennych zasobów 

środowiska przyrodniczego o znaczeniu międzynarodowym w Europejską Sieć Obszarów 

chronionych „Natura 2000” – na terenie powiatu nie wyznaczono obszarów ochrony 

siedliskowej, 

- prowadzenie kampanii przeciw wypalaniu traw – artykuły w prasie powiatowej, 

- promowanie projektów z zakresu ochrony i renaturyzacji ekosystemów - zadanie nie zostało 

wykonane z powodu braku środków finansowych. 

 
2.5. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 

- wspieranie w skali powiatu systemu zachęt dla przedsięwzięć wykorzystujących odnawialne 

źródła energii - zadanie nie zostało wykonane z powodu braku środków finansowych. 

 
2.6. Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców i promocja walorów 

przyrodniczych powiatu 

- wspierano organizację warsztatów ekologicznych w szkołach powiatu namysłowskiego, 

- organizowanie i wspieranie akcji promujących walory przyrodniczo–krajobrazowe powiatu 

– wykonano dwie edycje filmu przyrodniczego o przyrodzie powiatu namysłowskiego, 

dofinansowano akcje promocyjne, konkursy i przedsięwzięcia organizowane przez 

Stobrawski Park Krajobrazowy, 

- opracowanie/dofinansowanie broszur na temat problemów środowiskowych oraz NZŚ 

powiatu - zadanie nie zostało wykonane z powodu braku środków finansowych, 

- organizacja konkursów ekologicznych – organizacja dwóch edycji przyrodniczego konkursu 

fotograficznego, 

- działalność proekologiczna w szkołach (akcja „Sprzątanie Świata”, działalność 

ekozespołów, kółko pszczelarskie) – coroczny udział w akcji „Sprzątanie świata”, 

dofinansowano działalność kół pszczelarskich, dofinansowywano działalność ekozespołów   

w szkołach, 
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- wyposaŜenie szkół ponadgimnazjalnych w przenośny sprzęt do monitoringu środowiska - 

zadanie nie zostało wykonane z powodu braku środków finansowych, 

- popularyzacja Obrony Cywilnej, w tym organizowanie konkursów wśród młodzieŜy 

szkolnej nt. obrony cywilnej, ratownictwa i ochrony ludności oraz edukacja społeczeństwa na 

rzecz kreowanie zachowań w sytuacji wystąpienia nadzwyczajnych zagroŜeń środowiska – 

corocznie jest organizowany konkurs z zakresu OC, 

- opiniowanie projektów tras rowerowych  i ścieŜek dydaktyczno – przyrodniczych o zasięgu 

gminnym i ponad gminnym – nie zwrócono się do tut. Urzędu o takie opinie. 

 

2.7. Ochrona przed Nadzwyczajnymi ZagroŜeniami Środowiska (NZŚ) 

- opracowano „Powiatowy Plan Operacyjny Ochrony Przed Powodzią Powiatu 

Namysłowskiego”. Plan ten jest corocznie aktualizowany, 

- doposaŜono Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w sprzęt niezbędny do 

prawidłowego ostrzegania i alarmowania przed zagroŜeniami: zakupiono zestaw 5 telefonów 

komórkowych na potrzeby zarządzania kryzysowego. W urzędzie  został zainstalowany 

radiotelefon Motorola GM 360 oraz terminal DTG 53, 

- wyposaŜono magazyn przeciwpowodziowy w worki przeciwpowodziowe, 

- na stanowisku Kierowania KP PSP w Namysłowie zakupiono i zainstalowano system 

nagrywania rozmów oraz zestaw komputerowy wraz z urządzeniami towarzyszącymi t.j. 

telefonem oprogramowaniem komputerowym (System Wspomagania Decyzji) i zestawem 

instalacyjnym Neostrada, 

- coroczne organizowane są ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego. 

 
2.8. Utrzymanie dobrej jakości powietrza i klimatu akustycznego  

- przebudowa dróg powiatowych nr 1101, 1103, 1106, 1109, 1129, 1136 – wykonanie 

nawierzchni, zjazdów, chodników, ronda i kolektora burzowego – wykonano nawierzchnię, 

zjazdy, chodniki i rondo na drodze nr 1101 oraz wykonano nawierzchnię, zjazdy i chodniki  

na drodze nr 1103. Wykonanie powyŜszych prac na pozostałych drogach planowane jest 

sukcesywnie na kolejne lata, 

- modernizacja systemów grzewczych oraz termoizolacja w obiektach zarządzanych przez 

Starostwo Powiatowe (szkoły i przychodnie zdrowia w gestii Starostwa) – modernizacje 

systemów grzewczych wykonano w następujących obiektach: Centrum Kształcenia 

Ustawicznego (przy adaptacji warsztatów szkolnych), Warsztaty Terapii Zajęciowej (przy 

przebudowie części internatu ZS-RCKU), Sala Gimnastyczna w ZSM Namysłów, OIK, DPS 



Raport z wykonania programu ochrony środowiska dla powiatu namysłowskiego  
 

 5 

w Kamiennej, Internat przy ul. Pułaskiego 3B w Namysłowie (przy przebudowie 

pomieszczeń WTZ), Sala Gimnastyczna przy ul. Dubois 3 w Namysłowie; termoizolację 

wykonano w następujących obiektach: budynek Starostwa przy pl. Wolności 12A w 

Namysłowie (termoizolacja dachu), Centrum Kształcenia Ustawicznego (przy adaptacji 

warsztatów szkolnych – wymiana okien), Warsztaty Terapii Zajęciowej (przy przebudowie 

części internatu ZS-RCKU – wymiana okien), Sala Gimnastyczna w ZSM Namysłów 

(wymiana okien), OIK (wymiana okien), budynek przy pl. Wolności 1 w Namysłowie 

(częściowa wymiana okien), ZSM (docieplenie dachu i wymiana okien w budynku 

warsztatów szkolnych), DPS w Kamiennej, Internat przy ul. Pułaskiego 3B w Namysłowie 

(przy przebudowie pomieszczeń WTZ - termoizolacja), ZSS w Namysłowie (wymiana okien), 

Sala Gimnastyczna przy ul. Dubois 3 w Namysłowie (wymiana okien),  

- wspieranie ekologicznych form transportu – zadanie nie zostało wykonane z powodu braku 

środków finansowych, 

- wprowadzenie systemów pomiarowych zuŜycia ciepła w obiektach podległych Starostwu – 

obiekty podległe Starostwu zostały wyposaŜone w systemy pomiarowe zuŜycia ciepła (PSP     

i   SP ZOZ w 2009r.) 

- wspieranie przedsięwzięć dot. ochrony powietrza, planowanych / realizowanych przez 

zakłady przemysłowe i przedsiębiorstwa na terenie powiatu - zadanie nie zostało wykonane   

z powodu braku środków finansowych, 

- wykonanie pomiarów natęŜenia hałasu według obowiązującej metodyki referencyjnej           

i załoŜenie bazy danych na poziomie starostw, w tym: przeprowadzenie szkolenia dla 

pracowników starostw powiatowych tj. kierowników wydziałów właściwych w sprawach 

ochrony środowiska i pracowników odpowiedzialnych za ochronę przed hałasem, w zakresie 

wymagań metodyk referencyjnych – zadanie ujęte w wojewódzkim programie ochrony 

środowiska dla województwa opolskiego - zadanie nie zostało wykonane z powodu braku 

środków finansowych, 

- opracowanie mapy akustycznej dla obszarów zagroŜonych, połoŜonych wzdłuŜ dróg 

powiatowych oraz głównych linii kolejowych – na podstawie pomiarów wykonanych            

w latach 2003-2006 (zadanie ujęte w wojewódzkim programie ochrony środowiska dla 

województwa opolskiego) - obecnie obowiązujące przepisy dot. wykonania mapy akustycznej 

dla terenu powiatu uległy zmianie w stosunku do tych, które obowiązywały, gdy Program 

Ochrony Środowiska był wykonywany. Obecnie przepisy przewidują, iŜ oceny stanu 

akustycznego środowiska wykonuje się obowiązkowo dla aglomeracji o liczbie mieszkańców 

większej niŜ 100 tysięcy oraz dla dróg, linii kolejowych oraz lotnisk, które zostały zaliczone 
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do obiektów, których eksploatacja moŜe powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na 

znacznych obszarach. Na terenie powiatu namysłowskiego nie wyznaczono takich obszarów. 

 

3. Podsumowanie i wnioski 
 

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Namysłowskiego stanowi narzędzie 

prowadzenia polityki ekologicznej w Powiecie. Podstawowym załoŜeniem w tworzeniu 

programów ochrony środowiska na wszystkich szczeblach – od krajowego do gminnego – 

jest, aby ich realizacja doprowadziła do poprawy stanu środowiska naturalnego, efektywnego 

zarządzania środowiskiem oraz zapewniła skuteczne mechanizmy chroniące środowisko 

przed degradacją, a takŜe stworzyła warunki dla wdroŜenia wymagań obowiązującego w tym 

zakresie prawa. Charakter zadań z zakresu ochrony środowiska wykonywany przez samorząd 

powiatowy determinuje moŜliwości jego bezpośredniej ochrony. 

W niniejszym opracowaniu przedstawiono zadania, które były wskazane do realizacji 

w ramach przyjętego przez Radę Powiatu Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Namysłowskiego. 

Od czasu jaki upłynął od zatwierdzenia programu ochrony środowiska nastąpiły 

zmiany w przepisach na tyle znaczące, Ŝe część zadań zapisanych w programie uległa 

zdezaktualizowaniu. Ponadto niektóre z zadań obciąŜających samorząd powiatowy wymagają 

znacznych nakładów finansowych, co jest podstawową przyczyną braku ich realizacji. W tym 

przypadku waŜną sprawą jest określenie priorytetów dla poszczególnych tematów zadań         

i określenie konieczności ich wykonania w określonym czasie.  


